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Agricultura
familiar
recebe
incentivo
para
irrigação
em cinco
territórios
do Estado
O Governo do Estado do
Ceará, implementa ações que
irão beneficiar mais de 800
famílias de 36 municípios.
Leia detalhes na Página 04

Prefeitura de Juazeiro levou asfalto à mais
de 100 ruas da cidade nos últimos seis meses

Tem sido sucessivas as
autorizações para o asfaltamento de ruas e avenidas no
centro da cidade e nos mais
diferentes bairros de Juazeiro do Norte, que além dos
benefícios com o asfalto que
garante mais conforto e melhor trafegabilidade nas ruas
centrais e as de novos bairros vem também a requalificação da cidade. Na última sexta-feira Raimundão
que já tinha comparecido a
Avenida Letícia Pereira para
acompanhar o início da pavimentação, cujos serviços
prosseguirão pela Tenente
Raimundo Rocha totalizando 4 km de camada asfáltica
com máquina acabadora, o
prefeito se fez presente no
bairro Triângulo para ver de
perto o asfaltamento de outras ruas de acesso à Avenida
Leão Sampaio. Pág. 03

Juiz Renato Veloso encontra vício no processo do
bispo contra padres e rejeita a queixa apresentada
nhores João Bosco Cartaxo
Esmeraldo e José Honor de
Brito, cada um com mais
de 50 anos dedicados ao sacerdócio, com ilibados conceitos e consagrados como
homens de bem por toda comunidade católica do Cariri.
A origem desse processo
se deu pela circulação de um
vídeo no site Youtub (Internet) onde um ex-seminarista
narra um encontro com o
bispo Fernando Panico em
um jantar íntimo na residência episcopal e que não houve parcimônia na ingestão de
vinhos.
A Igreja Católica, na pessoa de seu Papa Francisco,
tem sido negligente e descuidada numa tomada de posição contra os desmando que
vêm acontecendo na Cúria
Diocesana do Crato. Dossiês com farta documentação
foram enviados para o Vaticano, CNBB e Nunciatura
apostólica no Brasil e que
até então não tiveram nenhuma disposição para coibir os
abusos e remediar os males
cometidos.
Nessa queixa crime contra o grupo de católicos, com
processo tramitando na Justiça do Crato, o Juiz Renato
Belo Viana Veloso rejeita
a queixa crime e remete ao
Ministério Público para as
providências cabíveis.
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Como já foi dito em inúmeras publicações na imprensa, que o bispo do Crato
dom Fernando Panico vem
indistintamente usando e
abusando da Justiça brasileira. Diante do fato têm sido
sucessivas as queixas improcedentes. Apesar disso o status de bispo vem pesando na
observância dos processos.
Contudo, um bispo é uma
pessoa relevante no âmbito
da igreja católica. Mas não é
uma autoridade constituída,
e sim tão somente um superior religioso em sua plaga.
Tramita na 1ª Vara da Justiça do Crato um processo
com uma queixa crime contra
um grupo de religiosos que
se opõem as ações do episcopado de Dom Fernando, por
entender que há um mau direcionamento na condução da
Igreja no Cariri, e que entre
outros atos danosos a estrutura física e moral da Diocese
do Crato um considerável patrimônio, construído ao longo
de cem anos, vem sendo dilapidado com a venda de muitas
casas cujos alugueis seriam
para custear as Obras das Vocações Sacerdotais mantendo
no Seminário São José jovens
que querem ser padres.
Nesse processo o bispo
pede a prisão, por 18 anos de
cadeia, para o grupo, entre
ele dois provectos monse-

<< O BISPO Fernando Panico, um sacerdote italiano que
naturalizou-se brasileiro, useiro
e vezeiro da Justiça brasileira

DESPACHO do juiz
apontando vício no processo e enviando ao Ministério
Público para as medidas cabíveis.
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EDITORIAL

A política do “pão e circo”
A preocupação com a política nacional vem chamando a
atenção de todos para o desenrolar dos fatos. As expectativas
giram em torno do fim do drama governamental que paralisa
o país e acentua a crise econômica. O momento é para saber
que sai e quem fica no comando
da Nação. O brasileiro gosta de
novelas e dramas, nem que para
isso sacrifique sua sobrevivência. Há ainda os oportunistas
especuladores que aproveitam
as oportunidades para fazer
funcionar a conhecida máquina
da inflação. A partir do próprio
Governo que deixa os combustíveis subirem à patamares
exorbitantes. A gasolina chegou aos R$ 4,00, um absurdo
para um país que se proclama
autossuficiente em petróleo. Os
serviços processuais nos cartórios da justiça aumentaram seus
custos em imensuráveis percentuais inviabilizando o uso
da justiça para dirimir questões
correntes.
O pior é que não se pode
vislumbrar a tal luz no fim do
túnel, porque as provisões para
os cofres públicos vêm de impostos que são gerados pelos
diferentes setores produtivos:
serviços, indústrias e comércio
que estão em regressão. Por sua
vez a dívida pública que encerrou a ano de 2015 com R$
2.793 trilhões e como se não
bastasse, as previsões para este
ano de 2016 são de um déficit
de R$ 3.3 trilhões. São valores
inimagináveis. Nenhum brasileiro sabe o que se poderia
comprar com essas avultadas
cifras.
“O Brasil não é um país
sério.” Essa falta de seriedade foi aludida pelo então
presidente francês Charles de
Gaulle. É dele também a cita-

ção “Em política, se trai o país
ou o eleitorado. Prefiro trair o
eleitorado.” No Brasil os políticos traem os dois. Pois bem,
essa falta de seriedade começa
com as leis que foram elaboradas por que tinham a certeza de
serem atingidos por elas. Uma
Constituição dúbia que cabe
as mais diferentes e esdrúxulas
interpretações contra ou favor.
Em todas sentenças existem
brechas para os apenados se safarem. Até mesmo na Suprema
Corte seus ilibados ministros,
de invejáveis saber jurídico, se
contradizem nas decisões.
Diante desse quadro de incertezas política e econômica
está o povo esperando sob intempéries um direcionamento
para seguir. O então presidente
da República João Baptista Figueiredo disse em certa ocasião
que o Brasil só encontraria seu
rumo norte depois de uma convulsão social. Social mesmo
nós não estamos vivendo, mas
estamos diante de uma convulsão econômica e politica frente
a um povo incauto, desinformado e ingênuo. Um brasileiro comum não tem noção do estado
em que se encontra o país.
No império romano, o
crescimento exagerado e irregular da população, trazia
graves conseqüências sociais.
O imperador, como forma de
prevenir que a população se
revoltasse por causa da falta
de trabalho, das difíceis condições sociais e outros problemas comuns de uma sociedade
oprimida, criou aquilo que foi
denominado de “política do
pão e circo” e esta política
ainda existe, aqui no Brasil,
embora de uma outra forma,
nos dias atuais. Nosso circo é
esse da política nacional, em
todos os níveis.
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HUMBERTO PINHO DA SILVA

Apreguiça e os preguiçosos
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.

