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Dirigindo Feliz

Governador Camilo Santana anuncia queda de 9,5% 
nos números de mortes violentas no Ceará em 2015

O Ceará registrou a queda 
de 9,5% no número de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLIs) – homicídios, latro-
cínios e lesões corporais se-
guidas de morte –, no ano de 
2015 em comparação com o 
ano anterior. Com isso, foram 
salvas 420 vidas, revelando a 
primeira queda de CVLI re-
gistrada nos últimos 17 anos 
no Estado. Os dados foram 
apresentados nesta 160111 
SSPDS MG 8589-websegun-
da-feira (11), pelo governa-
dor Camilo Santana e pela 
vice-governadora Izolda Cela 
durante a reunião de moni-
toramento do Programa “Em 

Defesa da Vida”, na sede da 
Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social (SS-
PDS), em Fortaleza.

Em reunião, o governa-
dor congratulou os oficiais 
e praças envolvidos, salien-
tando a redução superior 
à meta de 6% estabelecida 
pelo Estado, além de alcan-
çar quase o dobro da meta 
do Programa Nacional de 
Redução de Homicídios 
(PNRH) de -5%. “Estamos 
construindo um momento 
importante no Ceará, ob-
tendo a primeira redução 
dos últimos 17 anos. A se-
gurança pública é uma área 
estratégica e fundamental 
para que possamos ter ainda 
mais desenvolvimento e in-
vestimentos em nosso Esta-
do”, reforçou o governador, 
destacando que “não temos 
nem para comemorar nem 
para lamentar os dados

Governador Camilo Santana

Coordenadoria de Imprensa 
do Governo do Estado

Casa Civil

Enem 2015 demonstra prioridade que o governo 
dá à educação, afirma presidente Dilma Rousseff

A presidenta Dilma Rous-
seff comentou nesta terça-
feira (12), por meio de uma 
rede social, os resultados 
da edição 2015 do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem).

Segundo o balanço di-
vulgado pelo Ministério da 
Educação, houve aumento 
na oferta de cursos e de va-
gas nas últimas edições do 
exame. A variedade de cur-
sos aumentou em 380% e 
as vagas aumentaram 376% 

nos últimos anos.
“O balanço do Enem 2015 

apresenta os avanços da edu-
cação pública superior nos 
últimos anos e demonstra a 
prioridade que meu governo 
dá à área”, escreveu a presi-
denta.

Dilma lembrou que a úl-
tima prova do Enem trouxe 
discussões importantes, so-
bretudo a prova de redação, 
que teve como tema a vio-
lência contra a mulher na so-
ciedade brasileira.   Pág 04

<< TEMA a presidente Dilma comentou sobre redação do Enem 2015 que foi amplamente discutido: “A violência contra 
a mulher na sociedade brasileira.”

Madre Teresa de Calcutá será 
santificada pelo Vaticano 
neste ano de 2016            Pág. 05

Prefeitura de Granjeiro 
adquiriu ônibus sanitário para 
pacientes que fazem tratamento 
fora de seu domicílio         Pág. 08

Obras serão iniciadas em 
Crato com a liberação 
de recursos pela Caixa 
Econômica Federal         Pág. 08



02  15 DE JANEIRO DE 2016 GAZETA DE NOTICIAS

GAZETA DE NOTÍCIAS
PROPUGNANDO PELO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO CARIRI

PUBLICADO DESDE 1997 - PERIÓDICO INDEPENDENTE  - SEGMENTO DA
FUNDAÇÃO FREI CARLOS MARIA DE FERRARA - ONG - SEM FINS LUCRATIVOS

Redação: Rua Santa Luzia,  563- centro - 63.010-315 Juazeiro do Nortes - Ceará
Diretor e editor: Luiz José dos Santos - jornalista reg. prof. 289 MTE/DR-CE
Diretora de negócios: Aline Maria da Silva
Distribuição: José Ailton Facundes
Articulistas: Humberto Pinho da Silva (Porto Portugal), Hildeberto Aquino (Rus-
sas Ceará), Eugênio Medeiros (Crato Ceará), Dalinha Catunda (Rio de Janeiro), 
Edésio Batista (Crato Ceará), Donizete de Souza (Lavras da Mangabeira Ceará), 
Geraldo Meneses Barbosa (Juazeiro do Norte Ceará), Júlio César Cardoso (Bal-
neário de Camboriú - SC), Luiz Carlos Amorim (Florianópolis SC),  João Antônio 
Pagliosa (Curitiba PR), Articulista dos Sites: Instituto Liberal, Adital e da União 
Nordestina dos Produtores de Cana (Unida).
Contatos eletrônicos:
E-mail:   gazeta@folha.com.br
             gazetadenoticias@yahoo.com.br
WEB:    gazetadenoticiascariri
Tels.  Fixo Tim: (88) 4102 0090 / Cels: OI (88) 98804 6399  
/ OI (88) 98809 0916  / CLARO (88) 99251 6009 

OPINIÃO

Ignorância religiosa
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,” e 
escreve sistematicamente para esta

Gazeta de Notícias.

HILDEBERTO JAMACARU

2015 - Reflexão - 2016

EDITORIAL

“No Crato num tem homem não?”
(Em referência as diabruras que acontecem na Diocese do Crato)

Ao declinar de tépida tarde de 
Estio, em anos de juventude, en-
trei em “ O Comércio do Porto”, 
a entregar ao Sr. Manuel Filipe, 
fotografias para a “ Reportagem 
Gráfica”.

Encaminharam-me a exígua sa-
linha, de altas paredes, com janela 
para saguão, onde havia, pesada 
mesa de pé de galo, de madeira 
maciça, e sólidas cadeiras, também 
de madeira.

Ao sair, perpassei por varan-
dim, onde dois gentis sujeitos, ga-
lhofavam animadamente, comen-
tando, entre frouxos risos, o facto 
de certo jornalista, ateu confesso, 
ser indicado a cobrir cerimónia re-
ligiosa.

Lembrei-me da caricata cena, 
hoje, estando a ler o “ Jornal de 
Notícias”, da cidade do Porto, na 
confeitaria onde costumo meren-
dar, ao deparar a seguinte infor-
mação:

Cátia Palhinha é evangélica e lê 
o Bíblia em casa.

A auxiliar de acção médica e 
a mãe tornaram-se evangélicas há 
cerca de um ano. A mãe da algarvia 
diz que a filha “tem muita fé”

Cátia trocou há um ano a fé 
cristã pela evangélica (….)

“JN”, pág.31-07/12/2011
Estava a comentar, em alta voz, 

a notícia, quando senhora, envolta 
em falso casaco de peles e dedos 
cobertos de anéis, tão falsos como 
o casaco e os brincos, esclareceu 
meu espanto de: “trocar a fé cristã 
pela evangélica”:

- “O que a mãe quis dizer: é que 
trocou a Igreja de Cristo pela de 
Deus. Era católica, agora é evan-
gélica.”

Empenhadíssimo, agradeci a 
elucidativa explicação, da gentil 
senhora, que pelo porte, fez-me 
recordar recuadas épocas em que 
haviam Senhoras, no trajo e em es-
pírito.

Não finei de riso, como fizeram 
os da comitiva de Frei Bartolomeu 
dos Mártires, ao chegarem a terras 
de Barroso, mas pasmei pela ig-
norância religiosa que grassa pela 
nossa terra, e queira Deus que seja 
apenas religiosa, não vá a ignorân-
cia entrar, também, nas universida-
des, que são as “fábricas” de políti-
cos, porque então não há santa que 
nos valha.

Foi-se 2015! Um bom ano para 
alguns (a minoria e que já privile-
giada, especialmente os bancos..., 
com certeza) e perverso ano para 
os demais, muitos, a maioria, em 
especial se trabalhadores, com per-
das salarias para os ativos e mais 
fortemente se aposentados, além da 
temida ameaça de desemprego que 
só cresce. Caos conjugado na eco-
nomia e política com sérias conse-
quências para o Brasil. Retorno da 
inflação; queda nas bolsas de valo-
res, no IDH, na classificação do País 
por agências internacionais e baixa 
remuneração da poupança são ape-
nas algumas dessas peculiaridades 
negativas registradas em 2015. Pior 
que as perspectivas para a 2016 não 
são nada otimistas. Suportaremos ou 
superaremos?

