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Senado aprova MP de 
renegociação de dívidas 

de produtores rurais

Melhores condições para 
o refinanciamento de dívidas 
de produtores rurais e cami-
nhoneiros foram aprovadas no 
Plenário do Senado nesta terça-
feira. Os agricultores passam a 
ter mais prazo e desconto para 
quitarem débitos referentes ao 
crédito rural, e os contratos de 
financiamento de caminhonei-
ros com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) serão expan-
didos. A medida, que também 
trata da prorrogação do prazo 
para inscrição no Cadastro Am-
biental Rural (CAR), consta 
do projeto de lei de conversão 
(PLV) 8/2016, decorrente da 
MP 707/2015, que agora segue 
para sanção presidencial.

A MP 707/2015 atende a 
antigas reivindicações dos pe-
quenos produtores ao permitir 
o abatimento de grande parte 
das dívidas referentes ao cré-
dito rural, e, em alguns casos, 
até mesmo a remissão integral 
da dívida.

Crato preenche todos os requisitos para receber curso de medicina
O Município do Crato é um 

dos sete do Estado do Ceará a 
receber aval do Ministério da 
Educação (MEC) como apto a 
receber uma faculdade de me-

dicina, após concorrência por 
meio de Edital. Depois de al-
guns anos de expectativa e um 
trabalho que envolveu poder 
público municipal, no levan-
tamento de dados e ações para 
preenchimento dos quesitos 
necessários, movimentação de 
autoridades locais e a persistên-

cia do prefeito do Crato, Ronal-
do Sampaio Gomes de Mattos, 
além de parlamentares, o Crato 
se destaca em poder receber um 
curso que virá ampliar a área da 
saúde local e regional e gerar 
empregos, além de fortalecer o 
mercado local, com a futura ins-
talação do curso na cidade. P/3

Deputado 
Guimarães 

com o prefeito 
Ronaldo na 

conquista da 
faculdade de 

medicina para
o Crato

Emenda parlamentar destina verba para revitalizar 
o Parque das Timbaúbas em Juazeiro do Norte 

Após uma primeira reunião 
de sensibilização, a Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente 
de Juazeiro vai promover novo 
encontro para debater um amplo 
plano de ação em torno do Par-
que Ecológico das Timbaúbas 
em Juazeiro do Norte. O Supe-
rintendente da AMAJU, Eraldo 
Oliveira, informou sobre uma 
emenda parlamentar do depu-
tado federal, José Airton, que 

prevê recursos da ordem de R$ 
1 milhão para a reestruturação e 
reurbanização da área.

Segundo ele, o projeto foi 
inscrito no SINCOV (Sistema de 
Convênios) e a Caixa Econômi-
ca Federal já aprovou o plano de 
trabalho que será devolvido pela 
Prefeitura Municipal de Juazeiro 
do Norte.                     Página 03

Parque das Timbúbas >>

BNB contará 
com R$ 2.3 
bilhões para 
o Plano Safra 
2016/2017

Secretaria 
de Saúde do 
Crato leva 
fumacê aosz 
bairros no 
combate 
ao Aedes 
Aegypti

LEIA MAIS:
EDITORIAL: “Retomada da 
economia deve começar pelo 
sal da terra,” entre outros arti-
gos nas páginas 
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OPINIÃO

O púlpito eletrônico
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.

A crise política-
jurídica de 
um Brasil 

desgovernado

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Retomada da economia deve
comerçar pelo sal da terra

Em que pese já haver uma relativa conscien-
tização sobre o caos na nossa política (o que 
se comenta pelas esquinas) é imperioso que 
conheçamos a real situação mais aprofunda-
damente. Atentem bem: Você tem noção de 
quanto custa um Deputado? Salário de R$ 
33.763,00 auxílio-moradia de R$ 4.253,00 ou 
apartamento de graça para morar, verba de 
R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários; 
de R$ 30.416,80 a R$ 45.240,67 por mês para 
gastar com alimentação, aluguel de veículo e 
escritório, divulgação do mandato, entre ou-
tras despesas. Dois salários no primeiro e no 
último mês da legislatura como ajuda de custo, 
ressarcimento de gastos com médicos. Esses 
são os principais benefícios de um deputado 
federal brasileiro, que somam R$ 168,6 mil por 
mês. Juntos, os 513 custam, em média, R$ 86 
milhões ao contribuinte todo mês. Ou R$ 1 bi-
lhão por ano. (Fonte: http://congressoemfoco.
uol.com.br). Desdenhando disse muito apro-
priadamente o Paulo Maluf (o procurado pela 
Interpol): “Ser deputado é tranquilo... Faço de 
conta que trabalho.” Em um país sério ele já 
teria sido cassado. Isto, onde tem Conselho de 
Ética eficaz. Mas que ética se no Conselho da 
Câmara cerca de um terço responde processos? 
São transgressores julgando transgressores. 
Estamos perdidos de todas as formas e não nos 
damos conta! Diante da gravíssima crise polí-
tico-jurídica e moral que atravessamos é revol-
tante vê-los paralisados horas, dias, semanas, 
meses sem qualquer deliberação concreta para 
tirar o País do caos em que se encontra. Nas 
tais comissões para cassar políticos incontesta-
velmente corruptos, ladrões do dinheiro públi-
co, há uma enxurrada de desperdícios de pala-
vreados que meramente cênicos já que além de 
redundantes, mentirosos e articulados, ficam a 
discutir inocuidades sem atentar que o Brasil 
parou, está a afundar desenfreadamente.
O processo contra o Eduardo cunha já se ar-
rastava há mais de sete meses. Ele e o Renan 
(presidente do Senado) respondem, cada, por 
mais de nove processos que de tanto protela-
dos alguns chegam a prescrever. O País não 
esperar por formalidades inócuas! Por que 
tantos procedimentos protelatórios e com o in-
tuito apenas senão o de encobrir os fatos que 
irrefutáveis contra esses bandidos que usam o 
Poder para se locupletar e o povo que os al-
çou ao cargo fica relegado a último plano e 
que nos danemos? E esses crápulas transgres-
sores ainda gozam da prerrogativa do Foro 
Privilegiado. Vejam em que mãos estamos: 
Notícia recente dá conta de que o STF afastou 
do mandato o Eduardo Cunha, presidente da 
Câmara Federal. Até que enfim! Mas atentem 
para o substituto que já está sendo investigado 
na Lava Jato. Já o Temer, que nem assumiu, é 
enquadrado pela Justiça eleitoral (TRE-SP) na 
lei de inelegibilidades, não podendo concor-
rer pelos próximos 8 anos, contando a partir 
do dia 3 de maio de 2016. Mas não atinge o 
atual mandato, atentem. Isto tudo sem contar 
que o Procurador Geral da República, Rodrigo 
Janot, pediu a inclusão para investigação de 
mais 30 pessoas na operação Lava Jato, entre 
as quais os até então intocados Dilma, Lula 
(esse sob acusação de ser chefe de uma orga-
nização criminosa que explorou a Petrobras e 
que jamais poderia ter funcionado por tantos 
anos e de uma forma tão ampla e agressiva 
no âmbito do governo federal sem que o ex-
presidente Lula dela participasse), ministros e 
ex-ministros Eduardo Cardozo, Aloízio Merca-
dante, Ricardo Berzoini, Edinho Silva, Jaques 
Wagner e outros. Caberá ao ministro Teori Za-
cascki, relator da Lava Jato no STF, autorizar a 
inclusão dos novos suspeitos no inquérito, que 
já conta com 39 investigados. Se for autoriza-
da a inclusão, a investigação passa a ter como 
alvo 69 pessoas.
O que ainda nos alenta é que temos uma Pro-
curadoria diligente quanto o são o Juiz Sérgio 
Moro e a Polícia Federal. Mesmo com esse 
relevante apoio noticia-se que o Waldemar 
Costa, condenado no Mensalão a 7 anos e 10 
meses, em apenas 1 ano já estava em prisão 
domiciliar e agora recebeu indulto e está livre 
da pena como outros. Podemos acreditar que o 
País tem jeito com esses políticos? Tenhamos 
pelo menos esperança e expurguemos com o 
voto consciente!

