
Página na WEB: gazetadenoticiascariri E-MAIL: gazeta@folha.com.br
Nº 273 - 15 A 29 DE ABRIL DE 2016

EXEMPLAR R$ 1,50

GAZETA
de notícias

Faculdade Leão Sampaio é reconhecida pelo M.E.C. 
como Centro Universitário e agora é UNILEÃO

O Ministério da Educa-
ção e o Conselho Nacional 
de Educação homologaram 
a Faculdade Leão Sampaio o 
nível de Centro Universitário 
depois de avaliação realizada 
pelo Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior 
– SINAES, constituindo refe-
rencias básicas para os proces-
sos de regulação e supervisão 
da educação superior, a fim de 
promover a essa qualificação, 
após avaliação institucional 
com nota máxima. A nova 
classificação outorgada a Fa-
culdade Leão Sampaio foi re-
cebida festivamente por todo 
seu corpo docente e diretores 
da instituição em evento fes-
tivo nessa última terça-feira, 
com presença da comunidade 
acadêmica, autoridades, polí-
ticos, empresários, imprensa e 
sociedade local.           Pág 03

Faculdade Leão Sampaio - Campi da Lagoa Seca 
Juazeiro do Norte Ceará

Nova Olinda é 
homenageada 
pelo Governo 
do Estado

Nova Olinda é a cidade 
aniversariante deste dia 14 de 
abril. É uma das 65 cidades 
indutoras de turismo nacional 
pelo Ministério do Turismo, 
sendo uma das quatro cidades 
localizadas no Ceará.   Pág. 03

Canavieiros de 
Pernambuco 
prevêm 
faturamento 
de 800% a 
mais que o 
ano de 2010

A Cooperativa da Asso-
ciação dos Fornecedores de 
Cana do Estado de Pernam-
buco (COAF/AFCP) prevê 
para este ano um faturamento 
800% maior em comparação 
a 2010 - ano de sua fundação. 
Pág. 04 

Saúde do Crato recebe recursos para o Posto 
da Grota e várias Unidades Básicas de Saúde

A saúde do município do 
Crato comemora a aprovação de 
mais recursos para o setor. Foi 
aprovada emenda parlamentar 
do ex-senador e atual Secretário 
de Ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior do Estado do 
Ceará, Inácio Arruda, onde des-
tina o valor de R$ 300.000,00 
para a aquisição de equipamen-
tos e material permanente para 
o Centro de Especialidades do 
Crato.                              Pág 06

Centro de Especialidades do Crato. > Posto da Grota

Região do Cariri é mobilizada para salvar a vida 
da garotinha Valentina de Lavras da Mangabeira
Valentina foi acometida de Meningite Pneumocócica, o que fez com que perdesse parte da visão 
e dos movimentos, além de não chorar e nem mais sorrir. No Brasil não existe tratamento para 
Valentina, só pode ser feito na Tailândia Ásia e custa R$ 150 mil.  Mais detalhes na página 08

LEIA MAIS nas páginas

“O esplendor do turismo no 
Cariri” acerca do potencial 
inexplorado. “As mulheres po-
der ser o que quiser ser”  ou-
tro “Bela, recatada e do lar,” 
sobre a beleza e os charme das 
mulheres dos políticos. Nas 
págs. 2, 5 e 6
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OPINIÃO

Quando os médicos
eram sacerdotes

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.

Novas perspectiva? 
confiemos

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

O esplendor turístico do Cariri

Recordando Pedrosa Júnior, 
Ferreira Leite, Rocha Paris, e Sal-
vador Ribeiro 

No início de Abril do ano de 
2014, fui operado. Segundo o mé-
dico, a intervenção cirúrgica cor-
reu o melhor possível. Veio-mo di-
zer ao quarto do hospital, onde mal 
podia mexer-me de dores.

Para aliviar o incómodo, injec-
taram-me analgésicos.

Dias após a cirurgia, comecei a 
esvair-me. Uma manhã, desmaiei, 
tombando, desamparado, no chão.

Preocupado, liguei para o hospi-
tal. Declararam-me que o cirurgião 
não estava, e não me forneceriam 
– por não haver autorização, – o 
número de telefone, nem clínicas 
onde o pudesse encontrar.

Aflito, vendo os familiares em 
alvoroço, telefonei ao médico as-
sistente. Escusou-se, aconselhan-
do-me a recolher à “Urgência”

Ao recordar, agora, o tumultu-
ado período pós-operatório, lem-
brei-me dos médicos do meu tem-
po de menino e moço.

Na maioria eram verdadeiros 
sacerdotes da medicina. Viviam e 
preocupavam-se com o bem-estar 
do doente, fosse a hora que fosse. 
Para eles a medicina não era ape-
nas uma profissão…

Assim agia o Dr. Pedrosa Jú-
nior, médico gaiense, que residia 
na então Avenida Marechal Car-
mona. Nunca desligava, à noite, o 
telefone, porque – assim dizia: – a 
consciência não lho permitia.

Muitas vezes, altas horas da 
madrugada, levantava-se, para vi-
sitar doentes, que requeriam sua 
presença, urgente.

Por vezes nem cobrava. Os ho-
norários variavam consoante as 
possibilidades económicas do do-
ente… e se houvesse problemas 
financeiros, que tivesse conheci-
mento, não pagava.

Foi director clínico do Hospital 
da Misericórdia de Gaia.

E quem não se recorda, com 
ternura, do pediatra António Fer-
reira Leite?

Nunca recusava – mesmo quan-
do se encontrava extenuado por um 
dia de intenso trabalho, – visitar, 
pela noite dentro, doentes; e sem-
pre levava um sorriso nos lábios e 
palavras reconfortantes.

Por vezes não cobrava a consul-
ta. Que o digam os humildes pes-
cadores de Afurada e numerosas 

famílias ciganas.
Interpelado por amigos e fami-

liares, porque não retirava o aus-
cultador do descanso, durante a 
noite, para poder repousar calma-
mente, prontamente retorquia com 
pontinha de censura: “ A obrigação 
do médico é estar sempre dispo-
nível a prestar assistência a quem 
necessita…”

E todas as noites o telefone ti-
nia… e em muitas, tocava mais que 
uma vez…

Já que venho a recordar médicos 
de outrora, que viveram em Vila 
Nova de Gaia, seria imperdoável 
não mencionar o Dr. Rocha Paris.

Erguia-se muito cedo, por vezes 
antes do nascer do Sol, para assis-
tir doentes sem recursos, que mo-
ravam na escarpa da Serra do Pilar 
ou debaixo de barcas.

Atravessava caminhos manho-
sos, despovoados e até perigo-
sos, para visitar enfermos, que se 
abrigavam em toscas barracas de 
madeira lurada, e de velha folheta 
ferrugenta, que mal os defendia da 
chuva e ainda menos das nortadas. 
Deixava, muitas vezes, o dinheiro 
necessário para comprarem os me-
dicamentos, quando verificava que 
não havia meios de aviar a receita.

Foi pioneiro, em Portugal, da: 
“Medicina no Trabalho”.

Seria injusto, também, não 
mencionar, neste meu recordar, o 
Dr. Salvador Ribeiro.

Quando realizava os “domicí-
lios” e se inteirava que não havia 
recursos para adquirir medicamen-
tos, deixava, sob a receita, o di-
nheiro necessário.

Só mais tarde é que a família 
teve conhecimento desse bonito 
gesto altruísta.

Eram assim muitos médicos de 
outrora. Viviam para a medicina e 
para os doentes. Chegavam a inte-
ressar-se pela situação económica 
dos familiares dos enfermos.

Assim acontecia com o Dr. Pe-
drosa, que chegou a ser Presidente 
de Câmara Municipal de Gaia.

Condoía-se com as carências 
dos doentes e dos seus problemas, 
não com palavras, como é uso na 
nossa sociedade hipócrita, mas 
com atitudes e acções, como bom 
samaritano, que era.

Eram assim, muitos médicos do 
meu tempo de criança – não todos! 
… -: dedicados sacerdotes da me-
dicina.

