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Você já imaginou o Cariri sem Pequi?

Com o descaso do IBAMA e a depredação que vem acontecendo no arisco e na chapada do Araripe, é 
possível antever que a região do Cariri, em menos de uma década, não mais terá pequi para seu con-
sumo. Pequizeiros estão sendo dezimados pelo envelhecimento, pela expeculação imobilária e pela 
colheita inadequada praticada na Serra do Araripe. Não há replantio, nem os cuidados necessários 
para a preservação da espécie.

Governo amplia atuação de carros-
pipa para vários municípios cearenses

Ministério de Educação e Cultura garante Faculdade 
de Medicina no Crato e edital deve sair em novembro

Por que o Brasil não é uma potência 
em alimentos orgânicos?

Banco do Nordeste participa do projeto de 
recuperação “Viva o Centro de Fortaleza”

Um grupo de cratenses  
organizado pelo prefeito do  
do Crato, Ronaldo Gomes de 
Mattos, e representantes polí-
ticos do município, foram re-
cebidos na tarde desta segun-
da-feira (14), pelo secretário 
executivo do Ministério da 
Educação, Luiz Cláudio Cos-
ta, para tratar da instalação 
da faculdade de medicina no 
Crato.

 Após cumprir as exigên-

cias do Ministério de Educa-
ção e Ccultura, Crato está apto 
à receber o curso de medicina 
e até novembro deverá ser pu-
blicado o edital. 

 O município cumpriu to-
das as etapas para receber o 
curso. “Está garantida a fa-
culdade para o Crato”, dis-
se o secretário Luiz Cláudio. 
Após essa conquista o grupo 
volta ao Cariri para anunciar a 
boa nova, e que agora não há 
mais dúvida sobre o curso de 
medicina para o Crato. Leia 
mais na página 03

Zenir Moveis e Eletros 
inaugura uma loja na 
cidade de Barbalha

José Alves de Oliveira - Zenir, 
a esquerda da foto, corta a fita 
inaugural da mais nova loja 
“Zenir Moveis” localizada 
na Rua do Video, a principal 
do centro de Barbalha. Muita 

gente acorreu para conhecer 
o novo empreendimento, onde 
foi recebido pessoalmente pelo 
próprio Zenir, e aproveitar as 
promoções da festa de inaugu-
ração. Página 06 

Agora são 146 municípios que serão atendidos em todas as regiões do Ceará. Pág. 03

São tantos os benefícios dos orgânicos, e por que é investido pouco nessa modalidade?   Pág. 04

Viva o Centro de Fortaleza objetiva a valorização da cidade no aspecto cultural e histórico. Pág. 08

Da Assessoria de Imprensa
da Prefeitura Municipal

<< CONCORRIDO o 3º curso de medicina instituído no Ca-
riri que tem hoje uma população de 1.5 milhão de pessoas
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OPINIÃO

Patranhas que nos ensinam
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

Roubaram
nossa liberdade

e cidadania!

Foros da fé
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

EDITORIAL

Sempre ouvira dizer que foi Ale-
xander Graham Bell o inventor do 
telefone. Assim me ensinaram, as-
sim diziam e assim repetia conscien-
te do meu saber…

Mas, como muitas outras patra-
nhas, que nos ensinam, mormente 
referente à História de Portugal e 
do Brasil, – só agora é que muitos 
brasileiros despertaram, graças a 
Laurentino Gomes e outros investi-
gadores, – o verdadeiro inventor foi 
António Meucci.

Sobrinho de Meucci, que vivia 
em Curitiba (Brasil) asseverava que 
fora o tio António, e não Bell, que 
inventara o telefone, mas nem ami-
gos nem conhecidos, que com ele 
lidavam, acreditavam em Ottorino 
Meucci, conhecido carinhosamente 
por Neno.

O Professor Sergio Kirdziej, diz 
no jornal “ O Passarinho”, que sem-
pre que o Neno reafirmava entre 
amigos, que fora o tio o inventor, o 
maestro Osvaldo Hohmann, se esti-
vesse presente dizia:

- Sim?! E meu tio inventou a 
bomba atómica! …

Mas Neno, que já faleceu, tinha 
carradas de razão. Ora vejamos:

António Santi Giuseppe Meucci, 
nasceu a 13 de Abril de 1808, em 
Florença. Frequentou a academia de 
Belas artes e empregou-se como téc-
nico artístico no Teatro della Perola, 

em Florença, onde conheceu Ester 
Mochi, com quem casou, em 1834.

Estudou depois engenharia quí-
mica e industrial

Participou no movimento da li-
bertação italiano, tendo sido preso. 
Participou, ainda, na unificação ita-
liana.

Em 1835 emigrou para Cuba, 
onde trabalhou em Gran Teatro de 
Tacon.

Em 1850 embarcou para os 
EUA.

E em 1856, por sua mulher ser 
doente, inventou o teletromagnético 
que unia, por fio, o escritório e o se-
gundo andar da residência, para que 
a mulher pudesse chama-lo, caso 
necessário.

Devido a dificuldades económi-
cas registou a descoberta com pa-
tente provisória.

Vendendo-a, mais tarde, a Bell, 
que registou em 1876, em seu nome.

Meucci ainda recorreu ao tribu-
nal, mas entretanto falecera.

Só em 2002 é que o Congresso 
dos Estados Unidos reconheceu, 
oficialmente, Meucci, como o ver-
dadeiro inventor do telefone.

Quantas invenções, quantos fac-
tos históricos, considerados verídi-
cos, não passam de falsidades in-
ventadas, para esconder a verdade?

É que a verdade, em muitos ca-
sos, não convêm revelar…

Acordar pela manhã, sentindo 
que esteve viajando em um trans-
porte que lhe fez andarilho do im-
ponderável, onde os sonhos e o 
silêncio foram seus companheiros 
mais íntimos e retornar a  outra 
dimensão da realidade da vida, é 
sempre uma surpresa renovadora 
de esperanças daqueles que fazem 
viver a Fé como sua própria reali-
dade  existencial. Sentir que está 
vivo é uma das primeiras promo-
ções do sentimento humano,  perce-
bendo a eloquência da natureza em 
seu redor e  os contatos imediatos 
com    o Universo à procura do Se-
nhor Criador dos incontáveis siste-
mas planetários que são capazes de 
formar as nebulosas de cintilações 
astrais. Daí o sentimento racional 
humano em pronunciar a palavra 
Fé, como detentora responsável 
para todas as respostas identifica-
doras da criação dos mundos. É su-
blime acreditar, reconhecer, aceitar 
pela Fé  a instalação do Universo, 

como o resultado de um milagre 
desta  força geratriz do bem, do 
equilíbrio, do imaginário superior 
a todos os conceitos que possam 
atingir as fronteiras do pensamento 
do homem e da mulher. Com apoio 
da fé, o casal tem expressões mais 
aproximadas para  viver o modelo 
de amar e ser amado e dar o teste-
munho de que existe o “Senhor de 
Todas as Coisas”,  primeiro e único 
a criar o “Infinito do nada”. A Fé 
é um santo sentimento  de busca e 
aceitação  que pode se transformar 
em força de milagre,  escondida no 
silêncio do pensamento, como ex-
pressão espiritual,  durante os pas-
sos da vida. Não existem memórias 
de quando foi criado o Universo, 
mas sabemos que vimos ocupar 
uma tarefa de participação no con-
texto funcional desta  magnífica en-
grenagem de esperanças, plantando 
os lírios do campo, ou semeando os 
roseirais do amor, onde  a Fé se faz 
presente como   o começo de tudo. 

