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Estão em andamento as obras no Mirandão

Calçamento em paralelepípedo, estacionamento, asfalto em seu entorno, 
praça, alamedas, pista de atletismo, jardins, via de acesso e iluminação

Continuam dentro do cro-
nograma as obras de urbani-
zalçao do estádio Mirandão 
que vem surpreendendo os 
moradores do bairro e visitan-
tes pela qualidade do material 
utilizado e destaque da beleza 
arquitetônica do projeto.

O Estádio Governador 
Virgílio Távora - Mirandão, 
foi construído em 1982 na 
administração do então pre-
feito Ariovaldo Carvalho e 
somente agora, 33 anos de-
pois, o atual prefeito Ronaldo 
Gomes de Mattos teve a ini-

ciativa de revitalizar um dos 
principais estádios do interior 
cearense.

Nessas três décadas o Mi-
randão já passou por várias 
obras de recuperação e peque-
nas reformas, mas somente 
agora recebe o complemento, 
que sempre faltou, que é a ur-
banização em seu entorno.

O prefeito disse que vem 
tendo todo empenho e é pro-
pósito em deixar o estádio do 
Crato digno de ser visto com 
uma atração e orgulho do cra-
tense

É importante também pagar sua conta em dia

Para cientistas americanos, El Niño 
pode ser o mais forte da história
Cadastro Ambiental Rural é tema da Semace 
para capacitação de agricultores do Cariri

Obras da nova etapa da Creche da Vila Lobo
tem previsão de entrega até o final do ano

Prefeitura de Juazeiro do Norte retoma obras 
de construção de acesso ao bairro Carité
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LEIA MAIS

O vídeo e o bispo, acerca da 
postagem de um vídeo no You-
tube com depoimento onde um 
rapaz conta um porre de vinho 
que tomou com o bispo dio-
cesano do Crato.  Alienação 
e manipulação humana, sobre 
o desperdício de dinheiro sem 
maiores proveitos para a hu-
manidade.  Em nome do pai, 
crônica de Geraldo Barbosa 
com uma alusão a importância 
da família e a figura do pai e 
seu pátrio poder.

Não entendo, 
não entendo 
Contundente e contro-
vertido artigo do médi-
co e escritor José Flávio 
Vieira  relacionado com 
a Expocrato e os res-
quício que ficam depois 
do evento, na visão de  
Dinda Bilé, um suposto 
louco que tem mais juí-
zo que todos nós juntos. 
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VENDE-SE
CASA

No Parque Grangeiro 
em terreno 12m X 30m 
- Área nobre - excelente 
localização. Rua Pedro 
Bantim, 30 - a 20 metros 
da Av. Pedro Felício Ca-
valcanti. Com 04 quar-
tos, duas suites, closet, 
garagem e demais de-
pendências. Quarto de 
empregado com acesso 
independente.

TRATAR com
 MORAIS

Tel: (88) 9 8878 2714 
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OPINIÃO

Quem é vertical
dificilmente passa da cepa

HUMBERTO PINHO DA SILVA

Humberto Pinho da Silva é um renomado 
jornalista e cronista portugues, residente 

em Porto Portugal, tem colaboração 
espalhada pela imprensa portuguesa, 

brasileira, alemã, argentina, canadiana e 
americana. É o coordenador do Blogue 

luso-brasileiro “PAZ”.

HILDEBERTO JAMACARU

Alienação e
manipulação humana

Em nome do pai
DOUTOR GERALDO

Geraldo Meneses Barbosa 
90 - é odontólogo, escritor, 

historiador e jornalista

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquino é cronista 
residente em 

Russas Ceará e 
escreve para esta

Gazeta de Notícias

O vídeo do bispo
EDITORIAL

Na nossa terra só tem valor quem 
pensa como nós. Quando se aprecia 
um escritor ou interprete, primeiro 
procura-se saber: “ De que partido 
é? …” Se tem as nossas ideias, é 
mestre, se não, tem habilidade ou 
não passa de coitadinho, que se põe 
em bicos de pés…

Vem o introito a propósito da 
conversa travada por meu pai e 
conhecido político, amigo de in-
fância.

Vários intelectuais lisboetas 
ou que viviam em Lisboa, em en-
contros ou por carta – nesse tempo 
ainda não havia Internet, – não se 
cansavam de dizer: “ Por que não 
desce à Capital? Seus artigos são 
magníficos! Tão bons como os de 
Ramalho!... Mas enquanto não 
escrever em periódico da Capital, 
ninguém lhe dará valor…”

Acicatado por esses confrades, 
resolveu, certa tarde, visitar amigo 
de infância, que se tornara impor-
tante político.

Bateu-lhe à porta e foi recebido 
de braços abertos:

- Por que não apareces mais vezes? 
…Contigo não faço cerimónias…

Meu pai agradeceu a gentileza 
e disse ao que vinha: que ilustres 
professores e reconhecidos intelec-
tuais, não se cansavam de elogiar 
os artigos, e diziam-lhe para descer 
à Capital…

- Mas como? Se não conheço 
proprietário ou diretor de grande jor-
nal que queira apadrinhar? …

- Ó Mário: Eles têm razão… – 
Meu pai ia-lhe lendo frases de cartas 
que recebera de sonantes nomes da 
literatura portuguesa. - Tenho lido a 

tua coluna no matutino que compro, e 
francamente te digo: És excelente! …

Meu pai estava radiante. Bastava 
cartão de visita do amigo, com algu-
mas palavras, para que revistas e jor-
nais de expansão nacional abrissem-
lhe as portas… e as janelas…

Mas quando assim pensava, ou-
viu este desabafo:

- Mário: Tu sabes que não sou 
homem de Igreja. Sou ateu por 
convicção e militante de esquerda. 
Como queres que recomende cató-
lico praticante e ainda por cima co-
laborador de jornais de direita! …
Deixa, pelo menos, o semanário X, 
e pode ser que te encontre um diá-
rio de Lisboa. Mas vê lá o que vais 
escrever! …Tens que apimentar a 
prosa e escolher temas que agrade 
ao povo…Compreendes? …

Meu pai agradeceu a cortesia, 
mas preferiu continuar a ser jorna-
lista nortenho, que trair sua crença e 
seus princípios.

Saiu de cabeça erguida, mas 
condenado a ser sempre intelectual 
de província… porque não desce-
ria à Capital…

Se aceitasse, certamente teria al-
cançado fama. Os editores disputa-
riam seus livros e os críticos agnósti-
cos, teceriam louvores ao mestre.