Já nutríamos um péssimo conceito 
relativamente ao nosso combalido Con-
gresso Nacional, e, no caso específico 
da Câmara – os que na tarde/noite da-
quele domingo, 17 de abril de 2016 - ali 
se fizeram presentes, naquela oportuna, 
mas hipócrita votação (pelo uso abusivo 
de retóricas abjetas que feitas em nome 
dos “meus pais... minha esposa... meus 
filhos... minha pátria etc.”), ai é que nos-
sa opinião particular foi consolidada. 
Demo-nos conta, plena consciência ci-
dadã aliviada, de que de há muito tempo 
tínhamos razão nas nossas conclusões. 
Nesse dia extrapolou! Nunca vimos tan-
ta hipocrisia, tantas aberrações, tantos 
arrazoamentos politiqueiros e oportu-
nistas, tantas inutilidades falantes, tantas 
incapacidades reunidas. Dos designados 
desde golpistas a corruptos, ladrões, 
traidores e outras adjetivações, que do 
plenário agressivamente acusados (acu-
sações recíprocas), concluímos em que 
ambiente escandaloso, hostil está estru-
turado nosso prevaricado Parlamento. E 
alguns filósofos politiqueiros de ocasião 
ainda dizem “isto é que é um processo 
democrático, exemplar e a ser imita-
do...” - tiram um reconhecidamente ruim 
e incompetente, mas abrem vagas para 
os duvidosos, dos quais, alguns respon-
dem processos e são detentores das pio-
res acusações. A isso denominam o ideal 
de uma Democracia?

E ainda nesse contexto, causa-nos es-
pécie é o que fazem a Justiça Eleitoral e 
o Supremo Tribunal Federal que toleram 
que essas aberrações sejam praticadas 
– crápulas que sob pesadas acusações 
ocupem cargos de relevância e se pos-
tem a desdenhar da nossa Sociedade e 
da Lei. Bastaria um só processo, transi-
tado em julgado ou não, para que esses 
desregrados fossem impedidos até de se 
candidatarem. Por que exigem certidões 
negativas, as mais variadas, quando pos-
tulamos cargos públicos e a esses privile-
giados abrem-se brechas jurídicas para 
que ocupem cargos de vulto? A Justiça, 
por complacente em demasia, seria um 
Poder impenitente e, por consequência, 
cumplice dessas aberrações? Julguem-
na. Nós, desaprovamos!

Pior é que NÓS, ninguém mais, os 
que pagamos seus vultosos salários é 
que os colocamos lá (bem intencionados 
ou não). Somos NÓS, apenas NÓS que 
enquanto os criticamos não ousamos 
sequer expor a nossa cara pleiteando 
cargos eletivos mesmo em nossos mu-
nicípios e, assim, abrimos precedentes 
para que essas aberrações ocupem car-
gos de relevância, e nos dirijam, e nos 
ditem como devemos ser e o que acham 
por bem reservar para nossos familiares 
e para o País. São esses os que alçamos 
ao Poder. Quem de nós apresentou um 
projeto, um abaixo-assinado (sequer as-
sinamos) ou ousamos redigir um peque-
no texto crítico e publicá-lo nos jornais 
para que, publicamente, destemidamen-
te, eles sintam o que o POVO, em espe-
cial o mais humilde, passa. Padecemos, 
postamo-nos como serviçais sob o jugo 
dos espertalhões que se locupletam de to-
das as formas na medida em que calamos 
e assentimos, não esboçamos reações e 
ainda os reconduzimos ao Poder susten-
tando e avigorando uma oligarquia abu-
siva quanto lesiva para o País. Que os 
“novos” (são os mesmos que apenas mu-
dam de cargos, atentem!) administrado-
res dignem-se, priorizem e assumam no-
vas e otimistas projeções para que dentro 
de perspectivas otimistas revitalizemos o 
Brasil posto que cansamos!

Quem não lê, não quer saber, 
quem não quer saber, quer errar.

Chega-se a ser grande por aqui-
lo que se lê e não por aquilo que 
se escuta.

Existe um turismo natural 
no Cariri. É possível contar mi-
lhares de turistas e peregrinos 
religiosos que vêm ao Cariri, 
especificamente a Juazeiro do 
Norte, para visitar, conhecer e 
agradecer com suas orações às 
graças alcançadas com a Mãe 
das Dores e ao Padre Cícero, 
momento em que aproveitam 
para conhecer ou rever os en-
cantos naturais da região, a 
exemplo do Balneário do Cal-
das em Barbalha, a Floresta do 
Araripe, os fósseis de Santana 
do Cariri, o Memorial Patati-
va do Assaré, a pia batismal 
na matriz do Crato onde foi 
batizado o Padre Cícero e os 
acervos dos museus da região. 
Essas atrações surgiram natu-
ralmente, a exceção da estátua 
do Padre Cícero, na colina do 
horto, tudo foi acontecendo 
sem grandes ambições e pro-
pósitos de que aqui poderia ser 
um importante polo turístico.

Nos últimos tempos sim, 
com o grande fluxo de visitan-
tes e peregrinos, mais o adven-
to das universidades e faculda-
des com as dezenas de cursos, 
foram surgindo os aparelhos 
turísticos em quantidade e 
qualidade ainda muito acanha-
da frente ao que poderia ser o 
majestoso mercado turístico 
emergente no Cariri.

As principais cidades do 
triângulo Crajubar: Crato, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha, 
hoje integradas à recém-cria-
da Região Metropolitana do 
Cariri, não se prepararam para 
o fluxo dessa ascensão turísti-

ca, educacional, econômica e 
social. Não há infraestrutura 
para a mobilidade desse mo-
mento transformador. As cida-
des, nos moldes antigos, com 
suas ruas pequenas e estreitas, 
avenidas mal dimensionadas, 
sem saneamento básico, ilumi-
nação precária e a falta de pro-
jetos futuristas vêm dificultan-
do a circulação dos veículos. 
As duas principais avenidas: 
Padre Cícero e Leão Sampaio, 
de interligação entre as três 
principais cidades, estão hoje 
congestionadas com  o grande 
fluxo de veículos.

Diante desse crescimento 
turístico e econômico, de fato 
foram surgindo de modo ainda 
acanhado alguns novos empre-
endimento hoteleiros, mas não 
tangido pela força de projetos 
excêntricos e modernos pró-
prios para acomodar de forma 
receptiva a força pungente des-
se ciclo progressista que chega 
a Região.

O momento reclama e exige 
ações que venham incrementar 
esse natural desenvolvimen-
to com ânimo, incitações, es-
tímulo e financiamentos aos 
mais diferentes e necessários 
segmentos da indústria turísti-
ca que surge com tanto vigor.

A falta de um dinâmico e 
arrojado projeto urbanístico, 
ao alcance desse “novo mo-
mento,” mostra como um aler-
ta para os prováveis grandes 
congestionamentos e a falta de 
espaço para as multidões que 
virão para suas orações e lazer 
nessa consequente evolução.

Nas páginas da
GAZETA DE NOTÍCIAS

são discutidos e questionados os problemas que afetam o 
desenvolvimento e a qualidade de vida do povo do Cariri
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O Ministério da Educa-
ção e o Conselho Nacional 
de Educação homologaram 
a Faculdade Leão Sampaio o 
nível de Centro Universitário 
depois de avaliação realizada 
pelo Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior 
– SINAES, constituindo refe-
rencias básicas para os proces-
sos de regulação e supervisão 
da educação superior, a fim de 
promover a essa qualificação, 
após avaliação institucional 
com nota máxima. A nova 
classificação outorgada a Fa-
culdade Leão Sampaio foi re-
cebida festivamente por todo 
seu corpo docente e diretores 
da instituição em evento fes-
tivo nessa última terça-feira, 
com presença da comunidade 
acadêmica, autoridades, polí-
ticos, empresários, imprensa e 
sociedade local.

A ascensão a Centro Uni-
versitário acontece no momen-
to em que a Faculdade Leão 
Sampaio chega ao seu 15º ano 
de funcionamento. “Seu fun-
dador, o já falecido professor 
Vladenir Menezes, sempre 
vislumbrou que a faculdade 
chegaria a essa conquista”, diz 
a diretora Sandra Figueiredo, 
também Pró-Reitora Pedagó-
gica da hoje UNILEÃO. Ela 
lembra ainda do comprome-
timento da Leão Sampaio e 
de sua equipe docente com as 
qualidades do ensino, da pes-
quisa e da extensão.

A pró-reitora Sandra Fi-
gueiredo lembra também por 
onde a Faculdade Leão Sam-
paio começou: com o sonho do 
professor Vladenir Menezes.

O que muda
“Aumenta nossa responsa-

bilidade”, responde o Reitor 
Jaime Romero. “Se nós en-
quanto faculdade já fazíamos 
pesquisa, mantínhamos revista 
científica, ligas estudantis, mi-
lhares de atendimentos gratui-
tos para a comunidade civil na 
área de saúde, direito, contá-
veis e consultorias, imagine 
agora sendo um Centro Uni-
versitário”, declara.