Jesus mandou pregar o Evan-
gelho sobre os telhados (Mt10:27). 
Pretendia dizer: que divulgássemos 
a Sua doutrina por todo o mundo, e 
por todos os meios: imprensa, rádio, 
televisão, e recentemente: Internet.

Semear a Palavra, é dever, obri-
gação do cristão, sendo leigo – não 
gosto do termo, porque significa: ig-
norante, e o crente não pode desco-
nhecer a Bíblia, mormente o Novo-
Testamento, – ou sacerdote.

Mas o púlpito electrónico não 
pode servir para extorquir o dinhei-
ro dos crentes. O cristianismo deve 
ser divulgado gratuitamente –“Dai 
gratuitamente o que gratuitamente 
recebeste.” - Mt10:8, – nem pode ser 
meio de arrebanhar pessoas, na espe-
rança de ganhar milhões, isentos de 
impostos! …; mas despertar, o mun-
do, para Cristo, e para a Vida Futura.

Dizia o bondoso Frei Bartolomeu 
dos Mártires, famoso e santo Arcebis-
po de Braga, que: “ Não (lhe) entre-
gara Deus Suas ovelhas, só para lhes 
ordenar leis, como rigoroso juiz, nem 
menos para se aproveitar e servir da 
lã, do leite e do sangue delas, como 
injusto senhor, senão para buscar to-
dos os meios e não lhe ficar pedra por 
mover, por que todos se salvassem” – 
“Vida Luís de Sousa” – Vol. I – Liv. 
Sá da Costa, 1948.

O Brasil pode, em 1977, assistir 
pela TV Tupi, ao programa semanal 
do pastor Rex Humbard, e no mes-
mo ano, o Maracanã encheu-se para 
ouvi-lo.

O sucesso foi tal, que a TV Globo, 
dedicou-lhe parte do “ Fantástico”.

Devido ao êxito, outros embai-
xadores de Deus (nem todos são en-
viados do Altíssimo, mas astuciosos, 
que exploram a boa fé dos ouvintes,) 
apareceram na rádio e TV, com ges-

tos e palavras inflamadas, capazes de 
tocar corações sensíveis.

Há anos, assisti em Madrid, a 
Congresso Evangélico, como con-
vidado, e ouvi evangelista, que mais 
parecia actor, do que Ministro de 
Deus.

Era excelente orador, mas estaria 
melhor num palco de teatro.

“ O meu reino não é deste mun-
do. “. Afirmou Jesus (Jo18:36), mas 
há quem pregue como se o fosse: 
servem-se do púlpito para fazer: po-
litica, enriquecer e alienar fiéis, para 
seus interesses particulares!..

Alguns “evangelistas” trabalham 
desvinculados de Igrejas. Vivem da 
organização, que eles próprios mon-
taram, ou seita, que criaram, para 
darem credibilidade ao negócio, e 
evitarem impostos!..

Pastores há, que aconselham: “ 
Queres ter saúde, ser feliz, encon-
trar emprego, livrar-te de encostos? 
… Dá até doer! … Quanto mais 
dares (à organização), mais graças 
receberás! …”

E os fieis – não só os ignoran-
tes, – acreditam, e despejam nas 
suas mãos, tudo, ou quase tudo, 
que possuem! …

Cristo avisou o aparecimento de 
falsos profetas, que arrastam multi-
dões: “ Acautelai-vos dos falsos pro-
fetas, que vêm a vós com vestes de 
cordeiro, mas, por dentro, são lobos 
vorazes. Pelos seus frutos os reco-
nhecereis” – Mt7:15,16.

Não fique, todavia, a ideia, que 
todos os evangelistas são iguais. Há 
muitos que são sinceros e tementes a 
Deus, que pertencem a Igrejas Evan-
gélicas, e até a seitas.

Mas, bom é, examinar, se o que 
dizem, está de harmonia com o que 
disse Jesus,

Uma retomada ao desen-
volvimento da economia bra-
sileira precisa começar pelo 
setor produtivo primário. 
Começar pela exploração da 
terra com sua agricultura e 
pecuária. Na estagnação em 
que se encontra o desenvolvi-
mento do Brasil não se pode 
começar pelo setor industria-
lizado porque não há consu-
mo. Não adianta atropelar o 
andamento natural das coisas: 
trabalhar, ganhar e comprar. 
Nessa provável retomada do 
crescimento nacional é pre-
ciso começar pela raiz, pelo 
trabalho no setor primário. 
“O sal da terra,” como foi no 
princípio, daí seguir a cami-
nhada passo a passo para se 
chegar novamente ao setor 
secundário que transforma 
matéria-prima em produtos 
para funcionar o comércio e 
serviços.

Começar pelo princípio, 
do sal da terra, para que em 
um segundo passo funcione 
a indústria e o comércio.

“A coisa é muita mais 
feia do que foi anunciado” 
dizem todos os economis-
tas e analistas econômicos. 
Mas como o Brasil é um país 
rico e de dimensões conti-
nental, tem crédito e aparên-
cia de quem pode suportar 
uma dívida astronômica que 
vai além dos 300 bilhões 
de reais. Não sabe a grande 
maioria do povo que dívida 
pública é como um câncer 
que mata devagar. Para se ter 
uma idéia tudo vem subin-
do de preços, em ritmo ina-
creditável, principalmente 
os produtos de alimentação. 
Nos últimos seis meses os 

legumes, frutas e verduras 
dobraram de preço.

Um dos grandes entraves 
para uma equalização das 
contas públicas é gerado pe-
las benesses do Governo, es-
ses tais benefícios sociais a 
exemplo do Programa Bolsa 
Família que além de levar o 
brasileiro trabalhador a uma 
zona de conforto instiga a 
letargia, o comodismo e a 
preguiça. O setor primário, 
em referência, é a agricultu-
ra que há muito vem sendo 
abandonada pelas seguidas 
gerações. Um país que não 
produz sua própria alimen-
tação nem mantém suas re-
servas é uma nação fadada a 
morrer de fome.

O Programa Bolsa Famí-
lia deve ser mantido, mas 
para os que têm problemas 
de saúde. No entanto essa be-
nesse agracia hoje, pelo me-
nos, um terço na população 
brasileira. Agora se Junte a 
esse desperdício outros pro-
gramas, inclusive um cha-
mado de Auxílio-reclusão ou 
a famoso e mal-fadada bol-
sa-detenção.  Tem também o 
auxílio maternidade e auxí-
lio funeral. Enfim o brasilei-
ro não precisa trabalhar vis-
to que o Governo mantém e 
paga tudo como num regime 
comunistas, com a diferença 
que num regime comunista o 
cidadão é obrigado a traba-
lhar para todos.   