Mas, e o que VOCÊ fez para mu-
dar a situação verdadeiramente? 
Apenas reclamou entre amigos e vizi-
nhos e se disse injustiçado ou enfren-
tou, ordeiramente e de cara aberta, 
os protestos no âmbito municipal, 
estadual e federal? Será que se aco-
vardou e se acostumou a baixar a ca-
beça às suas “Excelências” - os po-
líticos, já que o futebol, o carnaval e 
outros processos alienatários (políti-
ca de pão e circo) amenizam os drás-
ticos efeitos das crises? O que você 
fez realmente para tentar reverter a 
situação que severa e se arrasta in-
definidamente sem um enfrentamen-
to efetivo que não seja o de onerar 
mais com impostos os já extorquidos 
consumidores? E o Congresso Na-
cional foi omisso, não sabia de nada 
sobre os escândalos ou preferia ca-
lar e apoiar a troco de cargos, prio-
rizando os interesses particulares 
dos políticos em detrimento dos da 
população? Nunca souberam dos es-
cândalos mesmo ou preferiam calar 
e por isso foram coniventes com tan-
tos desmandos já que a eles congres-
sistas compete também a fiscalização 
do direcionamento dos recursos pú-
blicos? E quantos não se beneficia-
ram e se locupletaram disso? A Dil-
ma errou e continua errando sim!, e 
feio, mas teria sido apenas só ela? 
E os seus antecedentes que posaram 
de “benfeitores” e que se diziam sair 
em defesa das classes menos favore-
cidas (hoje ainda a mais sufocada), 
iludindo-os, tiveram também a sua 
parcela acentuada de culpa? E os 
que calaram quando tinham como 
ofício a obrigação de fiscalizar, de-
nunciar, julgar e punir e preferiram 
deixar de lado ou, em troca de favo-
res, ou por incompetentes negligen-
ciaram? No caso da Justiça que, sem 
justificativa aceitável, chega a deixar 
que processos venham a caducar por 
consequência de tanta protelação? 
O erro é deles sim!, mas a reflexão 
e ação para mudanças são NOSSAS 
ou estaremos errando juntos. Esta-
mos conscientes de que nem sempre 
as mudanças estão em nossas mãos, 
mas temos que busca-la incansavel-
mente. Pense bem e escolha melhor!

“Indigne-se por você e por todos 
contra as injustiças, quais forem! Cla-
me, exija, exerça a sua cidadania e 
não seja mais um ABMUDO.“

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é cronista, 
articulista nascido em 

Crato, residente em 
Russas Ceará

Um filho levou seu pai a um 
restaurante para desfrutar de um 
delicioso jantar. Seu pai já estava 
bastante velho, e, portanto, tam-
bém um pouco fraco. Enquanto 
comiam, um pouco de comida de 
vez em quando caia sobre sua ca-
misa e calças. Os outros convida-
dos assistiram o velho com o rosto 
desfigurado com desgosto, mas 
seu filho permaneceu totalmente 
calmo.

Uma vez que ambos termina-
ram de comer, filho, sem mostrar 
sequer remotamente envergonha-
do, ajudou com absoluta confiança 
e seu pai o levou para o banheiro. 
Ele limpou os restos de seu rosto 
enrugado, e tentou limpar alimen-
tos e manchas de suas roupas; 
amorosamente penteava os cabe-
los grisalhos e finalmente assentou 
seus óculos..

Ao sair do banheiro, um profun-
do silêncio reinava no restaurante. 
Ninguém conseguia entender como 
alguém poderia ser tão tolo. O fi-
lho estava pronto para pagar a con-

ta, mas antes de sair, um homem, 
também de idade, subiu de entre 
os convidados, e pediu o filho do 
homem: “Você não acha que você 
deixou alguma coisa aqui? “

O jovem respondeu: “Não, não 
tenho mais nada.” Em seguida, o 
estranho disse: “Sim você deixou 
algo! Deixou aqui uma lição para 
cada criança, e de esperança para 
todos os pais! “Todo o restaurante 
é tranqüilo, você poderia ouvir um 
alfinete cair no chão.

Uma das maiores honras que há 
de cuidar daqueles idosos que uma 
vez já cuidaram de nós. Nossos 
pais, idosos e todos aqueles que 
sacrificaram suas vidas, o seu tem-
po, dinheiro e esforço para nós, 
merecem o nosso maior respeito. 
Se você também sente o respeito 
pelos idosos, compartilhando esta 
história com os seus amigos.

> Infelizmente não nos foi pos-
sível conseguir o autor desse 
maravilhoso e exemplar texto.

Um das maiores honras

Dois renomados jornalistas 
da Capital, nos comentários 
no Facebook, nos pergunta-
ram: “No Crato num tem ho-
mem não?” “Não tem!” foi 
respondido. Não tem porque 
os cidadãos do Crato estão 
mais interessados em cuidar 
e resolver seus interesses do 
que investir alguns minutos 
diários para pensar em sua ci-
dade. No Crato as pessoas de 
fora “fazem e acontecem” e 
ninguém, mas ninguém mes-
mo, tem a intrepidez de bal-
buciar uma palavra, muito 
menos uma ação, em defesa 
do Crato.

Tudo no Crato vai de mal a 
pior. As famílias tradicionais, 
a cultura, os intelectuais, a 
política, o comércio com sua 
economia, as instituições, en-
tidades, associações, clubes e 
o próprio povo que se mostra 
dolente, apático, indiferente e 
insensível. As coisas andam 
ao: “Deus-dará”.

É verdade! Não adianta que-
rer tapar o sol com a peneira. O 
crescimento do município do 
Crato é vegetativo e desprovido 
de qualquer agilidade. Alguma 
coisa foi feita na urbanização 
do centro da cidade por obra e 
graça do então governador Cid 
Gomes. O atual governador 
Camilo Santana tem envidado 
esforços para dar continuidade 
as obras em Crato e assegurar 
o funcionamento da coisa pú-
blica.

O atual prefeito Ronaldo 
Gomes de Mattos está em 
fogo cruzado por uma opo-
sição desinformada, crítica e 
inconsequente. Num compa-
rativo com a gestão anterior 
Ronaldo vem suplantando em 
100% o que foi deixado por 
Samuel Araripe. E ainda há 

quem pense em tornar séria 
uma provável candidatura de 
Samuel à Prefeitura do Crato 
neste ano de 2016.

O cidadão cratense não tem 
dedicado um minuto sequer 
para ver o atraso do Crato 
frente a outros municípios da 
região. Tomemos como exem-
plo a vizinha cidade de Jua-
zeiro do Norte que tem hoje 
mais de 30 edifícios com 20 
ou mais andares, shopping, 
supermercados – (atacadões), 
100 cursos universitários – 
todos com ensino avançado e 
classificados pelo MEC como 
os melhores do Brasil, clínicas 
e laboratórios de análise dos 
mais modernos, um grande 
comércio em franca ascensão, 
indústrias que se espalham por 
todo o município e um povo 
destemido e trabalhador.

Não é preciso elencar as 
percas do Crato, muito menos 
citar a dilapidação de seu pa-
trimônio, a exemplo das coi-
sas da Diocese, construídas ao 
longo de 100 anos pelos san-
tos bispos anteriores. Quem lê 
esta Gazeta de Notícias sabe 
da tenacidade da luta em de-
fesa do Crato e do Cariri, em 
seu todo, mesmo frente à in-
sensibilidade e esmaecimento 
do povo.