Se o jornalismo é bom
é controverso por natureza

Foi-se o tempo em que podíamos 
até nos orgulhar de sermos donos de al-
guma coisa, pouca que fosse, mas pela 
qual lutamos honestamente. Hoje não! 
Relógios, joias, carteiras, celulares, 
bicicletas, motos, carros, casas e até a 
nossa vida já não têm garantia. Nem da 
sua liberdade você é dono, visto que não 
sabe sequer se vai e volta como lhe diz 
assegurar o art. 5, inc. XV da Constitui-
ção Federal. Estamos reféns da bandi-
dagem e das autoridades relapsas! Em 
quem então confiar? Nas autoridades 
policiais com tantos desvios compor-
tamentais como se demonstra em cha-
cinas que escandalizam o mundo? Na 
Justiça com sua lerdeza crônica e exces-
siva condescendência? Nas autoridades 
políticas - essas nem cogitar, posto que 
com tantos escândalos que pululam pe-
los seus ambientes que transpiram cor-
rupção, seria suicídio. Estamos mesmo 
à deriva! Armas são facilmente encon-
tradas nas mãos da bandidagem en-
quanto as autoridades negam o porte e 
até a posse para cidadãos honestos. As 
mesmas autoridades que permitem até 
“cracrolândias” se instalem em plenas 
ruas e o tráfico de drogas atue livremen-
te sob os olhares complacentes de quem 
compete reprimir. E ainda têm a cara de 
pau de discutir a descriminalização das 
drogas (pior que por trás da “inocente” 
maconha estão heroína, ópio, craque, 
cocaína etc.). Há ainda alguns que se 
escandalizam com a redução da maio-
ridade penal e invocam os tais “direitos 
humanos” (direitos que só alcançam o 
lado bandido e descuram do cidadão 
honesto). Esquecem-se das vítimas 
trucidadas com crueldade e impiedo-
samente por esses brutamontes, muitos 
dos quais de compleição física avanta-
jada, como também da dor que sentem 
parentes, amigos, enfim a sociedade que 
irá chorar a perda dos entes queridos 
pelo resto de suas vidas.

A bandidagem já adotou a “Pena 
De Morte” onde vítimas são escolhidas 
aleatoriamente, não por culpabilidade 
da qual possam ser acusadas, mas por 
exclusiva conveniência dos marginais, e 
são trucidada, crudelissimamente, mes-
mo sem esboçar qualquer reação e ten-
do atendido aos pedidos dos bandidos 
que levam os seus pertences e a vida. 
Enquanto isso nossos ditos “represen-
tantes”, eternos displicentes visto que 
cuidam apenas dos seus interesses en-
quanto discutem inocuidades - atentem 
que a discussão em curso é “reforma 
política” e que só no interesse deles. 
Discussões que não focadas priorita-
riamente para a solução da segurança, 
saúde, educação, economia que são 
áreas de precariedade da Nação. Pode-
riam pelo menos reavaliar essa postura 
e tratar de acabar com os privilégios 
tais como o fim da progressão penal 
(cumpra-se a pena integralmente); pri-
são perpétua e até pena de morte (os 
bandidos já o fizeram) para os crimes 
considerados hediondos (isto dentro 
de critérios mais severos possíveis 
para evitar que erros decorressem). 
Estamos fartos de leis protecionistas, 
da impunidade que grassa vergonho-
samente Brasil afora e de tanta leniên-
cia da parte dos Poderes constituídos. 
Liberdade já, e que se nos assegurem 
nossos direitos cidadãos!

Os municípios do Cariri estão 
acuados sem ter como pagar suas 
obrigações mínimas que são fun-
cionalismo, fornecedores e despe-
sas correntes.  Não estão prepa-
rados para as crises, aliás, nunca 
estiveram. No Brasil ainda se tem 
a ideia de que um mandatário, pre-
feito, governador ou presidente, 
pode tudo, mas não pode. Quando 
senta na cadeira principal e pega às 
rédeas do pode vê que seu manda-
to é tangencial, as diretrizes estão 
atreladas aos recursos que já estão 
comprometidos e limitados, mesmo 
assim tem que cumprir as promes-
sas de campanha e obriga-se por 
compromisso às novas despesas, 
principalmente com a contratação 
de terceirizados para preencher va-
gas deixadas pela gestão anterior e 
acomodar seus parceiros políticos 
nos tais cargos comissionados.

O principal gargalo que entra-
va as administrações públicas, em 
qualquer nível, é o empreguismo. 
Ninguém entende que prefeitura 
não é “cabide de emprego”, mas 
sim uma instituição que tem sérias 
limitações em suas despesas, des-
pesas que ultimamente tem extra-
polado o confim, que não pode e 
não deve ser ultrapassado.

Como resultado, no caso das 
prefeituras, os gestores vivem em 
conflitos entre pagar despesas ou 
fazer investimentos no serviço pú-
blico. É a tal corda bamba, onde 
o equilíbrio é fundamental para 
não cair na bancarrota que é a fa-
lência da instituição e ficar sem ás 
mínimas condições de honrar seus 
compromissos.

A crise nacional vem refletindo 
em cheio nos governos estaduais e 
nas prefeituras que veem a acen-
tuada diminuição dos repasses fe-
derais e a já diminuta arrecadação 
própria dos municípios também 
despencar pela inadimplência do 
contribuinte.

Infelizmente essa e a realidade 
econômica dos já comprometidos 
municípios brasileiros, não há sa-
ída senão restringir despesas e en-
colher os investimentos em obras 
e os serviços de conservação. É 
evidente que também não é para as 

prefeituras se moquecarem e passar 
a um estado de letargia e inercia. 