O governo Michel Temer, 
que hora assume-interina-
mente, promete rever todos 
os programas sociais e pas-
sar uma espécie de “pente-fi-
no” para saber quem é quem 
nessa história das bolsas.

Geralmente, quando um homem 
me agrada os olhos, digo:

“Ele é bonito, grande.”
E com as coisas também: quan-

do falo que uma casa ou um carro 
são bonitos, vem seguido de um “é 
grande”.

Tenho como hábito observar ca-
sas.

Obviamente, casas que sejam 
grandes, aquelas de dois andares, com 
belos jardins e a pintura impecável.

Geralmente, essas casas, para 
completar, têm belos carros na ga-
ragem.

Quando passo por uma morada 
como a descrita, além de admirar, 
casualmente falo:

“Tomara que as pessoas que aí 
vivem sejam felizes.”

Dia desses falei isso para o Na-
morado ao que ele respondeu:

“Felizes? Mas por quê? Caso 
não sejam  tão felizes, é melhor ser 
infeliz morando em uma casa  lin-

da.”
E não é que é verdade?
Caso sofram algum desgosto ou 

tenham a infelicidade de viverem 
algo que realmente os incomode, na 
verdade é mais fácil sofrer em uma 
casa como aquela.

Mas não.
Aqui na minha imaginação eles 

são felizes e, apesar de nunca ter 
visto ninguém entrar ou sair, ima-
gino que ali vive uma numerosa e 
feliz família.

E, como na minha imaginação 
quem manda sou eu, todos aqueles 
que vivem em grandes e belas ca-
sas, a partir de hoje, são tão felizes 
quanto a beleza de suas moradias e 
mais: não se contentando em serem 
felizes sozinhos, eles saem por aí 
ajudando quem não teve tanta sorte, 
distribuindo a felicidade que lhes é 
peculiar.

E viva o poder de imaginar ab-
solutamente tudo como se quer!

O poder da imaginação
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES
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O Município do Crato é um 
dos sete do Estado do Ceará a 
receber aval do Ministério da 
Educação (MEC) como apto a 
receber uma Faculdade de Me-
dicina, após concorrência por 
meio de Edital. Depois de al-
guns anos de expectativa e um 
trabalho que envolveu poder 
público municipal, no levan-
tamento de dados e ações para 
preenchimento dos quesitos 
necessários, movimentação de 
autoridades locais e a persis-
tência do prefeito do Crato, 
Ronaldo Sampaio Gomes de 
Mattos, além de parlamenta-
res, o Crato se destaca em po-
der receber um curso que virá 
ampliar a área da saúde local 
e regional e gerar empregos, 
além de fortalecer o mercado 
local, com a futura instalação 
do curso na cidade.

O anúncio foi feito na tar-
de de ontem, em Brasília, pelo 
Ministro de Educação, Aloísio 
Mercadante. O prefeito Ro-

Crato preenche todos os requisitos 
para receber curso de medicina

naldo agradece o esforço do 
deputado José Guimarães e a 
ajuda do governador Camilo 
Santana na busca por mais essa 
conquista para o ensino supe-
rior do Ceará, em especial para 
os moradores da nossa região. 
Ele foi comunicado pelo par-

lamentar cearense, que no ano 
passado esteve solenidade, no 
Município, anunciando a con-
quista para a cidade.

Na ocasião, o diretor da 
Universidade Leão Sampaio 
(Unileão), Jaime Romero, 
anunciou a disposição em con-

correr, por meio de edital, para 
instalar a primeira faculdade 
da instituição, no Município 
cratense.

O MEC selecionou, além 
do Crato, as cidades de Iguatu, 
Quixadá, Quixeramobim, Rus-
sas, Crateús e Itapipoca.

Após uma primeira reunião 
de sensibilização, a Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente 
de Juazeiro vai promover novo 
encontro para debater um am-
plo plano de ação em torno do 
Parque Ecológico das Timbaú-
bas em Juazeiro do Norte. O 
Superintendente da AMAJU, 
Eraldo Oliveira, informou 
sobre uma emenda parlamen-
tar do deputado federal, José 
Airton, que prevê recursos da 
ordem de R$ 1 milhão para a 
reestruturação e reurbanização 
da área.

Segundo ele, o projeto foi 
inscrito no SINCOV (Siste-
ma de Convênios) e a Caixa 
Econômica Federal já aprovou 
o plano de trabalho que será 
devolvido à prefeitura para a 
execução. Muitas idéias foram 
debatidas na reunião desta se-

mana com as participações de 
dirigentes do SESC, Universi-
dade Federal do Cariri, curso 
de Educação Física, Cagece, 
associações de moradores de 
bairros, Universidade Regional 
do Cariri, Conselho de Defesa 
do Meio Ambiente e outros.

permanente.
Junto ao Secretário de Es-

porte, Juventude e Cultura de 
Juazeiro, João Severo, o grupo 
tratou da revitalização do anfi-
teatro do parque com apresen-
tações teatrais ao ar livre em 
parceria com o Teatro Mar-
quise Branca e outros even-
tos da cidade. Além disso, a 
recuperação ampla das trilhas 
ecológicas, quadras esportivas, 
campos de futebol e das pistas 
de skates com a finalidade de 
receber competições esporti-
vas e atividades diversas.

Emenda parlamentar destina verba para revitalizar 
o Parque Ecológico das Timbaúbas em Juazeiro

Houve uma exposição e 
debates sobre a importância e 
a pressão em torno do parque 
que é a única área de proteção 
ambiental de Juazeiro e guar-
da o principal aqüífero que 
abastece a cidade com água 
potável. Uma das necessidades 
será uma Guarda Ambiental 
em nome da segurança daquele 
cinturão verde e com câmeras 
para vídeo monitoramento o 
que será tratado com o prefeito 
Raimundo Macedo. O primei-
ro passo do Conselho Gestor 
foi a criação de uma comissão 

É verdade! eu lí na
Gazeta de Notícias

Prosseguem em ritmo acele-
rado as obras de requalificação 
da Avenida Ailton Gomes em 
Juazeiro do Norte. Nesta segun-
da-feira, o prefeito Raimundo 
Macedo esteve no local acom-
panhando a construção do muro 
de arrimo que vai nivelar o can-
teiro central daquela via. Este 
se tornará uma calçada segura 
para o passeio dos pedestres em 
meio às árvores e outra calçada 
surgirá no lado da pista de quem 
segue na direção do centro.

Nesse mesmo lado, também 
haverá uma ciclovia para o 
tráfego seguro dos ciclistas. De 
acordo com o projeto, as esca-
darias serão mantidas e have-
rá ainda uma rampa de acesso 

para a travessia dos cadeirantes 
que surgirá a partir da calçada 
de uma forma suave para não 
ser muito íngreme e, consequen-
temente, cansativa. A avenida já 
tinha recebido moderna ilumi-
nação a partir da troca das lâm-
padas por outros que oferecem 
maior claridade. 