No entanto é possível uma 
reversão desse posicionamen-
to do cratense, que se retome 
essa afinidade social, a união 
faz a força, para que a cidade 
e seu município mereçam de 
todos um mínimo de atenção 
e estima. Acredite que com 
bons propósitos e a junção de 
sentimentos afetivos para com 
a cidade, as coisas brotam e 
Deus vai estar presente com 
suas benesses fluindo de todos 
os lados. 
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A presidenta Dilma Rous-
seff comentou nesta terça-feira 
(12), por meio de uma rede 
social, os resultados da edição 
2015 do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Segundo o balanço di-
vulgado pelo Ministério da 
Educação, houve aumento na 
oferta de cursos e de vagas nas 
últimas edições do exame. A 
variedade de cursos aumentou 
em 380% e as vagas aumenta-
ram 376% nos últimos anos.

“O balanço do Enem 2015 
apresenta os avanços da edu-
cação pública superior nos úl-
timos anos e demonstra a prio-
ridade que meu governo dá à 
área”, escreveu a presidenta.

Dilma lembrou que a úl-
tima prova do Enem trouxe 
discussões importantes, sobre-
tudo a prova de redação, que 
teve como tema a violência 
contra a mulher na sociedade 
brasileira.

A presidenta relatou que 
muitas redações preocuparam 
os avaliadores porque trouxe-
ram depoimentos de pessoas 
que foram assediadas, estu-
pradas ou testemunharam vio-
lência.

“Em muitos destes casos a 
violência está bem próxima. A 
redação foi momento de refle-
xão não só para os participan-
tes, mas para toda a sociedade. 
O aumento da conscientização 
sobre a violência contra a mu-

lher ajuda a combater a violên-
cia”, comentou.

A presidenta instou as pes-
soas a não compactuarem com 
a violência, denunciando essas 
ações por meio do serviço Li-
gue 180.

Enem 2015 demonstra prioridade que o governo 
dá à Educação, afirma presidenta Dilma

<< PRESIDENTE Dilma Rousseff lembrou que a última prova do Enem trouxe discussões 
importantes, sobretudo o tema da prova de redação: “violência contra a mulher”

Do Release da SECOM  
Secretaria de Comunicação 

Social do Gabinete da 
Presidência da República

Em fevereiro, entre os dias  
5 a 9, deverá acontecer o tradi-
cional “Carnaval varzealegren-
se,” que já famoso pelo arrojo 
momino di povo, é uma tra-
dição que reúne vários blocos 
alternativos e duas escolas de 
samba: a Unidos do Roçado de 
Dentro e Mocidade Indepen-
dente do Sanharol.

A Escola de Samba Unidos 
do Roçado de Dentro tem 53 
anos de fundação e a Mocida-
de do Sanharol tem 36 anos de 
história.

Outro destaque é que Vár-
zea Alegre, vira ponro de refe-
rência para os foliões do Cariri 
e outras regiões, principalmente 
a Centro Sul do Ceará, reunindo 
grande número de foliões.

Durante muitos anos o 
carnaval em Várzea Alegre 
foi bancada pela Prefeitura 

Municipal, mas, devido à cri-
se econômica por que passa o 
Brasil e a seca na região, sur-
gem problemas e dificuldades 
de toda ordem, principalmente 
financeira. Com a falta de di-
nheiro e também penalizada 
pela questão da seca de 2015, 
a Prefeitura resolveu privatizar 
o carnaval.

Segundo avaliação do se-
cretário de Cultura do municí-
pio Francisco Milton Bezerra, 
essa medida foi compreendida 
pelo foliões que esperam os 
investimentos da iniciativa 
privada.

Para 2016, o carnaval de 
Várzea Alegre tem um grande 
desafio e já entrou o ano com 
uma péssima notícia, a Câma-
ra Municipal, não aprovou um 
projeto de cessão do espaço 
público para o carnaval priva-
tizado, o que impedirá a Pre-
feitura de privatizar os festejos 
carnavalescos.. Outro detalhe 
é que os vereadores varzeale-
grenses estão em recesso e só 
devem voltar às atividades no 
dia 27 de janeiro, faltando ape-

O tradicional carnaval de Várzea Alegre 
enfrentará dificuldades para acontecer neste 2016

nas nove dias para o início do 
carnaval, portanto com pouco 
tempo para reavaliar a propos-
ta da Prefeitura.

Milton Bezerra disse que 
pela crise financeira e a seca, 
tem notado que as pessoas 
envolvidas na organização do 
carnaval estão desmotivadas. 
Para ele, um exemplo dessa 
desmotivação é que a Secre-
taria da Cultura do Ceará – 

SECULT, lançou o 10º edital 
Carnaval 2016, cujas inscri-
ções se encerram no dia 08 de 
janeiro e até momento, nem 
mesmo as escolas de samba de 
Várzea Alegre se inscreveram 
para concorrer à verba no va-
lor de R$ 22.700,00, destinada 
às agremiações carnavalescas, 
dinheiro que poderia ajudar es-
sas escolas para montar as suas 
apresentações.

Donizete de Sousa de 
Lavras da Mangabeira

<< TRADICIONAL o Carnaval de Várzea Alegre pode não 
acontecer com o mesmo entusiasmo dos anos anteriores 
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Saio de casa todos os dias no mesmo horário. Daqui até 
a parada de ônibus, existem dois caminhos possíveis. Um 
que uso todos os dias e o outro. O caminho que seria alter-
nativo não dá pra usar o quebra-molas a meu favor, caso 
eu me atrase e o ônibus chegue antes de mim à parada. Por 
esse motivo, além de sair todos os dias no mesmo horário, 
faço sempre o mesmo caminho. 
Quando chego, já estão ali um homem e uma mulher. Ela, 
elegantemente vestida, usa sempre, sapatos lindos e de sal-
tos altíssimos. Gosto muito de sapatos de salto, até faço 
planos de usá-los com mais frequência. Mesmo assim fico 
me perguntando de onde aquela senhora vem, qual será a 
distância que a separa daquela parada? Será que passa o 
dia inteiro sentada? Eu sei. Não é da minha conta se os pés 
dela doem no fim do dia, ou quantas vezes ao ano ela visita 
o angiologista, mas é que os sapatos são sempre altos e a 
minha curiosidade é maior que aqueles saltos. 
E tem o homem. Vestido sempre de preto. Quando chego, 
ele está sentado, sempre do mesmo lado do banco. Rou-
pa muito bem passada, sapato como se tivesse acabado de 
sair da caixa, postura ereta e olhar fixo no nada. Todos os 
dias quando chego, ele já está e, quando meu ônibus passa, 
ele ainda fica. Há horas em que duvido se ele realmente 
pega algum ônibus, carona ou algo parecido. Penso até 
em ficar um dia esperando que ele saia, mas aí seria muita 
falta de serviço da minha parte.
Pelo mesmo caminho que venho, também vem uma moça. 
Do lugar onde espero dá para observar quando ela aponta 
na esquina.  Calça jeans, tênis, camiseta, cabelo amarra-
do, ela vem a passos largos por todo o caminho. De quan-
do em vez, para perto de uma árvore e procura identificar 
o passarinho que está ali cantando. Sorri para todas as 
pessoas que por ela passam. Quando vem alguém com um 
cachorro, para, faz carinho no bichinho e continua seu ca-
minho. Ao nos encontrar, distribui três sorrisos acompa-
nhados de três cumprimentos.
Eu respondo, a mulher elegante também, o homem nem se 
move.
E nossa espera acontece assim todos os dias, de segunda 
a sexta, faça chuva ou faça sol: eu, a mulher elegante, o 
homem de preto e a moça do sorriso.
Dia desses, precisei mudar meu itinerário e peguei o mes-
mo ônibus que ela. Sentamos lado a lado e começamos 
conversar. Trocamos algumas impressões sobre a demora 
dos ônibus, o engarrafamento constante, o clima e essas 
coisas sobre que falam desconhecidos no início da con-
versa.
Falamos então de nossos companheiros de espera. A mu-
lher elegante, como consegue aquele salto? As duas, adep-
tas do tênis e da rasteirinha, falamos da admiração por 
quem usa salto diariamente.
Foi quando falei: 
“Acho interessante você nos cumprimentar todas as ma-
nhãs.”
“Sério?” 
Ela disse sorrindo. 
“É natural, cumprimento as pessoas que passam por mim 
na rua. Vocês são meus companheiros de espera, não custa 
nada um sorriso, um olá!”
“Claro! O que acho estranho é você sorrindo e cumpri-
mentando quando as pessoas não respondem. Acho que eu 
não insistiria.”
Ela me olhou pensativa:
“Eu também não insistia, sorria um dia, no máximo dois, 
quando a pessoa não se comportava conforme eu espera-
va, sorrindo também, eu simplesmente passava a ignorá-
la. Eu ia começar a ignorar o moço de preto, mas pensei, 
esses dias, que talvez o meu fosse o único sorriso que ele 
recebesse ao longo do dia.”
“Mas ele nem te olha. Acho que ele não te vê.”
“Vê sim. Hoje mesmo ele olhou na minha direção. Acre-
dito que se eu sorrir para ele todos os dias, com o tempo, 
ele possa aprender a sorrir também. Eita! Minha parada! 
Preciso ir. Até amanhã.”
Ela levantou e desceu correndo, agradecendo ao motorista 
por tê-la esperado desembarcar.
 E eu fiquei ali pensando, que talvez realmente seja possí-
vel ensinar o moço de olhar perdido a sorrir, com a insis-
tência de uma dose diária de simpatia.