Seria premiado e aplaudido pelo 
povo acéfalo, que correria ao livreiro 
para adquirir a obra que a crítica da “ 
capelinha” diria ser best-seller.

Seria tudo, mas a crença e a cons-
ciência não lhe permitiram “ apimen-
tar” a prosa nem deixar de escrever 
artigos de inspiração cristã.

Morreu como escritor e jornalista 
nortenho…mas morreu em paz…

Vivemos em um mundo em que 
alguns (uma minoria, felizmente), 
regozijam-se das descobertas cien-
tíficas insignificantes enquanto a 
maioria padece do descuro gene-
ralizado para com a raça humana. 
Eis que a NASA informa (maioria 
das vezes através de ilustrações 
montadas, atentem!) que descobriu 
e fotografou um planeta “parecido 
com a Terra”, possivelmente habi-
tável e que fica a milhões de ano-
luz de onde afirmamos “viver” 
- Se tivéssemos que viajar em uma 
nave mesmo com a velocidade da 
luz gastaríamos milhares de anos 
para lá chegar. E os jornais estam-
pam como notícias “verdadeiras” e 
“significantes” para a humanidade 
- “Estamos próximos de descobrir 
as nossas origens...” Será que já 
não nos bastamos e ainda queremos 
poluir mais ambientes no Univer-
so e que a Natureza se encarregou 
de torná-los inabitáveis justamente 
para evitar que por lá pisássemos 
e o contaminássemos (em especial 
se os povoássemos com políticos da 
estirpe da qual estamos acostuma-
dos a ver aqui no Brasil  - que bom 
se pudéssemos deportá-los em uma 
nave espacial sem retorno!)? Já ou-
tros encontram fósseis com presumí-
veis anos de existência (dinossauros 
que a própria natureza cuidou de 
extinguir; ossadas de cobras com 
pés; até espermatozoide mais antigo 
do mundo... etc.) e nos deslumbra-
mos e nos envaidecemos e “engran-
decemos” como seres ditos privile-
giados – a raça humana. São astros 
que pela distância não temos como 
jamais alcançá-los quanto mais ter-
mos possibilidades de habitá-los. 
São restos mortais de espécies ex-
tintas pela Natureza, sem mais valia 
alguma em qualquer área, mas que 
insistimos em desenterrar em nome 
da conhecermos a “origem da hu-
manidade” e avançarmos no “apri-
moramento científico”.

Quanta impropriedade, quan-
ta falta de bom senso e humanis-
mo! Enquanto se gastam bilhões 
de dólares em viagens e pesquisas 
espaciais (e outras) que até agora 
trouxeram (se é que trouxeram) ir-
relevantes benefícios à humanida-
de, aqui na Terra esquecida, maltra-
tada não debelamos sequer a fome; 
não acabamos com a miséria e com 
o desmatamento que só crescem 
incontrolavelmente; ultimamente 
quase não temos água para subsis-
tir; não curamos uma simples gripe 
e doenças mais graves como câncer 
e AIDS etc. Tais descobertas são 
embustes e instrumentos alienató-
rios propositais para encobrir nos-
sa dura realidade e incompetência 
cientifica humana.

Cuidemos prioritariamente da 
descuidada Terra planeta que ha-
bitamos e de nós seres ditos huma-
nos - “homo sapiens” (hoje em dia, 
também “mulher sapiens” – Dilma 
Rousseff [SIC]) - e da fauna e flora 
que ainda restam posto que já quase 
dizimados pelas bestialidades e ne-
gligencio humanos! 

Está Gazeta de Notícias vem 
há cerca de 14 anos relatando 
fatos descomedido do episcopa-
do Fernando Panico, um bispo 
italiano, da cidade de Tricasi da 
província de Lecce, naturalizado 
brasileiro, que veio da diocese 
de Oeiras/Floriano no Piauí com 
a vacância na Diocese do Crato 
frente à aposentadoria do bis-
po Newton Holanda Gurgel que 
chegara aos seus 75 anos de ida-
de e recebia o merecido título de 
bispo emérito.

Foram de expectativas os dias 
que antecederam a chegada do 
novo bispo, as notícias eram de 
que haveria enérgicas mudanças 
em todo o complexo diocesano, 
a partir de sua emissora que pas-
saria a ter uma programação emi-
nentemente católica, mudanças 
também aconteceriam nas igrejas 
com remanejamento de padres, 
no hospital São Francisco, esco-
las e colégios, abrigos e na pró-
pria cúria. Uma aura prospectiva 
estava estampada no semblante 
dos padres, funcionário e religio-
sos de toda diocese. A Gazeta de 
Notícias foi chamada para fazer 
uma reportagem sobre o arrenda-
mento ou venda do Hospital São 
Francisco para uma instituição 
adventícia, notícia que deixará 
todos os médicos e enfermeiros 
sobressaltados. A Gazeta de No-
tícias procurou ouvir a Diocese 
do Crato para ouvir a versão da 
Igreja sobre os fatos. O bispo es-
tava em viagem para Fortaleza e 
seus assessores preferiram não 
comentar os fatos. Concluída a 
reportagem e diante da ansieda-
de de tantos profissionais, e dos 
presságios na cúria diocesana, 
foi dado à reportagem o título? 
“Dom Fernando chega implan-
tando o apostolado do terror”. 
Ainda em Fortaleza o bispo do 
Crato soube da reportagem que 
seria publicada, e no dia seguin-
te chega ao Crato e convida a 
reportagem para dar a versão 
oficial da Igreja sobre os fatos. 
Dom Fernando, após ler a repor-
tagem, disse que era muita lama 
sobre sua pessoa, e que estava na 
quaresma, tempo de preparação 
para a Páscoa. Mesmo assim deu 

sua versão e que nada daquilo 
aconteceria, eram especulações 
maldosas, que sua missão era de 
dinamizar as atividades pastorais 
e litúrgicas no Cariri. Diante da 
versão de Dom Fernando, foi 
mudado a manchete principal e 
acrescidas as novas informações.