A situação crítica não vai ficar 
restrita ao Governo federal, a “ma-
rolinha” que virou tsunami vem 
em fortes torrentes e vai atingir o 
povo em todas as classes sociais. 
É a velha e conhecida citação: “Se 
correr o bicho pega, e se ficar o bi-
cho come.” Como a desgraça nun-
ca vem sozinha, a falta de dinhei-
ro faz os preços subirem, fato que 
leva as restrições nas compra dos 
víveres, limitações que refletem 
na arrecadação dos impostos e nos 
repasses às prefeituras através do 
FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios e o ICMS – Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços. É como uma “bola de 
neve” no sentido inverso.

O Brasil por si é um país alta-
mente desorganizado na cobrança 
de seus tributos, quem ganha me-
nos paga mais impostos. Como 
sempre se disse que para cada R$ 
1 de imposto arrecadado, outro R$ 
1 é sonegado. Muito já se falou 
na iminente necessidade de uma 
ampla reforma fiscal e tributária, 
da mesma forma, noutra vertente, 
alardeiam a necessidade urgente de 
uma reforma política, mas só falá-
cias, os políticos brasileiros fazem 
opção mesmo é por legislar em 
causa própria.

Em meio a todo esse imbróglio 
os interesses nacionais ficam sendo 
sempre protelados. O apregoado 
desejo de que a coisa fique na base 
do “quanto pior melhor,” para o 
Brasil pode até ter sentido, porque 
aqui a coisa só é consertada e orga-
nizada quando está em verdadeiro 
estado de lástima.

A crise está instalado, os go-
vernandes e povo sabem disso, 
mas o povo mesmo, essa gente 
que tem suas economias limitadas 
ainda não está ciente da dimensão 
e o alcande dessa crise.

Mas como brasileiro é bra-
sileiro mesmo, acha sempre um 
jeitinho para se safar de deter-
minadas situações, não deixa de 
acreditar que Deus é brasileiro, e 
que o Brás é tesoureiro e tudo se 
acerta no final.

Deus é brasileiro e
 Brás é o tesoureiro
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O Comitê Integrado de 
Combate à Estiagem no Es-
tado do Ceará apresentou na 
reunião deliberativa desta se-
gunda-feira (14) relatório com 
a inclusão de mais 37 municí-
pios cearenses na lista daque-
les que já são atendidos pela 
‘Operação Carro-Pipa’ da 10ª 
Região Militar, passando dos 
atuais 109 já atendidos para 
146 municípios.

A ‘Operação Carro-Pipa’, 
que é coordenada pelo Exército 
(Defesa Civil Nacional), agora 
alcançará 146 municípios (cer-
ca 80% das comunas do Esta-
do e exatamente na zona rural 
onde as carências são maiores). 
As áreas urbanas são atendidas 
pelos carros coordenados pela 
Defesa Civil Estadual.

A população atendida ape-
nas com os atuais 109 muni-

cípios representa já quase um 
milhão de pessoas. Outros 
municípios, após formaliza-
rem demandas (com atendi-
mento pleno das exigências 
requeridas pelo programa) po-
derão também se beneficiar do 
serviço. 

Comitê
O Comitê Integrado de 

Convivência com a Estiagem, 
criado em 2012 e coordenado 
pelo Governo do Estado do 
Ceará, é formado por várias 
entidades e órgãos ligados di-
retamente ou indiretamente às 
ações de atendimento hídrico 
e outros serviços sociais.

Governo amplia atuação de carros-
pipa para vários municípios cearenses

Atualmente o comitê é 
coordenado pelo secretário 
de Desenvolvimento Agrário 
Dedé Teixeira e conta, ain-
da, com representantes do 
DNOCS, FUNASA, CONAB, 
EMATERCE, SRH/SOHI-
DRA/COGERH, Defesa Ci-
vil, além de representantes dos 
municípios como prefeitos e 
vereadores e de comunidades 
de moradores e produtores ru-
rais, sendo aberto à participa-
ção de qualquer pessoa com a 
finalidade de ouvir, discutir e 
encaminhar às diversas instân-
cias de solução das demandas 
das comunidades relativas às 
ações emergenciais de mino-

ração dos efeitos da estiagem.
A seguir, os novos muni-

cípios que passam a ser aten-
didos pela ‘Operação Carro 
Pipa’:
Aquiraz, Coreaú, General 
Sampaio, Icapuí, Pacajús, 
Pacatuba, Paracuru, Pindore-
tama, Quixeré, São Luiz do 
Curu, Trairi, Nova Russas,  
Potengi, Baixio, Caririaçu, 
Cruz, Ereré, Faras Brito, Gran-
ja, Granjeiro, Iguatu, Iracema, 
Jijoca de Jiricoacoara,  Mar-
tinópolis, Pereiro, Tarrafas, 
Umari, Várzea Alegre, Amon-
tada, Apuiarés, Aracoiaba, 
Baturité, Itarema, Morrinhos, 
Pires Ferreira,  Varjota 

Assessoria de Comunicação da 
SDA - Aécio Santiago

e Marina Filgueiras.
Sabrina Lima/Gestora de Célula

da Secretarias de Imprensa
da Casa Civil

Governo do Estado Ceará

<< CARROS-PIPA atenderão 80% dos municipios em todas as regiões do Estado do Ceará

O prefeito do Crato, Ronaldo 
Gomes de Mattos, e represen-
tantes políticos do município, 
foram recebidos na tarde desta 
segunda-feira (14), pelo secre-
tário executivo do Ministério da 
Educação, Luiz Cláudio Costa, 
para tratar da instalação da fa-
culdade de medicina no Crato.

 Após cumprir as exigên-
cias do MEC, Crato está apto 
à receber o curso de medicina 
e até novembro deverá ser pu-
blicado o edital. 

 O município cumpriu todas 
as etapas para receber o curso. 
“Está garantida a faculdade 
para o Crato”, disse o secretá-

rio Luiz Cláudio. 
O deputado federal, José 

Guimarães foi um dos princi-
pais articuladores para que o 
município fosse contemplado 
com essa faculdade. O prefeito 
Ronaldo se disse grato ao de-
putado Guimarães que cuidou 
de tudo junto ao MEC para a 

criação da faculdade de Crato. 
Integraram  a comissão que foi 
a Brasília o vereador Thiago 
Esmeraldo, o professor Rufino, 
o médico João Correia Saraiva, 
o deputado estadual José Ail-
ton Brasil, o deputado Guima-
rães e Pedro Lobo presidente 
do PT do Crato.  