A estudante de Psicologia 
Thaís Santos acredita que a 
mudança trará ampliação de 
oportunidades em Iniciação 

Acadêmica e possibilidade de 
criação de novos projetos de 
pesquisa e de extensão para os 
alunos. “Nossa formação deve 
ser para além da sala de aula, 
então acho que tudo agora vem 
para o melhor”, diz.

Alunos prestigiam a 
solenidade.

Jaime Romero antecipa as 
novidades anunciando mais 
investimentos e promoção em 
pesquisas científicas, extensão 
e novos títulos de graduação, 
como medicina e engenharia 
civil, e pós-graduação para os 
já mais de 8.000 alunos matri-
culados nos 13 cursos de gra-
duação ofertados – entre eles 
direito, psicologia, fisioterapia 
e odontologia.

Uma conquista
para a região

“Vitória” foi a palavra es-
colhida pelo vice-reitor Deo-
clécio Said para definir o sen-
timento da noite. “É felicidade 
que vem como fruto de um tra-
balho duro, com perseverança 
e determinação para fazer uma 
região mudar para melhor e 
crescer em educação, em em-
preendedorismo e na maneira 
de viver”. As expectativas de 
Said estão centradas na UNI-
LEÃO como polo catalizador 
do desenvolvimento educacio-
nal do Cariri.

O vice-reitor Deoclécio 
Said acredita que a UNILEÃO 
levará o Cariri a outro patamar 
em educação e no desenvolvi-
mento.

O que é Centro 
Universitário

O Centro Universitário é 
uma categoria de instituições 
de ensino superior no Brasil. 
São centros universitários as 

instituições de ensino superior 
pluricurriculares, abrangendo 
uma ou mais áreas do conhe-
cimento, que se caracterizam 
pela excelência do ensino ofe-
recido, comprovada pela qua-
lificação do seu corpo docente 
e pelas condições de trabalho 
acadêmico oferecidas à comu-
nidade escolar, nos termos das 
normas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Educação. 

Os centros universitários 
devem ter condições econômi-
cas, financeiras e estruturais 
de manutenção de atividades 
de ensino de graduação com 
nível de razoabilidade profis-
sional e técnica, de integração 
nstitucional com empresas 
públicas e privadas, conse-
lhos, sindicatos e outras enti-
dades organizadas em função 
de mercados de trabalho e de 
promoção do exercício pro-
fissional, bem como de pro-
gramas de acompanhamento 
e de promoção de educação 
continuada para egressos e 
para atendimento a demandas 
sociais de formação, especia-
lização, adaptação e atualiza-
ção profissional.

Deve ter uma oferta regu-
lar de cursos de graduação e 
pós-graduação em diferentes 
áreas de conhecimento, com 
estruturação pluridisciplinar, 
integrada através de meca-
nismos apropriados de gestão 
acadêmica concebidos e man-
tidos em estreita articulação 
com entidades organizadas em 
torno de empregos, carreiras 
e profissões técnicas ou inte-
lectuais, bem como de repre-
sentação e associação de pro-
fissionais liberais autônomos. 
Deve possuir corpo docente 
com pelo menos um terço de 
professores com titulação aca-
dêmica de mestrado ou douto-
rado e pelo menos um quinto 
de professores em regime de 

tempo integral.
São estendidas aos centros 

universitários credenciados 
pelo Ministério da Educação 
autonomia para criar, organi-
zar e extinguir, em sua sede, 
cursos e programas de educa-
ção superior, previstos na Lei 
nº 9.394, de 1996.

Diferenças entre 
Faculdades, Centro 

Universitário e 
Universidade.

Por definição da Lei as 
universidades gozam de au-
tonomia plena, isto é, não 
precisam de autorização do 
Ministério da Educação para 
criar novos cursos, sedes, au-
mentar ou diminuir o número 
de vagas, fechar cursos, ex-
pedir diplomas. Mais do que 
a formação na graduação, as 
universidades oferecem pes-
quisa e extensão. Além disso, 
elas precisam ter 70% do cor-
po docente formado por pro-
fessores titulados e oferecer 
cursos em pelo menos cinco 
áreas do conhecimento.

Os centros universitários 
também têm certa autonomia, 
e precisam ter 70% de profes-
sores titulados, mas não são 
obrigados a fazer pesquisa. 
Também não precisam ofe-
recer pós-graduação stricto 
sensu. Já as faculdades e insti-
tutos superiores não gozam de 
nenhuma autonomia. Precisam 
de autorização do MEC para 
fazer qualquer coisa. Seus di-
plomas têm de ser registrados 
por uma universidade, os pro-
fessores não precisam ser titu-
lados, e só oferecem cursos de 
graduação ou pós-graduação 
lato sensu.

De acordo com o Decreto 
nº 5.773/06, as instituições de 
educação superior, com sua 
organização e respectivas prer-
rogativas acadêmicas, são cre-
denciadas como:

I - faculdades;
II - centros universitários;
III - universidades.
As instituições são creden-

ciadas originalmente como 
faculdades. O credenciamento 
como universidade ou centro 
universitário, com as conse-
quentes prerrogativas de auto-
nomia, depende do credencia-
mento específico de instituição 
já credenciada, em funciona-
mento regular e com padrão 
satisfatório de qualidade.

As universidades se carac-
terizam pela indissociabilida-
de das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. São ins-

Faculdade Leão Sampaio é reconhecida como Centro Universitário
Da Reportagem local de

Luiz José dos Santos
e da Redação
(Fotos UNILEÃO)

tituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profis-
sionais de nível superior, de 
pesquisa, de extensão e de do-
mínio e cultivo do saber huma-
no, que se caracterizam por:

I - produção intelectual 
institucionalizada mediante o 
estudo sistemático dos temas 
e problemas mais relevantes, 
tanto do ponto de vista cientí-
fico e cultural quanto regional 
e nacional;

II - um terço do corpo do-
cente, pelo menos, com titula-
ção acadêmica de mestrado ou 
doutorado; e

III - um terço do corpo do-
cente em regime de tempo in-
tegral.

§ 1º A criação de univer-
sidades federais se dará por 
iniciativa do Poder Executivo, 
mediante projeto de lei enca-

minhado ao Congresso Nacio-
nal.

§ 2º A criação de univer-
sidades privadas se dará por 
transformação de instituições 
de ensino superior já existentes 
e que atendam ao disposto na 
legislação pertinente.

São centros universitários 
as instituições de ensino supe-
rior pluricurriculares, abran-
gendo uma ou mais áreas do 
conhecimento, que se carac-
terizam pela excelência do 
ensino oferecido, comprovada 
pela qualificação do seu corpo 
docente e pelas condições de 
trabalho acadêmico oferecidas 
à comunidade escolar. Os cen-
tros universitários credencia-
dos têm autonomia para criar, 
organizar e extinguir, em sua 
sede, cursos e programas de 
educação superior.

Nova Olinda é a cidade 
aniversariante deste dia 14 de 
abril. É uma das 65 cidades 
indutoras de turismo nacional 
pelo Ministério do Turismo, 
sendo uma das quatro cidades 
localizadas no Ceará. 

A cidade reserva aos visi-
tantes boas opções, como ar-
queologia, folclore, artesanato 
e natureza preservada. Dentre 

os exemplos da bela arquite-
tura da cidade está a Igreja do 
Padroeiro São Sebastião.

Nova Olinda no último 
censo oficial (2010), o IBGE 
apontou uma população de 
14.256 e projetou, para 2015, 
15.181 pessoas no município.

O Governo do Estado, 
como homenagem, produziu 
um vídeo com o hino de Nova 
Olinda, ilustrado com imagens 
que caracterizam a cidade. Esse 
projeto prevê que cada municí-

pio aniversariante receba o seu 
vídeo. A ideia é que esses ví-
deos possam ser exibidos nas 

escolas, durante eventos, como 
forma de valorizar a história e 
a tradição de cada um.

Nova Olinda é homenageada pelo Governo Estadual  
Do Release  do Núcleo de 

Comunicação do Governo do Ceará

>> NOVA OLINDA  O cidade reserva aos visitantes boas opções, como 
arqueologia, folclore, artesanato e natureza preservada

<< REITOR Jaime Romero mostra resultados da luta de uma equipe 
de abnegados colaboradores

<< PRO-REITORA Sandra Figueiredo, juntamente com seu espo-
so Vladenir Menezes (in memoriam), fundaram a Faculdade Leão Sampaio.