Eu pensava, por a ter visto em
fotografia, que conhecia a preguiça.
Animal de aspecto grotesco, de caminhar lento, cor parda, que os índios
brasileiros batizaram-na de unau.
Mas não a conhecia: Não, senhor!
Assisti, recentemente, na TV, a
curiosa cena de uma preguiça, atravessando da orla direita para a orla
esquerda, de rodovia sertaneja.
O animal, pachorrentamente,
estendia a pata, lentamente, muito
lentamente… – como preguiça que
se presa, – e só depois erguia a outra… para avançar escassos centímetros…; indiferente ao desespero dos
automobilistas, que aguardavam a
travessia da estrada.
Nem a cotucando, a preguiça,
acelerava o passo. Por fim, camionista, impaciente, ou mais afoito,
pegou no animal e colocou-o na
berma esquerda, à entrada de densa
floresta.
Essa cena, filmada por automobilista, fez-me recordar certas pessoas,
que parecem ter nascido cansadas –
como dizia o brasileiro:
Encontram-se, os nossos jardins, sulcados de pequenos carreirinhos, que cortam em diagonal
canteiros, feitos por preguiçosos
ou apressados, que calcam descaradamente, a relva e as flores, só
para não terem o incómodo de contornar a bordadura dos canteiros.
Também a preguiça leva que
magotinhos de pessoas, permaneçam diante de sinais luminosos,

aguardando a luz verde, sabendo
que ao lado, há um botão, que pode
acelerar passagem…
E não é raro ver as ruas cheias
de papéis e invólucros de alimentos, comidos na via pública. Isso
acontece, porque há a preguiça de
lançar os desperdícios, nas papeleiras ou contentores, que abundam
em todas as artérias.
Atitude preguiçosa, até proibida, e perigosa, é atravessar nas paragens do “Metro”, pela via-férrea.
Todavia é vulgar ver crianças, adolescentes e até adultos, a fazê-lo, e
muitas vezes a escassos minutos da
composição chegar à paragem! …
Outra atitude preguiçosa – diria melhor: imprudênte, - é deixar a
porta do prédio bem encostadinha,
mas aberta, para não se ter o trabalho de buscar a chave, à bolsa ou ao
bolso. E quando avisados do perigo
de deixarem a porta aberta, respondem inocentemente: - “Fui só ali ao
supermercado!…”E já não vale a
pena falar da preguiça de condóminos
que nunca aparecem às reuniões…
Muitos outros casos poderia
relatar, e talvez mais importantes,
mas todos conhecemos os preguiçosos. É coisa que não falta por este
mundo…
Até há quem prolongue os estudos – não por falta de emprego
nem dedicação à ciência, – mas
para não ter que obedecer a horários e poder dormir a sesta, de
papo para o ar! …

VIVIAN ANTUNES

Vontade de ser o Quinco
Vívian Antunes é cronista do
cotidiano, mora em Brasília e
ajunta suas letrinhas segunda,
quarta e sexta no
www.viviantunes.wordpress.com

Alguns acham que podem falar
o que quiserem onde quiserem.
“Vivemos em uma democracia.
Posso dizer o que penso.”
E, assim, ao levantarem essa
bandeira, saem falando, falando,
falando sem qualquer critério, sem
bom senso, sem polidez.
“Sou sincero. Eu falo o que
penso.”
Aí, lasca tudo mesmo. Vive em
uma democracia e ainda é sincera a
criatura. Assim ninguém suporta.
E essa criatura sincera que vive
em uma democracia vai pela estrada a fora falando o que quer para
quem quer.
E como é chata.
Porque, assim, vamos combinar,
poder abrir a torneirinha de asneiras e sair por aí despejando é bom
demais. Todo mundo gosta. Mas,
minha gente, para tudo tem hora e
lugar. Até para falar.
É chato, muito chato a criatura
que vive com a torneirinha ligada, a
todo o tempo, sendo sincera porque
vive em uma democracia e tem o
direito de falar.
Dá vontade de virar o Quico e

gritar:
“Cale-se, cale-se, cale-se, você
me deixa louco!”
Porque tem gente que, ao acreditar que algum está fazendo tudo
certo ou tudo errado, bombardeia
a vida da gente com mensagens e
mais mensagens defendendo seu
ponto de vista. Ao torcer pelo Corinthians, falta pouco enlouquecer
o coleguinha anunciando o quanto
seu time é maravilhoso. Qualquer
fato é motivo para sair proclamando
o que pensa. Afinal, ele é sincero e
vive em uma democracia.
E o pior: toda essa sinceridade
no ouvido de quem às vezes não
está assim tão afim.
Seja sincero, aproveite a democracia, mas tenha bom senso. Use-o
para perceber quando a defesa apaixonada do seu ponto de vista, a proclamação inflamada de que você ama
ou odeia o vermelho, está atrapalhando relacionamentos, desfazendo
grupos, destruindo amizades.
Tenha certeza, por vezes, tudo
de que seu grupo no WhatsApp precisa é do seu silêncio.
Vá por mim.

Quem lê mais, sabe mais

Negligância
nacional
Hildeberto
Jamacaru de
Aquinio é de Crato
CE residente em
Russas CE. É
corretor de imóveis
e articulista/
crônicas.

Quem afirme que Educação é o melhor
caminho, a porta de todas as profissões,
até a salvação de um País está coberto de
razão. Mas será que está ciente, tem um
mínimo de noção de como estão estruturadas nossas escolas - desde a parte física onde se observam cadeiras quebradas,
ventilação e iluminação inadequadas,
enfim, precariamente montadas, quanto
negligenciadas pela autoridade pública?
Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O Brasil tem o segundo maior
número de estudantes com baixa performance em matemática básica, ciências e
leitura, em uma lista de 64 países de todo
o mundo. Atesta-se que 1,1 de brasileiros
dos 12,9 milhões de estudantes com 15
anos de idade não têm capacidades elementares para compreender o que leem,
nem conhecimentos essenciais de matemática e ciências. Nossos currículos estão
replenos de inutilidades (50% são plenamente descartáveis sem prejuízos de um
ensino que se qualifique como de melhor
qualidade). Sobre diferença de desempenho entre estudantes de classes sociais
altas e baixas o Brasil está entre os 10
países mais desiguais do mundo. Quem
adentra salas de aula muitas vezes se depara com lotações bem acima do racional.
Sistematicamente estão compostas com
cerca de 30, podendo, em alguns casos,
ultrapassar o número de 50 educandos
empilhados precária e desumanamente.
As inábeis autoridades da área educacional já pararam para refletir se isto é
coerente, producente e se deve continuar
indefinidamente? Como professores, mesmo que bem formados e abnegados que se
demonstrem (e o são) poderão conseguir
administrar esses ambientes que replenos
de seres das mais variadas índoles, de
estruturas sociais e econômicas díspares e dali cumprirem, terem êxito, na sua
missão que não é apenas a de transmitir
disciplinas como também a de formar cidadãos? Atentemos que com a violência
que grassa País afora, essa também é refletida em salas de aula e, muitas vezes,
alunos e professores são vitimados (ameaças e agressões físicas e hoje até assaltos
em plena sala de aula já são noticiados).
Atentem mais ainda que para tentar apaziguar os ânimos cada vez mais acirrados
nesses ambientes, nossas escolas não
contam com profissionais qualificados especificamente na área de psicologia que imprescindíveis nesses espaços para
minimizar os traumas que decorrem. Nem
autoridades e nem um sequer hipotético
defensor da área educacional atenta para
esses detalhes. E todo esse controle, esse
pesado encargo, essa árdua missão recai
exclusivamente em cima de professores
que muitas vezes sequer são reconhecidos
e continuam explorados. Muitos pais, em
decorrência de situações adversas ou até
mesmo por negligência e irresponsabilidade, simplesmente descarregam seus filhos nas escolas no intuito de se livrar das
suas obrigações paterno social.
Essa é a “Pátria Educadora” que, de
forma leviana e inconsequente, políticos
nos vendem. Nossa expectativa é que, no
pleno exercício de nossa já tão aviltada
cidadania continuemos atentos, ousemos
e pugnemos, incansavelmente, até que
consigamos despertar nas autoridades
comprometidas, mas que até então negligentes que se demonstram, a consciência
plena dessa atroz realidade para que esses
se dignem dar a primazia cabida à nossa
Educação antes que tardiamente!
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Prefeitura de Juazeiro levou asfalto a mais
de 100 ruas da cidade nos últimos seis meses
Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro
do Norte
Telefone: (88)3566-1002
E-mail: imprensa.juazeiro@
juazeiro.ce.gov.br

