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GAZETA
de notícias

Nota de esclarecimento
A atual administração do Banco do Nordeste do Brasil, em respeito 

à sociedade, aos clientes, aos seus funcionários e parceiros, sente-se no dever de 
esclarecer notícias recentemente veiculadas acerca de operações de crédito e de 
mercado de capitais contratadas no período de 2008 a 2011:

1. Desde a posse da atual Diretoria, em maio de 2015, e em atendimento às 
recomendações dos Órgãos de Controle, foi dada toda a prioridade no sentido de 
apurar eventuais responsabilidades nas operações em questão;

2. Os trabalhos de investigação feitos pelo Banco foram comunicados tem-
pestivamente ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao 
Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, na época em que 
ocorreu a denúncia;

3. Das 11 empresas citadas, 10 já tiveram concluídos os processos internos de 
auditoria das concessões de crédito;

4. Em decorrência destes exames, foram instaurados processos administrati-
vos disciplinares com relação a quatro empresas citadas;

5. As apurações realizadas buscam a verificação do atendimento às normas 
internas, dentro das competências da auditoria do Banco, não sendo objeto do tra-
balho realizado exame de supostos atos ou ações externas aos processos do BNB;

6. Em relação aos possíveis prejuízos do Banco, que ainda são objeto de ações 
no sentido de reaver os créditos concedidos, cabe destacar que valores na casa dos 
trilhões divulgados em alguns veículos de imprensa (R$ 1,5 trilhão é o dobro do 
PIB do Nordeste) são completamente equivocados.

Ressalte-se, por fim, que a atual administração do Banco do Nordeste tem 
compromisso inegociável com a ética e integridade na gestão da coisa publica. 
Esse compromisso está sintetizado no lema de seus 7.229 funcionários: ÉTICA EU 
E VOCÊ SOMOS OS RESPONSAVEIS.

Marcos Costa Holanda
Presidente

Governador Camilo Santana 
anuncia que vai investir R$ 1 
bilhão nas rodovias cearenses

Trabalhando para garantir 
mais segurança nas estradas 
estaduais, o governador do Ce-
ará, Camilo Santana, fechou 
mais um contrato de emprésti-
mo com o Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento - BID 
para viabilizar melhorias em 
toda a malha viária estadual.

O valor destinado para o 
Programa Viário de Integra-
ção e Logística é de US$ 250 

(duzentos e cinquenta milhões 
de dólares), sendo US$ 200 
milhões financiados pelo BID 
e US$ 50 (cinquenta milhões 
de dólares) de contrapartida 
do Estado. De acordo com o 

coordenador do Ceará IV, Qui-
rino Ponte, os valores são refe-
rentes a novas obras que terão 
início em 2017 com conclusão 
previstas até 2020. Leia mais 
detalhes na página 03

Prefeitura de Juazeiro 
vai inaugurar duas 
novas praças e 
construir outras dez Pág 03

Prefeito do Crato 
entrega 596 unidades 
do programa Minha 
Casa Minha Vida até 
30 de junho           Pág 07

Deputados querem 
“ressuscitar lei de 15 
anos na contramão 
ambiental, o uso de 
diesel em carros de 
passeio                   Pág 06

Crônicas a Manoel Patrício
Esta Gazeta de Notícias 

em tributo de gratidão e apre-
ço, mostra sua afetividade 
com o companheiro Manoel 
Patrício de Aquino (Nezin), 
que sempre denotou sua ad-
miração e interesse pela pe-
rene continuidade de nosso 
periódico. É um dito popular: 
“quer ser bom, morra ou vá 
embora.” adágio que nem de 
longe serve para expressar a 
verdadeira admiração e res-
peito dos amigos de Nezin.

Na página 04 Roberto Ja-
macaru e Luiz José dos Santos 
avigoram preitos de gratula-
ções com o amigo que se foi.

LEIA TAMBÉM
“O pior analfabeto é 

aquele que sabe ler e não lê” 
acerca da leitura mínima dos 
brasileiros. “O brado pelas 

mulheres” sobre a violência 
contra as mulheer em parti-
cular. A cada 11 minutos uma 
mulher é violentada. Pág 02
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OPINIÃO

Descuido ou irresposabilidade
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.

O brado pelas 
mulheres mulheres

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Acompanhada solidão
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

Repararam que de há muito insistem 
nos mesmos chavões: “Fim da impuni-
dade”; “Chega de violência contras as 
mulheres” etc., mas tudo indica que a 
repercussão demonstra-se contrária ao 
que se prega?  As estatísticas bestiais 
atestam que a cada 11 minutos uma mu-
lher é violentada. Violência de elevadas 
e crescentes proporções já que além de 
estupradas são espancadas e psicolo-
gicamente severamente agredidas en-
quanto os resultados das punições são 
pífios, quase inexistentes. Temos uma 
oportuna lei que é a “Lei Maria da Pe-
nha”, mas que já se parece inócua na 
medida em que a violência se agrava a 
cada dia. Cabe aqui uma observação: 
“Quando mulheres (em especial se es-
posas, companheiras ou namoradas) 
denunciam uma agressão praticada, 
essas sofrem grandes pressões por par-
te dos agressores no sentido de retirar 
a queixa e, atemorizadas, decidem por 
fazê-lo. Mais grave é que a retirada é 
aceita pelos órgãos competentes. Isso 
é um absurdo e estimula ainda mais os 
agressores a agir. Feita a denúncia cabe 
aos órgãos policial ou civil tão somente 
dar continuidade ao processo e apurar 
os fatos. Acatar pedido de desistência é 
uma irracionalidade, ilegalidade!”