Depois, virá o processo de si-
nalização e asfaltamento, sendo 
que o Demutran não vai permitir 
que as rampas sejam utilizadas 
por motociclistas. A Avenida Ail-
ton Gomes se constitui numa das 
mais movimentadas de Juazeiro 
com um fluxo elevado de veícu-
los e pedestres diariamente. O 
estágio atual das obras já está 
rendendo comentários

Requalificação urbana 
está garantindo novo 
visual à Avenida Ailton 
Gomes em Juazeiro

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal do Crato

<< PERSISTÊNCIA e conquista do prefeito do Crato Ronaldo Gomes de Matos

<< TURISMO o Parque das Timbaúbas é um dos pontos turístico de Juazeiro do Norte 

Assessoria de Comunicação
Prefeitura de

Juazeiro do Norte

O Centro Edu-
cacional Pequeno 
Príncipe de Lavras 
da Mangabeira, es-
cola padrão do mu-
nicípio, completou 
nesta quinta feira, 

nos, ex-alunos, colaboradores 
e convidados.

O Centro Educacional Pe-
queno Príncipe tem uma rele-
vante história na formação de 
jovens, alunos, que hoje são 
adultos e seguiram as mais 
diferentes atividades na vida 
prática e que todos eles têm 
gratas lembranças de seus 
tempos de estudantes. A dire-
tora Rochelly Férrer faz refe-
rência ao Pequeno Príncipe 
como uma importante escola 
do município por ter ao lon-
go de seus 30 anos construído 
uma trajetória de conquistas e 
sucesso.    (Donizete de Sousa)

Centro Educacional Pequeno 
Príncipe comemora 30 anos 
de conquistas e sucesso

dia 28 de Abril, 30 anos de 
profícuos serviços prestados à 
educação do Município.

Para marcar o transcurso 
da data, foi celebrada uma 
missa em Ação de Graças, 
pelo Padre Benedito Alves, às 
19 horas na igreja Matriz de 
São Vicente Férrer.

Logo após a missa, foi re-
alizada uma confraternização 
nas dependências do Salão 
Paroquial e da Gruta de Nossa 
Senhora de Lurdes, evento que 
contou com a participação de 
todo o corpo de professores, 
funcionários, ex-funcionários, 
ex-diretores, família dos alu-
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Solenidade será realizada 
no Palácio da Abolição. Ao 
todo, 181 municípios cearen-
ses devem aderir ao programa 
que terá investimento de R$ 
123 milhões no Ceará

O programa Garantia Sa-
fra, que beneficia o agricultor 
que teve perda de produção 
igual ou superior a 50%, vai 
atender até 249.848 agriculto-
res, em 181 municípios no Ce-
ará. Nesta segunda-feira (2), 
às 9h, no Palácio da Abolição, 
o governador Camilo Santana 
participa da solenidade de as-

sinatura do termo de adesão 
2015/2016.

O Ceará é, mais uma vez, o 
Estado com o maior número de 
beneficiários do seguro: mais 
de 249 mil cadastrados. No 
Brasil, são cerca de 1.055.196 
agricultores.

Garantia Safra
O programa Garantia Safra 

prevê a busca pela melhoria 
das condições de convivência 
dos agricultores com o semi-
árido e cobre a perda por ex-
cesso de chuvas ou período de 
seca, atendendo agricultores 
familiares que produzem ar-
roz, algodão, feijão, mandioca 
ou milho, assegurando ao agri-
cultor familiar com renda men-
sal familiar de até 1,5 salário 
mínimo por mês um benefício 

de R$ 850 pagos em cinco par-
celas, em caso de perda de pelo 
menos 50% da produção.

Serviço
Assinatura do termo de 

adesão ao Garantia Safra
Quando: segunda-feira, 2 

de maio de 2016
Horário: 9h
Local: Palácio da Abolição, 

acesso pela Rua Silva Paulet, 
400 - Meireles, Fortaleza

Estado e municípios aderem ao programa 
Garantia Safra 2015/2016 nesta segunda-feira

Release de Aécio Santiago
Assessor da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário
aecio.santiago@sda.ce.gov.br

Crédito estará disponível a 
partir de 1º de julho de 2016

Fortaleza, 5 de maio de 
2016 – O Banco do Nor-
deste vai disponibilizar R$ 
2,3 bilhões pelo Plano Sa-
fra  da Agricultura Familiar 
2016/2017, lançado nesta se-
mana em Brasília (DF). Os re-
cursos atenderão a produtores 
de todo o Nordeste e norte dos 
estados de Espírito Santo e de 
Minas Gerais, área de atuação 
do Banco. O crédito estará 
disponível a partir de 1º de ju-

lho de 2016.
Um dos focos do novo 

Plano Safra é o estímulo à 
agricultura agroecológica e à 
produção dos itens integrantes 
da cesta básica de alimentos. 
Para isso, agricultores fami-
liares que se dedicam a cria-
ção de gado leiteiro, abelhas, 
ovelhas, peixes e cabras e a 
produção de itens como arroz, 
feijão, mandioca, tomate e ce-
bola, terão condições diferen-
ciadas para custeio, com juros 
de 2,5% ao ano e prazos de até 
dois anos para pagamento.

Também farão jus a essas 
condições financiamentos para 
implantação de sistemas de 
produção de base agroecoló-
gica ou em transição para esse 
tipo de metodologia ou ainda 
agricultores que demandem 
até R$ 20 mil para o plantio 
de milho.

“Em um momento em que 
atravessamos o quinto ano de 
estiagem, o anúncio do au-
mento do volume de recursos 
para a agricultura familiar é 
mais do que bem-vindo para 
a nossa região. Uma das van-
tagens para os agricultores 
familiares da área de atuação 

Banco do Nordeste contará com R$ 2,3 bilhões 
no Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017

do Banco do Nordeste é a taxa 
de juros e a possibilidade de 
atendimento pelo Agroamigo, 
que disponibiliza agente de 
microcrédito para orientação 
e acompanhamento na pró-
pria comunidade”, afirmou o 
diretor de Negócios, Joaquim 
Cruz.

O Banco do Nordeste am-
pliou as opções de financia-
mento do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste 
(FNE) para projetos de gera-
ção de energia. Com base em 
recente portaria do Ministério 
da Integração Nacional (nº 68), 
torna-se possível obter recur-
sos para projetos de centrais 
fotovoltaicas (energia solar), 
parques eólicos, pequenas cen-
trais hidrelétricas e usinas de 
aproveitamento de fontes de 
biomassa.

Nesses casos, a participação 
dos recursos do FNE poderá 
ser de até 60% do investimen-
to total do projeto aprovado, 
com prazo máximo de 20 anos 
e carência de até 8 anos. As ta-
xas de juros variam de 12,95% 
a 9,5% ao ano, considerando 

a possibilidade de bônus de 
adimplência.

O gerente do Ambiente de 
Políticas de Desenvolvimento, 
José Rubens Dutra Mota, des-
tacou o potencial do Nordeste 
para geração de energia.

“Para estes setores, é ex-
tremamente positivo contar 
com as linhas de crédito para 
impulsionar suas atividades, 
especialmente em um momen-

to de desafios econômicos. 
Ainda mais se considerarmos 
que esses empreendimentos, 
como a energia fotovoltaica, 
têm grande potencial em áreas 
interioranas, como o Semiári-
do”, avalia.

Micro e minigeração
O Banco do Nordeste está 

aprimorando seus produtos 

de financiamento voltados ao 
mercado da micro e minige-
ração distribuída de energia, 
sobretudo de origem solar fo-
tovoltaica. Nesse sentido, as 
linhas de financiamento estão 
sendo ajustadas para melhor 
atender às especificidades 
desse mercado, contribuindo 
para a expansão da energia 
solar na matriz energética do 
Nordeste.