Tem sido sucessivas as
autorizações para o asfaltamento de ruas e avenidas no
centro da cidade e nos mais
diferentes bairros de Juazeiro do Norte, que além dos
benefícios com o asfalto que
garante mais conforto e melhor trafegabilidade nas ruas
centrais e as de novos bairros
vem também a requalificação
da cidade. Na última sextafeira Raimundão que já tinha
comparecido a Avenida Letícia Pereira para acompanhar o
início da pavimentação, cujos
serviços prosseguirão pela Tenente Raimundo Rocha totalizando 4 km de camada asfáltica com máquina acabadora,
o prefeito se fez presente no
bairro Triângulo para ver de
perto o asfaltamento de outras
ruas de acesso à Avenida Leão
Sampaio.
Em seu pronunciamento,
Raimundão disse que tem procurado avançar no processo
de mobilidade urbana abrindo
e expandindo ruas, alargando
avenidas, calçando e asfaltando para melhorar a fluidez
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Município de Granjeiro será
contemplado com mais uma
“Escola Padrão FNDE” na
comunidade da Serrinha
O município de Granjeiro está se transformando num
verdadeiro canteiro de obras. A administração municipal
realiza um trabalho sério e competente dando destino correto ao dinheiro público com obras em prol da população.
O comprometimento da administração municipal é levado
com seriedade e muita responsabilidade.

<< REQUALIFICAÇÃO de ruas e avenidas tem sido uma das prioridades do prefeito Raimundo Macêdo que vem melhorando em muito a mobilização urbana de Juazeiro

no tráfego. Além dessas duas
avenidas que estão sendo asfaltadas, a prefeitura ampliou
a Rua São Mamede em mais
um quarteirão ligando-a com
a Avenida José Bezerra nas
Timbaúbas. Já no bairro Limoeiro, segue a construção da
ponte na Rua Francisca Paula
Bezerra estendendo àquela via
até a São Benedito.
Entre os bairros Socorro e
Salesianos, Raimundão mandou construir uma ponte na
Rua Possidônio Bem a exem-

plo do que fez no seu primeiro
governo na Padre José Alves.
Sobre o “Canal do Estelito”
constrói laje para interligar
as ruas Santa Clara e Delmiro Gouveia que ganhará ainda
praça com academia, bosque
e posto de saúde. Antes, a
prefeitura já tinha expandido a Avenida Humberto Bezerra construindo canteiros e
iluminando-a após a Virgílio
Távora.
Recentemente,
Raimundão inaugurou a expansão e

asfaltamento da Rua Pedro
Henrique de Souza, entre as
avenidas Humberto Bezerra e
Manoel Coelho, bem como duplicou a Avenida Virgílio Távora tornando-a uma das mais
modernas de Juazeiro. Além
disso, foram requalificadas
as avenidas Manoel Coelho
e Ednir Mendonça e parte da
Rua Santa Luzia que, também,
vai ser reasfaltada. Já entre os
bairros Antonio Vieira e São
José segue a requalificação da
Avenida Paulo Maia.

Hemoce Ceará realiza atividades em alusão
ao “Dia Mundial da Hemofilia”
Assessoria de Imprensa
do Hemoce
Natássya Cybelly
Contato:
(85) 3101-2308 / 9.9645.2261

Atividades que parecem simples como dançar, jogar bola ou
mesmo segurar um objeto pesado,
para o analista de sistema Diego
Simão de Sousa, 29, não seriam
possíveis sem o tratamento preventivo para a hemofilia, uma doença
genética que impede a coagulação
do sangue. Desde os dois anos de
idade, Diego faz acompanhamento
no Ambulatório de Coagulopatias
e Hemoglobinopatias do Hemoce,
da rede pública do Governo do
Estado. Além dele, outras 524 pessoas portadoras de hemofilia são
atendidas pelo Hemoce em Fortaleza e nos hemocentros regionais.
Para conscientizar e dar orientações sobre a doença, nesta sextafeira, 15, a partir das 8h30min, o
Hemoce realizará uma programação especial em alusão ao Dia
Mundial da Hemofilia, comemo-
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rado em 17 de abril.
Durante toda a manhã, serão
apresentadas palestras educativas
onde os participantes vão testar
os conhecimentos sobre hemofilia com um Quiz Temático, além
de homenagens para as pessoas
com hemofilia que seguem regularmente o tratamento. O evento
é uma parceria do Hemoce com
a Associação dos Hemofílicos do
Estado do Ceará e a Federação

Brasileira de Hemofilia. “A data é
uma ótima oportunidade para comemorar a melhoria na qualidade
dos pacientes, para divulgar mais
informações e a conscientização
de que com o tratamento adequado
o futuro da pessoa com hemofilia
é viver bem”, diz a hematologista
Rosângela Albuquerque.
“O tratamento melhorou minha qualidade de vida completamente, eu faço atividades físicas

regularmente sem ter medo de
estar com uma hemorragia, hoje
tenho uma sensação de alívio por
levar uma vida normal”, comemora Diego Simão que, duas vezes
por mês, recebe as medicações
necessárias para prevenir os sangramentos. Há 32 anos, através do
Ambulatório de Coagulopatias e
Hemoglobinopatias Hereditárias,
o Hemoce atende a portadores
de hemofilia e outras coagulopatias hereditárias. Em Fortaleza, o
atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h. Já
a farmácia, que oferece o fator de
coagulação para os pacientes, fica
aberta 24h. Nas unidades, os hemofílicos são assistidos por uma
equipe multidisciplinar composta
por médicos, farmacêuticos, bioquímicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, assistentes
sociais e psicólogos.
Serviço:
Atividades em alusão ao Dia
Mundial da Hemofilia
Dia: 15 de abril (sexta-feira)
Hora: 8h30min
Local: Hemoce – Av. José Bastos
3390, Rodolfo Teófilo (Auditório)

Diz o professor Clovis Barros Filho: A gente tem que primar pela: Excelência de si
mesmo, pela prática de amor ao próximo, pela potencia de agir, a capacidade de se
alegrar, o uso da liberdade, fazer a escolha certa e respeito aos valores da convivência,
evidenciando o cumprimento da fidelidade de cada um aos seus valores e princípios.

“A Vida que Vale a Pena Ser Vivida”

<< PREFEITO Dr. Gudy Freitas e a deputado Gorete Pereira
juntos nas conquistas para o município de Grangeiro

Diante da situação de grandes turbulências na política
nacioanal e a crise finançeira que o país passa no momento, torna-se um tabú para a ser quebrado por quem
tem compromisso, responsabilidade e anseio de ver cada
vez mais o progresso e desenvolvimento através da educação e saúde de seu município, é que a deputada federal
Gorete Pereira, atendendo o pedido o prefeito Dr. Gudy
Freitas, está empenhada e com muito afinco na conquista
de mais uma unidade educacional padrão FNDE. Essa
nova escola será construida na comunidade de Serrinha,

Familiares e amigos de Luiz
Fernando comemoram seu
aniversário em 6 de maio

Os amigos e familiares do empresário Luiz Fernando
Costa Cavalcante, residente em Várzea Alegre, vão homenageá-lo no próximo dia 6 de maio pelo transcurso de seu
aniversário. Luiz Fernando é destaque pelo seu amplo
círculo de amigos e admiradores. Seus filhos e sua esposa
Marilene Costa Cavalcante lhes desejam felicidades, muita saúde e vida longa para satisfação e bem estar de todos
que lhes cercam. (Por Donizete de Sousa)
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Agricultura familiar recebe incentivo para
irrigação em cinco territórios do Estado
Núcleo de Comunicação do
Governo do Estado do Ceará

Ações irão beneficiar mais
de 800 famílias de 36 municípios
O Governo do Estado do
Ceará, através da Secretaria
do Desenvolvimento Agrário,
em parceria da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), desenvolvem o
projeto de Formação de Pastagem para Reserva Alimentar
e Convivência com o Semiárido. O objetivo é contribuir
para fortalecer a pecuária do
Estado do Ceará, tornando-a
sustentável, competitiva e rentável, por intermédio da dis-