Dose diária de simpatia
Viviane Antunes é cronista 

do cotidiano, reside em 
Brasília DF. apresenta textos 

de situações que poderiam 
acontecer a qualquer 

pessoa que se identifique
e consiga se divertir.

VIVIANE ANTUNES
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A Secretaria das Cidades 
lança edital para a compra de 
instrumentos musicais a se-
rem utilizados na escola Vila 
da Música, no município do 
Crato. Dentre os instrumentos 
licitados estão violino, violão, 
violoncelo, harpa, saxofone, 
oboé, flauta transversa, contra-
baixo, trompete, dentre outros. 
Os interessados devem apre-
sentar sua proposta por meio 
de pregão eletrônico no siste-
ma compras net, a partir desta 
segunda-feira (11) até às 9h30 
do dia 22 de janeiro de 2016. 

O edital está disponível através 
do link http://bit.ly/1OdBBjj

A Vila da Música é uma 
escola de formação musical, 
localizada no distrito de Bel-
monte, que tem como objetivo 
proporcionar o desenvolvi-
mento sociocultural e educa-
cional de estudantes e do pú-
blico em geral. Além disso, 
também abrigará a Sociedade 
Lírica do Belmonte (Solibel), 
entidade que ensina música 
clássica e popular para filhos 
de agricultores.

Com uma área de 2.713,38 

m², a escola é composta por 
auditório, biblioteca, salas de 
aula para grupos e individual, 
estúdio, setor administrativo, 
refeitório, cozinha, despensa, 
vestiários, banheiros, labora-
tório de informática, quadra 
poliesportiva, estacionamento, 
pátio, além da oficina luthieria, 
utilizada para conserto de ins-
trumentos.

A obra, executada pela 
Secretaria  das Cidades, re-
cebeu investimento de R$ 
3.179.731,52, por meio do 
Banco Internacional para a 

Secretaria das Cidades lança edital para aquisição de 
instrumentos musicais para Vila da Música do Crato

Reconstrução e o Desenvolvi-
mento (Bird).

Serviço
Edital de Licitação para 

aquisição de instrumentos mu-
sicais

Prazo: 11 de janeiro de 
2016 até às 9h30 do dia 22 de 
janeiro de 2016

Para ter acesso ao edital, 
http://www.cidades.ce.gov.br/
images/Noticias/Edital_Aqui-
sicao_Intrumentos%20Musi-
cais_Vila%20da%20Musica.

Papa Francisco autorizou 
o decreto de canonização de 
Madre Teresa de Calcutá, 
como avançou a Conferên-
cia Episcopal Italiana. A ce-
rimônia está prevista para 4 
de setembro do próximo ano 
[de 2016] e disque o Ano 
Santo extraordinário da Mi-
sericórdia. Detalhes sobre a 
canonização de Madre Tere-
sa será lançado oficialmente 
ao público em fevereiro, du-
rante o consistório ordinário 
público quando o papa para 
nomear novos cardeais.

A decisão do Vaticano 
é dada após Especialista 
Congregação para as Cau-
sas dos Santos provar, por 
unanimidade, a cura de um 
homem brasileiro em 2008, 
que era doente terminal por 
problemas cerebrais graves, 
por um suposto milagre da 
Mãe Teresa.

Segundo informa o jornal 
italiano, o paciente, que es-
tava em coma, estava sendo 
preparado para uma opera-
ção, mas devido a problemas 
técnicos, a cirurgia teve de 
ser adiado por meia hora. 
Quando o médico voltou 
ao quarto para começar o 
procedimento cirúrgico, en-
controu o paciente sentado, 
sem sintomas, perfeitamente 
consciente e perguntando o 
que eu estava fazendo ali.

O episódio foi chamado 
de “cura extraordinária.” 
Depois de vários testes, a 
equipe médica encontrou 
uma cura para a patologia 
cerebral em um curto espa-

ço de tempo e sem seque-
las. O médico, no poder, ele 
disse que nunca tinha visto 
um caso como um. Todos os 
pacientes com o mesmo pro-
blema de saúde que ele tinha 
tentado, em sua carreira 17 
anos, tinha morrido.

Igreja atribui à ação mi-
lagrosa de Deus o fato de 
que as pessoas próximas aos 
doentes orou muito a Madre 
Teresa de Calcutá curá-lo, a 
quem a esposa do paciente é 
especialmente dedicada.

A Ordem das Missioná-
rias da Caridade, fundada 
por Madre Teresa na cidade 
de Calcutá, na Índia, come-
morou o anúncio da canoni-
zação e recorda a vocação 
do religioso para ajudar os 
necessitados.

A Congregação dos Mis-
sionários é, atualmente, uma 
rede de 700 escritórios dis-
tribuídos por 130 países, 
com mais de 4.500 religio-
sas. Todos comprometidos 
com as causas dos pobres.

Madre Teresa é uma figu-
ra conhecida no mundo intei-
ro por suas ações em favor 
dos mais desfavorecidos. Em 
1979, ele tornou-se reconhe-
cido com o Prêmio Nobel da 
Paz. Ela morreu em 1997. O 
enterro, em Calcutá, reuniu 
milhões de pessoas em neces-
sidade, que acompanharam 
seu corpo pelas ruas da cida-
de. Chefes de Estado e gover-
nos de todo o mundo também 
participou do funeral. Em 
2003, ela foi beatificada pelo 
Papa João Paulo II.

Madre Teresa de Calcutá 
será santificada pelo 
Vaticano neste ano de 2016

RELIGIÃO

O prefeito Raimundo Ma-
cedo e a Secretária de Desen-
volvimento Social, Delian Pi-
nheiro, prestigiaram na manhã 
deste domingo a posse dos 10 
novos Conselheiros Tutelares 
de Juazeiro do Norte para o 
quadriênio 2016/2019. O ato 
teve lugar no Teatro Marquise 
Branca sob a coordenação da 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Defesa da Criança 
e do  Adolescente (CMDCA), 
Jéssica Diniz, e participaram 
ainda vereadores e outras au-

toridades.
O 1º Conselho Tutelar fun-

ciona na Rua do Cruzeiro no 
Centro da cidade e tem como 
titulares Marília Borges, Sue-
len Oliveira, Fátima Martins, 
Adriano Gomes e Cláudio 

Barbosa. Já o 2º Conselho 
Tutelar tem sede na Rua do 
Limoeiro no bairro Francisca-
nos e seus titulares são Aron 
Mota, Roberta Barreto, Cíce-
ro Mulato, Vanusa Oliveira e 
Daniel Vasconcelos. Raimun-

dão destacou a missão e a res-
ponsabilidade de cada um na 
vigilância ao que está posto 
no ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente).

Já a presidente do CMD-
CA chamou a atenção para 
que todos possam caminhar 
juntos no trabalho de investi-
gação e observação da crian-
ça ou adolescente em risco 
que esteja passando alguma 
necessidade ou vivendo atri-
bulações contrariando o que 
está no ECA. De acordo com 
Jéssica, as ações devem ser 
no sentido de evitar a viola-
ção dos direitos psicológi-
cos, à liberdade, à escola e 
privacidade corporal a fim de 
que consigam passar à fase 
adulta sem turbulências ou 
conflitos.