BNB amplia linhas de financiamento para o setor energético EXTRAVIO DE DIPLOMA
Nilda Candida de Araújo Duarte informa que perdeu seus 
documentos pessoais inclusive seu Diploma de Nível Su-
perior do Curso de Enfermagem da URCA Universidade 
Regional do Cariri e que o fato foi registrado em BO - Bo-
letim de Ocorrência Nº 479-851/2016 na Delegacia Regio-
nal de Iguatu em 24 de fevereiro de 2016.

<< CAMILO governador vê no Garantia Safra as condições para con-
vivência com as secas cíclicas do nordeste

<< AUMENTO do volume de recursos para a agricultura familiar é mais 
do que bem-vindo para a região

<< POTENCIAL do Nordeste para geração de energia deverá ser bem utilizado

Ambiente de Comunicação 
do Banco do Nordeste

Ambiente de Comunicação 
do Banco do Nordeste

Parece ou é, e vem sendo, propósito do Governo federal em 
manter o nordeste dependente das benesses públicas, esmolas, 
como disse Luiz Gonzaga em sua canção “Vozes da seca”. O 
mais imbecil dos imbecis sabe que não há como combater a seca, 
uma intempérie que em ciclo acontece na região gerando expec-
tativas e clamor do povo.

Diante desse quadro de miséria, desconforto e abandono o 
próprio povo abandonou os campos e migrou para as periferias 
das cidades numa falsa esperança de que a vida melhoria.

A solução para as agruras do nordeste é simples, desde que 
tratada nos campos junto ao homem trabalhador da roça que 
sabe bem onde o sapato lhe aperta. A resolução do problema, 
ainda não encontrada, se arrasta desde que o nordeste é nordes-
te. Dizem os historiadores que o imperador Pedro II foi o autor 
da célebre frase: “Venda-se o último brilhante da coroa, contanto 
que nenhum brasileiro morra de fome! ’ O problema das secas 
constituiu e ainda perdura como uma das equações a resolver 
pelo Governo brasileiro. 

As secas do nordeste nunca foram levadas a sério. Em toda 
escassez d’água na região surgem sempre os paliativos para mi-
norar o sofrimento. As soluções burocráticas construídas em sa-
las fechadas por técnicos que desconhecem totalmente a essência 
do problema nunca foram satisfatórias. Tudo tem redundado em 
corrupção, desperdício e na disseminação da miséria, de mais 
miséria.

Veja o que escreveu o médico e escritor pernambucano José 
de Sousa Dantas Filho mais conhecido como Zé Dantas, que foi 
médico, compositor, poeta, folclorista brasileiro e parceiro de 
Luiz Gonzaga em vários cações que foram sucessos:

Vozes da seca
Seu doutô os nordestino têm muita gratidão
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão

É por isso que pidimo proteção a vosmicê
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage

Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação!
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão
Como vê nosso distino mecê tem na vossa mão.

Texto do jornalista Luiz José dos Santos 

É preciso uma
Nova Política Agrícola
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O Senado seguiu a posição 
dos deputados de prorrogar o 
prazo para o Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR) e de garantir 
novos prazos e descontos para 
que os produtores possam re-
negociar as dívidas rurais, 
contidos na Medida Provisória 
707/15. A maioria do colégio 
de líderes do Senado, porém, 
seguindo o entendimento do 
líder do governo, o senador 
Eunício Oliveira (PMDB/CE), 
descartou da medida o artigo 
que prorrogava a lei da sub-
venção da cana do NE e do RJ, 
que não foi paga pelo gover-

no anterior. Com isso, mesmo 
depois de constar em lei e não 
ser pago, 30 mil produtores de 
cana, vítimas da seca, ficarão 
sem receber o benefício no 
futuro. A  Federação Nacional 
dos Plantadores de Cana (Fe-
plana) critica a postura do líder 

do governo, já que a medida 
não traria nenhum custo ime-
diato, mas somente a garantia 
futura do cumprimento da lei. 
Eunício, por sua vez, temia 
custos no momento e conside-
rou a matéria como estranha, 
mesmo sobre questionamentos 

iniciais dos senadores Fernan-
do Bezerra Coelho (PSB/PE) e 
Agripino Maia (DEM/RN).

“Estamos felizes por um 
lado, e insatisfeitos por ou-
tro”, conta Alexandre Andrade 
Lima, presidente da Feplana, 
frente a exclusão da revali-
dação da lei da subvenção da 
cana que não foi paga. A MP 
707/15 possuia 93 emendas, 
mas apenas a subvenção da 
cana e mais duas outras foram 
consideras estranhas à matéria 
principal. O dirigente anteci-
pou que não desistirá do pleito. 
Ele diz que a postura do líder 
do governo não foi justa com 
o setor canavieiro nordestino, 
mesmo sendo ele do Nordeste. 

Durante a votação, apesar 
da posição do líder do gover-
no, o senador Fernando Be-
zerra Coelho (PSB/PE), que 
presidiu a Comissão Mista da 
MP 707/15, lembrou que o 

Senado aprova prorrogação do CAR Cadastro 
Ambiental Rural e renegociação da dívida rural

Do Release de 
Robério Coutinho

81 9 9971-0806 Assessoria 
de Imprensa da União 

Nordestina dos Produtores 
de Cana 

Foi rejeitada, no entanto, a proposta de prorrogação da validade da lei da 
subvenção da cana. As medidas constam na MP 707/15

pleito da subvenção da cana 
era justo, tanto é que anunciou 
no Plenário que o senador Re-
nan Calheiros, presidente da 
Casa, se comprometerá em 
tentar restabelecer o tema em 
outra MP específica. A Feplana 
e a União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana adiantam que 
conversarão com o senador 
Calheiros sobre a questão. Em 
relação aos pleitos aprovados 
pelos senadores na MP, caso 
tenha a sanção presidencial, 
a decisão evitará significativa 
injustiça com os produtores 
rurais referente ao prazo do 
CAR. O período oficial para 
fazer o cadastro acabou no últi-
mo dia 5. Assim, as proprieda-
des rurais com mais de quatro 
módulos fiscais, que deixaram 
de se cadastrar, já correm alto 
risco de receberem auto de in-
flação, além de diversos outros 
prejuízos, inclusive proibidos 

de fazerem financiamentos 
bancários. No entanto, com a 
aprovação da MP e sanção na 
sequência, o novo prazo do 
CAR seguirá até 31 de dezem-
bro de 2017, prorrogável por 
um ano.

A aprovação da MP, após 
sanção, garantirá ainda a justa 
renegociação de dívidas rurais, 
que vinham sendo majoradas 
de forma injusta ao longo de 
décadas por planos econômicos 
controversos. “Agora, teremos 
prazos e condições justas para 
o pagamento”, explica Andrade 
Lima. O dirigente acompanhou 
a votação direto do Senado. O 
presidente da Associação dos 
Plantadores de Cana do Estado 
do Rio Grande do Norte (Re-
nato Lima) e da Bahia (Jorge 
Medeiros) estiveram  presen-
tes, além do tesoureiro da As-
sociação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco.

Melhores condições para 
o refinanciamento de dívidas 
de produtores rurais e cami-
nhoneiros foram aprovadas 
no Plenário do Senado nesta 
terça-feira. Os agricultores 
passam a ter mais prazo e des-
conto para quitarem débitos 
referentes ao crédito rural, e 
os contratos de financiamen-
to de caminhoneiros com o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) serão expandidos. 
A medida, que também trata 
da prorrogação do prazo para 
inscrição no Cadastro Am-
biental Rural (CAR), consta 
do projeto de lei de conversão 
(PLV) 8/2016, decorrente da 
MP 707/2015, que agora se-
gue para sanção presidencial.