<< IRRIGAÇÃO é uma política de fortalecimento da agricultura familiar

ponibilização de tecnologias
para implantação de áreas de
reserva alimentar estratégica e
de equipamentos para sua produção, transformação e armazenamento.
Sua abrangência está em

cinco territórios do Estado do
Ceará (Cariri, Centro Sul, Sertão Central, Vale do Jaguaribe
e Sertão do Inhamuns / Crateús), beneficiando 800 famílias
em 61 associações de 36 municípios por meio da implantação

de 110 sistemas de irrigação,
sendo 60 sistemas por aspersão
para o plantio de sorgo e 50 sistemas por gotejamento para o
plantio de palma forrageira de
variedades resistentes a cochonilha do carmin e a aquisição
de cinco enfardadeiras, cinco
segadeiras, cinco colhedeiras e
seis fatiadeiras de palma para
da suporte ao armazenamento de forragens como reserva
estratégica de alimento para o
rebanho.
O projeto colabora para
a política governamental de
fortalecimento da agricultura familiar com a parceria da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará (Ematerce) e do
Instituto Agropolos do Ceará
e encontra-se em vigência até
dezembro de 2016.

Banco do Nordeste lança edital para seleção
e financiamentos de projetos culturais
Sala de Imprensa do Banco
do Nordeste do Brasil

O Banco do Nordeste lançou, ontem, edital de seleção
para projetos culturais a serem realizados em sua área
de atuação (Nordeste e norte
de Minas Gerais e Espírito
Santo) e nos centros culturais de Fortaleza; Cariri, em
Juazeiro do Norte, no sul do
Ceará; e Sousa, no alto sertão
paraibano, no exercício dos
anos de 2016, 2017 e 2018.
A cerimônia de lançamento
foi realizada no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza.A inscrição de projetos pode ser feita até 6 de
maio de 2016 pelo site www.
bancodonordeste.gov.br. Os
valores de patrocínio podem
chegar até R$ 100 mil por
projeto, recursos oriundos de
incentivos previstos na Lei
Federal de Incentivo à Cultura, denominada Lei Rouanet
(nº 8313/1991).
Os projetos serão avaliados por comissão interna do
Banco do Nordeste, composta por técnicos dos centros
culturais e dos ambientes
de Marketing e de Comunicação. Os resultados serão

homologados pelo comitê de
patrocínios do Banco do Nordeste e da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República (Secom/PR).
O período de análise e seleção ocorre de 9 de maio a
3 de junho de 2016. A divulgação acontecerá até 10 de
junho, também no portal do
Banco do Nordeste.

Critérios de Seleção

Os critérios de seleção
dos projetos incluem, independente da linguagem artística adotada: concepção
geral do projeto; currículo
dos integrantes; quantidade
de apresentações por cen-

tro cultural; circulação nos
centros culturais; atividades
didáticas paralelas (cursos e
oficinas); adequação aos espaços dos centros culturais;
contrapartidas; adequação do
orçamento.
Para efeitos de inscrição, o edital trabalha com
os seguintes segmentos artísticos (com base no artigo
18, da Lei Rouanet): a) artes
cênicas; b) livros de valor
artístico, literário ou humanístico; c) música erudita ou
instrumental, d) exposições
de artes plásticas; e) doações
de acervos para bibliotecas
públicas, museus, arquivos
públicos e cinematecas, bem

como treinamento de pessoal
e aquisição de equipamentos
para a manutenção desses
acervos, f) produção de obras
cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual;
g) preservação do patrimônio
cultural material e imaterial;
e h) construção e manutenção
de salas de cinema e teatro,
que poderão funcionar também como centros culturais
comunitários, em Municípios
com menos de 100 mil habitantes.
O prazo de vigência do
edital é de dois anos a partir
da data de publicação.

Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e
comportamentais de um povo ou civilização. Fazem parte da cultura de
um povo as atividades e manifestações: música, teatro, rituais religiosos,
língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura,
invenções, pensamentos e formas de organização social.
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Reformulações promovidas no
“Programa de Melhoramento
Genético das Raças Zebuínas”
muda e beneficia pecuária nacional
Reformulações promovidas no Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas (PMGZ) provocaram
mudanças radicais na filosofia de atendimento da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a maior entidade pecuária do mundo, sediada em Uberaba (MG). As
avaliações genéticas agora rodam internamente, por meio de
plataformas tecnológicas avançadas que garantem a total segurança das informações. As mudanças também permitiram
maior envolvimento dos técnicos de registro e de comunicações na avaliação das tendências genéticas dos plantéis das
propriedades dos associados, subsidiando-os a aconselhar
acasalamentos dirigidos.
Segundo o diretor de TI – Tecnologia da Informação da
ABCZ, Frederico Cunha Mendes, a novidade ajudou a estreitar a distância entre a entidade e os mais de 22 mil associados espalhados pelo País, que, futuramente, ainda desfrutarão de novos serviços, sem custos adicionais. Isso possível
graças a criação, dentro da ABCZ, de um Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento e a contratação de técnicos e
consultorias qualificadas na gestão da informação. “Sentíamos uma perda de dados muito grande ao longo do processo
e, ao importar um ótimo software americano, tivemos a liberdade de conciliá-lo à necessidade de seleção e também à da
própria pecuária comercial”, avalia o diretor, que também é
especialista em reprodução animal. O PMGZ já soma mais
12 milhões de animais avaliados e 1,1 milhão de matrizes
cadastradas no banco de dados, o maior do gênero.
Essas e outras contribuições ao longo das últimas duas
décadas fizeram de Fred Mendes, como é mais conhecido no
meio rural, o candidato da situação à presidência nas próximas eleições da ABCZ, na primeira quinzena agosto. Em seu
plano de trabalho, ele pretende potencializar o atendimento
do PMGZ, capacitando os 105 técnicos espalhados por todo
o território nacional para que ofereçam consultoria total aos
associados, indo muito além do melhoramento genético. Estarão aptos a analisar qualidade das pastagens, sanidade,
nutrição, padrão de carcaça e outros aspectos relacionados
à eficiência produtiva, reprodutiva e econômica, através de
um verdadeiro “upgrade” no Produz, o programa de gerenciamento da entidade representativa dos zebuínos.
Avanços que fazem da ABCZ mais do que uma entidade cartorária delegada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). “Atualmente, a busca é por
soluções em avaliação genética, mas a intenção é expandir
o alcance para outras áreas que favoreçam ter uma visão
macro das fazendas, identificando os pontos falhos de uma
propriedade e aplicando as respectivas soluções”, explica o
candidato da Chapa ABCZ Unida, apoiada por 15 dos 17
diretores da entidade.
O progresso atingido e o projeto traçado tornaram-se
palpáveis frutos do canal estabelecido entre a ABCZ e seus
associados, facilitando a coleta de demandas dos criadores.
Em 2015, a associação que representa as oito raças zebuínas predominantes em 85% do rebanho nacional de bovinos
também coordenou uma série de encontros, democratizando
conhecimento ao maior número possível de pecuaristas. O
Circuito 100% PMGZ passou por Recife, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Brasília, São Paulo, Bahia, Minas Gerais
(duas etapas), Espirito Santo, Tocantins, Goiás, Paraná e
Pará, e reuniu centenas de participantes. Outra proposta é
levar o pecuarista até a “varanda” das fazendas-modelo,
promovendo a troca de experiências de um jeito mais descontraído para motivá-los a investir no melhoramento genético.
Genômica pode ser incorporada ao PMGZ – Este é outro
plano de Fred Mendes para o maior programa de melhoramento genético das raças zebuínas do mundo. A inserção
da tecnologia de DNA geraria grande impacto, inclusive
econômico, especialmente quanto à possibilidade do uso de
touros jovens no teste de progênie, elevando-se a acurácias
das DEPs de 34% para mais de 70%. E ainda encurtaria,
em muito, o intervalo entre as gerações. “Estamos desenvolvendo isso com muita cautela. Havíamos conseguido um patrocínio do Ministério da Ciência e Tecnologia que foi interrompido com a troca de comando no órgão. Temos de levar
este projeto adiante com ou sem verba ministerial”, conclui
o candidato à presidência da ABCZ.
ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES:
Pec Press® - Imprensa Agropecuária
Adilson Rodrigues – Jornalista Responsável (Mtb 52.769)
Robson Rodrigues – Coordenação
Telefone: (11) 3876-8648 / 9-8642-8773
adilson@pecpress.com.br - robson@pecpress.com.br
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A Grendene traz ao Cariri Clovis Barros um
dos mais renomados palestrantes do Brasil