Ministério de Educação e Cultura garante Faculdade 
de Medicina no Crato e edital deve sair em novembro

Dirigindo Feliz
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Quando pensamos benefí-
cios do alimento orgânico logo 
nos vem à cabeça os aspectos 
relacionados à saúde humana, 
pelo simples fato de evitarmos 
o consumo de agrotóxicos. No 
entanto, as virtudes vão além, 
sendo a produção orgânica 
aliada direta da própria con-
servação da natureza.

Alimentos orgânicos são 
produzidos por meio de téc-
nicas específicas, buscando 
otimizar recursos naturais e 
socioeconômicos, objetivar a 
sustentabilidade econômica e 
ecológica e minimizar o uso 
de energias não-renováveis, 
sem empregar materiais sin-
téticos, organismos modifica-
dos geneticamente ou radia-
ções ionizantes. O objetivo 
final dos orgânicos é a saúde 
da população, mas também a 
manutenção do equilíbrio do 

planeta, já que essa é uma téc-
nica que preserva nossos so-
los, águas e biodiversidade.

Tal experiência aponta 
também o importante papel 
do consumidor como incenti-
vador da produção orgânica. 
Não que a responsabilidade 
seja apenas de quem consome, 
mas gerar demanda é sim uma 
saída bastante eficiente para 
se estimular novas relações de 
produção, consumo e modelos 
de negócio.

Agora, já que são tantos os 
benefícios da produção orgâ-
nica, porque o Brasil investe 
tão pouco nessa modalidade 
e continua a bater recordes no 
consumo de defensivos agrí-
colas? O motivo está no nosso 
modelo de agricultura pautada 
na monocultura e na produ-
ção de commodities. Esta é 
uma base importante para a 
balança comercial brasileira, 
tanto que durante a última dé-
cada o país cresceu amparado 
na comercialização de alguns 
produtos primários, como a 
soja, o milho e o algodão. Mas 
é também um modelo econô-
mico bastante questionável 
e que começa a dar sinais de 
enfraquecimento, com o recuo 
da cotação desses produtos no 
mercado internacional.

Quando se planta e pro-
duz numa escala grandiosa e 
com uma diversidade baixa, 

ainda por cima em áreas sem 
a presença adequada de flo-
restas, naturalmente ocorrerá 
o empobrecimento do solo, o 
descontrole natural de pragas, 
a diminuição da população de 
polinizadores, como as abe-
lhas, a desproteção dos recur-
sos hídricos e mais uma série 
de fatores que constituem o 
cenário ideal para que o Brasil 
se mantenha na liderança do 
consumo mundial de defensi-
vos agrícolas. Sem contar que 
estamos falando em commo-
dities, não em alimentos para 
a população.

O uso desses produtos é 
tamanho que o país já ultra-
passou, em 2009, a marca de 
1 milhão de toneladas de de-
fensivos por ano, de acordo 
com o estudo “Agrotóxicos 
no Brasil: um guia para ação 
em defesa da vida”, de 2011. 
Segundo a Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), nos últimos 40 
anos o uso de defensivos agrí-
colas subiu 700%, frente ao 
aumento de 78% da área plan-
tada no Brasil. Números que 
não devem ser comemorados 
e evidenciam o excesso de 
agrotóxico aplicado em nos-
sas plantações.

Em abril deste ano, o Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(Inca), órgão ligado ao Minis-
tério da Saúde, divulgou nota 

de posicionamento em que 
pede a redução da utilização 
de agrotóxicos no país, ale-
gando que as atuais práticas 
de uso de produtos químicos 
sintéticos na produção de ali-
mentos oferecem risco à saú-
de, tanto das populações que 
estão expostas aos defensivos 
nas regiões de produção agrí-
cola, como também de quem 
consome o produto final, em 
casa. Para se ter uma ideia do 
imbróglio, dos 50 produtos 
mais utilizados na agricultura 
brasileira, 22 são proibidos na 

União Europeia (UE).
Além dos problemas para a 

saúde, os agrotóxicos represen-
tam uma grave ameaça para o 
meio ambiente, principalmen-
te para os recursos hídricos. A 
utilização dos defensivos agrí-
colas é a segunda maior cau-
sa de contaminação dos rios, 
ficando atrás apenas do esgoto 
doméstico. Por estas e outras 
é que a produção sustentável, 
como o cultivo orgânico, con-
tinua sendo um grande desafio 
para o setor agrícola.

A sociedade precisa se or-

ganizar e pressionar o gover-
no para que reveja sua política 
de incentivo à produção de 
agrotóxicos, evite a libera-
ção de substâncias que já são 
proibidas em outros países e 
invista na redução progressiva 
desses produtos. Afinal, ainda 
sonhamos que um dia vivere-
mos num mundo sustentável, 
em que a agroecologia se mul-
tiplique e o Brasil se torne o 
maior celeiro de produtos or-
gânicos do mundo. É possível 
alimentar a humanidade com 
alimentos orgânicos!

Por que o Brasil não é uma potência em alimentos orgânicos?
Autoria do texto:  Marcia 
Hirota Diretora-executiva 
da Fundação SOS Mata 

Atlântica e Marcos Palmeira 
(o ator da Globo) que é 

também produtor orgânico. 
Com copidescagem da 

Redação.

A s o c i e d a d e  p r e c i s a  
pressionar o governo para 
que evite a liberação de 
substâncias que já são 
p r o i b i d a s  e m  o u t r o s 

<< PRODUTOS SAUDÁVEIS para que não se consuma tanto feneno altamente prejudicial a 
saúde. Os legumes e verduras são os mais contamidos com os agrotóxicos

O pequi, fruto do pequi-
zeiro, é nativo do cerrado e 
parte do nordeste brasileiro. 
É muito utilizado na culinária 
das regiões nordeste, centro 
oeste e norte de Minas Gerais. 
De sabor marcante e peculiar, 
o pequi é consumido cozido, 
puro, com leite e verduras ou 
misturado com arroz, frango, 
carne seca e macaxeira. Da 
polpa pode se extrair também 
o azeite de pequi, um óleo usa-
do para condimento e na fabri-
cação de licores. Na língua in-
dígena, pequi significa “casca 

espinhenta”.
De cor verde, quando ma-

duro, possui em seu interior 
um caroço revestido por uma 
polpa macia e amarela, a parte 
comestível. O pequi pertence à 
família das cariocáceas, pode 
ser encontrado em toda a região 
centro oeste (considerada a ca-
pital do fruto), nos estados de 
Rondônia, Minas Gerais, Pará, 
Tocantins, Maranhão, Piauí, 
Bahia e sul do Ceará, visto que 
somente em Goiás podem ser 
encontradas todas as espécies. 
A frutificação ocorre entre os 
meses de setembro e fevereiro.