Já com relação à punição dos agres-
sores que comprovadamente reconhe-
cidos como os verdadeiros praticantes 
desses atos bestiais quanto abominá-
veis, lamentamos que escrúpulos so-
ciais (dos tais “direitos humanos – que 
só ver o lado do bandido), religiosos, 
etc., impedem-nos de agir com a mes-
ma crueldade cabida a essas feras 
desumanas (Lei do Talião – Olho por 
olho!). Após a confirmação inconteste 
e irrecorrível de que se trata realmente 
do estuprador, caber-lhe-ia, de princí-
pio a castração física ou química, sem 
condescendências e pena de reclusão 
sem direitos outros que a lei insensata 
lhes confere. Mas eis que nossos in-
sensíveis e inábeis legisladores e parte 
escrupulosa da Sociedade que posa de 
“racional” são por demais condescen-
dentes para com os criminosos e ai eles 
se fortalecem cada dia mais. Dão-lhes 
o privilégio da fiança; salário reclusão 
(maior que o salário mínimo do traba-
lhador honrado); a abusiva progressão 
penal alegando a reabilitação dos con-
denados que não existe jamais e outras 
mordomias injustificáveis, indultos etc.. 
O Senado, oportunisticamente, acabou 
de aprovar o “endurecimento” das pe-
nas, mas, pasmem, para os ESTUPROS 
COLETIVOS como se qualquer estupro, 
individual ou coletivo não tivesse a mes-
ma gravidade. (E vejam que o projeto 
é de uma senadora...) A pena de prisão 
hoje é de seis a dez anos para estupro. 
Se for coletivo, a pena já é aumentada 
em um quarto, o que eleva para 12,5 
anos. O novo projeto aumenta só em um 
terço da pena, ficando o tempo máximo 
de cadeia em pouco mais de 13 anos, se 
ficar. Resta a análise da Câmara. Toma-
ra que corrijam e não distingam “indi-
vidual” de “coletivo” que são a mesma 
selvageria!

Para trás ficam a dor eterna das 
vítimas, de seus parentes e amigos, 
enfim da Sociedade como um todo que 
segue intranquila à falta de governa-
bilidade. Ainda assim insistamos to-
dos: “Encorajem-se e DENUNCIEM, 
liguem para o 180, façam sua parte, 
pelo menos isso!“

Quando a escritora Isaura Correia 
Santos, sofreu o acidente de viação, 
na estrada Porto-Povoa, ficou inter-
nada numa casa de saúde, do centro 
da cidade.

Fui visitá-la. Sabia o número do 
quarto, mas não o modo de chegar 
lá.

Perguntei ao porteiro. Disse-me 
para subir e perguntar depois a uma 
enfermeira. Assim fiz.

Durante semanas realizei essa vi-
sita, diariamente. No quarto apenas 
estava a doente e a Filó.

Estranhei não ter que me identifi-
car, à entrada, e a liberdade de poder 
circular livremente pelos corredores 
do hospital.

Contando o sucedido, vim a sa-
ber, que é prática comum não pedir 
a identificação de quem vai visitar 
os doentes, em hospitais privados. 
Parece-me atitude leviana.

Recentemente, minha querida 
amiga, Cândida, foi obrigada a inter-
nar-se num hospital

Ao entrar, perguntei à porteira 
onde ficava o quarto numero X. Soli-
cita, disse-me: “ Suba este corredor; 
vire à direita; depois à esquerda; e 
procure o número “.

Assim fiz; mas perdi-me. Pedi 
auxilio a empregada, que me disse: 
“Vá andando que está no caminho 
certo…”

Fui andando… e finalmente che-
guei ao local que queria.

E se eu, em lugar de ser amigo in-
timo, ao ponto de a respeitar como se 
minha mãe fosse – era malfeitor?!

Ou, na melhor das hipóteses, fos-
se visitante indesejável?

 Muitas desgraças, muitos crimes, 
acontecem por falta de segurança; 
por descuido ou irresponsabilidade 
de quem manda.

Neste caso, a simples identifica-
ção pelo BI, e um telefonema inter-
no, para o quarto, seria bastante para 
garantir a segurança da doente.

Por que não se faz?! Não sei res-
ponder. Saberá o leitor?

Gosto de observar pessoas.
Acho divertido ficar sentada em 

um lugar e ver sem ser vista.
As pessoas, quando não sabem 

que estão sendo observadas, fazem 
coisas que só fazemos, afinal, todos 
fazemos, quando têm certeza de que 
não estão sendo vistas, como, por 
exemplo, colocar o dedo indicador 
nas profundezas das fossas nasais ou 
tirar a calcinha ou a cueca de lugares 
onde não deveriam ter-se alojado.

Às vezes quando, posicionada 
estrategicamente,vejo coisas que 
não queria ter visto.

Às vezes, quando posicionada 
em meio à multidão, olhando aten-
ta ou discretamente para quem está 
perto e pode, caso queira, observar-
me também, percebo coisas que me 
fazem recuar: melhor seria não ter 
notado nem isso nem aquilo.

Algumas delas me incomodam 
verdadeiramente.

A pior, a mais triste de se ver é a 
solidão a dois.

Vi dia desses uma mulher e uma 
garota em um carro.

Vidros fechados.
A mulher dirigindo, a menina de 

braços cruzados, rosto com expres-
são fechada e fone de ouvido.