<< VICE-REITOR Deoclécio Said acredita que UNILEÃO levará o 
Cariri a outro patamar em Educação e Desenvolvimento.

<< PRESTÍGIO da Faculdade Leão Sampaio levou aos seus espaços 
centenas de autoridades, alunos e imprensa para o anúncio da UNILEÃO



04  15 A 29 DE ABRIL DE 2016 GAZETA DE NOTICIASAGRONEGÓCIOS

A COAF quadruplicará de 
tamanho e deve faturar R$ 8 
milhões. A cooperativa é da 
Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco, enti-
dade de classe dos canavieiros 
que reativou a Usina Cruangi 
no ano passado.

 A Cooperativa da Asso-
ciação dos Fornecedores de 
Cana do Estado de Pernam-
buco (COAF/AFCP) prevê 
para este ano um faturamento 
800% maior em comparação 
a 2010 - ano de sua fundação 
no fim do primeiro mandato 
do atual presidente da AFCP, 
Alexandre Andrade Lima, 
que assumirá o quarto man-
dato consecutivo da entida-
de nesta segunda-feira (25), 
às 11h, após assembleia dos 
sócios para eleição da chapa 
única da direção e posse em 
seguida. Lima e a sua direto-
ria continuarão por mais três 
anos à frente da AFCP e da 
Cooperativa. Eles preveem 
para 2016 um faturamento da 
COAF, que negocia produtos 
agropecuários a produtores 
de PE e do NE, na ordem de 
R$ 8 milhões, bem superior a 
R$ 1 milhão há seis anos. E 
este ano a COAF também di-
vidirá entre os cooperados a 
quantia de 100 mil referente 
a sobras, que é uma partilha 
das sobras financeiras (o que 
seria o lucro de uma empresa 
comercial).

 Durante a posse da dire-
toria da AFCP, a mesma que 
ficará à frente da COAF por 
mais três anos, será apresen-
tada as novas instalações da 
Cooperativa da entidade, com 
seu espaço quadruplicado, in-
clusive com maior área para 
atendimento e demonstração 
dos produtos para o setor ca-
navieiro e também na área da 
pecuária. O número de profis-
sionais também cresceu. Qua-
se triplicou. O mix comercia-
lizado também diversificou. 
Vende-se de quase tudo, com 
destaque a insumos para ca-
naviais, bem como instru-
mentos, pastagens, fertilizan-
tes e etc. Até medicamentos 
para animais já se pensa em 
negociar logo em breve.

 “O segredo da COAF, 
como planejamos, é que con-
seguimos favorecer os nossos 
produtores associados, tanto 
na aquisição das mercadorias 
por via da cooperativa, quan-
to na regulação de preços dos 
produtos fabricados e comer-
cializados pelas indústrias dos 
gêneros de nosso interesse” 
diz Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP e COAF.

 Ele explica que a coope-
rativa financia o cooperado 
que pode comprar produtos 
no local. E a garantia do pa-

gamento pode se feito com a 
sua safra futura de cana, atra-
vés de uma cooperativa filial 
(COAF/Cruangi) e também 
por outra cooperativa de ca-
navieiros (Agrocan/Pumaty). 
Sobre a regulação de mercado 
de indústrias de produtos ru-
rais, a COAF atinge tal êxi-
to porque compra em grosso 
das fábricas. É o chamada 
poder da barganha. E assim 
estimula-se a padronização de 
preços à menor, que é vendi-
do com os cooperados. Com 
isso, colabora-se zainda para 
evitar negociação avulsa com 
valores maiores por parte das 
fábricas.

 Na programação de se-
gunda-feira (25), logo após 
a eleição e a posse da dire-
toria da AFCP e da COAF, 
será também realizado o lan-
çamento da primeira unidade 
do Banco Sicoob no Recife. A 
unidade ficará nas novas ins-
talações da COAF, na sede da 
Associação dos Fornecedo-
res de Cana de Pernambuco, 
que fica na Av. Mascarenhas 
de Morais, 2028, no bairro 
da Imbiribeira. O Sicoob é o 
maior sistema financeiro coo-
perativo do país, ligada à Or-
ganização das Cooperativas 
Brasileiras.

 
Conquistas da AFCP 
nos últimos 9 anos
 
Além da fundação e evolu-

ção da Cooperativa da AFCP, 
outros marcos relevantes 
marcaram a gestão exitosa da 
associação dos canavieiros 
nos últimos nove anos, que 
contou com o agrônomo Ale-
xandre Andrade Lima como 
presidente por três mandatos 
consecutivos, seguindo agora 
para o quarto. “Nossa evolu-
ção só tem sido possível atra-
vés da união dos associados e 
da fundamental participação 
do conjunto da minha dire-
ção, que sempre está ao meu 
lado e trabalha muito”, agra-
dece Lima.

 Dentre as conquistas, o 
dirigente destaca que a mais 
importantes para a manuten-
ção do setor canavieiro foi e é 
a reativação das usinas Cruan-
gi e Pumaty, em parceria com 

o Sindicato dos Cultivadores 
de Cana, via o cooperativis-
mo  entre os canavieiros. A 
medida tem mudado paradig-
mas no setor sucroenergético, 
valorizando o produtor de 
cana na sua relação com usi-
nas em PE, e agregando ainda 
mais valor à cana do produtor, 
quando é fornecida na Cruan-
gi e Pumaty, porque o produ-
tor cooperado recebe também 
pelo açúcar e etanol que se 
produz nestas unidades. A usi-
na Cruangi é administrada por 
uma cooperativa da AFCP; e a 
Pumaty por outra cooperativa 
(Agrocan), gerida pelo Sindi-
cato dos Cultivadores.

 A conquista de quatro 
subvenções federais consecu-
tivas foi mais outro ponto de 
destaque nas gestões de Lima 
e de sua diretoria no comando 
da  AFCP. E eles continuam 
na luta para a liberação de 
mais uma outra subvenção, 
que a presidente Dilma insiste 
em não liberar desde julho de 
2014, quando foi sancionada 
uma lei em questão. Embo-
ra o prazo para o pagamen-
to desta lei venceu, a AFCP, 
junto a todas as entidades do 
setor canavieiro à nível NE e 
do RJ, conseguiu apoio po-
lítico necessário para inserir 
em duas Medidas Provisórias 
(701 e 705, ambas de 2015) 
a prorrogação da lei. As MPs 
seguem agora para a aprecia-
ção da Câmara e do Senado e 
posterior sanção presidencial 
se aprovadas.

 Por estas e outras iniciati-
vas, Alexandre Andrade Lima, 
foi considerado personalidade 
mais influente do setor sucro-
energético nacional por duas 
vezes, além de várias outras 
vezes a nível de NE. O re-
conhecimento venho através 
de pesquisa de opinião com 
integrantes do próprio setor.  
O fato é que depois de assu-
mir a Presidência da AFCP 
pela primeira vez em 2007, o 
dirigente passou a ser requi-
sitado consensualmente pelo 
próprio segmento canavieiro 
para assumir várias missões 
em prol da classe. Lima é pre-
sidente da União Nordestina 
dos Produtores de Cana já 
por três mandatos seguidos. E 
este ano, em março, também 

foi convencido a presidir a 
Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil.