No entanto as mudanças foram 
acontecendo no novo episcopado, 
entre elas muitas feitas com de-
cisões unilaterais e a contragos-
to de alguns padres, religiosos 
e fieis das mais diferentes paró-
quias do Cariri. O Hospital São 
Francisco, que não é de proprie-
dade da Diocese do Crato, mas da 
Sociedade Beneficente São Fran-
cisco de Assis, foi arrendado sem 
o conhecimento do valor mensal, 
nem por qual período, muito me-
nos quem recebe as mensalidades. 
Casas pertencentes ao Seminário 
São José (Obras das Vocações 
Sacerdotais), foram sendo ven-
didas por valores irrisórios e 
em quantidades não conhecidas, 
sabe-se que foram além de vinte, 
desmembramento de paróquias 
e remanejamento de padres que 
não concordavam com as ações 
do bispo, e outras tantas adversi-
dades que sempre resultaram em 
notícias de interesse da imprensa 
local e nacional.

Durante essa última década o 
bispo Fernando Panico tem sido 
um gerador de fatos de interesse 
público. Uma sucessão de quei-
xas e clamores tem sido levados 
a Nunciatura Apostólica do Bra-
sil em Brasília e ao Vaticano em 
Roma, enquanto no âmbito local 
são sucessivos as queixas na Po-
lícia Civil e processos na Justiça. 
Mais de duzentos procedimentos 
tramitam nos tribunais do Piauí, 
Ceará e Brasília.

Por último, numa obra de al-
guém desavisado, foi posto um 
vídeo no Youtub – Internet, com 
depoimento de um rapaz de nome 
Fábio que descreveu uma visita 
noturna que fez ao bispo do Cra-
to em sua residência episcopal, 
regada a vinho e em meio a las-
cívias que o deixou desacordado 
até a manhã do dia seguinte. Fá-
bio conta todos os detalhes de sua 
aventura na residência episcopal. 

Riquíssima expressão do vocá-
bulo teológico – Pai - registrada 
nos Evangelhos, referindo-se ao 
Ser Supremo, criador do Céu e da 
terra, que instituiu o verbo para 
que tudo  ocorresse, inclusive 
promovendo  o homem a Pai, ofe-
recendo-lhe a mulher, seu amor, 
como o  presente mais belo da ter-
ra,  instituindo a família – célula 
da sociedade.  Somos filhos e fi-
lhas de um  patriarcado universal,  
a quem devemos  descendência e 
obediência, segundo os preceitos 
bíblicos. Como missão Divina 
compete ao pai oferecer o melhor 
das alvoradas ao filho. Ele não pe-
diu para nascer, mas veio  seguir  
diretrizes de uma paternidade fiel 
que não pode falha nos seus rotei-
ros fundamentais e promocionais.  
Temos os exemplos do patriarca 
Noé salvando a família na arca. 
Moisés, no êxodo, abrindo o Mar 
Vermelho com o cajado, guiando 
seu povo. Abraão, tentando até 

um amor fugaz a fim de marcar 
sua descendência, segundo a lei, 
mas amparado por Deus, que fez 
Sara, envelhecida,  gerar seu filho 
legítimo, Isaac. O milagre sublime 
do nascimento do seu Filho, Jesus, 
nascido de uma virgem e que veio 
habitar entre nós.. Os tempos mo-
dernos criaram no calendário o 
“Dia dos Pais”, como um ponto 
de reflexão mais profunda sobre o 
respeito ao pátrio poder que vem 
se desestabilizando. Quase não se 
escuta mais: “Deus te abençoe, 
meu filho”.  Observa-se a fuga de 
pais  negando a educação e pro-
teção ao filho. Em contra partida, 
há filhos envergonhando os pais, 
rotulando-os de ultrapassados.  E 
o pior. Filhos isolando-se   e ex-
purgando  os pais e os locando 
para os abrigos,   negando-lhe em 
estender-lhe a mão e dizer: “Sua 
benção, meu pai”, e ouvir a res-
posta,  como mensagem Divina: 
“Deus o abençoe, meu filho”
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Nesta semana, de 10 a 14 de 
agosto, o município do Crato 
recebe uma capacitação rela-
cionada ao Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) promovida 
pela Superintendência Estadu-
al do Meio Ambiente (Sema-
ce), em parceria com a Escola 
de Gestão Pública do Estado 
do Ceará (EGP). O objetivo da 
ação é formar multiplicadores 
na região do Cariri, para que 
os mesmos possam auxiliar 
de forma gratuita os pequenos 
proprietários rurais (até quatro 
módulos fiscais) a se cadastra-
rem no CAR e divulgarem as 

questões relativas ao cadastra-
mento.

A capacitação acontece 
no Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) daquela região, das 08 
às 17h, com técnicas da Direto-
ria Florestal (Diflo) da Semace 
ministrando palestras. O curso, 
que tem 40 horas/aula, é facili-
tado para o total de 20 técnicos 
de órgãos públicos ligados à 
temática.

De acordo com a engenhei-
ra florestal da Diflo, Marcela 
Mendonça, o diferencial do 
curso no Cariri para os outros 
ministrados até hoje no Esta-
do é que na sexta-feira (14/08) 
será feito um mutirão de cadas-
tramento: ?Com isso os alunos 
irão auxiliar os produtores a se 
cadastrarem sobre a supervisão 
das instrutoras da Semace?, es-
clarece a técnica.

Estão participando da ca-
pacitação os municípios do 

Crato, Barbalha, Jardim, Nova 
Olinda, Caririaçu, Salitre, Vár-
zea Alegre e Farias Brito.

 CAR
O CAR é um registro eletrô-

nico obrigatório para todos os 
imóveis rurais, que tem como 
objetivo integrar as informa-
ções ambientais das proprieda-
des e posses rurais, compondo 
a base de dados para controle, 
monitoramento e planejamen-
to ambiental e econômico. O 
cadastro pode ser feito através 
do site: www.car.gov.br.

A Semace, assim como 
seus demais parceiros, auxi-
liam os empreendedores rurais 
e agricultores a se inscreverem 
no Sicar. A Diflo da Semace é a 
responsável em dar essa ajuda 
aos cidadãos. As dúvidas po-
dem ser dirimidas através dos 
telefones (85) 3264-8117 ou 
(85) 3101-5546.

Cadastro Ambiental Rural é tema da Semace e Escola de 
Gestão Pública para capacitação de agricultores do Cariri

Assessoria de Imprensa da
Superintendência Estadual

do Meio Ambiente
Coordenadoria de Imprensa

da Casa Civil Governo do
Estado Ceará

<< PLANEJAMENTO  ambiental é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais
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O fenômeno meteorológi-
co El Niño, que começou este 
ano, pode ser dos mais fortes 
dos últimos 65 anos, alertaram 
cientistas do governo america-
no. A corrente do El Niño pro-
duz uma elevação nas tempe-
raturas do Pacífico equatoriano 
e pode causar fortes chuvas 
em algumas partes do mundo 
e secas em outras. Também é 
uma das razões pelas quais a 
atual temporada de furacões 
do Atlântico tem sido pouco 
ativa, pois inibe a formação de 
tempestades tropicais.