A MP 707/2015 atende 
a antigas reivindicações dos 
pequenos produtores ao per-
mitir o abatimento de grande 
parte das dívidas referentes 
ao crédito rural, e, em alguns 
casos, até mesmo a remissão 
integral da dívida. Os agricul-
tores mais beneficiados pelos 
abatimentos são aqueles loca-
lizados dentro da área de atu-
ação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene): o Semiárido nor-
destino, o norte dos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo 
e os vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri.

Remissão integral
A possibilidade de remis-

são integral se aplica apenas 
para as dívidas contraídas até 
o fim de 2006. Essa hipótese 
não constava do texto original 
do governo e foi acrescentada 
pelo relatório final da comis-
são especial que analisou a 
MP, de autoria do deputado 
Marx Beltrão (PMDB-AL).

O senador José Pimentel 
(PT-CE), que era líder do go-
verno no Congresso à época 
da negociação da medida, ex-
plicou que o problema de que 
trata a MP vem desde os anos 
90, quando um conjunto de 
pequenos, médios e grandes 
produtores rurais ficaram en-
dividados por conta da prática 
de uma taxa de juros incom-
patível com a produtividade 
e com a capacidade de paga-
mento dos trabalhadores rurais 
da Região Nordeste. Segundo 
Pimentel, a MP vai beneficiar 
aproximadamente 1,1 milhão 
de micro, pequenos, médios e 
grandes agricultores familia-
res, envolvendo um montante 
em torno de R$ 6 bilhões.

Os cálculos incluem a 
anistia de todas as dívidas até 
R$ 10 mil porque o governo 
entendeu que os custos opera-
cionais para prorrogar o paga-
mento de taxas cartoriais são 
superiores a esse valor.

— Os produtores do Nor-
deste estão sendo penalizados 
por cinco anos de seca e as 
dívidas tornaram-se impagá-
veis. Há casos de produtores 
que tiveram que vender o seu 
patrimônio diante do que re-

presentou a cobrança das dívi-
das. E por mais que os bancos 
tenham adiado as execuções, 
isso se configurou em muitos 
casos de muitos agricultores 
serem executados — reforçou 
o senador Garibaldi Alves Fi-
lho (PMDB-RN), relator-revi-
sor da matéria.

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) acrescentou ainda 
que só na Região Norte são 
mais de 130 mil agricultores 
beneficiados, com dívidas que 
totalizam R$ 2 bilhões.

Caminhoneiros
O PLV 8/2016 também au-

toriza o BNDES a prorrogar 
até 30 de dezembro o prazo 
para a formalização de refi-
nanciamento de empréstimos 
contraídos por caminhoneiros 
para a aquisição de veículos, 
reboques, carrocerias e bens 
semelhantes. A prorrogação 
será válida para contratos fir-
mados até o fim de 2015. No 
texto original enviado pelo go-
verno, a medida só se aplicava 
aos contratos feitos até 2014 e 
só permitia a prorrogação até 
30 de junho.

— A medida dá oportuni-
dade aos pequenos produtores 
rurais, mas, sobretudo, aos ca-
minhoneiros que tinham dívi-
das de financiamento e que não 
estavam conseguindo pagá-las 
devido à deterioração econô-
mica do país — elogiou o se-
nador Eduardo Amorim (PSC-
SE).Artigos retirados

Em um acordo de líderes 
para assegurar a aprovação da 
medida, os senadores aprova-
ram requerimento do líder do 
PMDB, Eunício Oliveira (CE), 
para retirada dos artigos 4º, 5º 
e 8º do PLV. O primeiro deles 

tratava de dívidas de debêntu-
res do Fundo de Investimentos 
da Amazônia (FINAM) e do 
Fundo de Investimentos do 
Nordeste (FINOR); o segundo 
tratava de uma subvenção paga 
a empresários do sistema cana-
vieiro; e, por fim, também foi 
retirado o artigo que perdoava 
dívidas de empresas com mul-
tas por atraso no recolhimento 
de guias do FGTS.

— Além de onerar demais 
o governo, em cerca de R$ 17 
bilhões, esses artigos nada ti-
nham a ver com o corpo prin-

cipal da matéria que chegou a 
esta Casa. Portanto esse três 
itens eram extremamente per-
versos e podiam atrapalhar a 
medida provisória. Muitos lí-
deres não queriam votar essa 
MP por causa desses chama-
dos jabutis — argumentou Eu-
nício.

O senador destacou, po-
rém, a permanência no texto 
da prorrogação do prazo para 
inscrição no Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), na tentativa 
de dar mais oportunidade aos 
agricultores. O prazo foi pror-

rogado até 31 de dezembro de 
2017.

— Estamos dando um pas-
so importante para promoção 
da justiça, mas, sobretudo, 
para a retomada dos investi-
mentos, do emprego e da renda 
no setor rural nordestino. Ago-
ra é acompanhar a matéria para 
assegurar que o presidente Mi-
chel Temer possa sancioná-la 
— afirmou Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), que presi-
diu a comissão mista responsá-
vel pela análise da matéria no 
Congresso.

Senado aprova renegociação de dívidas rurais e de caminhoneiros
Release da Agencia de 

Notícias do Senado federal
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As coordenadorias de Epi-
demiologia, Endemias, Vigi-
lância Sanitária e Mobilização 
Social da Secretaria de Saúde 
do Crato vêm desenvolvendo 
um trabalho diário de cons-
cientização educação em saú-
de, e ações para minimização 
dos focos, bem como direcio-
namento para atendimentos.

Na última quinta-feira, 12, 
o bairro Muriti recebeu a bri-
gada contra o Aedes aegypti 
com o apoio da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho e Desen-
volvimento Social (SMTDS), 
Centro de Referência em As-
sistência Social - CRAS Mu-
riti, Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família- NASF, e as Esco-
las municipais Melvin Jones, 
Sinobilina Peixoto e José do 
Vale, com a Banda de Música 
Municipal e Associação Arte e 
Vida Soafanc. 

De acordo com a Coordena-
dora da Vigilância Epidemio-
lógica, Danielle Norões, a ação 
no bairro Muriti foi de grande 

Secretaria de Saúde do Crato realiza mobilizações 
nos bairros no combate ao Aedes aegypti

valia para a comunidade, tendo 
em vista todo o conhecimen-
to repassado, orientações de 
combate e prevenção e a parti-
cipação ativa dos moradores.

A ação da Brigada também 
percorreu na sexta-feira, 13, o 
bairro Vila Alta, na mobiliza-
ção contra o mosquito Aedes 
aegypti. “O desenrolar das ati-
vidades foi iniciado em parceria 

com a Escola Antônio Antuér-
pio. São ações diárias e sempre 
intensificadas com o auxílio 
dos nossos parceiros”, afirma a 
Coordenadora da Mobilização 
Social, Iracema Mariano, que 
ainda ressalta o trabalho do 
carro fumacênas localidades 
Ponta da Serra, Dom Quintino, 
Santa Fé, Monte Alverne, Vila 
São Francisco, Palmeirinha e 

Malhada, e os bairros da sede 
do município.