Empossados os 10 novos membros para os dois 
Conselhos Tutelares do município de  Juazeiro do Norte

Assessoria de Comunicação
da Prefeitura Municipal de

Juazeiro do Norte

<< PREFEITO Raimundo Macêdo fala sobre a importância 
dos Conselhos Tutelares e que o de Juazeiro conta com total 
apoio do Município.

Em 2016, o “Arte na Pra-
ça” será realizado em 49 mu-
nicípios cearenses, sendo 48 
cidades do interior do Estado, 
além de Fortaleza, que rece-
berá mais 12 edições neste 
ano. No sábado (9), a progra-
mação infantil gratuita acon-
tece de 17h às 19h, em cinco 
municípios do Ceará. Assaré, 
Jardim, Jucás e Groaíras re-
beberão pela primeira vez a 
ação. Já a capital cearense 
será contemplada com mais 
uma edição.

Promovido pelo Governo 
do Estado em parceria com o 
Serviço Social do Comércio 
Ceará (Sesc-CE) e o apoio 
das prefeituras, o “ Arte na 
Praça” faz parte do Programa 
para o Desenvolvimento In-
fantil - Mais Infância Ceará, 
idealizado pela primeira-da-
ma do Estado, Onélia Maria 
Leite de Santana.

A primeira-dama ressal-

tou a importância de o “Arte 
na Praça” estar presente tanto 
em Fortaleza quando no inte-
rior do Ceará. “A ação leva 
cultura e lazer para os muni-
cípios, estimulando as crian-
ças e suas famílias a ocupa-
rem as praças com o intuito 
de brincar, curtir e se divertir. 
Queremos fortalecer os vín-
culos familiares, estimular a 
socialização e o desenvolvi-
mento das nossas crianças”, 
ressaltou.

A diretora regional do 
Sesc-CE, socióloga Regina 
Leitão, reforça que o “Arte 
na Praça” reafirma o papel 
social da instituição. “De fo-
mentar a prática de lazer, cul-
tura, artes, leitura e literatura. 

Queremos que as praças se-
jam locais de convívio entre 
todas as idades, de fortaleci-
mento de laços afetivos, de 
pertença”, pontuou.

Em Fortaleza, onde acon-
tece a ação desde agosto de 
2015, além do Governo do 
Estado e do Sesc, o evento 
também conta com o apoio 
da C. Rolim Engenharia. 
A Praça Luíza Távora, no 
bairro Aldeota, será palco de 
muita diversão, com brinca-
deiras populares, show de 
palhaços e pintura em tela. 
Já no município de Jardim, 
as atrações promovidas na 
Praça Barbosa de Freitas são: 
recreação, apresentações ar-
tísticas, pintura de rosto e em 

tela, con-
tação de 
h i s tó r i a , 
b r inque-
dos, ofici-
nas de ba-
lões e de 
bo l inhas 
de sabão 
e ainda a 
p a r t i c i -
pação de 
persona-
gens de 
filmes e 

Governo do Estado promoverá o programa “Arte na 
Praça” em 49 municípios durante o ano de 2016

Assessoria de Imprensa do 
Gabinete da Primeira-Dama

Déborah Vanessa
deborah.vanessa@gabgov.

ce.gov.br

desenhos animados.
Brincadeiras populares, 

apresentações artísticas, bi-
blioteca, contação de histó-
rias, pintura facial, ativida-
des e teatro agitarão a Praça 
Getúlio Vargas, em Jucás. 
Na Praça Padre Mororó, em 
Groaíras, a animação ficará 
por conta de apresentações 
musicais, brincadeiras popu-
lares, contação de histórias, 
brinquedos, pintura facial e 
em tela e oficinas com balão. 
E, por fim, Assaré, na Praça 
Matriz, onde serão realizadas 
apresentações culturais, con-
tação de histórias, recreação, 
aula de ginástica, brincadei-
ras populares, brinquedos, 
pintura facial e biblioteca.

<< ARTE NA PRAÇA é promovido pelo Governo do Estado em parceria com o 
Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc-CE) e o apoio das prefeituras.

Quem lê jornais sabe mais
Gazeta de Notícias

19 anos trazendo para você
os fatos e notícias do Cariri
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CANTINHO DA POESIA

É o Canto de uma cearense que adora suas raízes, canto da mu-
lher destemida que saiu das entranhas nordestinas e abriu uma 
janela para cantar sua aldeia para o mundo, Interagir com ou-
tros poetas cordelistas desfrutando deste mundo virtual. Sou Ma-
ria de Lourdes Aragão Catunda, a poeta de Ipueiras e do cordel, 
sou a Dalinha Catunda. E-mail: dalinhaac@gmail.com

A BELLA DA SEMANA

Suelen Castro - Como você já percebeu pelas ima-
gens, a nova modelo do Bella da Semana é deliciosa em cada pe-
dacinho. Seios fartos, bumbum redondinho, pés delicados e rosto 
que mistura o jeitinho de menina com a atitude de um mulherão. 
Mas sabe o que também é lindo em Suelen Castro? O coração! A 
bela de 23 anos, além de grande defensora dos animais e da natu-
reza, acredita em um mundo melhor. Se tivesse direito a qualquer 
pedido, ‘pediria mais amor, bondade e que cuidassem mais do 
nosso planeta e dos animais.’ E não para por aí. Ela, que é caloura 
na faculdade de Nutrição, sonha em fundar uma ONG para ani-
mais abandonados. Pronto para ver toda a bondade de Suelen no 
Bella da Semana? 

No Site: https://www.belladasemana.com.br/ 
Nascimento: 29 de junho de 1992, em Porto Alegre (RS).
Signo: câncer. Medidas: altura 1,58 m, quadril 92 cm, cintura 

67 cm, busto 89 cm, pés 35.

Suelen Castro

Eu sou o sertão

Dalinha Catunda é 
cordelista de fibra no verso 
e no reverso. Nascida em 
Ipueiras, norte do Ceará,  
residindo no Rio de Janeiro 
sem perder a nordestinidade. 
É presença marcante nos 
eventos culturais no Cariri. 
Escreve sistematicamente 
para esta Gazeta de Notícias

Nas terras alencarinas
Eu nasci e me criei
Não foi por causa da seca
Que de lá eu desertei
Parti pra me libertar
E aprender a voar
Migrante assim me tornei.

Mesmo desertificado
Eu não largo meu sertão
Viajo pra todo lado
Mas não esqueço meu chão
O mato pode secar
O meu açude rachar
Não mudo de opinião!

Sou ave de ribaçã
Não esqueci o roteiro
Vivo entre o Ceará
E o Rio de Janeiro
Tatuei no coração
O retrato do sertão
O meu reino verdadeiro.

E quem nunca tibungou
No rio de sua aldeia
Quem nunca namorou
Ao clarão da lua cheia
Quem ao som dum sanfoneiro
Não se enroscou num terreiro
Num chamego que enleia.

Só sabe o que é sertão
Quem bebeu água de pote
Já tomou banho de cuia
E sabe o que é um xote
E antes de ser beijada
Já ficou arrepiada
Com o cheiro no cangote.

O nordeste é terra quente
Por isso gosto de lá
Sou filha das Ipueiras
Que fica no Ceará
Pertinho do Piauí
Vou ficando por aqui
E jamais ao Deus dará.

AIRES
Algumas questões que estão a afectar o seu clima sentimental não têm razão de ser. 
Seja rigoroso com os seus objectivos.

TOURO
Alguns assuntos podem não lhe agradar, tente falar sobre os problemas. Não conte 
com a sorte para resolver os problemas.

GÉMEOS
Será alvo de manifestações sentimentais interessantes. Mesmo mal preparado não de-
monstre a sua insegurança em reuniões.

CANCER
Podem surgir vários desentendimentos na vida a dois. Não é aconselhável que provo-
que mudanças na esfera profissional.