O El Niño começou em 
março e se espera que dure por 
um ano. Autoridades na Aus-
trália já disseram que será “for-
te” e “substancial”. A tendência 
continuará, disse Mike Halpert, 

diretor adjunto do centro de 
previsões climáticas da Agên-
cia Oceânica e Atmosférica dos 
Estados Unidos (NOAA), em 
conferência com jornalistas por 
telefone.

“Prevemos que o El Niño 
atual pode ser dos mais fortes 
desde que começaram os regis-

tros em 1950?, disse Halpert. 
As temperaturas média da su-
perfície do mar em uma zona 
chave do Pacífico equatorial 
“poderiam alcançar ou supe-
rar os 2 graus Celsius acima 
do normal, o que só foi regis-
trado três vezes nos últimos 65 
anos”, destacou.

Estes níveis se observaram 
nas temporadas 1972-73, 1982-
83 e 1997-98.

O sul dos Estados Unidos, 
da Califórnia até a Flórida, 
poderia experimentar níveis 
de precipitação acima do nor-
mal, assim como a costa leste 
americana, disse o especialista. 

Enquanto a região dos Grandes 
Lagos, Havaí e Alasca registra-
rão maiores secas e temperatu-
ras mais altas, destacou.

Embora as chuvas sejam 
bem-vindas na Califórnia, mer-
gulhada em uma grave seca, 
Halpert disse que não serão 
suficientes para encher as re-

presas do estado do oeste ame-
ricano.

Há cinco anos o último El 
Niño trouxe vários desastres: 
provocou monções na Ásia, 
secas em Austrália, Filipinas e 
Equador, tempestades nos Esta-
dos Unidos, ondas de calor no 
Brasil e inundações no México.

Para cientistas americanos, El Niño pode ser o mais forte da história
Pesquisa: Redação e
revista Agrosoft Brasil 
fonte: Ambiente Brasil

<< NO NORDESTE ficam as expectativas se será de chuvas intensas ou seca. As previsões para o Brasil serão dadas nos últimos meses deste ano.

A Secretaria de Saúde do 
Crato realizou nos últimos 
dias 6 e 7 no Centro de Con-
venções do Cariri a 9ª. Confe-
rência Municipal de Saúde. As 
conferências tem o propósito 
de avaliar a situação e propor 
diretrizes para a formulação da 
política de saúde. Mais que um 
instrumento legal de participa-
ção popular, a conferência sig-
nifica o compromisso do ges-
tor público com os necessários 
avanços do sistema de saúde e 
tem por objetivo avaliar e pro-
por diretrizes da política para o 
setor saúde, estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Saúde; 
Discutir temas específicos para 
propor novas diretrizes locais 

da política de saúde; Eleger de-
legados para as Conferências 
Estaduais e Nacionais, quando 
for o caso.

 Na quinta, dia 6, após o cre-
denciamento e café da manhã 
dos participantes, o Secretário 
de Saúde do Crato Lucimilton 
Macedo coordenou a solenida-
de de abertura da conferência 
como a composição de mesa: 

a representante da 20ª coor-
denadoria regional de saúde 
Maria de Lourdes Coelho de 
Alencar Barreto, presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, 
Elisângela Lucas Teixeira, Dr. 
José Flávio Vieira,  médico e 
um dos fundadores do Con-
selho Municipal de Saúde,  a 
representante do Conselho Es-
tadual de Saúde, Rogena No-

ronha Brasil e representando o 
legislativo Cratense o vereador 
Amadeu de Freitas. A votação 
e aprovação do regimento foi 
lida pelo Médico, José Flávio 
Vieira, Em seguida foi profe-
rida uma palestra intitulada 
“Saúde pública de qualidade 
para cuidar bem das pessoas: 
Direito do povo brasileiro” 
pela professora doutora Evani-
ra Rodrigues Maia – enfermei-
ra, routora em enfermagem, 
professora do curso de enfer-
magem da URCA e do curso 
de medicina da UFC, após a 
palestra foi realizado um deba-
te acerca do tema. 

Na sexta-feira, dia 7, as 
ações foram iniciadas com a 
mesa de debate “A Rede Con-
veniada ao SUS” com a partici-
pação do diretor administrativo 
do Hospital São Raimundo Va-
lério Roberto Faheina Júnior, o 

diretor administrativo do Hos-
pital e Maternidade São Fran-
cisco de Assis/São Camilo, 
Marcelo Vasconcelos e como 
mediadora a articuladora da 
Conferência,  enfermeira Ali-
ne Franca.  Foram feitas ins-
crições para perguntas, ques-
tionamentos e argumentações 
todos respondidos.

 Em seguida foi realizada a 
segunda mesa de debate com 
a temática “HumanizaSUS e a 
Judicialização da Saúde” com 
a Advogada e Assessora Jurí-
dica da Secretaria Municipal 
de Saúde  Sílvia Paula Soares 
Rodrigues, a representante do 
Cesau, Rogena Noronha Bra-
sil,  a mediadora da secretaria 
de saúde junto a defensoria e o 
Presidente da OAB Subseção 
Crato Anderson Feitosa Ferro 
Terceiro. Perguntas e questio-
namentos foram feitos e res-

pondidos pela mesa.
Para finalizar o membro da 

comissão eleitoral, educação 
e movimentos sociais Assilon 
Lindoval Carneiro de Freitas, 
juntamente com o vice presi-
dente do CMS Marcos George 
Mendes e dr. José Flávio admi-
nistraram a  Plenária de Seg-
mento e  eleição de delegados.

 O Secretario de Saúde, 
Lucimilton Macedo enalteceu 
o trabalho da comissão de or-
ganização da 9ª. Conferencia 
Municipal  “A Conferencia é 
um momento democrático que 
possibilita essa expressiva par-
ticipação do povo na formula-
ção e controle da política públi-
ca de saúde. É preciso sempre 
valorizar esse espaço e é  nossa 
responsabilidade garantir que 
essas discussões  aconteçam 
de forma ampla, transparente e 
ascendente” conclui.