O projeto Brigada contra o 
Aedes da Secretaria de Saúde 
do Crato pretende envolver es-
tudantes, profissionais da edu-
cação, familiares e a comunida-
de para desenvolver atividades 
relacionadas ao combate do 
mosquito da dengue, zika, Chi-
kungunya e suas implicações.

O prefeito de Várzea Ale-
gre, Vanderlei Freire (PSD), 
participou da audiência públi-
ca no auditório da Escola Mu-
nicipal Dr. Pedro Sátiro que 
discutiu segurança pública na 
cidade de Várzea Alegre.

A audiência foi provoca-
da pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Várzea Alegre – 
CDL. O presidente da entidade 
lojista, Fernando Cavalcante, 
voltou a mostrar a preocupa-
ção com a segurança pública, 
assim como havia feito na Câ-
mara Municipal, citando que 
o povo de Várzea Alegre está 
assustado com a onda de vio-
lência que permeia por toda 
cidade.

Cavalcante disse que esses 
crimes não vinham sendo pra-
ticados só por menores de ida-
de, mas também por maiores 
de idade, citando o assalto do 
qual sua mãe fora vítima e o 
assalto à mão armada ao mer-
cadinho de Raimundo Quei-
roz, no centro da cidade. O 
presidente da CDL lamentou a 
ausência do promotor de Jus-
tiça e do delegado da Polícia 
Civil nessa audiência.

O evento foi dirigido pelo 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Elonmarcos Correia 
(PSD) e contou com a partici-
pação do juiz da comarca, Ro-
nald Neves Pereira, do capitão 
da Polícia Militar, Arquênio 

Braga, secretários do governo 
municipal, vereadores, repre-
sentantes do Conselho Tutelar 
da Criança e do Adolescente, 
professores, e representantes 
de escolas, igrejas, clubes de 
serviços e comerciantes.

Vanderlei Freire ouviu 
atentamente o posicionamen-
to das autoridades e do povo. 
Entre as principais reivindica-
ções foram cobradas ações do 
município de apoio ao efetivo 
policial militar que atua na 
cidade, reimplantação do sis-
tema de monitoramento por 
câmeras de segurança no cen-
tro e em outras áreas da cida-
de e apoio na reconstrução do 
muro da cadeia pública.

O prefeito, Vanderlei Frei-

re, disse das dificuldades fi-
nanceiros do Município, que 
limitam as ações, mas colocou 
sua equipe de governo à dis-
posição da população e que 
buscará ajuda junto à Secre-
taria de Segurança do Ceará 
para as demandas cobradas 
pela população.

O prefeito Vanderlei Frei-
re, disse que, quanto ao sis-
tema de monitoramento da 
cidade por câmeras, o projeto 
existente e que está sem fun-
cionar, para voltar a operar 
custa cerca de R$ 30 mil e 
ainda tem uma manutenção 
de cerca de R$ 4.000 por mês, 
mas que verá com o Governo 
do Estado, diante do exposto 
pelo capitão Arquênio Braga, 

Prefeito Vanderlei Freire vai cobrar apoio do 
governo estadual para segurança em Várzea Alegre

que o governo estaria dispo-
nibilizando esse sistema para 
as cidade de Cedro e Iguatu, a 
implantação desse sistema de 
monitoramento também para 
Várzea Alegre.

O interesse do prefeito 
Vanderlei Freire por essa au-
diência pública, foi elogiada 
pela vereador Luiz do Conse-
lho (PRB), líder da oposição, 
na sessão da Câmara Munici-
pal de Vereadores. Luiz disse 
que o prefeito não se omitiu 
ao debate.

Donizete de Sousa é colabora-
dor da Gazeta de Notícias nos 
municípios de Lavras da Man-
gabeira, Várzea Alegre, Cedro, 
Granjeiro, Icó, Ipaumirim, Bai-
xio e Umari 

Hoje vivemos num mundo onde a informação está em 
todos os lados, em todos os locais e a qualquer hora. A 
comunicação é uma das maiores necessidades do ser hu-
mano. Existem diferentes formas de ela ser recebida pelo 
usuário, como pela tv, revista, jornal, rádio e internet.

O jornal em si, como meio de transmitir notícias e in-
formações, surgiu em Roma, cerca de 59 a.C Acta Diurna 
é considerado o mais antigo jornal. Foi inventado pelo Im-
perador Júlio Cesar, que tinha como finalidade informar 
os romanos sobre os acontecimentos mais importantes na 
sociedade e na política. Mas foi com Johann Gutenberg, 
em 1477, que surgiu o jornal que conhecemos hoje.

Uma das vantagens do jornal impresso é que ele pro-
porciona uma sensação de encerramento. Um jornal tem 
início e fim, uma primeira página e um passado. Quem 
quer anunciar um produto ou um serviço sabe que a sua 
marca estará eternizada no papel, que viaja por cidades, 
pessoas e lugares diferentes. Uma única edição de jornal 
impresso pode ser lida por várias pessoas. Enquanto que, 
informações e propagandas da internet são individuali-
zadas. Apesar da rapidez em encontrar informações em 
sites por exemplo, o jornal impresso não fica para trás. 
Há todo um conforto e charme em sua leitura, toda uma 
história, todo um ritual, dificilmente praticado na leitura 
de um site. Há também a sensação de informação segura, 
honesta, naquilo que podemos apalpar.

Por isso, posso afirmar que, mesmo diante desta tec-
nologia inegável que temos hoje, o jornal impresso nunca 
perderá o seu posto. Quanto mais dinâmico, mais popular 
e mais inteligente, mais os leitores apreciarão seu conte-
údo. O jornal impresso sobreviverá como um bom jornal, 
bem feito, com grandes profissionais, com conteúdos in-
teressantes e responsáveis, fazendo com que o internauta 
procure melhores esclarecimentos com notícias bem cons-
truídas.

Finalmente, com todos os avanços tecnológicos que 
já surgiram, como o rádio e a televisão, não consegui-
ram matar o jornal, a internet não matará. Só quem pode 
matá-lo é ele mesmo, querendo ser igual a internet ou fa-
zendo mal jornalismo.

Texto de Camila Provenzano Lorena Coelho > compila-
do do jornal de Garuva > Santa Catarina

A importancia do
jornal impresso

S.O.S  ADAGRI
FISCALIZAÇÃO QUER 

VALORIZAÇÃO!
Os Fiscais e Agentes e Estaduais Agropecuários da Agên-

cia de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI 
estão em greve desde o dia 02 de maio deste ano. Eles são os 
servidores públicos responsáveis pela qualidade e segurança 
dos alimentos de origem animal e vegetal que chegam à mesa 
da família cearense. Têm também como atribuição erradicar 
importantes doenças transmissíveis ao homem por animais, 
como a raiva e o mormo, a brucelose e a tuberculose, além de 
controlar o uso de agrotóxicos nas lavouras, atuando direta-
mente na saúde pública, entre outras atribuições.

Encontram-se de greve devido à crescente desvalorização 
profissional e salarial dessas categorias por parte do governo 
estadual, e devido à frustração e ao insucesso das tentativas de 
negociação, desde 2011.

As reivindicações são por melhoria do salário base, defa-
sado desde 2009, representando hoje o 2º pior do nordeste e 3º 
pior do Brasil; e por melhoria das condições de trabalho, resul-
tando em melhor atendimento à população, e maior eficiência 
do serviço público e satisfação de seus usuários.