Não aquele fone de ouvido fu-
leiro que dá pra ouvir o que se pas-
sa em volta.

Não.
Um fone de ouvido daqueles 

que vedam qualquer ruído.
Uma ao lado da outra.
As duas sozinhas.
Quando vivida por um casal que 

parece ser de namorado ou marido e 
mulher, dá até vontade de mudar de 
posição, simplesmente para não ter 

que presenciar.
Lembro-me de um casal, daque-

la remota época que não andávamos 
com a internet à mão, sentado lado a 
lado em uma pizzaria de frente para 
o mar, no mais absoluto silêncio.

Eles não se falavam não se toca-
vam, nem sequer olhavam um para 
o outro.

Não tinha televisão para que fos-
se usada como desculpa.

Jornal, revista, panfleto, bula de 
remédio, criança.

Nada.
Em um salão praticamente vazio 

parecia que a cada garfada fazia com 
que o abismo crescesse. 

Estavam acompanhados.
Talvez tão acompanhados a pon-

to de um só pagar a conta dos dois.
E absolutamente sozinhos.
Triste de se ver.
Solucionar a solidão acompanhada 

daquele casal jamais será possível.
Mas posso não deixar que ela 

nasça aqui, na minha frente, nos 
meus relacionamentos.

Posso hoje derrubar, caso este-
jam sendo construídos, muros nos 
meus relacionamentos.

Talvez resolvendo o que me in-
comoda em vez de “deixar pra lá” e 
ficar remoendo.

Talvez cedendo mais que em-
birrando.

Beijando mais que reclamando.
Falando ao invés de calando.
Sei lá.
Cada um tem seu jeito de derru-

bar muros.
Descubra o seu e não deixe nin-

guém hoje, ao menos hoje, sentir-
se sozinho quando está por você 
acompanhado.

Dia desses, estava num grupo de 
pessoas falando sobre livros, leitura e 
leitores e em se falando disso, a rea-
lidade indisfarçável não pode deixar 
de vir à tona: lê-se muito pouco no 
Brasil. O brasileiro lê pouco. Ali-
ás, até fora do Brasil o brasileiro lê 
pouco. Nossa amiga batalhadora das 
letras, catarinense radicada na Suiça, 
Jacqueline Aisenman, com o suces-
so da sua revista literária eletrônica 
Varal do Brasil, mais as antologias, 
que divulgam a literatura brasileira 
pelo mundo afora, resolveu abrir um 
livraria com títulos em português em 
Genebra. Uma livraria com livros de 
autores brasileiros, primordialmente, 
para leitores brasileiros, para a colô-
nia brasileira que, como Jacqueline, 
vive na Suiça. Pois teve que fechar 
depois de alguns meses, pois os bra-
sileiros que vivem lá também não 
compram livros.

Então há que se fazer a pergunta 
que não quer calar: o que é preciso 
para incentivar o hábito da leitura, 
para fazer com que o brasileiro leia 
mais, que se interesse mais pela lite-
ratura? O consenso foi que o preço do 
livro, a falta de bibliotecas, o peque-
no número de livrarias existentes no 
Brasil não são, exatamente e exclusi-
vamente, os culpados disso. A educa-
ção em nosso país é que é deficiente, 
não está fazendo o seu papel como 
deveria.

A educação brasileira está num 
processo crescente de deteriorização: 
o sistema de ensino sofreu mudanças, 
nos últimos anos, que ao invés de 
melhorar o aprendizado do primeiro 
e segundo graus, complicaram méto-
dos que estava funcionando até então. 
A alfabetização, no primeiro grau, no 
sistema antigo, possibilitava que os 
alunos aprendessem a ler e escrever 
no primeiro ano. Hoje, com altera-
ções equivocadas, existem crianças 
no terceiro ano – considerando-se 
que foi aumentado um ano do ensino 
fundamental, com a inclusão do pré 
– e até no quarto que não conseguem 
dominar, ainda, a leitura e a escrita. 
Os professores são mal pagos, falta 
treinamento, qualificação, as escolas 
não são equipadas com o mínimo 
necessário, muitas vezes, para os pro-
fessores trabalharem, faltam escolas 
e das escolas existentes algumas es-

tão caindo aos pedaços. Falamos da 
escola pública, mas o rendimento da 
escola particular também não é dos 
melhores.

Constata-se, não é de hoje, que 
a educação, neste nosso Brasil, está 
caminhando para a falência, infeliz-
mente. E não está se fazendo muita 
coisa para mudar isso. Se a escola 
não melhorar, se a educação não tiver 
mais qualidade, essa lacuna que é a 
falta de tempo, a impossibilidade de 
incluir aulas de leitura e interpretação 
no conteúdo programático, para incu-
tir o gosto pela literatura em nossos 
leitores em formação, continuará.

E nossas crianças, nossos estu-
dantes crescerão sem estímulo para 
a leitura, crescerão sem gostar de ler 
e, além de não comprar livros, en-
trarão na vida adulta e enfrentarão o 
mercado de trabalho sem qualificação 
para conseguirem um bom emprego. 
E, consequentemente, não terão uma 
boa renda, o que os impedirá de com-
prar bons livros.