Conferencia no Crato debate melhorias nas políticas de saúde
Do Release da Assessoria 

de Imprensa da Prefeitura do 
Crato com copidesque

da Redação

<< DEBATES sobre a adoção de melhorias para uma políti-
ca de saúde no município
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Nesta semana, de 10 a 14 de 
agosto, o município do Crato 
recebe uma capacitação rela-
cionada ao Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) promovida 
pela Superintendência Estadu-
al do Meio Ambiente (Sema-
ce), em parceria com a Escola 
de Gestão Pública do Estado 
do Ceará (EGP). O objetivo da 
ação é formar multiplicadores 
na região do Cariri, para que 
os mesmos possam auxiliar 
de forma gratuita os pequenos 
proprietários rurais (até quatro 
módulos fiscais) a se cadastra-
rem no CAR e divulgarem as 

questões relativas ao cadastra-
mento.

A capacitação acontece 
no Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) daquela região, das 08 
às 17h, com técnicas da Direto-
ria Florestal (Diflo) da Semace 
ministrando palestras. O curso, 
que tem 40 horas/aula, é facili-
tado para o total de 20 técnicos 
de órgãos públicos ligados à 
temática.

De acordo com a engenhei-
ra florestal da Diflo, Marcela 
Mendonça, o diferencial do 
curso no Cariri para os outros 
ministrados até hoje no Esta-
do é que na sexta-feira (14/08) 
será feito um mutirão de cadas-
tramento: ?Com isso os alunos 
irão auxiliar os produtores a se 
cadastrarem sobre a supervisão 
das instrutoras da Semace?, es-
clarece a técnica.

Estão participando da ca-
pacitação os municípios do 

Crato, Barbalha, Jardim, Nova 
Olinda, Caririaçu, Salitre, Vár-
zea Alegre e Farias Brito.

 CAR
O CAR é um registro eletrô-

nico obrigatório para todos os 
imóveis rurais, que tem como 
objetivo integrar as informa-
ções ambientais das proprieda-
des e posses rurais, compondo 
a base de dados para controle, 
monitoramento e planejamen-
to ambiental e econômico. O 
cadastro pode ser feito através 
do site: www.car.gov.br.

A Semace, assim como 
seus demais parceiros, auxi-
liam os empreendedores rurais 
e agricultores a se inscreverem 
no Sicar. A Diflo da Semace é a 
responsável em dar essa ajuda 
aos cidadãos. As dúvidas po-
dem ser dirimidas através dos 
telefones (85) 3264-8117 ou 
(85) 3101-5546.

Cadastro Ambiental Rural é tema da Semace e Escola de 
Gestão Pública para capacitação de agricultores do Cariri

Assessoria de Imprensa da
Superintendência Estadual

do Meio Ambiente
Coordenadoria de Imprensa

da Casa Civil Governo do
Estado Ceará

<< PLANEJAMENTO  ambiental é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais
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O fenômeno meteorológi-
co El Niño, que começou este 
ano, pode ser dos mais fortes 
dos últimos 65 anos, alertaram 
cientistas do governo america-
no. A corrente do El Niño pro-
duz uma elevação nas tempe-
raturas do Pacífico equatoriano 
e pode causar fortes chuvas 
em algumas partes do mundo 
e secas em outras. Também é 
uma das razões pelas quais a 
atual temporada de furacões 
do Atlântico tem sido pouco 
ativa, pois inibe a formação de 
tempestades tropicais.

O El Niño começou em 
março e se espera que dure por 
um ano. Autoridades na Aus-
trália já disseram que será “for-
te” e “substancial”. A tendência 
continuará, disse Mike Halpert, 

diretor adjunto do centro de 
previsões climáticas da Agên-
cia Oceânica e Atmosférica dos 
Estados Unidos (NOAA), em 
conferência com jornalistas por 
telefone.

“Prevemos que o El Niño 
atual pode ser dos mais fortes 
desde que começaram os regis-

tros em 1950?, disse Halpert. 
As temperaturas média da su-
perfície do mar em uma zona 
chave do Pacífico equatorial 
“poderiam alcançar ou supe-
rar os 2 graus Celsius acima 
do normal, o que só foi regis-
trado três vezes nos últimos 65 
anos”, destacou.

Estes níveis se observaram 
nas temporadas 1972-73, 1982-
83 e 1997-98.

O sul dos Estados Unidos, 
da Califórnia até a Flórida, 
poderia experimentar níveis 
de precipitação acima do nor-
mal, assim como a costa leste 
americana, disse o especialista. 

Enquanto a região dos Grandes 
Lagos, Havaí e Alasca registra-
rão maiores secas e temperatu-
ras mais altas, destacou.

Embora as chuvas sejam 
bem-vindas na Califórnia, mer-
gulhada em uma grave seca, 
Halpert disse que não serão 
suficientes para encher as re-

presas do estado do oeste ame-
ricano.

Há cinco anos o último El 
Niño trouxe vários desastres: 
provocou monções na Ásia, 
secas em Austrália, Filipinas e 
Equador, tempestades nos Esta-
dos Unidos, ondas de calor no 
Brasil e inundações no México.

Para cientistas americanos, El Niño pode ser o mais forte da história
Pesquisa: Redação e
revista Agrosoft Brasil 
fonte: Ambiente Brasil

<< NO NORDESTE ficam as expectativas se será de chuvas intensas ou seca. As previsões para o Brasil serão dadas nos últimos meses deste ano.

A Secretaria de Saúde do 
Crato realizou nos últimos 
dias 6 e 7 no Centro de Con-
venções do Cariri a 9ª. Confe-
rência Municipal de Saúde. As 
conferências tem o propósito 
de avaliar a situação e propor 
diretrizes para a formulação da 
política de saúde. Mais que um 
instrumento legal de participa-
ção popular, a conferência sig-
nifica o compromisso do ges-
tor público com os necessários 
avanços do sistema de saúde e 
tem por objetivo avaliar e pro-
por diretrizes da política para o 
setor saúde, estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Saúde; 
Discutir temas específicos para 
propor novas diretrizes locais 

da política de saúde; Eleger de-
legados para as Conferências 
Estaduais e Nacionais, quando 
for o caso.