Direção AFCP
Mandato 2016/2019

Alexandre Araújo de Morais 
Andrade Lima (Presidente)
Paulo Giovanni Tapety Reis 
(1º Vice-presidente)
Frederico Pessoa de Queiroz 
(2º Vice-presidente)
Felipe Neri Malta Lima (1º 
Secretário)
Fábio Luiz de Lira Carneiro 
Filho (2º Secretário)
Damião Gomes Pereira Filho 
(Tesoureiro)
Jorge Luiz de Borba Campos 
(Vice-tesoureiro)
Ivaldo Alvim Soares Neto 
(Conselho Fiscal - Titular)
Rodrigo Duarte Borba (Con-
selho Fiscal - Titular)
Luiz Octávio de Araújo Oli-
veira Coutinho (Conselho 
Fiscal - Titular)
Bartolomeu Guedes Alcofo-
rado (Conselho Fiscal - Su-
plente)
Alberto de Barros Luz Neto 
(Conselho Fiscal - Suplente)
Jaime Galdino Silva (Conse-
lho Fiscal - Suplente)

 
Direção COAF - 

Mandato 2016/2019

Alexandre Araújo de Morais 
Andrade Lima (Presidente)
Frederico Pessoa de Queiroz 
(2º Vice-presidente)
Felipe Neri Malta Lima (1º 
Secretário)
Ivaldo Alvim Soares Neto (2º 
Secretário)
Damião Gomes Pereira Filho 
(Tesoureiro)
Jorge Luiz de Borba Campos 
(Vice-tesoureiro)
Paulo Giovanni Tapety Reis 
(Conselho Fiscal - Titular)
Alberto de Barros Luz Neto 
(Conselho Fiscal - Titular)
Fábio de Lira Carneiro Filho 
(Conselho Fiscal - Titular)
Jaime Galdino Silva (Conse-
lho Fiscal - Suplente)
José Henrique César de Al-
buquerque (Conselho Fiscal 
- Suplente)
Virgílio Antônio Gondim Pa-
cífico (Conselho Fiscal - Su-
plente)

Cooperativa de canavieiros prevê faturamento 
800% maior neste ano de 2016

Release de
Robério Coutinho

9 9971-0806 Assessoria de 
Imprensa da AFCP

É vergonhoso o artifício encontrado por nossos políti-
cos para ficar bem com o Planalto. Agora, para resolver 
os graves problemas da Educação, Saúde e Segurança, 
a engenharia criativa de nossos “doutos” políticos não 
funciona.
Um grupo de seis senadores, encabeçado por Randolfe 
Rodrigues (REDE-AP), Cristovam Buarque (PPS-DF), 
João Capiberibe (PSB-AP), Walter Pinheiro (S/Partido-
BA), Lídice da Mata (PSB-BA) e Paulo Paim (PP-RS), 
propõe novas eleições ainda este ano para os cargos de 
presidente e vice-presidente da República.
A Constituição brasileira não pode ser palco de cons-
tantes acertos para acomodar interesses políticos. Não 
existe golpe algum, em andamento, na defenestração da 
presidente da República. O próprio STF assim já se po-
sicionou.  
Golpe é o que se está agora pleiteando com a PEC 
20/2016, para aliviar a dor de Dilma Rousseff. É o fa-
moso jeitinho brasileiro de encontrar soluções mágicas,  
tão arreigado na cultura política brasileira e de difícil 
combatividade.
A regra constitucional deve ser respeitada e não mode-
lada para impedir que o senhor Michel Temer possa a 
vir a suceder Dilma Rousseff.
Essa manobra, engendrada por meia dúzia de políticos, 
é uma grande vergonha. E o STF, como guardião cons-
titucional, deveria se manifestar por sua inconstitucio-
nalidade.
A maioria do povo brasileiro - como já ficou substan-
tivamente expressada pelas pesquisas, bem como pela 
substantiva manifestação de ruas, não vermelha, de 
mais de 6 milhões de cidadãos – deseja sim a cassação 
do mandato de Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a ex-
tinção do PT. O povo brasileiro não saiu às ruas para 
exigir novas eleições no Brasil!
O subterfúgio ora encontrado, por alguns parlamenta-
res, vem ao encontro dos interesses apenas do PT, que 
chafurdou o país.  As instituições estão funcionando nor-
malmente, o STF atua plenamente, e o Senado Federal 
não pode se constituir em peça da engrenagem do PT.
A hipótese da antecipação para outubro/2016 de no-
vas eleições para presidência da República, além de 
se constituir em uma manobra golpista contra a regra 
constitucional, revela que o Parlamento brasileiro ope-
ra de acordo com os interesses políticos. A PEC 20/2016 
cria um precedente vergonhoso e inaceitável.
Por outro lado, chega a ser um acinte a nossa inteligên-
cia aceitar que 62% da população brasileira deseja no-
vas eleições, baseado apenas em dados recentes da pes-
quisa IPOPE. Ora, o que revelou a pesquisa é que 62% 
de 2.002 eleitores, em 142 municípios, ou seja, 1.241,24 
eleitores são favoráveis a novas eleições.

A efervescência dos 
engenheiros de
Dilma Rousseff

Júlio César Cardoso é
Bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado

Balneário Camboriú-SC

<< OTIMISMO dos diretores da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana, que mesmo 
em momento de crise econômica acreditam no contínuo desenvolvimento do setor sucroalcooleiro 
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Associação dos Aquicultores
do Açude Ubaldino

CNPJ  07.469690/0001-71
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente-SEMACE a REGULARIZAÇÃO de sua LICENÇA para a 
atividade de AQUINOCULTURA no município de Cedro Ceará na lo-
calidade Açude Ubaldinho.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Homenagem
da GAZETA DE NOTÍCIAS

a todos os jornalista
do Ceará

“Fica evidente a tentativa da revista de fazer uma 
oposição ao que Dilma representa. Uma mulher aguerri-
da, forte, fora do padrão imposto do que se entende que 
uma mulher deve se comportar”. O comentário é de Dja-
mila Ribeiro, pesquisadora na área de Filosofia Política e 
feminista, em artigo publicado por CartaCapital.

Eis o artigo:
Nesta semana a Revista Veja fez uma matéria com 

Marcela Temer, esposa de Michel Temer e, logo na man-
chete, a definiu assim: “Bela, recatada e do lar.” O texto 
soava elogioso ao fato de Marcela ser discreta, falar pou-
co e usar saias na altura do joelho. Para boa feminista, 
meia imposição basta.

Fica evidente a tentativa da revista de fazer uma opo-
sição ao que Dilma representa. Uma mulher aguerrida, 
forte, fora do padrão imposto do que se entende que uma 
mulher deve se comportar. Mais, é como se dissessem: 
mulher boa é a esposa, a primeira dama, a “que está por 
trás de um grande homem”.

É evidente a misoginia (aversão às mulheres) da qual 
a presidenta Dilma vem sendo alvo. Um homem no lugar 
dela não teria a capacidade questionada e nem sofreria 
ataques tão violentos como os que Dilma vem sofrendo 
daqueles que não respeitam a legalidade.

O discurso de Jair Bolsonaro, no dia da votação ilegí-
tima do impeachment na Câmara, mostra isso. Bolsonaro 
fez alusão a Ustra, homem que comandou o DOI-Codi, 
e o chamou de “pavor de Dilma”, que foi torturada na 
ditadura. Independentemente das críticas que se tenha ao 
governo, é evidente que ela vem sendo vítima de uma so-
ciedade machista.

A matéria de Veja confirma isso ao enaltecer Marcela 
Temer como a mulher que todas deveriam ser, à sombra, 
nunca à frente. Destaco que não critico aqui Marcela e 
mulheres que possuem estilo parecido. O problema é jul-
gar que esse modelo deve ser o padrão.

É não respeitar a mulher como ser humano, alguém 
que pode estar num lugar de liderança, e que tem o di-
reito de ser como quiser sem julgamentos à sua moral ou 
capacidade.

A matéria lembra as revistas “femininas” da déca-
da de 50 que criavam estereótipos da dona de casa fe-
liz, porém sempre arrumada e maquiada. Mas aí também 
lembra que em 1792, Mary Wollstonecraft, escritora, já 
criticava essas imposições no livro: “Reivindicação dos 
direitos da mulher,” considerado um clássico feminista e 
publicado recentemente pela Boitempo Editorial.

Sobretudo no capítulo intitulado “Censuras a alguns 
dos escritores que têm tornado as mulheres objetos de 
piedade, quase de desprezo”, Wollstonecraft critica o 
modo pelo qual alguns escritores e pensadores retratam 
a mulher. Mesmo aqueles considerados iluministas, em 
relação à mulher não faziam uso da razão.

Em um trecho no qual critica o filósofo Rousseau, diz: 
“(...) passa a provar que a mulher deve ser fraca e pas-
siva, porque tem menos força física do que o homem; e, 
assim, infere que ela foi feita para agradar e ser subjuga-
da por ele e que é seu dever fazer agradável a seu mestre 
– sendo este o grande fim de sua existência”.

O lado bom da reportagem foi a campanha virtual que 
feministas lançaram logo após a matéria ir ao ar. Várias 
estão postando fotos fazendo coisas que a sociedade acre-
dita não serem para uma mulher com a hashtag (Hashtag é 
uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na 
internet. Consiste de uma palavra-chave) bela, recata e do lar.

Há fotos com mulheres bebendo, no bar, trabalhando, 
com roupas curtas, com o objetivo de mostrar que lugar 
de mulher deveria ser onde ela escolhe estar. Percebe-se 
como, apesar de alguns avanços que tivemos, a mentali-
dade machista perdura e é ainda tão 1792...