LEÃO
Surpresas agradáveis podem ocorrer; aceite convites ou faça-os. Tende a actuar com 
eficácia; terá resultados positivos.

VIRGEM
Conjuntura tensa; tende a procurar motivos para implicar. Poderá ser confrontado com 
opini-ões que divergem muito das suas.

LIBRA
Necessita de reflectir mais acerca de alguns aspectos sentimentais. Não desanime se 
tiver entraves aos seus projectos.

ESCORPIÃO
Tente dar mais tempo antes de assumir um compromisso. Bom dia para preparar ava-
liações. Terá despesas inesperadas.

SAGITÁRIO
Viverá um dia de grande ternura. Grande domínio no tratamento de assuntos profissio-
nais, não bloqueie a sua criatividade.

CAPRICÓRNIO
Algumas questões que estão a afectar o seu clima sentimental não têm razão de ser. 
Seja rigoroso com os seus objectivos.

AQUÁRIO
As relações podem sair fortalecidas, mas não exagere nas exigências. Vai encontrar 
boas ideias para prevenir problemas.

PEIXES
Momentos dramáticos na vida afectiva. Não consegue esclarecer alguns assuntos; o 
que o fará recuar nos seus propósitos.

HORÓSCOPO
Do jornal Correio da Manhã - Lisboa Portugal

7 erros de português que você 
nem sabia que estava cometendo

A língua portuguesa é cheia de detalhes. Algumas regras de gramática 
podem confundir na hora de escrever. Afinal, um pequeno deslize no tex-
to pode comprometer toda mensagem que você está querendo passar.
Pensando em ajudar fizemos uma compilação de alguns erros que você 
nem sabia que estava cometendo. Confira!
1 – “Seja isso ou aquilo”
O termo “seja” não pode ser utilizado sozinho ou ligado a outra conjun-
ção (como “ou”) em uma conjunção coordenativa alternativa. Traduzin-
do: sempre que utilizar “seja” para exemplificar alguma coisa, lembre-se 
de que é necessário duplicar o termo. Veja o exemplo.
Correto: Seja uma vez por semana, seja todos os dias, o importante é 
manter a frequência de publicações no seu blog.
Incorreto: Seja uma vez por semana ou todos os dias, o importante é 
manter a frequência de publicações no seu blog.
2 – Usar “onde” sem se referir a lugar
O pronome “onde” expressa a noção de lugar, portanto, é preciso tomar cuida-
do para não utilizá-lo em contextos diferentes. Quando não houver indicação 
de lugar, prefira utilizar “em que” ou “no qual” e suas variações.
Correto:  O conteúdo acompanha esse novo comportamento, em que em-
presas e consumidores estão em pé de igualdade, trocando informações 
e experiências.
Incorreto:  O conteúdo acompanha esse novo comportamento, onde em-
presas e consumidores estão em pé de igualdade, trocando informações 
e experiências.
3 – Mistura dos pronomes “tu” e “você”
Não é raro encontrar textos que misturam esses dois pronomes nas suas 
diferentes formas. Porém, é preciso escolher um deles e mantê-lo em 
todo o texto, sem alternância.  Ao utilizar “você”, evite as formas “te”, 
“teu” e demais variações do pronome “tu”. Para quem trabalha com pro-
dução de conteúdo para a web, o mais indicado é utilizar sempre a forma 
“você”, já que o “tu” traz uma ideia de regionalismo que não é adequada 
para textos que atingem um público geral.
Correto: Pensando em começar uma estratégia de marketing de conte-
údo? Preparamos este post para tirar suas dúvidas e ajudar você a co-
meçar.
Incorreto: Pensando em começar uma estratégia de marketing de conteú-
do? Preparamos este post para tirar suas dúvidas e te ajudar a começar.
4 – Mesmo
É muito comum encontrar a palavra “mesmo” sendo utilizada como 
pronome pessoal. Porém, apesar de a palavra poder ser usada de di-
versas formas, esta não é uma delas. O termo “mesmo” pode ser usado 
como pronome demonstrativo, substantivo ou adjetivo. Confira alguns 
exemplos:
Correto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que ele o res-
ponda em menos de 24 horas.
Incorreto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que o mesmo 
o responda em menos de 24 horas.
Outras possibilidades corretas de uso:
70% do processo de compra acontece antes mesmo de o cliente entrar 
em contato com a empresa
Ao mesmo tempo que ter uma boa frequência de atualizações é impor-
tante, é preciso prestar atenção no conteúdo.
Mesmo que algumas pessoas não acessem o seu blog todos os dias, man-
tê-lo atualizado é a melhor forma de aumentar o número de visitantes.
O objetivo é atender aos mais diversos segmentos de mercado com o 
mesmo nível de conhecimento em todas as áreas.
5 – “vir de encontro a” e “ir ao encontro de”
Estas duas expressões, por serem muito parecidas, costumam gerar bas-
tante confusão, porém, seus significados são opostos. Por isso, é preciso 
ter cuidado: “ir de encontro a”  significa “ir contra algo”, “bater”, “coli-
dir”, enquanto que “ir ao encontro de”  expressa acordo, concordância.
Exemplo de concordância: Os interesses profissionais de um redator 
web vão ao encontro dos do cliente que encomenda um conteúdo.
Exemplo de discordância: O texto redigido pelo redator foi de encontro 
à proposta de pauta do conteúdo.
6 – “Adéqua”
Apesar de ser muito usada, essa flexão do verbo “adequar” ainda não 
é aceita pela gramática da língua portuguesa. Portanto, enquanto não 
é feita uma nova reforma no nosso idioma que aceite a palavra, prefira 
utilizar a construção “não é adequado” ou algum sinônimo para que a 
qualidade do seu texto não caia.
Correto: Aquela sugestão de pauta não é adequada para a estratégia do 
cliente.
Incorreto: Aquela sugestão de pauta não se adéqua à estratégia do cliente.
7 – O verbo lembrar e suas variações
O verbo “lembrar” é cheio de peculiaridades que fazem com que seja 
fácil se confundir e cometer algum deslize. Isso acontece porque o verbo 
pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou ainda transitivo direto e 
indireto ao mesmo tempo, o que significa que o complemento muda de 
acordo com a situação. Veja alguns exemplos:
Lembrar-se de: quando utilizar o verbo no sentido de “vir à memória”, 
sempre utilize o pronome adequado e a preposição “de”:
Exemplo: Lembre-se de que é necessário inserir um call to action no fim 
do texto!
Lembrar: quando o verbo “lembrar” for utilizado com o sentido de “ser 
parecido” não exige preposição.
Exemplo: O estilo de escrita do redator lembra os textos de Machado 
de Assis.
Lembrar: no sentido de “informar” ou “advertir” alguém, o verbo pede 
um pronome oblíquo e a preposição “de”:
Exemplo: O redator recebeu um e-mail lembrando-o de finalizar o con-
teúdo.
Nunca saberemos tudo que há para saber sobre um idioma, afinal, a lín-
gua é viva e está em constante transformação. Porém, um bom redator 
está sempre tentando ser a melhor versão de si mesmo e a forma mais 
eficaz de lidar com problemas linguísticos e adquirir conhecimento é 
lendo, estudando e buscando tanto se aprofundar no que sabe quanto 
conhecer novos assuntos.

O que achou da lista? Sentiu falta de algum item? Envie sua opinião pelo 
e-mail gazeta@folha.com.br - ou use o tel> (88) 4201 0090

Leia, divulgue e passe pra frente a 

Gazeta de Notícias
Um jornal que traz para serem 
discutidos e questionados os 

problemas da Região do Cariri
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Salvando 420 vidas em 
relação a 2014, Estado 
ultrapassa a meta estadual 
e nacional de diminuição de 
mortes violentas no Ceará em 
2015. Foram 9,5% de queda 
no Ceará, com destaque 
para os 17% de redução em 
Fortaleza

O Ceará registrou a queda 
de 9,5% no número de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLIs) – homicídios, latrocí-
nios e lesões corporais segui-
das de morte –, no ano de 2015 
em comparação com o ano an-
terior. Com isso, foram salvas 
420 vidas, revelando a primeira 
queda de CVLI registrada nos 
últimos 17 anos no Estado. Os 
dados foram apresentados nes-
ta 160111 SSPDS MG 8589-
websegunda-feira (11), pelo 
governador Camilo Santana 
e pela vice-governadora Izol-
da Cela durante a reunião de 
monitoramento do Programa 
“Em Defesa da Vida”, na sede 
da Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social (SSPDS), 
em Fortaleza.