<< CLOVIS BARROS uma palestra enriquecedora pelo seu conteúdo com ensinamentos e exemplos
do uso das potencialidades, dos recrusos especiais e das características pessoais de cada um.

tra a necessidade que cada um
tem de primar pela: Excelência de si mesmo, pela prática
de amor ao próximo, pela potencia de agir, a capacidade de
se alegrar, o uso da liberdade,
fazer a escolha certa e respeito aos valores da convivência,
evidenciando o cumprimento
da fidelidade de cada um aos
seus valores e princípios.
O evento aconteceu entre às 14h e 16h, nessa quinta
feira dia 30 de março último,
em um dos auditórios do Centro de Convenções do Cariri e
foi restrito a funcionários da

Grendene e poucos convidados especiais.
Antecedendo a palestra o
coordenador de produção Joaquim Gauger, apresentou aos
jornalistas Luiz José dos Santos
do Jornal Gazeta de Notícias,
Huberto Cabral e ao estagiário
de jornalismo Juscelino Oliveira da Rádio Educadora do
Cariri os novos equipamentos
informatizados, ponta de linha,
da fábrica do Crato, que veio
dar excelência aos calçados fabricados na região. A Grendene
há anos vem praticando regras
de procedimentos padrão com

seus funcionários, tudo regido
pelo Código de Conduta que
tem por objetivo estabelecer
os princípios éticos e normas
de procedimentos que devem
orientar as relações internas
e externas dos integrantes da
Grendene. A Grendene oferece
tratamento especial aos seus
funcionários, que vai desde
café da manhã, lanches e as
refeições de alta qualidade, assistência médica ambulatorial,
área para descanso nos intervalos, ambiente seleto e excelente
convívio social, disse o gerente
Luciano Montalvane.

Municípios do Cariri iniciam série de mobilizações
de combate ao trabalho infantil no estado do Ceará
Assessoria de Imprensa
Ministério Publico
do Trabalho
do Estado do Ceará

Municípios do Cariri iniciam série de mobilizações de
combate ao trabalho infantil
no Ceará
Ao todo, serão oito conferências regionais para debater
o tema e propor estratégias de
proteção à infância
O município do Crato vai
sediar, sexta-feira (15), a primeira de uma série de oito
conferências regionais sobre
trabalho infantil, com a presença de representantes de
28 cidades da região do Cariri. O Ceará vai ser o primeiro Estado do país a realizar
uma mobilização desse porte,
com participação de estudantes, pais, assistentes sociais,
educadores, profissionais de
saúde, conselheiros tutelares e integrantes dos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CMDCA). Ao todo, as conferências devem reunir cerca de
750 participantes.
Com a iniciativa, o Ministério Público do Trabalho
no Ceará (MPT-CE) pretende
debater e aprovar propostas
para o plano estadual de prevenção e erradicação do trabalho infantil, a partir de 5 eixos
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PMDB: hay gobierno, soy a favor!
Carlos Alberto Libânio
Christo, o Frei Betto é
um escritor e religioso
dominicano brasileiro.
Site Adital

Reportagem de
Luiz José dos Santos

A Grendene, através de sua
Academia de Líderes, trouxe
ao Cariri o professor Clóvis de
Barros Filho que é atualmente
um dos mais requisitados palestrantes do país. Suas aulas e
palestras sobre ética já foram
ouvidas por milhões de pessoas, em todos os estados do
país, e também no Uruguai, na
França, no México, na Argentina, na Espanha, em Portugal,
entre outros países.
O professor Clóvis de Barros palestra de um jeito inovador, sem uso de aparatos
tecnológicos, confiando apenas no seu poder retórico que,
entre exemplos do cotidiano e
divertidas histórias, consegue
passar conteúdos filosóficos
importantes de maneira bastante leve.
Sua principal palestra, “A
Vida que Vale a Pena Ser Vivida,” foi a proferida no Cariri e
também vista por centenas de
milhares de pessoas, em todas
as capitais do país, e é o tema
de seu best-seller A Vida que
Vale a Pena ser Vivida, editado pela Editora Vozes. Nela o
professor Clovis Barros mos-
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<< CRIANÇAS trabalhando na zona rural. O encontro desta semana, no Crato, deve reunir mais de duzentos participantes

estratégicos: 1) informação e
mobilização; 2) identificação
(dos casos de exploração) e
busca ativa; 3) proteção social; 4) defesa e responsabilização e 5) monitoramento.
Além disso, em cada um dos
encontros serão eleitos 40
delegados que participarão
da conferência estadual a ser
realizada nos dias 06 e 07 de
junho, em Fortaleza.
O encontro desta semana,
no Crato, deve reunir mais
de duzentos participantes. A
articulação entre diferentes
atores que integram o sistema de proteção à infância é
estratégica para a redução dos
casos de exploração. “A partir da experiência do Ceará,
pretendemos expandir a iniciativa para outros estados até
alcançarmos uma mobilização
nacional”, antecipa o procurador do Trabalho Antonio de
Oliveira Lima.

Também estão confirmados encontros regionais com
a participação de cidades da
Região Metropolitana e Maciço de Baturité e do Centro-Sul
e Inhamuns, nos municípios
de Horizonte e Iguatu, respectivamente. Haverá mobilização, ainda, no Norte e Ibiapaba, Alto do Jaguaribe, Litoral
Norte e Sertão do Ceará, com
locais e datas a definir. Haverá
também um encontro exclusivo para elaborar estratégias de
combate ao trabalho infantil
na capital cearense.
Fortaleza ocupa hoje a 5ª
posição entre as regiões metropolitanas do país que mais
concentraram casos de exploração, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada no
final de 2015. O levantamento
– referente ao ano de 2014 –
apontou mais de 46.700 crianças e adolescentes em situação

de trabalho o que representa
aumento de 13,35% em comparação ao ano anterior. Em
todo Ceará, a pesquisa identificou 144.637 crianças e
adolescentes de 5 a 17 anos
ocupados. Segundo o Censo
2010, do IBGE, no Ceará o
trabalho infantil apresenta-se,
principalmente, em atividades
rurais, no comércio e serviços,
indústria de transformação e
serviços domésticos.