 *Carta Capital > Revista de circulação nacional

Bela, recatada e do lar

A ciclovia do Cariri, de 17 
km de extensão, começa a ser 
construída, nesta semana (de 
11 a 15 de abril), com pra-
zo de conclusão de 120 dias, 
conforme ordem de serviço 
assinada na última sexta-feira 
(dia 8), pelo Governador Ca-
milo Santana, durante sole-
nidade, em praça pública, na 
cidade de Barbalha, uma das 
três a serem beneficiadas com 
o equipamento.

As outras cidades são Ju-
azeiro do Norte e Crato. O 
investimento é de R$ 2,6 mi-
lhões. A licitação foi ganha 
pela empresa Sousa & Freitas 
Edificações Ltda. 

A ordem de serviço foi as-
sinada também pelo Secretário 
das Cidades, Lúcio Gomes, 
Superintendente do Detran, 
Igor Ponte, e o representante 
da empresa, Mardes Ramos de 
Oliveira, além de parlamenta-
res que participaram do ato, na 
Praça Filgueiras Sampaio ou 
Praça do Calçadão, sob o tes-
temunho do Prefeito de Barba-
lha, José Leite.

Uma representação de qua-
se 50 ciclistas da Região, li-
derados por João Almeida de 
Carvalho,  compareceu ao ato, 
em agradecimento à decisão do 
Governo do construir a ciclo-
via, ligando as três principais 
cidades da Região. Também 
compareceram moradores da 
cidade, vereadores, prefeitos 
de municípios do Cariri (Anto-
nina do Norte, Mauriti, Brejo 
Santo, Missão Velha, Altaneira 
e Nova Olinda), vice-prefeito 
de Juazeiro do Norte,  deputa-
dos estaduais (Sineval Roque, 
Dr. Santana, Joaquim Noronha 
e Ailton Brasil) e deputados 
federais (Arnon Bezerra e José 
Guimarães).

Desde junho de 2015, sem-
pre aos domingos, o Governo 
do Estado, por intermédio da 
Secretaria das Cidades e De-
tran, mantém a estrutura de 
uma ciclofaixa de lazer, que  
permite a participação de mil 
pessoas, entre crianças, jovens, 
homens e mulheres, ciclistas 
profissionais e amadores o uso 
de sua  bike, das 6h às 11h, 
numa extensão de 8km, entre 
a Praça José Hilânio, em Jua-
zeiro do Norte, até a entrada de 
Barbalha, pela Rodovia Leão 
Sampaio ou CE-060.

A estrutura da ciclofaixa é 
integrada por cones, que se-
param uma faixa da rodovia, 

Governo do Ceará autoriza obras de ciclovia  durante 
entrega da requalificação do Centro Histórico de Barbalha

agentes do Detran, dos Demu-
trans de Juazeiro, Crato e Bar-
balha, da Polícia Rodoviária 
Estadual – PRE, Samu e as-
sistência técnica aos ciclistas, 
para reparo de pneus e catra-
cas.

Para incentivar o uso de 
bicicleta cotidianamente por 
mais pessoas, com segurança 
na via pública, o governador 

Camilo Santana prometeu, na 
mesma época, construir a ci-
clovia, no canteiro central da 
Rodovia Padre Cícero (CE 
292, numa extensão de 7 km) 
e na Rodovia Leão Sampaio 
(CE 060, numa extensão de 10 
km). A ciclovia terá largura de 
2 metros, conforme a legisla-
ção, e contará com iluminação 
especial. 

Gerência do Núcleo de Imprensa 
do Detran-C

Paulo Ernesto Serpa 
(paulo.ernesto@detran.ce.gov.br 

<< CICLISTAS representação de quase 50 ciclistas da Região

<< AUTORIZAÇÃO das obras dada pelo governador Camilo Santa

AUTO POSTO CASARÃO

Em Juazeiro na Avenida Leão Sampaio e em
Em Crato a Avenida Padre Cícero - Muriti

Combustível de Qualidade em sua cidade
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Vi essas manifestações do Facebook relacionadas com a 
reportagem da Revista Veja sobre Marcela Temer com o 
título provocativo de ” Bela, Recatada e do Lar”. Me per-
gunto: quando que bela, recatada e do lar se tornou xin-
gamento? Qual foi o momento em que ser bela, recatada e 
do lar se tornou uma oposição às mulheres que são belas 
e trabalham fora? Ou de que maneira dizer que alguém é 
recatada tornou-se uma ofensa às que, de modo diverso, 
são extrovertidas? Será que louvar alguém por ter prazer 
em suas escolhas diminui alguém que fez escolhas dife-
rentes? Cada um não pode ser o que quiser ser?
Entendo que uma minoria, de modo difuso e particular, fez 
uma leitura ultra complexa, indo muito além das letras no 
papel, especulando sobre a “real intenção da matéria”. 
Dando um sentido oculto, quase em tom conspirativo, 
aludiram uma suposta tentativa de melhorar a imagem 
de Michel. Todavia, não foi esta a leitura da maioria. Fi-
caria mais feliz se os manifestações tivessem este teor de 
profundidade. Ao menos, seriam especulações sobre o uso 
instrumental da imagem de Marcela ou de como a repor-
tagem serviu politicamente.
Ao contrário, as manifestações e mensagens exprimiam 
as críticas de um tipo específico de mulher, notadamen-
te jovem, residente das grandes metrópoles e altamente 
influenciada por um estilo de vida moderno e urbano, 
seguindo o padrão da cultura pop internacional que se 
viram estranhamente ameaçadas ontologicamente. Era 
como se a existência de Marcela Temer, ou o tipo de mu-
lher que Marcela supostamente representa, significasse 
uma ameaça simplesmente por ser diferente.
Nos anos 1990, nos EUA, muitas mulheres deixaram as 
grandes empresas, abandonaram suas carreiras e esco-
lheram para suas vidas ser donas de casa e cuidar dos 
filhos, se dedicando integralmente às suas famílias e à 
vida doméstica. Kaley Cuoco já foi amplamente criticada 
por dizer querer deixar seu carreira para dedicar-se a 
família, assim como Ana Paula Arósio que ao abandonar 
a carreira foi mal-vista. Quantas mais?
“Entendo” as feministas histriônicas porque são radicais 
e percebem Marcela Temer como um obstáculo ao seu 
mundinho de sovacos peludos, de semanas sem banho e 
das “artes” feitas de sangue de menstruação. Contudo, 
alguém ser bela, recatada e do lar não diminui quem é 
diferente.
Marcela Temer, se quiser, pode representar um Brasil que 
muitos preferem sufocar ou tornar invisível. Um Brasil 
que não se curvou ao padrão já mencionado. Estes ata-
ques desmesurados  refletem uma visão autoritária e into-
lerante sobre o modo de vida de uma parcela significativa 
da população.
Busque excelência enquanto ser humano e deixem que os 
outros sejam aquilo que quiserem ser. Ser diferente não é 
feio! Feio é ser autoritário e pensar que Marcela Temer, 
ou qualquer outra, é obrigada a ser exatamente como 
você acha – registre-se: ACHA – que deve ser.
Existem comportamentos mais saudáveis e existem com-
portamentos mais nocivos. Contudo, seguir esse ou aquele 
comportamento é liberdade do indivíduo. Essa tirania da 
opinião massacra milhares de “manas” que se compreen-
dem ou querem ser “belas, recatadas e de seus lares”.
Quem saiu ganhando mesmo foi a Revista Veja. Escreveu 
uma “isca” com três coisas que iriam provocar a fúria 
das feministas. Conseguiu cliques, referências e movimen-
taram a internet. Deve, inclusive, ter virado até “trending 
topics”. Deu certo!
Ser o que quiser ser é a regra e “bela, recatada e do lar” 
é uma opção e precisa ser respeitada.

As mulheres podem ser 
o que quiserem ser?

Texto de 
Fernando 

Fernandes que  
é graduado em 
Direito (UFRJ). 

Mestrando 
em Filosofia 

(UERJ). 
Coordenador 

Administrativo 
do Instituto 

Liberal. 

De 25 de abril a 13 de maio, 
o Sesc recebe inscrições para 
o Seminário de Educação, na 
Secretaria do Educar Sesc do 
Crato. Voltado para formação 
de profissionais, estudantes e 
interessados, neste ano o en-
contro traz como tema o “En-
sino das artes visuais: Histó-
rias e contemporaneidade”, e 
acontece nos dias 20 e 21 de 
maio, no Auditório da Unida-
de Crato. 