 Na quinta, dia 6, após o cre-
denciamento e café da manhã 
dos participantes, o Secretário 
de Saúde do Crato Lucimilton 
Macedo coordenou a solenida-
de de abertura da conferência 
como a composição de mesa: 

a representante da 20ª coor-
denadoria regional de saúde 
Maria de Lourdes Coelho de 
Alencar Barreto, presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, 
Elisângela Lucas Teixeira, Dr. 
José Flávio Vieira,  médico e 
um dos fundadores do Con-
selho Municipal de Saúde,  a 
representante do Conselho Es-
tadual de Saúde, Rogena No-

ronha Brasil e representando o 
legislativo Cratense o vereador 
Amadeu de Freitas. A votação 
e aprovação do regimento foi 
lida pelo Médico, José Flávio 
Vieira, Em seguida foi profe-
rida uma palestra intitulada 
“Saúde pública de qualidade 
para cuidar bem das pessoas: 
Direito do povo brasileiro” 
pela professora doutora Evani-
ra Rodrigues Maia – enfermei-
ra, routora em enfermagem, 
professora do curso de enfer-
magem da URCA e do curso 
de medicina da UFC, após a 
palestra foi realizado um deba-
te acerca do tema. 

Na sexta-feira, dia 7, as 
ações foram iniciadas com a 
mesa de debate “A Rede Con-
veniada ao SUS” com a partici-
pação do diretor administrativo 
do Hospital São Raimundo Va-
lério Roberto Faheina Júnior, o 

diretor administrativo do Hos-
pital e Maternidade São Fran-
cisco de Assis/São Camilo, 
Marcelo Vasconcelos e como 
mediadora a articuladora da 
Conferência,  enfermeira Ali-
ne Franca.  Foram feitas ins-
crições para perguntas, ques-
tionamentos e argumentações 
todos respondidos.

 Em seguida foi realizada a 
segunda mesa de debate com 
a temática “HumanizaSUS e a 
Judicialização da Saúde” com 
a Advogada e Assessora Jurí-
dica da Secretaria Municipal 
de Saúde  Sílvia Paula Soares 
Rodrigues, a representante do 
Cesau, Rogena Noronha Bra-
sil,  a mediadora da secretaria 
de saúde junto a defensoria e o 
Presidente da OAB Subseção 
Crato Anderson Feitosa Ferro 
Terceiro. Perguntas e questio-
namentos foram feitos e res-

pondidos pela mesa.
Para finalizar o membro da 

comissão eleitoral, educação 
e movimentos sociais Assilon 
Lindoval Carneiro de Freitas, 
juntamente com o vice presi-
dente do CMS Marcos George 
Mendes e dr. José Flávio admi-
nistraram a  Plenária de Seg-
mento e  eleição de delegados.

 O Secretario de Saúde, 
Lucimilton Macedo enalteceu 
o trabalho da comissão de or-
ganização da 9ª. Conferencia 
Municipal  “A Conferencia é 
um momento democrático que 
possibilita essa expressiva par-
ticipação do povo na formula-
ção e controle da política públi-
ca de saúde. É preciso sempre 
valorizar esse espaço e é  nossa 
responsabilidade garantir que 
essas discussões  aconteçam 
de forma ampla, transparente e 
ascendente” conclui.

Conferencia no Crato debate melhorias nas políticas de saúde
Do Release da Assessoria 

de Imprensa da Prefeitura do 
Crato com copidesque

da Redação

<< DEBATES sobre a adoção de melhorias para uma políti-
ca de saúde no município
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O prefeito de Juazeiro do 
Norte, Raimundo Macedo, de-
terminou a retomada da cons-
trução de um pontilhão no bair-
ro Carité. Chamada, também, 
de passagem molhada as obras 
tinham sido iniciadas, mas ter-
minaram interrompidas diante 
da necessidade de pequenos 
ajustes no projeto original. Ela 
consiste na colocação de várias 
manilhas de concreto para por 
fim aos transtornos durante o 

inverno já que as chuvas mais 
fortes impediam o tráfego nor-
mal de veículos e pessoas.

O trecho em obras fica si-
tuado a uma distância de 400 
metros numa viela à esquerda 
de quem segue pela estrada do 
Carité e antes da escola Manoel 
Balbino dando acesso a gran-
de quantidade de residências. 
Àquele bairro foi praticamente 
todo ele calçado e organizado 
no atual governo de Raimundão 
que ainda reformou e ampliou 
a escola da localidade. Na sua 
primeira gestão, ele duplicou a 
ponte sobre o Rio Salgadinho 
situada no Carité e já melhorou 
as condições dessa estrada. 

Prefeitura de Juazeiro do Norte  retoma obras de 
construção de passagem molhada no bairro Carité
Assessoria de Comunicação

da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

<< IMPORTANTE as obras em andamento recuperam a via de 
acesso à várias residências do bairro e a Escola Manoel Balbino

Desde criança sem-
pre ouvi dizer que 
um bom conto de 
fada começa com a 
expressão: Era uma 
vez, mas esse aqui 
começa pela lem-
brança de que o bei-
ja-flor há de sempre 
procurar uma rosa 
para, com seu ma-

Cassius Clay Lemos 
Carvalho é cratense, 

advogado e juíz residente  
em Macapá/AP

Homenagem a Dona Elisa
“O Beija-flor e a rosa”

jestoso bailado, acariciá-la e se eternizar com 
seu beijo ardente, daquele que toca o coração 
de qualquer mulher.
Por vezes as flores são vermelhas, azuis, roxas, 
mas a flor que encantou esse Beija-flor era al-
vinha, cabelos ruivos, sorriso largo e com ca-
rinho pra distribuir entre todas as rosas que 
dela floresceram, como semente brotando em 
seu ventre, que geraram novas sementes, fruto 
de um regar constante, com um líquido imagi-
nário chamado amor.
O Beija-flor há algum tempo seguiu o ciclo na-
tural da vida, mas certamente estava à espera 
do momento em que, mais uma vez, se encon-
trariam com a flor que, em vida, se chamou 
ELISA, que entre nós distribuiu para todos os 
seus muito amor, carinho e, à minha mãe, além 
de tudo isso, o alimento do seu seio materno, 
amamentando-a como filha.
O amor que temos aqui dentro do peito é tão 
intenso, que chega a doer de saudade, saudade 
do teu cheiro, do teu sorriso, do teu carinho, do 
teu abraço apertado, de ver tua alegria quan-
do eu chegava de viagem e logo passava pra te 
beijar minha vó.
A única certeza que temos na vida é a mor-
te, mas agora tenho outra que se evidencia no 
meu pensamento e se torna indiscutível, que é 
a alegria de Cícero que se fez Beija-flor, ao 
te encontrar na morada eterna, deixando-nos 
órfão de pai, mãe e avós.
É isso - o tempo passa, o tempo voa e mais um 
aniversário é uma boa, a gente fica mais idoso, 
no entanto mais experiente e sabendo distin-
guir o joio do trigo (entre as pessoas).  Para-
béns e sucesso em suas jornadas meu amigo. 
Um abraço natalício.
O que nos conforta é esse encontro e a sua pre-
sença constante nos corações dos que te amam. 
Saudade é Cícero e Elisa Beija-flor.
O poeta nordestino perguntou numa música:
“E o que é saudade?
Saudade são dois olhos rasos de lágrimas,
Saudade é juntar os brinquedos de um filho 
que desapareceu,
Saudade é uma fotografia,
Saudade é uma velha canção,
Saudade é um trem partindo, o coração de que 
fica na estação!”
Vai com Deus minha vozinha, vai nas asas do 
Beija-flor, teu eterno amor.
Ficamos aqui com a tua lembrança em nossos 
corações.