É uma bola de neve: se os peque-
nos leitores em potencial não apren-
derem a gostar de ler, não terão muito 
gosto pelo estudo, pois estudar signi-
fica ler, o que significa também que 
terão que trabalhar mais e ganharão 
menos, tendo menos tempo e dinhei-
ro para boas leituras. E não saberão 
nem aproveitar oportunidades mais 
baratas, como as bibliotecas e sebos 
que existem. E os filhos deles terão o 
mesmo destino, pois em casa que não 
tem livro, crianças não poderão gos-
tar de livros, pois não se gosta de uma 
coisa que não se conhece. E a bola de 
neve continuará rolando.

Não é uma nova descoberta, mas 
a verdade é que precisamos de mais 
atenção e mais dedicação do poder 
público pela educação, para que ela 
seja recuperada. Se não tivermos 
uma educação decente, nossas crian-
ças não serão adultos que gostarão 
de ler e a maldição, aquela que reza 
que “brasileiro não lê”, continuará a 
rondar nosso país. De maneira que a 
solução para que se leia mais é, mais 
do que tudo, uma educação de quali-
dade. Precisamos cobrar isso de nos-
sos governantes. Antes que seja tarde 
demais.
Texto de Luiz Carlos Amorim - Escritor, editor e 
revisor – Fundador e presidente do Grupo Literário 
A ILHA. Florianópolis SC 

O pior analfabeto é aquele
que sabe ler e não lê
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Trabalhando para garantir 
mais segurança nas estradas 
estaduais, o Governo do Esta-
do fechou mais um contrato de 
empréstimo com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento 
- BID para viabilizar melhorias 
em toda a malha viária estadual.

O valor destinado para o 
Programa Viário de Integração e 
Logística é de US$ 250 (duzen-
tos e cinquenta milhões de dó-
lares), sendo US$ 200 milhões 
financiados pelo BID e US$ 50 
(cinquenta milhões de dólares) 
de contrapartida do Estado. De 
acordo com o coordenador do 
Ceará IV, Quirino Ponte, os va-
lores são referentes a novas obras 
que terão início em 2017 com 
conclusão previstas até 2020.

O novo empréstimo, assina-
do na última quarta-feira (01), 
em Brasília, tem por objetivo es-
pecífico melhorar as condições 
de mobilidade, conectividade e 
segurança dos corredores rodo-
viários estratégicos de integração 
aos pólos produtivos e a outros 

Governador Camilo Santana anuncia que vai 
investir quase R$ 1 bi nas rodovias cearenses

Assessoria de Comunicação 
do DER Jóslen Barros 

Herbster 

modelos de transporte; eliminar 
parcialmente as descontinuida-
des na malha pavimentada, au-
mentando a conectividade e a 
eficiência da rede; apoiar a sus-
tentabilidade dos investimentos, 
mediante financiamento de um 
projeto piloto de manutenção por 

resultados; e melhorar a capaci-
dade institucional na gestão do 
sistema de logística de cargas.

As obras dão continuidade 
aos serviços de pavimentação e 
de implantação de melhorias vi-
árias que vêm sendo realizados 
pelo Governo do Estado.

Estupra-se uma moça de 16 anos, em uma favela do Rio, 
vítima de 33 tarados que, com certeza, tiveram castra-
da sua escolaridade e qualificação profissional devido ao 
descaso com que os nossos políticos tratam a educação.
Estupra-se a cidadania com unidades de polícia pacifi-
cadora que adentram comunidades carentes disparando 
a esmo balas que ceifam vidas e são computadas como 
“perdidas”.
Estupra-se o futuro de milhares de crianças e jovens que, 
na periferia, veem chegar a polícia e o narcotráfico, mas 
não escolas, teatros, cinemas, salas de dança, praças de 
esportes, oficinas musicais e literárias.
Estupra-se a nação quando se lhe impõe uma meta fiscal 
que amputa o orçamento da saúde e da educação, da cul-
tura e dos programas sociais.
Estupra-se a democracia quando políticos se locupletam 
em negociatas, estufam os bolsos de propinas, conspiram 
para sabotar a Lava Jato e ainda promovem um golpe par-
lamentar para tentar desviar o rumo das investigações.
Estupra-se o contribuinte honesto quando o ajuste fiscal 
não cria o imposto progressivo e são mantidas desonera-
ções tributárias e juros baixos para empresas e latifúndios 
que se gabam de sonegar.
Estupra-se a decência pública quando o ministro da Edu-
cação recebe um ator de filmes pornôs que lhe propõe, 
em nome da “moralidade ideológica”, vetar nas escolas 
qualquer tema de conteúdo político.
Estupra-se a possibilidade de se evitar estupros quando 
peças publicitárias e programas de TV reduzem a mulher 
a um atraente naco de carne destinado a servir de isca ao 
consumismo.
Estupra-se a vida afetiva saudável quando a sexualidade 
resvala para o prazer descartável a cada nova experiência, 
e os inacessíveis padrões de beleza causam frustração .
Estupra-se a moral dos jovens quando são mais estimula-
dos à competitividade que à solidariedade; ao alpinismo 
social que ao interesse pelo bem comum; a valorizar mais 
o mercado que os direitos humanos.
Estupra-se a subjetividade de uma geração quando, na 
família e na escola, não há formação ética, a espiritua-
lidade é confundida com religião e as utopias libertárias 
estigmatizadas como ultrapassadas e nocivas.
Estupram-se os valores quando as amizades virtuais pre-
valecem sobre as reais, e os apetrechos eletrônicos ser-
vem de biombo para se evitar a sociabilidade, a partilha, 
a ação comunitária, resguardando o usuário na redoma 
do individualismo egolátrico.
Estupra-se um país quando seus dirigentes são, em maio-
ria, estupradores de cofres públicos, da ética e da demo-
cracia, dedicados a fazer na vida pública o que se habitu-
aram a fazer na privada...