Ministradas por profissio-

nais de educação e arte, são 
disponíveis 11 oficinas, com 
30 vagas para cada uma. A pro-
posta é mostrar as possibilida-
des de utilizar as artes, dança, 
música, ilustração, contação 
de histórias e jogos teatrais 
nos processos educacionais. 
Os inscritos participam ainda 
de uma palestra com Ana Mae 
Barbosa – referência nacional 
nos estudos das artes aplicadas 
na educação. 

O Seminário de Educação 

tem como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento pro-
fissional dos educadores, além 
de investir para a formação 
continuada de estudantes, a 
iniciativa busca contribuir com 
a formação dos participantes, 
tornando-os multiplicadores 
e incentivando-os a refletirem 
sobre o papel do docente e das 
instituições de ensino.

 Inscrições
Os interessados devem 

levar a carteirinha do Sesc 

e 3 quilos de arroz no ato da 
inscrição. Para os inscritos 
no  Programa de Comprome-
timento e Gratuidade (PCG) 
- comerciário  ou  dependen-
te de comerciários,  e  aluno 
matriculado ou egresso da  
rede pública  de  ensino, com  
renda  familiar de até  três sa-
lários  mínimos,  a inscrição  
é  gratuita.  Os  participantes  
terão  direito  a  um certifica-
do  com  a  carga  horária do 
Seminário.

Aberta inscrições para Seminário de Educação no Crato

Continuam em andamento 
as obras de urbanização da pa-
rede do Açude Junco na cidade 
de Granjeiro. O açude fica nos 
limites da zona urbana e é uma 
das atrações e ponto de lazer 
do município. Como foi anun-
ciado anteriormente o prefeito 
Doutor Gudy vem investindo 
recursos federais em um pro-
jeto para requalificar o local e 
torná-lo ponto de interesse ge-
ral para os granjeirenses e visi-
tantes. Para as obras o prefeito 
contou com o apoio da deputa-
da federal Gorete Pereira que 
tem representado o município 
no âmbito do Governo federal.

Toda extensão da parede do 
açude, depois de alargada, vem 
sendo pavimentada com ladri-
lhos, recebendo iluminação, 
jardins, bancos num arrojado 
projeto urbanístico. 

Urbanização da parede do Açude Junco em Granjeiro 
será ponto de interesse e atração turística do município
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<< ATRAÇÃO a parede do Açude Junco está surpreendendo a todos com seu projeto 
arrojado e inovador.

O aluno de Juazeiro do Nor-
te, Davidson Kenedy, conquis-
tou o primeiro lugar de todo o 
Ceará no curso Empreendedor 
Juvenil 2015, a nova linha de 
ação do Projeto Primeiro Passo, 
que capacita jovens para que se 
tornem Microempreendedores.

Acompanhado da Secretá-
ria de Desenvolvimento Social 
e do Trabalho (Sedest), Delian 
Matos, e dos instrutores do 
projeto, o jovem participou da 

solenidade de premiação reali-
zada na manhã de hoje, 19, no 
Palácio da Abolição em Forta-
leza. Com esta conquista, Da-

vidson Kenedy recebe três mil 
reais de premiação.

Para Delian, a conquista do 
Davidson demonstra o quanto 

o jovem Juazeirense está com-
prometido com o empreende-
dorismo. Destacando a impor-
tância do projeto, ela afirma 
ainda que a Sedest continuará 
buscando parcerias para incen-
tivar cada vez mais conquistas 
como esta.

Desta solenidade, que se 
configurou na segunda etapa do 
programa, participaram os 412 
novos empreendedores que ti-
veram seus planos de negócios 
selecionados para aprimora-
mento e encaminhamento para 
instituições de microcrédito. 
Destes, Juazeiro teve no total 
oito planos de negócios apro-
vados.

Juazeirense conquista primeiro lugar no curso Empreendedor Juvenil

<< CONQUISTA Davidson Kenedy o primeiro lugar

Do Release da Assessoria 
de Comunicação da 

Prefeitura de
Juazeiro do Norte

Nesta quarta-feira, 13 de 
abril, a saúde do município do 
Crato comemora a aprovação 
de mais recursos para o setor. 
Foi aprovada emenda parla-
mentar do ex-senador e atual 
Secretário de Ciência, Tecno-
logia e Educação Superior do 
Estado do Ceará, Inácio Arru-
da, do PCdoB, onde destina o 
valor de R$ 300.000,00 para 
a aquisição de equipamentos 
e material permanente para 
o Centro de Especialidades 
(Posto da Grota).

Também foi aprovada 
emenda parlamentar do depu-
tado federal licenciado e atual 
Ministro das Comunicações, 
André Figueiredo, que destina 
R$ 408.000,00 para a estrutura-

ção da rede de serviços de aten-
ção básica de saúde.

Todos esses benefícios em 

Saúde do Crato recebe recursos para estruturação do 
Posto da Grota e várias Unidades Básicas de Saúde

favor da população cratense que 
se utiliza dos serviços de saúde. 
Com a ajuda de parcerias, mais 

uma conquista através da luta 
do prefeito Ronaldo Sampaio 
Gomes de Mattos.

<< POSTO DA GROTA Centro de Especialidades de Crato receberá melhorias
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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

Bárbara Gomes

HUMOR

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

HORÓSCOPO
ÁRIES > Nota-se evolução lenta mas sólida de afectos. Evite grandes 
confrontos pois está sujeito a decisões irreversíveis.

TOURO > Não deixe que os problemas se arrastem; resolva-os. Estão 
favorecidos todos os que se encontram em viagens de trabalho.

GÊMEOS > Terá força suficiente para conduzir a sua vida e deixar 
tudo bastante claro. Não permita dúvidas nas suas actuações.

CÂNCER > Estão criadas as condições para tirar da sua vida preocupa-
ções ou afectos nocivos. Todas as actividades exigem clareza.

LEÃO > O caminho de um relacionamento está a chegar ao fim. Dê 
forma aos seus pensamentos; não deve ficar de braços cruzados.

VIRGEM > Algumas ilusões ou relacionamentos com bases artifi-
ciais vão desfazer-se em definitivo. Deverá mudar rotinas cómodas.

LIBRA > Fuja de jogos de emoções ou de pessoas comprovadamente 
conflituosas. As perspectivas profissionais são insatisfatórias.

ESCORPIÃO > Não peça demais a quem não está pronto a responder 
ou transmitir segurança. Pode sentir dificuldade em superar obstáculos

SAGITÁRIO > Vai  cruzar-se na sua vida alguém que o tocará bastan-
te. Hoje tente redistribuir tarefas ou responsabilidades.

CAPRICÓRNIO > Não dê importância demais a pequenos desenten-
dimentos. Tende a enganos que podem complicar muito a sua vida.

AQUÁRIO > Não tenha pressa no desenvolvimento de um relaciona-
mento. Tudo deverá fazer sentido; não faça coisas apenas por fazer.

PEIXE > A vida sentimental está numa fase ascendente. Hoje está 
sujeito a desenvolvimentos muito positivos e fulgurantes.

Eu sou de cama e de mesa
Mulher guerreira também
Só faço o que me convém
Essa é minha natureza
Cuido da minha beleza
E gosto de versejar,
Sei lavar e sei passar
Piloto bem um fogão
Sou vento, sou furacão,
Sou calmaria do lar

Às vezes sou recatada
Às vezes sou exibida
Sou mais do que atrevida
Sou fera em cada jornada
Eu sou mulher bem amada
Sou mãe e sou companheira
Não curto essa baboseira
De rotular a mulher
Cada um faz o que quer
O resto é só roedeira!

A Senhora na Missa. Chegando ao final da missa de domingo o 
padre perguntou a todos:
“Quantos de vocês já conseguiram perdoar todos os seus inimigos?”
Quase todos na congregação levantaram a mão. Insatisfeito, o 
padre repetiu a pergunta.
Todos responderam desta vez, exceto uma velhinha.
“Dona Josefa”, disse o padre. “A senhora não está disposta a 
perdoar seus inimigos?”
“Eu não tenho inimigos”, respondeu Dona Josefa, com um doce 
sorriso no rosto. 
“Mas Dona Josefa”, continuou o padre. “Isso é muito raro! 
Quantos anos a senhora tem?”
“Quase 99”, responde a senhora. A congregação se levantou e 
aplaudiu!
“A senhora pode vir aqui na frente e nos contar como conseguiu 
chegar aos 99 anos sem inimigos?”
A senhora Josefa foi vagarosamente até o púlpito, virou-se para 
a congregação e disse, orgulhosamente:
“Eu matei todos eles!”