O pequi faz parte da culi-
nária dessas regiões há sécu-
los, por ser rico em óleo in-
saturado, vitaminas A, C e E, 

fósforo, potássio e magnésio. 
Sua ingestão previne tumores, 
problemas cardiovasculares e 
evitam a formação de radicais 
livres.

O consumo do pequi requer 
cuidado, em razão dos inúme-
ros e minúsculos espinhos en-
contrados no interior de seu ca-
roço que fica debaixo da polpa. 
Assim, é indicado que se roa 
o caroço, lentamente, ao invés 
de mordê-lo.

No Ceará, mais especifica-
mente na região do Cariri, sul 
do Ceará, o pequi vem aos pou-
cos sendo dizimado pela falta 
de controle na colheita, enve-
lhecimento dos pequizeiros, 
derrubada de pequizeiros na re-
gião do arisco para construções 

imobiliárias e principalmente 
pela ausência de programas 
de reflorestamento. Calcula-se 
que há necessidade de serem 
plantados imediatamente mais 
de 100 mil pés de pequi para 
um possível equilíbrio entre a 
produção e o consumo. Uma 
muda de pequizeiro precisa de 
no mínimo seis anos para co-
meçar a frutificar e outros vinte 
anos para se tornar uma árvore 
com sua carga plena.

Em décadas passadas o am-
plo consumo do pequi no Ca-
riri levou inspiração ao poeta 
maior do nordeste Patativa do 
Assaré a escrever: “Com a sua 
grande sabença/ os doutor do 
Cariri/ já descubriram a ciença 
e o milagre do pequi/ seu va-

lor o quanto é/ Quando a safra 
se apresenta/ é o tempo que 
mais aumenta/ a produção das 
muié”.

A responsabilidade desse 

necessário e urgente refloresta-
mento do pequi é do  IBAMA 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis.

Você já imaginou o Cariri sem Pequi?

<< PESQUISADORA  Elainy Botelho doutora em agronomia, 
pesquisadora da Agência Goiana de Desenvolvimento Rural

<< PEQUIZEIRO  árvores ainda jovem com cerca de 20 anos 
produzindo menos da metade dos frutos de um adulto

Texto de  Elainy Botelho 
pesquisadora do pequi com 

copidesque da Redação 

<< PEQUI  cachos de uma árvores adulta com mais de 30 
anos em seu pleno vigor produzindo até 3 mil frutos por safra 

O Cariri foi, por muitas décadas, o celeiro frutífero da região. Vamos lutar pela recuperação de nossa agricultura,
O Cariri já não mais produz: Umbú, Macauba, Caju, Mangaba, Manga, Abacate, Banana prata, Seriguela, Cajá, Laranja Lima.

Nem os produtos: Farinha da melhor qualidade, Goma especial, Rapadura, Batida e Alfenim
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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

Vinte sete anos faz
Nossa amada academia
Eis a minha louvação
A casa da poesia
Que bem difunde o cordel
E assim cumpre seu papel
No embate do dia-a-dia.

Eu louvo Madrinha Mena,
Louvo Gonçalo Ferreira
Louvo o cordel erudito
E louvo o cordel de feira
Louvo a popular cultura
Que adota a literatura
Nesta casa brasileira.

Louvo Juvenal Galeno
Poeta do meu agrado
É dele minha cadeira
Patrono seja louvado
Na sua quadra singela
Canta a jangada de vela
Nos versos do meu passado

Ao General Peregrino
Faço minha louvação
Pelo gesto de nobreza
Pela sua doação
Juntou São Saruê
Com nossa ABLC
E sagrou esta união.

Louvo cada cordelteca
Implantada no país
Obra desta academia
Que me deixa bem feliz
Pois ajuda a propagar
A cultura popular
Do modo que sempre quis

Louvo sete de setembro
Porque nasceu neste dia
A grande instituição
Chamada academia
Brasileira de Cordel
Que contém em seu plantel
Bardos de categoria.

Maria de Lourdes Aragão Catunda – 
Dalinha Catunda –
Cadeira 25 – patrono Juvenal Galeno.

Louvando os 27anos da ABL

O verbo no infinitivo vem perdendo o “R” nas redes sociais.
Errado: Vou toma banho. Vou escreve uma carta.
Vou fala com você. Irei arruma o quarto agora.
Certo: Vou tomar banho. Vou escrever uma carta.
Vou falar com você. Irei arrumar o quarto agora.
A marca do verbo no infinitivo é justamente o “r” no final. Não o 
retire ao escrever.

Dicas para o bom uso do
nosso idioma portugues

Qual a importância da
Língua Portuguesa em nossa vida?
Já parou para pensar na im-

portância da língua portuguesa 
na sua vida? Parece uma per-
gunta simples, mas tem a sua 
complexidade. Seu uso é tão 
habitual que, às vezes, não nos 
damos conta da dependência 
que estabelecemos entre a nos-
sa língua materna. As palavras 
nos movem o tempo inteiro e 
estamos sempre nos revelando, 
seja através da linguagem ver-
bal ou não verbal.

O mais curioso é que, ao 
mesmo tempo que a língua 
portuguesa nos é tão íntima, 
ela também nos é desconheci-
da. Um paradoxo que a torna 
muito especial. Não tem como 
se desvincular dela. Somos 

exigidos a estudar para escla-
recermos dúvidas que surgem 
a todo momento. Quem estuda 
a língua portuguesa sabe que é 
uma tarefa incessante e apai-
xonante. Já dizia Olavo Bilac: 
“Amo-te assim, desconhecida 
e obscura. Amo-te, ó rude e 
doloroso idioma.”

Deixe aqui o seu comentá-
rio e diga qual é a importância 
da língua portuguesa na sua 
vida. Já parou para pensar so-
bre isso? Vale a reflexão!

Um abraço,
Céu Marques > 

é responsável pela 
criação e manuten-

ção da página  no 
facebook dedicada 

à divulgação da 
Língua Portuguesa.

Um ano tem 365 dias para 
podermos estudar. Depois de 
tirar 52 domingos, só restam 
313 dias. No verão há 50 dias 
em que faz demasiado calor 
por isso não podermos estu-
dar. Assim restam-nos 263 
dias. Dormimos 8 horas por 
dia, por ano isso são 122 dias.
Agora temos  141 dias do ano. 
Se nos derem 1 hora por dia 
para fazer o que quisermos, 
15 dias do ano desaparecem. 
Assim restam-nos 126 dias. 