Será iniciada ainda esta 
semana, mais uma fase de ser-
viços da Creche da Vila Lobo, 
que segundo a Secretaria de 
Obras Públicas do Crato está 
sendo realizada por etapas, e 
conforme os serviços são efe-
tivados, há liberação de novos 
investimentos. De acordo com 
o secretário Tárcio Carvalho, é 
necessário que uma etapa este-
ja cumprida, para que siga os 
procedimentos seguintes. Para 
isso, são contratadas empresas 

específicas para realizar servi-
ços como os da coberta, urba-
nização da parte externa, entre 
outros.

“Em relação à liberação do 

orçamento, isso só acontece 
conforme a execução dos ser-
viços”, enfatiza o secretário, 
ao destacar que é dessa forma 
que vem acontecendo e os in-

Obras da nova etapa da creche da Vila Lobo tem 
previsão de entregar o prédio até o final deste ano

vestimentos para construção 
do equipamento estão garan-
tidos. Ao todo serão gastos na 
Creche da Vila Lobo mais de 
R$ 1,7 milhão. 

Ainda conforme o secretá-
rio, os procedimentos vêm sen-
do acompanhados pelo Muni-
cípio. Ele justifica que alguns 
atrasos que correram foram em 
função de questões técnicas, 
muitas vezes, relacionadas as 
empresas que são responsáveis 
por determinado serviço, ou 
em função de material espe-
cífico, o que acaba atrasando 
as outras fases, além do perí-
odo de chuvas, mas garantiu a 
continuidade para que a creche 
seja entregue ainda este ano, 
no Crato, entre os meses de 
novembro e dezembro.

Assessoria de imprensa da 
Prefeitura do Crato

SAAEC melhora sistema de abastecimenro de água na 
zona rural: Cruzeiro, Santo Antonio e Baixa do Maracuja

A SAAEC - Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto 
do Crato vem providenciando 
uma série de obras e conser-
tos na zona rural para ampliar  
o fornecimento de água para 
as comunidades do Cruzeiro, 
Santo Antonio e Baixa do Ma-
racujá.

A presidente da SAAEC, 
Janaína Fernandes, disse que  a 
ideia é trabalhar de forma con-
tínua para que todas as comu-
nidades sejam bem atendidas.

Já no distrito de Dom Quin-
tino a SAAEC já providenciou 
para que sejas concluídas com 
urgência às obras de melhorias 
do fornecimento de água para 
toda a sede do distrito.

Informes da Prefeitura 
Municipal do Crato 
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É da própria natureza do jornalismo apontar o que esteja errado para ser corrigido.
Mostrar o que está ruim para que seja melhorado. Denunciar os que corrompem para
que sejam punidos. Expor os que estão em dificuldades para que possam ser ajudados

<< MAQUETE da nova creche da Vila Lobo cujas obras estão 
sendo retomadas esta semana.
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Aline Maria
Não exija dos outros o que eles 

não podem lhe dar, mas cobre de 
cada um a sua responsabilidade. 
Não deixe de usufruir o prazer, 
mas que não faça mal a ninguém. 
Não pegue mais do que você preci-
sa, mas lute pelos seus direitos.

Num entendo, num 
entendo ...

Dinda Bilé foi levado pela família ao psiquiatra esta se-
mana. Contumaz hóspede do Hospital Santa Tereza, ele 
tivera alta há menos uns quinze dias. Com lua nova, Din-
da costumava tresvariar, botava pra conversar “arizias” e 
respondia vozes que só ele ouvia. Saíra do nosocômio bem 
melhorado, com discurso linheiro que só prumo de pedrei-
ro. Depois da Expocrato, no entanto, passou a palestrar, 
em solilóquio, num idioma esdrúxulo e pouco compreensí-
vel, repetindo, de quando em vez, o mesmo bordão.
------Num entendo, num entendo ...
Os familiares de Dinda, já acostumado com seus surtos, 
embora esse parecesse bem diferente, resolveram enca-
minhá-lo de volta ao psiquiatra, temendo uma crise mais 
grave. Bem mais tranquilo que das outras vezes, Bilé dei-
xou-se levar ao consultório do nosso Freud tupiniquim. 
Cabelo meio arrepiado como se pressentisse alma pena-
da, olhos inquisidores e vagos, perambulando de um lado 
para outro como se esperasse um disco voador. Sentou-se 
na poltrona, defronte ao médico, fitou-o meio desolado e 
sussurrou:
---Não entendo, não entendo...
Dr. Godofredo Veronaldo já o conhecia de outros alua-
mentos. Tinha conversado um pouco com a família, lá 
fora, sobre os novos sintomas de Bilé. Achou esquisita 
a postura mais calma do paciente, das outras vezes vie-
ra em crise maníaca e com muita agitação e surtos de 
agressividade. Aproximou-se de Dinda e quis saber o que 
ele não entendia:
--- Dinda, tudo bem? O que é que você está com dificulda-
de de entender, rapaz?
--- A Expocrato, doutor... Todo ano é a mesma coisa... de-
pois que acaba, aumentam as moscas e diminuem as mo-
ças... Não entendo, não entendo...
Dr. Veronaldo sorriu ante a apreciação do lunático e cutu-
cou mais o velho Dinda. Que mais parecia tão incompre-
ensível?
---E a rua não é pública, doutor? Eu pensava que eu tam-
bém era proprietário dela. Pois na Expocrato, aparecem 
os donos. Parece que entraram com usucapião. Estavam 
cobrando vinte reais o estacionamento naquela rua que eu 
pensava que era nossa.
---Num entendo... num entendo...
O psiquiatra começou a gostar da conversa meio sussur-
rante de Dinda e tentou decifrar seus outros enigmas.
---Num entendo, num entendo... A Expocrato é pública feita 
com dinheiro privado ou é privada e feita com o dinheiro 
público? Pronde vão as sobras?
---Num entendo, num entendo...
Na Expocrato os burros são os que ficam nas baias ou 
aqueles que pagam ingressos caríssimos para assistirem 
aos shows de péssima qualidade?
---Num entendo, num entendo...
---Estudante foi espancado e roubado num show da Expo-
crato pelos seguranças. Quem roubava e batia antigamen-
te num era o bandido? E agora é o segurança? Socorro, 
chame o ladrão! Num entendo, num entendo...
---Fui assaltado três vezes na Expocrato em um só dia, con-
tinuou Dinda. Me roubaram trinta reais no estacionamento, 
depois na barraca me afanaram mais dez reais quando pedi 
uma cerveja e um garçom me surrupiou cem reais quando 
inventei de pedir uma carne de sol numa telha. Pensei que 
era telha de amianto! Devo fazer um BO, seu doutor?
---Num entendo, num entendo...
Dr. Godofredo, surpreso, parabenizou Dinda:
---Rapaz, você tá melhor do que nós! E tu num dizia que 
era doido, Bilé!?
---Doido eu sou, Dr. Godofredo, agora eu num sou é bur-
ro, viu?
Dr. Godofredo chamou a família e deu o diagnóstico. Fi-
cassem tranquilos.
---O homem tá com mais juízo que nos todos juntos! Os 
doidos, amigos, tão tudo solto na rua, organizando eventos, 
participando das administrações e se passando por sadios. 
O mundo tá todo às avessas: os lunáticos soltos e os equili-
brados internos aqui neste hospital! Pior que?
---Num entendo, num entanto...