SERVIÇO

> I Conferência Regional
Sobre o Trabalho Infantil do
Cariri
Data: 15/04
Horário: das 7h30 às 16h30
Local: Escola Estadual de Ensino Profissional Maria Violeta
Arraes Gervaiseau Rua Padre
Cícero s/n bairro São Miguel
(quase em frente à faculdade
de Direito – URCA)

Ei-lo: o Partido do Movimento Democrático Brasileiro à
frente do poder legislativo brasileiro: o Senado (Renan
Calheiros) e a Câmara dos Deputados (Eduardo Cunha).
Os dois, investigados pela Lava-Jato! Nem na Roma antiga, republicana, tal fenômeno parecia possível. Em nome
da divisão de poderes, as famílias nobres cultuavam a
diversidade como antídoto ao absolutismo. Aqui não; a
cobra fuma e engole a fumaça.
O PMDB pulou fora do barco do governo e se joga nos
braços da oposição. De fato, é um partido repartido em
tendências inclusive antagônicas. Nele há de tudo, desde o testemunho ético de um Pedro Simon às recorrentes
denúncias de corrupção que historicamente pesam sobre
alguns de seus líderes. Ele pratica, mais que a democracia, a demoarquia, originária do verbo grego archein,
que significa ser o primeiro, estar à frente, no sentido de
comandar processos.
Quem diria que o PT seria politicamente atropelado pelo
trator do partido dirigido por aqueles que aprenderam
a conjugar assim o verbo poder: eu posso, tu podes, ele
pode; nós podemos, vós não podeis e eles não podem, a
menos que rezem pela nossa cartilha e favoreçam nossos
interesses corporativos. É a corporocracia.
Ora, pra que debater a alternativa parlamentarista? Ou
quem sabe estamos, sem nos dar conta, em plena monarquia! A família peemedebista se perpetua nas instâncias
do poder com direito a conceder a correligionários e
aliados cargos e prebendas.
Haja o que houver, estamos em mãos do mais despudorado fisiologismo, cujos discursos sobrevoam eloquentemente as práticas do clientelismo e do compadrio. Se o
mundo gira e a Lusitana roda, os governos se sucedem e
o PMDB impera. Hay gobierno, soy a favor, grita a ala
dos peemedebistas acostumada a mamar nas tetas da máquina pública...
E o que tanto aspira este partido que jamais soçobra nas
turvas águas da conjuntura? Como é possível contracenar com a ditadura e celebrar a democracia? Ora, basta
dar a presidência do antigo partido de suposta oposição
à ditadura, o MDB, ao presidente da Arena, José Sarney,
partido de defesa da ditadura...
O PMDB persegue uma só meta, um só objetivo, tem uma
só ambição: o poder. Se muitos sucumbem às tentações do
poder, do dinheiro e do sexo, a ala fisiologista do PMDB,
se vivesse no Paraíso, não teria caído no conto da maçã,
e sim tentado convencer Javé de que o mundo seria melhor tendo-a como braço direito.
Coitado do doutor Ulysses! Conta Homero, na Odisseia,
que Ulisses encontrou, na Ilha das Sereias, curiosas criaturas com cabeças e vozes de mulheres, mas com corpos
de pássaros que, com doces canções, atraíam marinheiros ao encontro das rochas. Quando o barco se aproximou, uma calmaria se abateu sobre o mar, e a tripulação
utilizou os remos. De acordo com as instruções de Circe, Ulisses tampou os ouvidos da tripulação com cera,
enquanto ele próprio foi amarrado ao mastro, de modo
que pudesse ouvir a canção e passar a salvo pelo perigo. “Aproxime-se Ulisses!”, cantavam as sereias. Ulisses
resistiu, mas quantos, a bordo do transgoverno chamado
PMDB, são capazes de tampar os ouvidos ao canto das
sereias?
Narra ainda Homero que Penélope, fiel esposa de Ulisses, resistiu a todos os pretendentes, até que surgisse um
homem capaz de atirar com o arco que Ulisses tendeu.
Nenhum deles o conseguiu. Até o dia em que um mendigo
pediu para atirar e, na mesma hora, Penélope reconheceu nele seu amado Ulisses.
A democracia brasileira espera, como Penélope, o dia
em que possa reconhecer sua plenitude na inclusão social
daqueles que, hoje, se nos apresentam como maltrapilhos
e oprimidos.
Frei Betto é escritor, autor do romance “Hotel Brasil”
(Rocco), entre outros livros. Favor não reproduzir sem
autorização do autor. Você poderá receber todos os textos
escritos por ele mediante assinatura anual.
Informações mhgpal@gmail.com
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O Hospital Regional do Cariri realizou, Banco do Brasil tem
em cinco anos, 2.428.352 atendimentos R$ 2,4 bilhões à espera
de cotistas do Pasep
com mais de 70 anos

Do Release de
Selma Oliveira
Raquel Oliveira
selma.oliveira@saude.
ce.gov.br
Nesta sexta-feira (8), o
Hospital Regional do Cariri
completa cinco anos de assistência à saúde da população da
macrorregião do Ceará mais
distante da capital. Para celebrar a data, haverá uma missa
de ação de graças, às 10 horas, nos jardins do hospital. A
550 quilômetros de Fortaleza,
no triângulo que liga os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, o HRC,
primeiro hospital da rede pública estadual construído no
interior, acumula resultados
que comprovam que o hospital
ampliou o acesso a serviços de
saúde na região. O HRC realizou, em cinco anos, 2.428.352
atendimentos, 1.697.223 exames laboratoriais e de imagem, 34.045 cirurgias, 29.483
internações. Só ressonâncias
magnéticas, que, antes do
HRC, nunca foram feitas na
rede pública no interior do Estado, foram realizadas 7.097
até fevereiro deste ano.
O agricultor Francisco Juscelino Sampaio, atualmente
com 51 anos, foi o primeiro
paciente internado em um dos
324 leitos do HRC. Em 2011,
com 46 anos, ele sofria de encefalopatia hepática. O fígado
de Juscelino funcionava com
apenas 30% da capacidade.
“Lembro como se fosse hoje
a primeira vez que me internei. Por causa da doença, tive
crises terríveis, em uma delas
cheguei a ficar entubado. Se
não fosse esse hospital, tenho
certeza de que não teria resistido até o transplante. Na minha última internação, recebi
a grata notícia de que havia
conseguido um fígado através
da Central de Transplantes do
Estado. Sou transplantado,
vivo saudável e feliz. Virei um

<< ATENDIMENTO Ao longo desses cinco anos, os 1.825 dias foram de trabalho e de evolução do
atendimento a uma região com mais de um milhão de habitantes

menino”, conta o agricultor.
Esta semana Juscelino saiu de
Abaiara, onde mora, e voltou
ao HRC somente para rever o
hospital e afirmar que tem uma
nova vida após o tratamento e
a assistência que recebeu dos
profissionais. Abaiara é um
dos 44 municípios da macrorregião atendidos no Hospital
Regional do Cariri.
Ao longo desses cinco anos,
os 1.825 dias foram de trabalho
e de evolução do atendimento.
A diretora geral do HRC, Demostênia Coelho, revive as
etapas de implantação dos serviços. “Em fevereiro de 2013,
abrimos mais 10 leitos de UTI
e em março, abrimos a Unidade de Cuidados Especiais e
a Unidade de AVC. Antes do
Hospital Regional do Cariri,
na rede pública, só havia Unidade de AVC em Fortaleza, no
Hospital Geral de Fortaleza.
Distante demais, cerca de seis
horas via ambulância, para
evitar sequelas em pacientes
que moram no Cariri. O tempo
para evitar a chamada banda
morta ou perda de outros movimentos do corpo é até quatro
horas e meia.
O aposentado Raimundo
Dias de Alencar, morador do
Crato, sofreu um AVC e foi
levado ao HRC no último dia
27 de março. Foi atendido em

menos de quatro horas e meia
por profissionais especialistas
e recebeu a devida medicação.
Já falando e movimentando o
corpo com mais facilidade, o
avô da pequena Vitória, 3 anos,
em breve vai retornar para
casa. “Fiquei todo paralisado.
Graças a Deus recebi atendimento muito rápido. Agora estou bem melhor e rezando para
ir pra casa. Sinto muita falta do
meu amor verdadeiro, minha
netinha”, diz.
Outra importante referência
do HRC é a assistência em trauma. “90% na ocupação na traumato-ortopedia são de jovens
acidentados em motocicletas”,
informa o médico coordenador
da unidade, Samir Samaan. A
história da dona de casa Jaqueline Carla Garcia Caetano, 29
anos, repete-se em outras tantos casos na rotina do trânsito
e do hospital. Ela levava na
moto as duas filhas, uma de 10
anos e a outra de 3 anos, para a
escola. Ao tentar desviar de um
carro, chocou-se com um poste. Felizmente as meninas não
sofreram traumas, mas a mãe
teve uma fratura na tíbia e foi
operada no HRC. Após 13 dias
de internação, foi para casa levando uma lição: “nunca achei
que uma situação dessa fosse
acontecer comigo, pois sempre
andei devagar. Não sei se vou

voltar a andar de moto. Minhas
filhas se negam a chegar perto
do único transporte que temos.
Vou ter que repensar como vamos nos deslocar”.