Estupra-se
Frei Betto é escritor, autor de 
“Reinventar a vida” (Vozes), 

entre outros livros. Este artigo
tem direitos autorais da

agência literária
Site Adital 

Após inaugurar as pra-
ças Aderson Tavares Bezerra, 
em frente ao Teatro Marquise 
Branca, e do Marco Zero no 
Centro de Juazeiro do Norte, 
a prefeitura vai entregar outras 
duas. O prefeito Raimundo 
Macedo agendou para os dias 
15 e 16 de junho as solenida-
des de inaugurações, respec-
tivamente, das praças da UPA 
no bairro Lagoa Seca e do Ae-
roclube ao lado do Aeroporto. 
Os atos foram marcados para 
as 18 horas desses dias.

Além disso, o município já 
está com os projetos prontos 
para construir mais 10 logra-
douros em diferentes bairros 
de Juazeiro. Quanto a Praça 
do Aeroclube, a ser inaugurada 

na próxima quinta-feira, con-
ta com moderna iluminação e 
piso, canteiros e jardins. É pen-
samento de Raimundão man-
dar implantar uma academia 
popular neste logradouro em 
cuja área é grande o número 
de pessoas fazendo atividades 

Prefeitura de Juazeiro vai inaugurar duas 
novas praças e construir outras dez

físicas.
Essa praça contribuirá para 

a valorização da área ao lado 
do trecho duplicado da Aveni-
da Virgílio Távora. Já a Praça 
do Marco Zero, inaugurada 
ano passado pela prefeitura, 
conta com espelho d’água e 

uma concha acústica coberta 
além de moderna iluminação, 
piso e bancos. O município 
já tinha melhorado a ilumina-
ção em diversos logradouros a 
exemplo da Praça Padre Cíce-
ro que estava completamente 
às escuras.

Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Crato se prepara para 
comemorar 252 anos. Inau-
gurações de espaços públicos 
estão sendo programadas para 
o período. O paço municipal 
estará sendo reinaugurado e 
entregue a toda a população 
cratense. Segundo o secretá-
rio de Obras da cidade, Tácio 
Carvalho, a parte interna do 
prédio foi concluída e adapta-
da à funcionalidade dos servi-
ços administrativos, com mais 
salas disponíveis. A parte de 
mobília está sendo adequada 

aos setores e, na área exter-
na, também sendo concluída 
uma praça. O espaço conta 
com uma área mais ampla, 
com acessibilidade e também 
será inaugurada no dia 21 de 
junho. 

O secretário afirma que ou-
tras obras, principalmente na 
parte de calçamentos, estarão 
sendo entregues à população. 
A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) terá ordem de 
serviço assinada. A Unidade 
Básica de Saúde – UBS, do 
Zacarias Gonçalves, e outra 
no bairro Palmeiral, estarão 
sendo entregues em breve. 
Tácio Carvalho afirma que 

apresar da crise, 
e de alguns pro-
jetos não terem 
o andamento sa-
tisfatório, houve 
encaminhamento. 
Segundo ele, o 
foco de trabalho 
era a parte de in-
fraestrutura, com 
melhores condi-
ções na área ur-
bana.

Governo municipal entrega novas obras nesse 
21 de junho dia do Município do Crato

Obras em
andamento >>

Assessoria de Imprensa 
Prefeitura do Crato 

<< REQUALIFICAÇÃO urbana tem sido meta do prefeito Raimundo Macedo. A cidade além de ficar 
mais bonita cria espaços de lazer e conforto para o juazeirense 

<< MELHORIAS viárias por todo o estado é uma preocupação do governador Camilo Santana que tem 
projetos para  recuperar rodovias e abrir novas trechos entre municípios
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De forma geral a denomi-
nação de Academia de Letras 
remonta à Grécia Antiga ten-
do como criador o filósofo e 
matemático Platão. A finali-
dade era a de reunir expoen-
tes culturais para debaterem 
assuntos de cunhos literários e 
linguísticos.

Ao longo dos séculos essa 
ideia foi sendo disseminada 
no mundo inteiro vindo a ge-
rar, em muitas cidades, impor-
tantes centros acadêmicos nos 
quais se notabilizaram grandes 
imortais. E foi na cidade de 
Crato, importante município 
brasileiro integrado à Região 
Metropolitana do Cariri Cea-
rense, verdadeiro celeiro cul-
tural, tradição esta advinda 
dos habitantes indígenas e dos 
colonizadores, estes chegados 
à região por volta do Século 
XVIII, que essa opinião en-
controu campo fértil para sua 
implantação, desenvolvimento 
e expansão. 

Assim, oportunamente, em 
18 de outubro de 1953, data do 
centenário de elevação do Cra-
to à categoria de cidade, nomes 
como Irineu Pinheiro, J. de Fi-
gueiredo Filho, Padre Gomes 
de Araújo, Raimundo Girão, 
Alencar Araripe e Jéfferson 
de Albuquerque se reuniram 
em torno de uma temática e 
fundaram, não só um centro 
acadêmico cujo ofício fosse 
ligado especificamente à litera-
tura, mas algo de abrangência 
cultural maior que prestigiasse 
e incentivasse, também com 
muita justiça, as secções das 
Ciências, do Folclore e das Ar-
tes e Ofícios.