Gastamos 2 horas por dia 
para comer, isso equivale a 30 
dias, e sobram-nos apenas 96 
dias no nosso ano. Exames e 
textes ocupam no mínimo 35 
dias do ano. Portanto só no 
resta 46. Tirando aproxima-
damente 40 dias de férias e 
feriados, ficamos com apenas 
6 dias. Sigamos também que 
só saimos 2 dias. Só resta 1 
dia. Porém esse único dia é 
seu aniversário. Ou seja, não 
tenho tempo para estudar!

Os motivos porque não estudo

Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a 
inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma 
profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é 

uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais: 
a sua inteligência. Invista nela. Estude!

Um homem morreu.
Ao se dar conta, viu que Deus se aproximava e tinha uma ma-
leta com Ele.
E Deus disse:
- Bem, filho, hora de irmos.
O homem assombrado perguntou:
- Já? Tão rápido?
Eu tinha muitos planos...
- Sinto muito, mas é o momento de sua partida.
- O que tem na maleta?
Perguntou o homem.
E Deus respondeu:
- Os seus pertences!!!
- Meus pertences?
Minhas coisas, minha roupa, meu dinheiro?
Deus respondeu:
- Esses nunca foram seus, eram da terra.
- Então são as minhas recordações?
- Elas nunca foram suas, elas eram do tempo.
- Meus talentos?
- Esses não pertenciam a você, eram das circunstâncias.
- Então são meus amigos, meus familiares?
- Sinto muito, eles nunca pertenceram a você, eles eram do 
caminho.
- Minha mulher e meus filhos?
- Eles nunca lhe pertenceram, eram de seu coração.
- É o meu corpo. - Nunca foi seu, ele era do pó.
- Então é a minha alma.
- Não!
Essa é minha.
Então, o homem cheio de medo, tomou a maleta de Deus e ao 
abri-la se deu conta de que estava vazia...
Com uma lágrima de desamparo brotando em seus olhos, o 
homem disse:
- Nunca tive nada?
- É assim, cada um dos momentos que você viveu foram seus.
A vida é só um momento...
Um momento só seu!
Por isso, enquanto estiver no tempo, desfrute-o em sua totali-
dade.
Que nada do que você acredita que lhe pertence o detenha...
Viva sua vida!
Mas Reserve um tempo para Deus..!
E não se esqueça de ser feliz, é o que realmente vale a pena!
As coisas materiais e todo o resto pelo que você luta fica aqui.
Você não leva nada!

Para sua reflexão:

Hoje não tem cantoria 
tem só viola a chorar

Pras bandas do Juazeiro
A viola emudeceu
O repente entristeceu
Pois se foi Silvio Grangeiro
Cantador e violeiro
Que a todos soube encantar
Com seu jeito de cantar
Com sua sabedoria
HOJE NÃO TEM CANTORIA
TEM SÓ VIOLA A CHORAR.

Minha homenagem a Silvio 
Grangeiro, que hoje nos deixou. 

A ilha dos sentimentos
Era uma vez uma ilha, onde moravam todos os senti-
mentos: a Alegria, a Tristeza, a Sabedoria e todos os 
outros sentimentos. Por fim o amor. Mas, um dia, foi 
avisado aos moradores que aquela ilha iria afundar. 
Todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha.
Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, pois que-
ria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ela afundasse. 
Quando, por fim, estava quase se afogando, o Amor começou 
a pedir ajuda. Nesse momento estava passando a Riqueza, em 
um lindo barco. O Amor disse:
- Riqueza, leve-me com você.
- Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar 
para você.
Ele pediu ajuda a Vaidade, que também vinha passando.
- Vaidade, por favor, me ajude.
- Não posso te ajudar, Amor, você esta todo molhado e poderia 
estragar meu barco novo.
Então, o amor pediu ajuda a Tristeza.
- Tristeza, leve-me com você.
- Ah! Amor, estou tão triste, que prefiro ir sozinha.
Também passou a Alegria, mas ela estava tão alegre que nem 
ouviu o amor chamá-la.
Já desesperado, o Amor começou a chorar. Foi quando ouviu 
uma voz chamar:
- Vem Amor, eu levo você!
Era um velhinho. O Amor ficou tão feliz que esqueceu-se de 
perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da 
praia, ele perguntou a Sabedoria.
- Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui?
A Sabedoria respondeu:
- Era o TEMPO.
- O Tempo? Mas porque só o Tempo me trouxe?
- Porque só o Tempo é capaz de entender o “AMOR”.”
Reinilson Câmara

Reflexão é o “pensamento” que volta sobre si mesmo, ou o 
retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento que se auto interroga e 
se auto avalia acerca de uma postura “mental“ através de uma análise 
sobre um comportamento, ou uma ação se certa ou errada. 
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Multidão presente a inauguração da
loja Zenir Móveis em Barbalha

Transcorria o ano de 1992, 
período em que a economia 
brasileira enfrentava uma das 
piores crises de sua história, 
quando na cidade de Iguatu, 
interior do Ceará, a determi-
nação e a perseverança de um 
jovem, José Alves de Oliveira, 
Zenir como é carinhosamente 
chamado, teve a ideia, e pós em 
prática, d criação de uma loja 
de colchões, a Zenir Móveis. 
A partir de então, com o apoio 
da família, dedicação e muita 
fé em Deus, se fez empresário 
e aos poucos foi dando forma 
e fazendo crescer o seu ideal 
lojista. Em 1994, dois anos de-
pois, abria a uma segunda uni-
dade, ainda em Iguatu. Desde 
então seguiu uma trajetória de 
empreendedorismo, que com 
sua capacidade e competência 
administrativa, segui na linha 
de sucesso sempre objetivan-
do a expansão de sua empresa 
no mercado varejista cearen-
se, até que em 2003 chega a 
Fortaleza.

Hoje, a Zenir Móveis e 
Eletros, soma 36 lojas no na 
Capital e interior do Ceará, 
sendo oito somente em For-
taleza e região metropolitana, 
contando ainda com quatro 
Centros de Distribuição, uma 
moderna sede administrativa, 
uma frota de 140 veículos, 
compreendendo 80 caminhões 
e 60 veículos leves. Conta com 
mais de 1.600 colaboradores, 
muitos com mais de 10 anos de 
empresa. De todos esses núme-
ros, o que mais orgulha a Zenir 
Móveis são os mais dois mi-
lhões de clientes plenamente 
satisfeitos e felizes, conquista-
dos ao longo desses vinte anos 
de profícua existência, resulta-
do de um trabalho sério e virtu-
oso que, vem gerando continu-
amente, emprego e renda para 
centenas de cearenses, além de 
expressiva contribuição com o 
fisco estadual e federal através 
dos impostos.