Hospital acreditado
Em dezembro de 2014, um
dos momentos mais marcantes
vividos pelos profissionais do
hospital foi o recebimento do
título de Hospital Acreditado
Pleno – nível 2, da Organização Nacional de Acreditação
(ONA), atestando a qualidade
no atendimento. O HRC foi o
primeiro hospital público com
mais de 200 leitos e emergência certificado no interior
dos estados das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
O HRC tem atualmente
1.500 colaboradores diretos e
indiretos. Na última terça-feira
(5), numa solenidade com a
participação do secretário da
saúde do Estado, Henrique
Javi, todos eles foram homenageados. O hospital também dá
uma importante contribuição
para a formação de profissionais e especialistas: já formou
15 médicos especialistas em
cirurgia geral, clínica médica
e radiologia, através do Programa de Residência Médica.
Assessoria de Comunicação
da Sesa/ Hospital Regional
do Cariri

Aposentados e pessoas acima de 70 anos inscritos até
1988 podem ter recursos a sacar do Pasep
Aposentados e pessoas com mais de 70 anos que contribuíram para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem ter valores a receber do fundo,
que é administrado pelo Banco do Brasil. Uma auditoria da
Controladoria-Geral da União (CGU) nos fundos de participação PIS/Pasep, responsável pela gestão das contribuições
realizadas pelos trabalhadores até a data da promulgação da
Constituição Federal de 1988 mostrou que aproximadamente 15,5 milhões de pessoas contribuíram para o programa
naquele período e não têm conhecimento dos créditos que
possuem. No caso do Programa de Integração Social (PIS),
o agente administrador é a Caixa Econômica Federal.
O Fundo Pasep conta com a participação de cinco milhões de cotistas e valores sob gestão do BB estimados em
cerca de R$ 7,2 bilhões. Desse público, 860 mil participantes
possuem direito ao saque por terem mais de 70 anos, mas
ainda não retiraram o saldo do Principal (as chamadas
cotas) do Pasep. No caso do BB, o saldo remanescente do
período pré-Constituição de 1988 chega a R$ 2,4 bilhões à
espera dos cotistas.

Quem tem direito?

Para saberem se tem direito ao pagamento, os trabalhadores que contribuíram para os fundos PIS/Pasep podem verificar se têm valores disponíveis para saque do Principal do
Pasep nas agências do Banco do Brasil, e do PIS na Caixa
Econômica Federal. Têm direito ao saque do Principal apenas os cotistas que contribuíram para o PIS ou Pasep até 4
de outubro de 1988 e que ainda não resgataram seus saldos
junto ao Fundo PIS/Pasep.
Podem sacar os benefícios os inscritos que possuírem saldo em suas contas individuais e que se enquadrem nas condições de aposentadoria, idade igual ou superior a 70 anos,
invalidez (do participante ou dependente), transferência
para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar),
idoso e/ou pessoa com deficiência com direito ao Benefício
da Prestação Continuada (BPC), participante ou dependente
acometido por neoplasia maligna (câncer), portador do vírus HIV (AIDS) ou doenças listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2998/2001, e ainda por morte do titular,
situação em que o saldo da conta será pago aos dependentes
ou seus sucessores.

SAAEC inicia segunda etapa das Obras do Sistema de
Abastecimento de Água da comunidade de Areinhas
Assessoria de Imprensa da
Prefeitura do Crato

A Sociedade Anônima
de Água e Esgoto do Crato
(SAAEC) iniciou no dia 1º
de abril, a segunda etapa do
sistema de abastecimento de
água da comunidade de Areinhas, localizada no distrito de
Monte Alverne.
O projeto conta com mais
de 3.200 metros de adutora,
padronização de ligações residenciais e reservatório de
50.000 mil litros. O mesmo
será ampliado até a comunidade vizinha Tabocas. Essa

iniciativa contou com recurso próprio da SAAEC, e faz
parte de um planejamento
em parceria com a Prefeitura
Municipal do Crato, que visa
reduzir a escassez de água na
zona rural.

Secretaria de
Saúde do Crato
lembra que vacina
contra o HPV está
disponível nos
postos de saúde

Com o objetivo de prevenir
e de proteger as adolescentes
do município, o Governo do
Crato, através da Secretaria
Municipal de Saúde, lembra
aos pais e principalmente às
jovens a importância da vaci-

nação contra o
HPV (Papiloma Vírus Humano).
A
coordenadora
da
Imunização da
Secretaria de
Saúde, Silvanete Saraiva,
ressalta que qualquer adolescente entre 9 e 13 anos pode e
deve procurar as unidades de
saúde do município, e que a
vacina faz parte do calendário básico de vacinação das
adolescentes. “As vacinas
estão disponíveis nos postos
de saúde e garantem a imunização contra quatro subtipos
do HPV – 6, 11, 16 e 18”, esclarece.

Como sacar

O HPV é um vírus sexualmente transmissível e é a
principal causa do câncer do
colo de útero - o terceiro tipo
de tumor maligno mais frequente entre as brasileira. A
razão de imunizar uma população tão jovem é que a eficácia é maior quando o contato
com o vírus ainda não aconteceu, ou seja, antes do início
da vida sexual.

Os trabalhadores inscritos no Pasep devem procurar o
Banco do Brasil para o saque do saldo de cotas, apresentando os documentos relacionados no site www.bb.com.br/
Pasep, na aba “Quando e Como Sacar o Saldo”. Mais informações sobre os números do Fundo podem ser obtidas no
Relatório de Gestão do Fundo PIS/Pasep, disponível no site
http://www.tesouro.gov.br/web/stn/-/fundo-pis-pasep.
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A BELLA DA SEMANA

Vanessa Vailatti

Nossa língua portuguesa:
Veja a seguir 15 palavras aportuguesadas
que raramente utilizamos:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Blogue (Blog)
2. Bufê (Buffet)
3. Caubói (Cowboy)
4. Chantili (Chantilly)
5. Drinque (Drink)
6. Eslaide (Slide)
7. Flã (Flan)
8. Leiaute (Layout)
9. Motobói (Motoboy)
10. Náilon (Nylon)
11. Rali (Rally)
12. Roque (Rock)
13. Sedã (Sedan)
14. Sítio (Site)
15. Tíquete (Ticket)

Existem termos com os quais até mesmo os falantes cultos nativos de língua portuguesa se confundem e cometem deslizes
ao se expressarem.

Confira as cinco palavras a seguir e veja se
você sabe pronunciá-las corretamente:

Vanessa Vailatti - Ela é a grande vencedora do Con-

curso Bella da Semana – etapa Feijoada do Cacau, e ganhou
como prêmio um ensaio, que vocês podem ver agora. A votação
foi popular, e aconteceu ao vivo durante o Carnaval. No evento
promovido pelo colunista catarinense Cacau Menezes, Vanessa
Vailatti desfilou ao lado de outras 10 concorrentes e ganhou no
grito: ‘ouvir aquelas quase 15 mil pessoas presentes berrando pela
minha vitória foi um dos momentos mais emocionantes da minha
vida’, diz a loira de 22 anos. Por essas fotos você já sabe que o
título de vencedora não foi em vão. Quer ver mais do corpão de
Vanessa? Prepare o babador, desmarque os compromissos de hoje
e veja agora mesmo o ensaio especial. Nascimento: 21 de abril
de 1992, em Guaramirim (SC). Cidade onde mora: Penha (SC).
Signo: touro. Medidas: altura 1,64 m, quadril 99 cm, cintura 69
cm, busto 87 cm. pés 35.