Nasceu assim, predestina-
do a valorizar a cultura, a in-
telectualidade e a genialidade 
da Região do Cariri Cearense, 
o Instituto Cultural do Cariri 
(ICC). Para oficializar e divul-
gar os seus objetivos e feitos, 
junto à população local, como 

tambémàs outras das demais 
partes do Brasil, foi criada uma 
das suas maiores simbologias, 
no caso a Revista Itaytera.

23 de maio de 2016... Nesse 
fatídico dia as Letras, as Ciên-
cias, o Folclore e as Artes e Ofí-
cios caririenses ficaram, numa 
profunda consternação,sob o 
véu do luto. Às 160h00 fale-
cia, na cidade de Crato CE, a 
figura de Manoel Patrício de 
Aquino (Nezin)... um grande 
vulto que, nesse período, se 
preparava para exercer o seu 
quarto mandato de presidente 
do Instituto Cultural do Cariri.

Para aquelas e aqueles e 
que o conheciam (pessoas re-
sidentes dentro e fora da co-
munidade regional), o óbvio 
aconteceu, ou seja, esse regis-
trochocou a todos. Não só pela 
forma inesperada de como o 
fato ocorreu, mas, inclusive, 
pelo diferenciadoe incondicio-
nado amor que ele tinha à cul-
tura da região do Cariri cearen-
se e, em especial, ao Instituto 
Cultural do Cariri (ICC).

Em prol desta casa, (ICC), 
ele, no seu amor altruísta e in-
finito foi, entre tantos outros 
feitos meritórios,responsável 
pelas seguintes ações:
a) Criação da bandeira;
b) Elaboração do brasão;
c) Autoria da letra do hino;
d) Leiaute do diploma; 
e) Construção da sede própria...

Sobre este último fator - 
construção da sede própria – 
seu entusiasmo e dedicação

foram tão expressivos que, 
na ânsia de vê-la pronta, ele, 
pondo literalmente a “mão 
na massa” junto com osope-
rários foi, além de mentor, os 
seguintes personagens partici-
pativos dessa importante obra: 
construtor, pedreiro, servente, 
eletricista, encanador, pintor 
ezelador. Muito mais: além 
de batalhador incansável por 
verbas para a edificação foiele 

que, sacando muitas vezes do 
seu próprio bolso, desembol-
sou vultosa soma em dinheiro 
para acelerar e ver pronto esse 
importante e edificante sonho 
da comunidade regional, no 
caso a sede do Instituto Cultu-
ral do Cariri, acasa da intelec-
tualidade caririense.

Com o prédio construído, 
em seguida foi a hora de rees-
truturar a instituição empossan-
do, nas cadeiras vagas, nomes 
dignos de reconhecimento da 
nossa cultura, ao mesmo tem-
po em que manteve o apoio, 
nas dependências do ICC, aos 
funcionamentos dos projetos 
do Soldadinho do Araripe e 
do Memorial da Imagem e do 
Som. 

Poderíamos continuar ci-
tando aqui inúmeras outras 
iniciativas progressistas das 
gestões presidenciais de Ma-
noel Patrício de Aquino frente 
ao Instituto Cultural do Cariri, 
mas a redação sugere, para me-
lhor entendimento, concisão, 
coisa que eu, ávido por fazer 
justiça, findei extrapolando-a.

Seu modo de ser...
Nezin, diminutivo afetivo 

de Manoel e de Manoelzinho, 
tinha como estilo abrir as sole-
nidades do ICC usando de duas 
locuções bem ao seu estilo:

1ª) (Justificando um leve 
atraso na abertura dos traba-
lhos):- “Dado o adiantado da 
hora, daremos agora início a 
esta sessão...”;

2ª) (Orgulhosamente falando 

Roberto Jamacaru de Aquino   
é Membro do Instituto
Cultural do Cariri ocupante 
da Cadeira 16 – Artes e 
Ofícios cujo patrono é 
Cursino Belém de Figueiredo

do espírito da instituição): - “O 
Instituto Cultural do Cariri tem 
como lema a citação latina “Ad 
astra per áspera...”, que signi-
fica literalmente: «por ásperos 
(caminhos) até aos astros.”. Ou, 
em tradução livre: «chegar à 
glória por caminhos difíceis» ou 
«alcançar o triunfo (a imortali-
dade) por feitos notáveis”.

Pois é, meu caro presiden-
te Manoel Patrício de Aqui-
no. Hoje, com a sua partida, 
o imaginamos além dos as-
tros, no sodalício de DEUS, 
a presidir solenemente mais 
uma sessão do nosso queri-
do Instituto Cultural do Ca-
riri. Na plateia, a aplaudi-lo 
de pé, registramos, além do 
cantor Orlando Silva, seu ar-
tista predileto, como também 
de tantos outros vultos ilus-
tres, as presençasdas seguin-
tes imortalidades: Raimundo 
Quixadá Felício (o patrono da 
sua cadeira), Irineu Pinheiro, 
J. de Figueiredo Filho, Padre 
Gomes de Araújo, Raimundo 
Girão, Alencar Araripe, Jéffer-
son de Albuquerque, Amarí-
lio Carvalho, Cursino Belém 
de Figueiredo, Raimundo de 
Oliveira Borges e, em espe-
cial, uma grande figurade uma 
das suas admiráveiscrônicas... 
Com os olhos cheios de lágri-
mas ele, seu imortal persona-
gem, Pedro Cabeção!