Espera-se dar conhecimento à população cearense quanto 
à importante função desses profissionais, bem como quanto à 
sua péssima condição remuneratória; e sensibilizar o governo 
do estado no sentido de finalmente atender o pleito já antigo, 
inclusive publicamente considerado justo pelo próprio gover-
nador, quando então deputado estadual.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADAGRI – 
SINDAGRI

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADAGRI - ASDAGRI

INEDITORIAL

Da Assessoriade Imprensa 
da Prefeitura do Crato

<< FUMACÊ está sendo espalhado intensamente por todas as ruas no combate ao mosquito Aëdes aegypti

Por Donizete de Sousa

<< PREFEITO Vanderlei Freire vem com toda comunidade preocupado com a violência na cidade
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Bom mesmo é ir à luta com 
determinação, abraçar a 
vida com paixão, perder 
com classe e vencer com 
ousadia, porque o mundo 
pertence a quem se atreve 
e a vida é “muito” para ser 
insignificante.
                    Charlie Chaplin 

É com imensa satisfação 
que comunicamos a toda a co-
munidade que o curso de Odon-
tologia da UNILEÃO, recebeu 
Nota Máxima 5 na Avaliação 
de Reconhecimento de Curso 
realizada pelo MEC. Toda essa 
alegria é somada também a 
nota máxima 5 de autorização 
do curso, conquistada anterior-
mente. Nossa Odontologia é 
10! Principalmente por contar 
com a dedicação e competên-
cia de um super time de profes-
sores e com o brilhantismo dos 
estudantes que fazem a nota 
máxima desse curso. Parabéns 
Odontólogos! A Direção.

Curso de odontologia da UNILEÃO recebe nota 5 
na avaliação do Ministério de Educação e Cultura

<< CONQUISTAS na instalação do curso de odontologia a Facul-
dade Leão Sampaio adqueriu de uma só vez 100 gabinetes odontológicos

Club da foto continua com suas 
exposições intinerantes 

O Clube da foto tem agen-
dado várias exposições em 
pontos e locais distintos da 
cidade. A próxima acontecerá 
no Crato Tênis Clube nesse 
dia 27 de maio próximo,  por 
ocasião das comemorações 
alusivas aos seus 66 anos.

O acervo dessa primeira 
mostra de fotografias, já expos-
ta em vários locais, foi dedica-
da ao Crato numa performance 
da cidade no antes, na primeira 
metade do século passado, e 
hoje, os tempos atuais, regis-
trando as mudanças urbanís-
ticas acontecidas em prédios, 

praças e logradouros.
O Clube da foto reúne um 

grupo de amigos dedicados, 
amadoristicamente a fotografia 
e a descoberta do novo mundo 
da fotografia agora pelo siste-
ma digital. Esse grupo se reú-
ne, com regularidade, todas às 
quartas feiras a partir das 19h 
na sede do Memorial da Ima-
gem e do Som do Cariri. São 
nove fotógrafos amadores que 
levam o projeto com toda serie-
dade e propósitos. Nas reuniões 
são tratados assuntos e temas 
relacionados com a fotografia 
e seus avanços tecnológicos, 

principalmente estudos e ava-
liações dos novos equipamen-
tos digitais.

O grupo formado há mais 
de 1 ano é composto por: Val-
ter Pinheiro Leite > empre-
sário, Luiz José dos Santos 
> jornalista, Alan Bastos > 
repórter fotográfico, Jackson 
Bantim > cineasta, Roberto 
Jamacaru de Aquino > ban-
cário aposentado, Seyla Aires 
> professora, Janedson Batim 
> funcionário público, Gui-
lherme Barros Pinheiro > en-
genheiro e Janildo Bantim > 
empresário.

Banco do Nordeste e FIEC lançam 
Cartão de Crédito FNE no Cariri

O Banco do Nordeste jun-
tamente com a FIEC – Fede-
ração das Industrias do Estado 
do Ceará, organizaram evento, 
nesse dia 28 de abril passado 
para lançar oficialmente no Ca-
riri o Cartão de Crédito FNE, 

instrumento para as empresas 
e indústria da região agiliza-
rem seus negócios através de 
crédito fácil, juros baixos  e 
com melhorias nas normas do 
cartão convencional.

O recém lançado Cartão 
FNE em parceria com o Ban-
co do Nordeste oferece crédi-
to fácil e com juros que vão de 
9,5% a 11% ao ano. O atrativo 

do Cartão FNE são as melho-
rias nas normas usuais de ou-
tros cartões similares.

O lançamento do Cartão 
de Crédito FNE aconteceu no 
auditório da Escola SENAI de 
Juazeiro do Norte com a pre-
sença de agentes da BNB, do 
prefeito Raimundo Macedo, 
empresários, industriários e 
empreendedores. 

Da Reportagem local

<< LOTADO o auditório do SENAI com público atento, expectativas e muitas perguntas

 

 
 

 
CONTRATA PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DO CRATO-CE 

 
INSTRUTOR DE ESPORTE (CÓDIGO: INST ESP/2016) 
 Nível Superior em Educação Física (com registro no CREF); 
 Experiência no desenvolvimento de atividades recreativas de esporte e lazer; 
 Experiência em algumas das áreas (musculação, natação, hidroginástica, ginástica e/ou dança) 
 Conhecimento de programas de lazer e qualidade de vida, atividades pedagógicas e psicomotoras. 
 Noções de higienização e técnicas de primeiros socorros. 
 Domínio da língua portuguesa e informática. 
 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos e 
entrevista final. Interessados enviar currículo até o dia 09/06/2016, para o e-mail 

selecaosestsenatcrato@bol.com.br ou entregar na portaria do SEST SENAT Crato-CE localizado na Avenida Padre 
Cícero, nº 4400, Bairro São José. 

Se pessoa com deficiência, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto 
no artigo 93 da Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 

enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

 

AUTO POSTO CASARÃO
COMBUSTÍVEL DE QUALIDADE EM SUA CIDADE

Postos em
Juazeiro > Av. Leão Sampaio
Crato > Av. Padre Cícero e

Barbalha 

“DE OLHO NO MELHOR COMBUSTÍVEL PARA
VOCÊ DIRIGIR FELIZ”

A GAZETA DE NOTÍCIAS é um jornal de debates e 
quetionamentos equacionando soluções para os problemas regionais



08 1º A 14 DE MAIO DE 2016 GAZETA DE NOTICIASFATOS

Saiba mais:
brasil.gov.br/brasil-de-resultados/infraestrutura

          Consumo consciente. Nossa melhor bandeira 

        por um mundo sustentável.

ENERGIA ELÉTRICA.

COMBATE O DESPERDÍCIO,
QUANDO A GENTE

O PAÍS INTEIRO GANHA.
O BRASIL NÃO VAI PARAR.

O CONSUMO CONSCIENTE TAMBÉM NÃO.

    CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA
                  ECONOMIZAR ENERGIA DENTRO DE CASA:

Chuveiro elétrico
Tome banhos de até 5 minutos.

Use temperatura morna, em vez de quente.

Ar-condicionado
Feche portas e janelas antes de ligar o aparelho.

Use a temperatura ambiente, em vez da mais fria.

Geladeira
Não guarde os alimentos ainda quentes. 

Nunca deixe a porta aberta.

Ferro de passar
Junte as roupas e passe todas de uma só vez.

Desligue o ferro se for fazer outra coisa.

Saiba mais:
brasil.gov.br/brasil-de-resultados/infraestrutura
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