HORÓSCOPO
ÁRIES > Poderá ser alvo de críticas menos justas. Vai encontrar
algumas dificuldades já que resoluções serão adiadas..
TOURO > Precisa de reflectir e ter espaço. Faça contas à sua vida,
terá dificuldade em dar resposta às despesas.
GÊMEOS > Embora sem que tudo corra como idealizava saberá com
o que conta. Dia de definições; a situação laboral fica mais sólida.
CÂNCER > Alguns comportamentos desajustados mas serão compreendidos. Dedique o dia à organização de documentos ou estudos.
LEÃO > Não deve aguentar mais situações que o incomodam. Alguns
comentários a seu respeito podem espalhar-se muito rapidamente.
VIRGEM > Terá de se sacrificar mais para conseguir atingir a estabilidade. Mantenha-se leal a compromissos estabelecidos.
LIBRA > Está capaz de gerir afectos a seu gosto e fazer conquistas.
Meça bem os seus gestos; as consequências serão imediatas.
ESCORPIÃO > Pode sentir inseguranças; um relacionamento passa
por um afastamento . Valorize ao máximo as suas competências.
SAGITÁRIO > A conjuntura atual é marcada por uma vaga de felicidade.Possibilidade de modificações positivas na sua vida profissional
CAPRICÓRNIO > Defina melhor os sentimentos e façam o mesmo
consigo. Enriqueça os seus conhecimentos; esforce-se para evoluir.
AQUÁRIO > As relações terão condições para evoluir favoravelmente. Não limite as suas opiniões; deve intervir sempre que achar bem.
PEIXE > Se tiver dúvidas sobre sentimentos peça esclarecimentos.
Deve estabelecer objectivos e lutar; nada conseguirá sem esforço.

1. Inexorável: inabalável, inflexível, austero, rígido
Pronúncia frequente: “ineczorável”
Pronúncia correta: “inezorável”
2. Rubrica: assinatura abreviada de alguém
Pronúncia frequente: “rúbrica”
Pronúncia correta: “rubríca”
3. Ruim: algo que não faz bem, nocivo
Pronúncia frequente: “rúim”
Pronúncia correta: “ruím”
4. Sintaxe: estudo da estrutura gramatical das frases
Pronúncia frequente: “sintácse”
Pronúncia correta: “sintásse”
5. Subsídio: apoio, recurso financeiro, quantia de dinheiro, vencimento.
Pronúncia frequente: “subzídio”
Pronúncia correta: “subcídio”
Obs.: as grafias entre aspas são ilustrativas.

O uso da palavra “Mesmo”

É muito comum encontrar a palavra “mesmo” sendo utilizada
como pronome pessoal. Porém, apesar de a palavra poder ser usada de diversas 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
responda 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.

HUMOR
A mulher desempregada estava consultando os classificados e
decide ligar para um anúncio de faxineira. No final da conversa, a senhora que a atendeu lhe pergunta: - E quanto a senhora
espera ganhar por dia? - Ah, por menos de sessenta Reais por
dia eu nem saio de casa! - a mulher responde, categórica. - Mas
isso é um absurdo! Eu sou professora e não ganho tudo isso! E por que a senhora acha que eu parei de dar aula?

Duas amigas encontram-se no céu e uma pergunta para
a outra: - Como você morreu? - Congelada. - Ai que
horror!!! Deve ter sido horrível| Como é morrer congelada? - No começo é muito ruim: primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos das mãos e dos pés, tudo
congelando... Mas, depois veio um sono muito forte e
depois perdi a consciência. E você, como morreu? - Eu?
De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía. Um dia cheguei em casa mais cedo. Corri
até ao quarto e ele estava na cama, calmamente assistindo televisão. Desconfiada, corro até o porão, para ver se
encontrava alguma mulher escondida, mas não encontrei
ninguém. Corri até o segundo andar, mas também não vi
ninguém. Subi até o sótão e, ao subir as escadas, esbaforida, tive um ataque cardíaco e caí morta. - Oh, que
pena... Se você tivesse procurado no freezer, nós duas
estaríamos vivas...
Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz: Quando completei 25 anos de casado,
levei minha mulher ao Japão. Não diga? E o que pensa
fazer quando completarem 50? Volto lá para buscá-la.
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CANTINHO DA POESIA
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

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

Carregadores de água
Dalinha Catunda
Cada um com seu destino
Numa seca inclemente
A mulher o peso sente
A vida é um desatino
De lado escancha o menino
Leva o outro pela mão
Na hora da precisão
Mesmo que a barriga cresça
Bota a lata na cabeça
Nos cafundó do sertão.

Marcondes Tavares
Botar água era aperreio
Um balde de cada lado
Esse pau atravessado
E eu escalado no meio
Pra deixar o pote cheio
Puxando do cacimbão
Hoje quando passo a mão
No pescoço aqui atrás
Sinto ainda as digitais
Do velho pau do galão.

Desordem e retrocesso
Saudades da pátria amada
Saudades da mãe gentil
Do hino que eu cantava
Com veneração servil
Era com a mão no peito
Que eu cantava com respeito
O Hino do meu Brasil.
A bandeira hasteada
Chegava a me arrepiar
O verde era a esperança
Lá no alto a tremular
Já não vejo a paz no branco
E vendo meu país manco
Dá vontade de chorar.
Nossa pátria degradada
Padece nesse processo
Hoje já não acredito
Na frase: ORDEM E PROGRESSO
É triste ver a nação
Em plena degradação
Desordem e retrocesso.*
Quando o sentimento pátrio
Bater na população
Quando o povo descobrir
Que tem voz vez e razão
Ajudará o Brasil
Sem por a mão no fuzil
Com coragem e união

08 31/03 A 14 DE ABRIL DE 2016

FATOS

GAZETA DE NOTICIAS

Aline Maria
“O vencedor é o que tem a
determinação de vencer. O
vencedor é aquele que faz
o que é preciso, treina dia
após dia, esforça-se um
pouco mais a cada treino,
é capaz de visualizar sua
passagem pela linha final
à frente de todos.”

Dr. Herculano Silva, um dos ortopedistas Filhos e amigos comemoraram festivamente
estudiosos e competentes do Cariri
os 80 anos de Terezinha Lins de Alencar
Destaque para um dos mais
estudiosos e competentes médicos ortopedista do Cariri,
doutor José Herculano Silva,
que foi professor em traumatologia da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, foi professor assistente na disciplina
de Reumatologia da Faculdade
de Medicina de Juazeiro do
Norte é membro do Conselho
Editorial do Jornal do Médico
e eminente colaborador do Jornal Gazeta de Notícias.
Dr. Herculano é de fato
uma sumidade na área de ortopedia, tem se destacado por
seu comprovado conhecimento médico, saber e talento.

Foi comorado nesse dia
08 de abril, pelos familiares
e amigos, os 80 anos da senhora Terezinha Lins Alencar
viúva de Chico Alencar que
foi funcionário da SEFAZ em
Cedro, Iguatu e Crato. Terezinha é mãe dos odontólogos
cratenses Gladstone Lins de
Alencar, Wellingston Lins de
Albuquerque e do contabilista Webston Lins de Alencar.
Foram momentos agradáveis de muitas lembranças e
recordações de memoráveis
acontecimentos.
Terezinha
vive hoje cercada pelos familiares e as boas amizades
conquistadas ao longo de sua
vida. PARABÉNS!

<< FAMILIARES num emocionante momento de apagar as velas,
símbolo dos 80 anos, com filhos, noras, irmão e netos