Um casal de idosos vai jantar na casa de outro casal, e depois de 
comer, as esposas vão até a cozinha.
Os dois homens ficam conversando, e um deles diz: “Comecei a 
tomar um remédio para a memória que é realmente ótimo, eu re-
comendo!”
O outro homem disse: “Qual é o nome do remédio?”
O primeiro homem pensou, pensou e finalmente disse: “Qual é o 
nome daquela flor que você dá a alguém que ama? Sabe, aquela 
que é vermelha e tem espinhos?”
“Uma rosa?”
“Sim, isso”, respondeu o homem. Ele então se vira em direção 
à cozinha e grita: “Rosa! Qual é o nome do remédio que eu 
estou tomando?”

Sou tantas e sou do lar

Bárbara Gomes - Intensa, verdadeira, impulsiva. 
É assim que a nova modelo do Bella da Semana se auto-define. E 
é exatamente isso o que você vai ver neste novo ensaio! Moradora 
da cidade de São Paulo, Bárbara Gomes para os trânsitos mais 
caóticos. Cheia de determinação e dona de curvas avassaladoras, 
ela sabe bem o que quer e, neste momento, ela quer somente uma 
coisa: que você veja tudo o que ela fez nessas fotos. Acesse agora 
mesmo para conhecer um pouco mais sobre a Bárbara - a morena 
que adora surfar, que adora o mar, que só quer amar... que é pura 
poesia!

Nascimento: 12 de julho de 1988. Cidade onde mora: São Pau-
lo (SP). Signo: câncer. Medidas: altura 1,66 m, quadril 91 cm, 
cintura 61 cm, busto 89 cm, pés 36. 

Como surgiu a ideia de se tornar modelo? Aconteceu natural-
mente, estava caminhando na praia e um booker de uma agência 
em São Paulo me chamou para participar de um casting. Foi as-
sim que tudo começou. Passei, aí fiz o primeiro book.  Vejam só que covardia

Vejam que situação
Premeditarem um golpe
Tirar a mãe da nação
Mulher de capacidade
Que com sua habilidade
Salvou o nosso torrão.

Nunca se viu um Brasil
Crescer como agora cresce
Vejam nossa economia,
De ajustes não carece
É um país respeitado
Próspero e bem governado
O nosso aplauso merece.

No comando desta pátria
Pra nossa satisfação
A honestidade é praxe
Qualifica o cidadão
Orgulho-me em dizer
Sem abuso de poder
Prospera nossa nação.

Vejam nossa presidente
Mulher de mente brilhante
Vítima dos seus algozes
Sem poder ir adiante

Hoje murcha ressentida
Sem prepotência cabida
Que o poder lhe garante.

Quantas infâmias, injúrias,
Bem maior do que eu supu-
nha
Quantos falsos levantados
Contra Eduardo Cunha
Não reconheço o Brasil
Que desta forma tão vil
Mata qualquer um na unha.

Até Renan Calheiros
Presidente do Senado
Homem probo, virtuoso,
Também foi enlameado
Como pode um cidadão
Que defende essa nação
Ser também injustiçado.

O Brasil vai muito bem
Não existe corrução
Isso é só trama da mídia
Da Veja e oposição
Se você não entendeu
Quem lamenta aqui sou eu
Mas fiz a declaração.

Os anjos do Brasil

1 – A/há
Erro: Atuo no setor de controladoria a 15 anos.
Forma correta: Atuo no setor de controladoria há 15 anos.
Explicação: Para indicar tempo passado ou decorrido usa-se o 
verbo haver.

2 – A champanhe/ o champanhe
Erro: Pegue a champanhe e vamos comemorar.
Forma correta: Pegue o champanhe e vamos comemorar.
Explicação: De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra 
“champanhe” provém do francês “champagne” e é um substan-
tivo masculino, como defende a maioria dos gramáticos, explica 
Diogo Arrais, professor do Damásio Educacional

3- A cores/ em cores
Erro: O material da apresentação será a cores
Forma correta: O material da apresentação será em cores
Explicação: Se o correto é material em preto em branco, o certo 
é dizer material em cores, explica Laurinda Grion no livro “Erros 
que um executivo comete ao redigir (mas não deveria cometer)”.

4 – A domicílio/ em domicílio
Erro: O serviço engloba a entrega a domicílio
Forma correta: O serviço engloba a entrega em domicílio
Explicação: No caso de entrega usa-se a forma em domicílio. A 
forma a domicílio é usada para verbos de movimento. Exemplo: 
Foram levá-lo a domicílio.

5 – A longo prazo/ em longo prazo
Erro: A longo prazo, serão necessárias mudanças.
Forma correta: Em longo prazo, serão necessárias mudanças.
Explicação: Usa-se a preposição em nos seguintes casos: em lon-
go prazo, em curto prazo e em médio prazo.

6 – A nível de/ em nível de
Erro: A nível de reconhecimento de nossos clientes atingimos 
nosso objetivo.
Forma correta: Em relação ao reconhecimento de nossos clientes 
atingimos nosso objetivo
Explicação: De acordo com o professor Reinaldo Passadori, o uso 
de “a nível de” está correto quando a preposição “a” está aliada ao 
artigo “o” e significa “à mesma altura”.
Exemplo: Hoje, o Rio de Janeiro acordou ao nível do mar. A ex-
pressão “em nível de” está utilizada corretamente quando equiva-
le a “de âmbito” ou “com status de”. Exemplo: O plebiscito será 
realizado em nível nacional.

Dicas e curiosidades da 
língua portuguesa

Este é um erro muito comum, e fácil de lembrar a regra.
Mais = adição /  Mas = contradição
Ex. Mulheres trabalham mais, mas ganham menos.
O primeiro “mais” significa que as mulheres estão trabalhando mais 
horas, dá o sentido de adição. Após a vírgula, o “mas” dá o sentido 
de contradição, pode ser substituído por “embora” (respeitando as 
regras de concordância.

Confira mais poesias/cordeis de
Dalinha Catunda

nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/

http://literaturanacorda.com/dalinha/
http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
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Aline Maria
“Devemos contribuir para 
a felicidade dos que nos 
cercam, porque isso nos faz 
felizes também. Devemos 
sonhar sempre, pois os so-
nhos nos mantêm vivos.”

Do Correspondente
Donizete de Sousa

Nos últimos dias ganhou 
destaque nas redes sociais in-
clusive no Facebook, Whatsa-
pp e Instagram uma campanha 
para ajudar a pequena Valenti-
na que tem apenas um ano de 
idade e já está passando pelas 
provações da vida e se mos-
trando muito forte apesar da 
sua idade.

Valentina é da cidade de 
Lavras da Mangabeira/CE que 
fica localizada na Região do 
Centro do Sul do Estado do 
Ceará e luta contra uma doen-
ça muito rara.

A mãe da Valentina, Yvina 

Duarte, prestou esclarecimen-
tos em vídeos gravado e publi-
cado nas redes sociais, a bebê 
precisa realizar um tratamento 
que custa R$ 150 mil reais.

A mãe conta que a sua filha 
era uma criança normal, sau-
dável, ria, chorava, brincava 
e que depois de muitas visitas 
aos hospitais para tratar sinto-
mas de febre foi diagnosticada 
com Meningite Pneumocócica, 
o que fez com que Valentina 
perdesse parte da visão e dos 
movimentos, além de não cho-
rar e nem mais sorrir.

Ainda de acordo com a 
Yvina, o tratamento, além de 
não ser feito no Brasil, é de 
alto custo e que existe um tra-
tamento, ou seja, uma cirurgia 

no valor de R$ 150 mil que é 
realizada na Tailândia, Ásia.

Amigos sensibilizados com 
o caso da pequena Valentina 
criaram no Facebook, a página 
“Todos pela Valentina”, que 
já possui milhares de curtidas 
e confirmações de apoio. Lá 
você encontrará todas as infor-
mações necessárias para ajudar 
nessa campanha. 

A página disponibiliza os 
dados bancários para você que 
deseja contribuir com o trata-
mento de Valentina. > 
Banco do Bradesco
Agencia: 1129-0
Conta Poupança: 
1000720-8
Nome: Elizangela Duarte 
da Silva.

Lavras da Mangabeira, amigos, familiares e populares, todos juntos pela vida de Valentina