José Flávio Vieira é médico,
escritor e cronista

A turma da fotografia em ação
registrando o Crato para o futuro

Eis ai a turma da fotogra-
fia que se reúne imprescin-
divelmente todas as quartas 
feiras às 19:30h, no Memo-
rial da Imagem e do Som ou 
na residências de um que se 
arrisque a oferecer uns petis-
cos regados a vinho.

Alan, sempre com um 
amplo sorriso, é o autor des-
sa selfie, mas o que quer di-
zer  selfie que todo mundo 
fala, mas poucos sabe o que 
significa. Selfie é uma pala-
vra nova em inglês, com ori-
gem no termo self-portrait, 
que significa autorretrato, e 
é uma foto tirada e compar-
tilhada na internet. 

<< SELFIE na última reunião do grupo na casa de Valter Pi-
nheiro Leite: Alan - o do sorriso, sentados Bira, Valter, Janildo, 
e Luiz José, em pé: Roberto Jamacaru, Janedson e Guilher-
me. A raríssima ausência na foto de Jackson - Bola Batim.

Dom João, um dos tipos populares da
cidade princesa, é nome de rua no Crato

João Ayres de Aquini cari-
nhosamente chamado de Dom 
João, foi um dos tipos popula-
res dessa cidade princesa. Para 
a memorável história do Cra-
to uma rua foi designada com 
seu nome e os primos Manoel 
Patrício de Aquino e Roberto 
Jamacaru foram ao bairro Vila 
Alta fazer a fixação da placa 
indicativa. Dom João foi co-
merciante no ramo de “degus-
tação de bebidas.” Solteiro e 
extrovertido, tornou-se uma fi-
gura folclórica protagonista de 
histórias pitorescas. As famí-
lias Jamacaru, Ayres e Aquino   
têm tradição na vida social do 
Crato.  

<< MEMORÁVEL Rua João Ayres de Aquino - Dom João. 
Fixação da placa pelos primos Nezim Patrício e Roberto Ja-
macarú. “Morre o homem e fica a fama.”

Desrespeito

O desrespeito do ser 
humano com o ser huma-
no beira o absurdo. Este 
chega ser cantado de tão 
notório que é, “um pai 
cuida de dez filhos, mas 
dez filhos não cuidam de 
um pai.” Como entender 
esses acontecimentos? O 
que justifica isso? Quan-
tos destes pais padecem 
solitários em asilos, filas 
de hospitais, abandona-
dos as ruas, solitários es-
perando o triste fim.

Uma pessoa casa roga 
amores aos seus, constrói 
uma família, e no fim só 
isso. Todo seu esforço, 
seu trabalho, não será re-
conhecido. As horas atri-
buídas ao seu crescimen-
to com dignidade foram 
em vão. 

Como aceitar isso ca-
lado? O castigo há que 
existir e a altura de seus 
atos. Caso estes castigos 
fossem impostos há mais 
tempo, nossa sociedade 
seria mais digna com ela 
mesma. O desrespeito fez 
metástases, está enrai-
zado em muitas áreas de 
nosso cotidiano.

Nossos políticos fazem 
isso todo o tempo com 
seus eleitores. Há muitas 
coisas erradas e outros 
absurdos que merecem 
ser castigados. 

Vamos castigá-los
com nosso voto.
Não a reeleição. 

E-mail de Paulo Cesar:
santosekiwel@hotmail.
com

h t t p : / / w w w. p r a g m a -
t i s m o p o l i t i c o . c o m .
br/2015/07/os-10-sena-
dores-mais-faltosos-em-
2015.htm

http://congressoemfo-
co.uol.com.br/noticias/
lista-todos-os-salarios-
e-beneficios-de-um-de-
putado/

VENDE-SE
CASA

No Parque Grangeiro 
em terreno 12m X 30m 
- Área nobre - excelente 
localização. Rua Pedro 
Bantim, 30 - a 20 metros 
da Av. Pedro Felício Ca-
valcanti. Com 04 quar-
tos, duas suites, closet, 
garagem e demais de-
pendências. Quarto de 
empregado com acesso 
independente.

TRATAR com
 MORAIS

Tel: (88) 9 8878 2714 
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O TRABALHO NÃO PARA.
MAIS ILUMINAÇÃO

EM RUAS E AVENIDAS.

 

ESTAMOS TRABALHANDO
POR UM JUAZEIRO MELHOR

Nossa cidade mais
bonita e segura.