Essa história de sucesso 
vem sendo reconhecida por to-
dos com a conquista de suces-
sivos prêmios e homenagens 
recebidas pela Zenir Móveis e 
seu diretor-presidente, o José 
Zenir de Oliveira. Foram des-
taques com: os Troféus Contri-
buintes de 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011, Troféu do Progra-
ma Portas Abertas do Governo 
do Estado em 2004, 2005 e 
2006, Troféu Iracema em 2007 
– mais importante comenda do 
comércio varejista cearense e 
Títulos de Cidadania conferi-
dos a seu diretor Zenir Oliveira 
pelas Câmaras Municipais de 
Iguatu, Juazeiro do Norte, Cra-
to, Campos Sales, Acopiara, 
Mombaça e Saboeiro, além do 
Troféu Juazeiro Empresarial 
– que lhe foi entregue como 
Empresário do Ano 2009. Em 
2010, a Zenir Móveis também 
foi apontada pelo GPTW - 
Great Place to Work Institute 

(Instituto de avaliação de um 
ótimo lugar para trabalhar) 
como umas das 25 melhores 
empresas para se trabalhar no 
Ceará, através dos quesitos 
como qualidade, credibilidade, 
valorização e respeito.

Zenir Móveis e Eletros é 
uma empresa que nesses úl-
timos 23 anos se transformou 

em uma das maiores redes do 
varejo de móveis e eletros do 
Ceará e que cresceu com o re-
sultado de muito trabalho, de-
dicação e respeito aos clientes, 
parceiros e colaboradores.

Nesse 16 de setembro de 
2015 Zenir Móveis chega a 
cidade de Barbalha, Região 
Metropolitana do Cariri, inau-

gurando mais uma de sua boni-
tas, receptivas e aconchegantes 
lojas, onde um multidão lotou 
todos os departamento para ad-
quirir móveis e eletros com as 
vantagens especiais de inaugu-
ração. Na porta da nova o em-
presário Zenir Oliveira recebia 
a todos com um abraço recepti-
vo e votos de boas vindas.

<< BELÍSSIMA LOJA na Rua do Video no centro da cidade de Barbalha.
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Aline Maria 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 
Cavalcanti. Com 04 quartos, 
duas suites, closet, garagem e 
demais dependências. Quarto 
de empregado com acesso in-
dependente.

TRATAR
com MORAIS 

Tel: (88)
9 8878 2714 

“Você faz idéia de como mi-
nha vida está mudada? Você 
tem consciência que vivo um 
momento rico, importante 
e de intensa felicidade? O 
amor está presente em mi-
nha vida, e a esperança será 
sempre a minha aliada.”

Uma infraestrutura de transportes integrada e moderna vai trazer mais agilidade na 
distribuição da produção brasileira, mais competitividade nas exportações e mais qualidade 
nos serviços prestados à população. Além de gerar emprego e renda para os brasileiros e 
impulsionar o crescimento do país.

É assim que o Brasil vai seguir avançando.

 R$ 8,5   
     bilhões

para 4 
aeroportos

AEROPORTOS

 R$ 66,1  
     bilhões

para 7 mil km 
de estradas

RODOVIAS

 R$ 37,4   
     bilhões

para portos  
e terminais
privativos

PORTOS

 R$ 86,4   
     bilhões

para 7,5 mil km 
de ferrovias

FERROVIAS

PROGRAMA de 

INVESTIMENTO em

LOGÍSTICA. 
O Brasil vai seguir avançando.

198,4 BILHÕES
DE REAIS EM 
INVESTIMENTOS
PROJETADOS.

Quanto custa ser roubado? Esta pergunta deve-
ria ser respondida por um matemático. O demora na 
reposição pode não compensar o que foi subtraído. 
Que tal darmos as mãos para nossa qualidade de 
vida. Todos agindo dessa forma a utopia seria uma 
realidade. O bem comum deve ser a bandeira desta 
sociedade.

Os ladrões que sagram nosso país não devem ter 
famílias ou coração. Também não foram educados 
para amar ao próximo. Como roubar descaradamen-
te, deitar e noutro dia acordar como se nada tivesse 
acontecido. 

Todos os dias as manchetes dos jornais estampam 
alguma mutilação. Como aceitar a morte por falta 
de equipamento, um medicamento. Como entender 
explicações estapafúrdias de apagões por torres que 
supostamente haviam caído. Os prejuízos materiais 
podem ser absorvidos, mas e as vidas, têm final pro-
gramado? O dinheiro desviado de uma estufa vai 
matar um. 

Como aceitar calado a morte de um bebe espera-
do por uma família toda. A estufa custaria uma ba-
gatela e manteria uma vida prematura. Quando for 
descoberto quem meteu a mão. O que essa pessoa 
tem que pagar aos cofres públicos, a bagatela? E a 
família do bebe, quanto vale aquela vida? 

Veja bem, a utopia vale a pena ser sonhada e al-
cançada, por todos nós. A conivência com essas atro-
cidades vão perdurar até quando? Que você pode fa-
zer hoje, para que isto não se repita amanha?

Quanto custa ser roubado
Paulo Cesar é 

empresário e escreve 
para esta

Gazeta de Notícias 
santosekiwel@

hotmail.com

Francisco Reginaldo Pe-
reira Batista - Reginaldo Ju-
nior, é um jovem estudante de 
16 anos aluno da escola José 
Correia Lima - Zé Correia, 
cursando o primeiro ano do 
ensino médio. 

Junior é residente do sítio 
Mari dos Costa zona rural do 
município de Várzea Alegre. 
Ele vem se mostrando ser um 
jovem diferente de muitos da 
sua idade, pois cedo desper-
tou interesse pela cultura da 
poesia e da viola.

Admirador de muitos po-

eta repentista, Junior sempre 
que pode participa no progra-
ma “Violas que o povo quer” 
do poeta Expedito Pinheiro 
que tem como parceiro de 
programa o também poeta 
Sergio Batista do município 
de Assaré.

É um jovem de gosto dife-
renciado, é também ousado, 
e persistente pois sabe que a 
cantoria não tem grandes pú-
blicos exatamente pela falta 
de sensibilidade das pessoas 
para esse tipo de arte e para 
a cultura do improviso, das 
sextilhas contando rimado os 
mais inesperados e variados 
assuntos do cotidiano..

Centrado no mundo do 
improviso Reginaldo Junior 
vem procurando ingressar no 
meio da poesia nordestina e 
aos inúmeros poetas que hoje 
defendem o improviso e a 
cantaria regionalista do mote, 
da glosa e do repente dessa 
fabulosa arte de fazer fluir da 

mente as mais belas rimas, a 
metrificação dos versos que 
quando juntos, se transfor-
mam em passe de mágica 
num grande espetáculo cul-
tural.