Abraço de todos os seus 
confrades, acadêmicas e acadê-
micos, do nosso querido Insti-
tuto Cultural do Cariri. (ICC).

Crônica a Nezin Patrício
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<< Nezin - Manoel Patrício de Aquino, então presidente do 
ICC Instituto Cultural do Cariri

Achamos que o sentimento da perda ainda devaneia 
ignorando a realidade. O que é dito normalmente: 
“a ficha ainda não caiu.” É inacreditável que Nezin 
tenha nos deixado desfrutando ainda de tanto vigor 
e disposição. Em menos de 30 dias uma enfermida-
de avassaladora tomou-lhe o corpo e pós fim a uma 
vida que com tanta generosidade mais parecia per-
tencer a todos nós.
Manoel Patrício de Aquino cumpriu literalmente 
seu papel de homem, de esposo, de pai, de amigos e 
de servidor aqui na terra. Efetivamente realizou os 
sonhos de todos que lhe cercavam. Esteve presente, 
construiu, edificou e congregou valores em seu en-
torno. Isso é o que se chama de legado, um patrimô-
nio para sua geração e as futuras.
Ficou um vazio do Instituto Cultural do Cariri e um 
pesado sentimento de tristeza entre seus confrades e 
amigos. Manoel Patrício de Aquino era uma presen-
ça marcante à frente do ICC. Tinha sonhos e proje-
tos para melhorar a instituição. Pensava em deixar 
tudo conforme sonhara. Construiu a majestosa sede, 
mas precisava mais, queria montar um bonito e con-
fortável auditório com poltronas, palco, cortinas, 
iluminação e som, tudo o que precisasse para deixar 
um ambiente bonito e aconchegante. Seu tempo aqui 
na terra não lhe permitiu a realização desse sonho. 
No entanto deixou idéias e os alicerces para seus 
sucessores darem continuidades a seus projetos.
Como diz o velho ditado português: “Morre o ho-
mem, mas fica a fama.” Na verdade Nezim nunca 
quis deixar nenhuma fama, queria participar e con-
tribuir pela conservação e aprimoramento da cultu-
ra regional. Seu desprendimento e vontade de cons-
truir foram suficientes para que deixasse um legado 
ou mesmo uma missão para que seus amigos e con-
frades dessem continuidade a sua obra no Instituto 
Cultural do Cariri.
Nesse momento onde a humanidade vive as afliti-
vas agruras e o desconsolo pela busca de uma boa 
sobrevivência, ninguém quer encontrar tempo livre 
para as práticas filantrópicas, muito menos para se 
dedicar a estudar e preservar a cultura do povo. Na 
verdade um ou outro cidadão faz opção por esse tipo 
de atitude. Manoel Patrício de Aquino deu preferên-
cia a cuidar da preservação da história da região 
do Cariri, zelando pelo precioso acervo, amealhado 
ao longo de mais de sessenta anos, composto por 
uma infinidade de registros históricos, com jornais, 
revistas, livros, fotografias, gravações, peças, mate-
rial de pesquisa e resultados de análises de eventos 
ocorridos na região, enfim uma coletânea de docu-
mentos e outras formas de informações para estudos 
das novas gerações  com o cuidado para que nada 
seja perdido no tempo.
Muita gente nasce e deixa a vida passar. Nezin não, 
ele nasceu, construiu a vida e tudo o mais em seu 
entorno. Deixa plantado na terra: árvores, livros e 
filhos que darão frutos de boa qualidade dissemi-
nando o bem que será multiplicado com a mesma 
linhagem e a mesma estirpe.
Sua amizade e companhia no ICC engrandeceram 
a todos no amplo sentido da palavra. Ficam as sau-
dades ...

Manoel Patrício 
deixa um legado para 

todas às gerações

Luiz José dos Santos é 
jornalista diretor editor 

da Gazeta de Notícias e 
membro do Instituto

Cultural do Cariri 
ocupante da Cadeira 23 

– Artes e Ofícios
cujo patrono é

Paulo Elpídio Menezes
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DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada cordelista

da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no

Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na 

Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

CANTINHO DA POESIAFASCINAÇÃO
A Bella da Semana

HUMOR

Katlen Oliveira 

ÁRIES -  21 MARÇO - 20 ABRIL
A vida sentimental está marcada por situações graves. Hesitações pode-
rão valer-lhe atrasos e perda de oportunidades. 

TOURO  21 ABRIL - 21 MAIO
Tem de se manifestar contra comportamentos que o incomodam. Não 
vai conseguir grandes avanços repetindo argumentos.

GÉMEOS 21 MAIO - 20 JUNHO
Dê mais atenção ao que faz falta a quem está ao seu lado. Dia 
trabalhoso; nalguns casos terá de repetir tarefas.

CÂNCER 21 JUNHO - 22 JULHO
Poderá sentir-se cansado para enfrentar problemas ou desgostos. 
Vai conseguir melhorar a qualidade dos seus serviços

LEÃO 23 JULHO - 22 AGOSTO
Evite discussões relativas a situações que não pode resolver de 
momento. Deverá ter prudência em qualquer mudança.

VIRGEM 23 AGOSTO - 22 SETEMBRO
Passará por momentos agradáveis que deverá saborear. Terá de 
aguardar mais algum tempo para obter apoios que necessita. 

LIBRA 23 SETEMBRO - 22 OUTUBRO
Alguns assuntos podem não lhe agradar mas fale sobre eles. Não conte com 
a sorte para resolver problemas que criou.