Em reunião, o governador 
congratulou os oficiais e pra-
ças envolvidos, salientando a 
redução superior à meta de 6% 
estabelecida pelo Estado, além 
de alcançar quase o dobro da 
meta do Programa Nacional 
de Redução de Homicídios 
(PNRH) de -5%. “Estamos 
construindo um momento im-
portante no Ceará, obtendo a 
primeira redução dos últimos 
17 anos. A segurança pública 
é uma área estratégica e funda-
mental para que possamos ter 
ainda mais desenvolvimento 
e investimentos em nosso Es-
tado”, reforçou o governador, 
destacando que “não temos 
nem para comemorar nem para 
lamentar os dados

Em números absolutos, 
foram registrados 4.019 ca-
sos em 2015, contra 4.439 em 
2014, resultando assim nas 
420 vidas salvas no ano. Dos 
territórios do Estado, Fortaleza 
foi o que apresentou melhor 
resultado com diminuição de 
17%, quase o triplo da meta 

estadual. Com isso, foram re-
gistrados 328 vidas salvas na 
Capital, com 1.651 crimes em 
2015, comparados com 1.989 
em 2014. Já na Região Me-
tropolitana foi apresentado o 
segundo melhor resultado com 
queda de 10,3%, reduzindo de 
860, em 2014, para 771, no ano 
passado. O Interior Norte teve 
queda de 2,3%, diminuindo de 
681 no ano retrasado para 665 
nos últimos 12 meses.

Segundo a vice-governa-
dora Izolda Cela, os resulta-
dos mostram a capacidade do 
Estado de atingir suas metas 
integradas em segurança pú-
blica, melhorando ainda mais 
a vida dos cearenses. “Agora, 
temos de ter um olhar estraté-
gico e inteligente para usarmos 
nossos recursos humanos e 
tecnológicos, aliando a dimi-
nuição ainda maior dos nossos 
índices. Os números mostram 
que temos que trabalhar ainda, 
mas percebemos um alento em 
saber que nossas ações e me-
didas têm dado resultados, ul-
trapassando inclusive a meta 
nacional”.

Dos territórios, apenas o 
Interior Sul teve alta de 2,4%, 
passando de 909 para 931. 
Apesar desse pequeno cresci-
mento no ano, o Sul, que nos 
primeiros meses de 2015 vinha 
apresentando aumento nos ín-
dices de CVLI, começou a se 
recuperar e chegou a reduzir 
0,8% no segundo semestre. A 
recuperação nos últimos seis 
meses do ano é resultado de 
investimentos feitos na região 
como a implantação da base 
da Coordenadoria Integrada 
de Operações Aéreas (Ciopa-
er) em Juazeiro do Norte, iní-
cio das atividades do Batalhão 
de Policiamento de Rondas e 
Ações Intensivas e Ostensivas 
(BPRaio) e do Batalhão de Di-
visas no Cariri.

Índices de dezembro 

de 2015
No último mês de 2015, o 

Ceará apresentou redução de 
5,5%, caindo de 380 CVLIs, 
em 2014, para 359, no mês 
passado. Fortaleza apresen-
tou a maior queda – 15,9%, 
mais que o dobro da meta de 
6%, diminuindo de 145 casos 
para 122. O Interior Norte caiu 
10,8%, foram 58 registros em 
dezembro último contra 65 no 
mesmo mês de 2014. Já a Re-
gião Metropolitana e o Interior 
Sul apresentaram crescimento 
de 4,2% e 6,1%, respectiva-
mente. No mês, 21 vidas foram 
salvas.

Para o secretário Delci Tei-
xeira, da Segurança Pública e 
Defesa Social, o balanço posi-
tivo de 2015 é resultado do tra-
balho integrado entre os órgãos 
vinculados da SSPDS (Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros e Perícia Forense), 
além dos investimentos que 
vão do incentivo ao trabalho 
das forças à estruturação dos 
equipamentos de segurança. 
“As diversas ações que temos 
feitos como ampliação e inte-
riorização das bases da Ciopa-
er, BPRaio e do Batalhão de 
Divisas; aumento do efetivo da 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e Pefoce, através de concurso 
público; a maior promoção de 
militares da história do Estado. 
Todas elas refletem, no côm-
puto final, um trabalho progra-
mado e eficaz das abordagens 
e operações das forças de segu-
rança do Estado. Novas ações 
já estão sendo idealizadas e 
pensadas para que possamos 
ter quedas ainda maiores em 
todos os índices de criminali-
dade”, revelou o secretário.

Acidentes fatais em 
rodovias estaduais 

caem 18% em 2015
O Governo do Estado, por 

meio do Batalhão de Policia-

mento Rodoviário Estadual 
(BPRE), da Polícia Militar do 
Ceará, reforçando a fiscali-
zação e as ações preventivas, 
possibilitou a redução de 18% 
nos acidentes com vítimas fa-
tais nas rodovias estaduais em 
2015. Em números absolutos, 
no ano passado, aconteceram 
403 mortes. Oitenta e seis 
(86) a menos do que em 2014, 
quando foram registrados 489 
casos.

O número total de acidentes 
caiu 15% nas CEs, passando 
de 3.523, em 2014, para 2.996, 
em 2015. Foram 527 acidentes 
a menos no ano, o que impac-
ta positivamente no sistema de 
saúde, uma vez que resulta em 
menos feridos dando entrada 
em hospitais para atendimen-
to. O número de feridos, con-
sequentemente, acompanhou 
essa redução. No ano passado, 
1.663 vítimas de feriram em 
acidentes. Houve 458 menos 
vítimas lesionadas do que em 
2014, quando 2.121 pessoas 
foram feridas em acidentes.

Fiscalizações e 
notificações

Durante o ano passa-
do, 276.082 veículos foram 
notificados. Esse número é 
82% maior do que o registra-
do no ano retrasado, quando 
152.057 veículos foram noti-
ficados. Nos últimos doze me-
ses, 1.080.527 veículos foram 
abordados, enquanto em 2014 
foram 1.055.405, resultando 
em um aumento de 2%. A in-
tensificação das abordagens re-
sultou em um aumento de 76% 
na apreensão de veículos, pas-
sando de 32.202 para 56.611 
no período.

Quinhentas e quarenta e 
cinco (545) pessoas foram au-
tuadas e detidas com base no 
art. 306 do Código Brasileiro 
de Trânsito, por conduzir ve-
ículo automotor com capaci-
dade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool 
ou de outra substância psicoa-
tiva que determine dependên-
cia, após ter sido feito o exame 
com etilômetro. Esse número é 
15% maior do que o registrado 
em 2014 (472 autuações).

Outros 7.775 condutores 
foram autuados com base no 
artigo 165 do CTB, por terem 
se recusado a fazer o exame, 
o que gerou um acréscimo de 
68% frente ao registrado no 
ano retrasado (4.631).

Ceará registra queda de 9,5% no 
número de mortes violentas em 2015

Do Release de Wilame 
Januário - Célula de 

Reportagem, Ciro Câmara - 
Gestor de Célula / 

Coordenadoria de Imprensa 
do Governo do Estado

Casa Civil

<< CRIMINALIDADE Em reunião, o governador Camilo San-
tana congratulou os oficiais e praças envolvidos, salientando 
a redução superior à meta de 6% estabelecida pelo Estado

Um depoimento gravado em vídeo por um delegado de po-
lícia civil do Distrito Federal mostra, em cores vivas, a situ-
ação caótica e absolutamente absurda em que se encontra a 
segurança pública de Pindorama.