Junior tem uma admira-
ção especial pelo poeta Expe-
dito Pinheiro com quem vem 
trocando ideias voltadas para 
a penosa arte cultural ao som 

da viola.
Sua primeira participação 

cantando de improviso foi no 
início desse mês setembro 
de 2015, onde com o poeta 
Expedito Pinheiro cantou o 
mote: “O que adquiri na vida 
foi com suor derramado” um 
pedido do apologista das po-
esias e das rimas Severino 
Mourão do sítio Caiçara.

Repentista de 16 anos se apresenta como 
nova geração de violeiros de Várzea Alegre

Reportagem de
Donizete de Sousa -

Lavras da Mangabeira

<< JOVEM VIOLEIRO surge no município de Várzea Alegre, 
Reginaldo Júnior dá proseguimento as poesias improvisadas

O mote, a poesia improvisada 
e o toque da viola prosseguem 
como a imortal cultura popular 
regionalista

> O jornalismo é, antes de tudo 
e sobretudo, a prática diária da in-
teligência e o exercício cotidiano 
do caráter.
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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.

NOVA ILUMINAÇÃO
EM ANDAMENTO

A Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa, pelo seu su-
perintendente em Fortaleza dr. 
Leonardo Farias, recebeu em 
audiência o prefeito do muni-
cípio de Granjeiro Raimundo 
Ducliex de Freitas – Dr. Gudy, 
que apresentou uma pauta de 
reivindicações com projetos de 
saneamento básico e ações po-
líticas articuladas para conse-
guir desenvolver projetos efi-
cazes no município, tais como 
fomentar a prevenção e con-
trole de doenças endêmicas: 
dengue, leishmaniose, esquis-
tossomose, doença de Chagas, 
hanseníase, tuberculose, cólera 
e gripe, que graças ao avanço 
da medicina muitas dessas do-

enças vem sendo controladas 
através das campanhas da Fu-
nasa, e vacinação contra he-
patite e tétano. Na audiência 
o prefeito Dr. Gudy destacou 
a importância dos convênios 
da Funasa com os municípios 
para garantir saneamento bá-
sico, ações de abastecimento 
de água e melhorias sanitárias 
domiciliares, visando uma me-
lhor qualidade de vida para 
toda população.

A Funasa tem como função 
institucional promover a saúde 
pública e a inclusão social por 
meio de ações de saneamento 
e saúde ambiental. Até 2030, a 
Funasa, será uma instituição de 
referência nacional e interna-
cional nas ações de saneamen-
to e saúde ambiental.

A Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa, é responsável 

Prefeito de Granjeiro, Dr. Gudy, leva 
à Funasa pleitos para seu município

também pela implementação 
de ações de saneamento em 

áreas rurais de todos os muni-
cípios brasileiros.

Informações de Jota Pereira 
com texto da Redação

<< PROJETOS levados a Funasa e apresentados ao Dr. 
Leonardo Farias

Nesse sábado, 12 de se-
tembro, o Banco do Nordes-
te participa do Viva o Centro 
Fortaleza. A programação da 

edição do Viva o Centro For-
taleza será a Feira de Cordel 
na Praça dos Leões, com par-
ticipação dos poetas cantado-
res Cayman Moreira e Estrela 
do Norte.

Na oportunidade, diversos 
cantadores e cordelistas estarão 

Banco do Nordeste participa do 
projeto Viva o Centro de Fortaleza

quarta edição do projeto é co-
ordenada pelo Centro Cultural 
Banco do Nordeste-Fortaleza 
(CCBNB-Fortaleza) e Prodisc, 
acontece das 8h às 21h, em vá-
rios espaços culturais do Cen-
tro histórico da capital.

No Centro Cultural Banco 
do Nordeste-Fortaleza (Rua 
Conde D’Eu, 560), os artistas 
WBS (São Luís-MA) e Edim 
(Fortaleza-CE) constroem 
painel em ação de grafiti live 
paint, dentro do programa Co-
nexões Urbanas, das 10h às 
20h. A performance de artes 
visuais é coordenada pelo ar-
tista Narcélio Grud.

Além de várias atividades 
infantis, a exemplo do Circo 
dos Beatles, que dialoga ele-
mentos do teatro, circo, audio-
visual e rock, o CCBNB-Forta-
leza também promove passeio 
cultural, que percorrerá ruas e 
avenidas do Centro, trazendo 
à memória fatos de Fortaleza 
dos séculos XIX e XX. A saída 
está programada para as 13h.

Logo em seguida, às 14h, 
outro passeio acompanhará o 
diretor de arte Sérgio Silveira 
em busca de  locações para 
desenvolver um projeto cênico 
de folguedo teatral de rua, que 
encenará o retorno de Capis-
trano de Abreu para o Ceará e 
sua Maranguape.  Capistrano 
viveu no Rio de Janeiro e foi 
um dos grandes historiadores 
do Brasil no final do século 
XIX e início do século XX.

Praça dos Leões
Uma das atrações desta 

reunidos para levar ao público 
a poesia de cordel, com cantoria 
para todos os gostos. Também 
estarão expostos, das 9h às 12h,  
cordéis, livros, CDs, vestimen-
tas, entre outros artigos.

Viva o Centro
O projeto Viva o Centro 

Fortaleza tem como objetivo 
principal a valorização dessa 
parte da cidade sob o aspecto 
cultural, promovendo melhor 
qualificação do uso e preser-
vação de seus espaços públi-
cos e privados.

A programação é mensal e 
acontece nos segundos sába-
dos de cada mês, articulada 
entre museus, teatros, equipa-
mentos e entidades culturais 
púbicas e privadas. Consiste 
em um dia com atividades di-
versificadas, estimulando o 
público a permanecer no Cen-
tro e participar das múltiplas 
atividades oferecidas.

O evento é uma realização 
colaborativa entre o Centro 
Cultural do Banco do Nordes-
te-Fortaleza (CCBNB-Forta-
leza), Associação dos Guias 
Turísticos (Agir), Instituto 
Cultural Anima, Museu da In-
dústria, FT Livros, Casa Fora 
do Eixo Nordeste, Associação 
dos Produtores de Cultura do 
Ceará (Prodisc) e Café Pas-
seio, (Secultfor), CREA (Con-
selho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura) do Teatro 
Carlos Câmara, Sobrado José 
Lourenço e Cine São Luis, por 
meio da Secretaria de Cultura 
do Ceará.

Imprensa Ambiente de 
Comunicação do BNB

<< CENTRO HISTÓRICO de Fortaleza vem passando, ao 
longo do tempo, por reformas e adaptações, precisa agora de 
um aprofundado estudo para voltar às origens primordiais