De acordo com o delegado, cujo vídeo já foi também pu-
blicado no site G1, policiais da 40ª Delegacia de Polícia do 
Distrito Federal prenderam em flagrante, no último dia 7 de 
janeiro, um casal de traficantes de drogas, que vendia crack na 
periferia de Guará – crime equiparado a hediondo, conforme 
as leis brasileiras.  Segundo o policial, a prisão ocorreu em es-
trita conformidade com o que determina a lei, fato esse confir-
mado pelo Ministério Público, conforme descrito no relatório 
da audiência de custódia:

“Embora o indiciado, que conta apenas com 19 anos, seja 
reincidente e tenha em seu histórico, quando menor, passagem 
por crime grave, o Ministério Público entende que, no momen-
to, não estão presentes os pressupostos e os requisitos da pri-
são preventiva, motivo pelo qual se manifesta pela liberdade 
provisória”.

Na sentença que mandou soltar os indiciados, o juiz res-
ponsável também atesta a total legalidade e constitucionali-
dade da referida prisão, mas, para espanto e revolta do dele-
gado, concede a liberdade para os mesmos, sem sequer cobrar 
fiança.

Em seu depoimento, o delegado mostra-se bastante indig-
nado:

“Pasmem, [foram soltos] sem fiança. Trabalho árduo, pas-
samos a madrugada na rua para prender traficantes de drogas, 
conseguimos uma prisão com filmagens, com drogas apreendi-
das. Crack, no caso. E um dia depois, os dois são colocados em 
liberdade porque são traficantes que não integram organiza-
ção criminosa. Isso é uma vergonha, é um absurdo, é ridículo. 
Pois bem, esse é o país em que você vive”.

E não é para menos.  Policiais arriscam suas vidas para 
prender criminosos e, em menos de 24 horas, a justiça manda 
soltá-los.  Qualquer ser humano normal ficaria furioso numa 
situação dessas, situação que, ademais, vem se tornando habi-
tual de uns tempos para cá.

Em outubro passado, o G1 mostrou uma reportagem onde 
o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewan-
dowiski, jactava-se do fato de que cerca de 8 mil presos em 
flagrante deixaram de entrar nos presídios em 2015, após pas-
sarem pelas audiências de custódia, o que representaria, se-
gundo o ministro, uma economia de cerca de 500 milhões de 
reais aos cofres públicos, só naquele ano.

Nessas audiências, que são realizadas em até 24 horas de-
pois do flagrante, um juiz avalia a necessidade de manter o 
preso atrás das grades no decorrer do processo judicial. A téc-
nica começou a ser aplicada no Brasil em fevereiro de 2015, 
em cumprimento a determinação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Até então, os presos em flagrante eram levados 
automaticamente para delegacias, para o registro do boletim 
de ocorrência e, em seguida, para cadeias e centros de deten-
ção provisória, onde aguardavam em média 6 meses por uma 
audiência judicial.

É claro que o problema não está nas audiências de custó-
dia, um direito legítimo de todo cidadão, como forma de sal-
vaguardar os presos de eventuais arbitrariedades policiais.  O 
problema está na sua utilização, pela justiça, como forma de 
reduzir a população carcerária do país, cujos presídios, como 
é sabido, já se encontram com sua lotação esgotada.

Em outras palavras, se os governos não investem na cons-
trução de novos presídios – embora demonstrem ter dinheiro 
de sobra para emprestar a juro subsidiado a grandes empre-
sas -, nem tampouco transferem esse serviço para a iniciativa 
privada, não restam muitas alternativas aos juízes que não a 
soltura dos presos considerados por eles menos perigosos.

Só que essa estratégia é uma faca de dois gumes.  Se, de 
um lado, reduzimos o número de presos, de outro estamos ge-
rando incentivos fortíssimos para um aumento brutal da cri-
minalidade, assim como um grande desincentivo ao trabalho 
da polícia.

Isso já está acontecendo, por exemplo, no Rio de janeiro, 
onde menores de idade, protegidos pelos famigerado Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA) vêm praticando crimes 
à luz do dia, sem serem sequer incomodados pelos policiais, 
muitos dos quais já desistiram de prendê-los para, em seguida, 
vê-los novamente soltos.

Por que a nossa segurança 
pública é um descalabro

JOÃO LUIZ MAUAD

João Luiz Mauad é 
administrador e consultor 
de empresas, e diretor do 
Instituto Liberal. Escreve 

para vários jornais do país.
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Aline Maria
Começar o ano novo com oti-
mismo é um dever, pois é o 
final de um ciclo e o começo 
de outro, mais feliz e próspe-
ro, só depende de você, seja 
otimista, seja uma pessoa 
melhor e viva esse ano novo 
com mais amor,  alegria e fe-
licidade. 

Prefeitura de Granjeiro adqueriu ônibus 
sanitário para pacientes que fazem 
tratamento fora de seu domicílio

O Município de Granjeiro 
adqueriu um ônibus especial 
para atender a demanda de pa-
cientes que são assistidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
e que fazem tratamento fora de 
seu domicílio. O veículo espe-
cial e adaptado, leva pacientes 
para as clínicas e hospitais das 
cidades de Juazeiro do Norte, 
Crato, Barbalha e Fortaleza 
sem nenhuma despesa para os 
granjeirenses. O prefeito Dr. 
Gudy disse para esta Gazeta 
de Notícias que as conquistas 
continuarão, sempre visando o 
bem estar de toda população.

<< ÔNIBUS novo e confortável específico para o transpor-
te de pacientes em tratamento fora do município de Granjeiro

86 anos de Pedro Sátiro um 
cidadão de estirpe, médico e 
ex-prefeito de Várzea Alegre

Para Doutor Pedro Sátiro 
nesse mês de janeiro de 2016 
é dado mais um passo em 
busca dos seus 90 anos e de-
pois os 100 anos. Para o povo 
de Várzea Alegre o dia 31 de 
janeiro foi e será sempre uma 
data marcante pelo aniversário 
de um conterrâneo líder, ami-
go e um médico humanitário.” 
Gente da melhor qualidade” é o 
que sempre se ouve na terra do 
Padre Vieira. PARABÉNS!

GAZETA DE 
NOTÍCIAS

Um jornal feito com 
profissionalismo e nos 
mesmos padrões dos 

melhores jornal do país

Após a assinatura da or-
dem de serviço pelo prefeito 
Ronaldo Gomes de Mattos e 
cumprimento de todos os trâ-
mites burocráticos, para a libe-
ração das parcelas pela Caixa, 
serão iniciadas as construções 
dos Centros de Referência em 
Assistência Social – CRAS da 
Batateira e Vila Alta, em Cra-
to. O projeto faz parte de uma 
parceria da Prefeitura do Cra-
to, com o Ministério do Desen-
volvimento Social. Essas obras 
estão orçados em R$ 600 mil.

Nessa segunda-feira, 11, 
segundo o secretário de Obras 
do Crato, Tacio Luiz de Car-
valho, foram  iniciados outros 
importantes projetos que irão 
beneficiar jovens de bairros e 
distritos, como as quadras do 
bairro Gesso e da localidade 
Cachoeira dos Gonçalves. O 
contrato para a realização das 
obras já foi assinado com a 
Caixa Econômica Federal e é 

aguarda apenas a liberação das 
primeiras parcelas dos recursos 
para dar inícioàs obras.

Por outro lado as obras 
do entorno da Vila São Ben-
to, com o calçadão, também 
serão dinamizadas. O projeto 
na rua Chiquinha Macedo irá 
beneficiar a comunidade, com 
infraestrutura, que possibilita-
rá acessos ao posto de saúde, 
escola, creche, em local que 
ofereça melhores condições 
para a população e novos equi-
pamentos.

Obras serão iniciadas em Crato, 
com liberação de recursos pela
Caixa Econômica Federal

Do Release da Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura do 

Crato e da Redação

<< RETOMADA mesmo na 
crise e dificuldades são reto-
mados os investimentos no 
Crato, diz Ronaldo. 

“Terra boa é o Cariri, tem mangaba e tem 
pequi, tem muita moça bonita e caba bom no 
fuzi, mas ao redor de sete légua tem caba fio 
de uma égua que nega até um pequi.”