ESCORPIÃO 3 OUTUBRO - 21 NOVEMBRO
Tende a criar conflitos por motivos fúteis. Não é bom dia para fazer em-
préstimos ou negociar com amigos ou familiares.

SAGITÁRIO 22 NOVEMBRO - 21 DEZEMBRO
As relações existentes serão felizes e os novos relacionamentos tam-
bém. Vão ser visíveis os resultados dos seus atos.  

CAPRICÓRNIO 22 DEZEMBRO - 19 JANEIRO
Não fuja a compromissos. Encontre formas consensuais de resolver difi-
culdades e não tome decisões sem estar apoiado.

AQUÁRIO 20 JANEIRO - 18 FEVEREIRO
Assuma o que quer; deve ser claro e frontal. Revela capacidade de 
progredir, esquecer mágoas e reservas. Dia gratificante.

PEIXES 20 FEVEREIRO - 20 MARÇO
Deve assumir a totalidade dos seus sentimentos. Mantenha-se calmo 
nos assuntos que envolvam dinheiro ou responsabilidades.

HORÓSCOPO

ACOMPANHE as previsões 
nos horóscopos publicados nesta

Gazeta de Notícias
são originários dos

melhores jornais portuguêses.

DICAS DE PORTUGUÊS

Fiquei sensibilizado
Comadre, com sua queixa!
Sua criatividade
Supera a de uma gueixa.
Somente pra lhe ajudar,
Eu ia candidatar...
Mas minha velha não deixa!

DALINHA CATUNDA
Compadre muito obrigada
Não cabe preocupação
Já arrumei um marido
E olhe! Faz um tempão
Amarrei bem amarrado
E o Santo foi o culpado
Desta minha arrumação.

COMPADRE LEMOS
Mas, se quer mesmo casar,
Repare o conselho meu:
Ganhe só na Mega Sena
E, rica, feito um judeu,
Complete logo a falseta,
Passe a chamar “Julieta”,
Que aparece um “Romeu”.

DALINHA CATUNDA
Amigo sou fazendeira
Sou mulher remediada
E já tenho um cabra macho
Que me ajuda na empreitada
Mesmo não sendo Romeu
Eu posso chamar de meu
Depois da graça alcançada.

COMPADRE LEMOS
Se isto não funcionar,
Lhe digo: vou sentir tanto!
Deixarei de ser poeta,
E calarei o meu canto.
E, no final dessa festa,
Comadre, o que lhe resta
É AFOGAR ESSE SANTO !!!

DALINHA CATUNDA
Lemos não se desespera
Eu demorei, mas casei
Não foi de papel passado
Foi do jeitinho que sei
Depois que afoguei o Santo
O ganso afoguei, garanto!
E o cabra nunca larguei

Já me casei
compadre Lemos

“Senão” e “Se não “

Senão = caso contrário.
Exemplo: É melhor estudar, senão (ou)  não passará no con-
curso

Se não = caso não, quando não
Exemplo: se não for julgado, (caso não) o crime pode pres-
crever.

am X ão
am = passado / ão = futuro

Exemplo: As crianças comeram muito no lanche hoje.
Pois sabem que amanhã comerão menos

Fique atento às dicas da Gazeta de Notícias para encarar as exi-
gências do cotidiano, do trabalho, de exames vestibulares e con-
cursos

Passando pela Alfândega
Uma jovem distinta, voltando em um voo da Suíça, faz uma per-
gunta a um padre que estava sentado ao seu lado: "Padre, posso 
lhe pedir um favor?"
"Claro. O que posso fazer por você?"
Piada Alfândega"Bem, eu comprei um secador de cabelo eletrônico 
muito caro, que está bem acima do limite máximo da alfândega. Eu 
tenho medo que eles confisquem. Será que o senhor poderia colocá-lo 
em baixo das suas vestes e passar pela alfândega para mim?"
"Veja, eu fico feliz em poder lhe ajudar", disse o padre. "Mas eu 
devo avisá-la que não posso mentir, caso eles perguntem qual-
quer coisa."
"Ah, mas o senhor é um padre!", diz a moça. "Tenho certeza que 
ninguém vai questioná-lo."
Quando chegaram à alfândega, ela deixou o padre passar antes, 
prestando atenção às perguntas do funcionário: "Padre, o senhor 
tem algo a declarar?"
Piada Alfândega"Da minha cintura para cima, eu não tenho nada 
a declarar".
O funcionário achou a resposta muito estranha, então perguntou: 
"E o que o senhor tem da cintura para baixo?"
"Eu tenho um pequeno instrumento maravilhoso, projetado para ser 
usado em uma mulher, mas que, até hoje, nunca foi usado".
Morrendo de rir, o funcionário disse: "Pode passar, padre. Próximo!"

Katlen Oliveira - Ela tem 23 anos, está concor-
rendo ao título de Musa do Brasileirão pelo Figueirense e ama 
futebol! Katlen Oliveira, a nova modelo do Bella da Semana, 
chama a atenção por onde passa. Já beijou mulheres, é viciada 
em academia e até já havia feito um ensaio sensual antes – mas 
só para ela! Agora ela decidiu mostrar alguns de seus atributos a 
todo o público masculino e vocês hão de concordar conosco: fez 
MUITO bem! Veja agora as fotos da loira de 1,72 m de altura e 
104 cm de bumbum.

Nascimento: 13 de janeiro de 1993, em Gaspar (SC). Cidade 
onde mora: Florianópolis (SC).

Medidas: Altura 1,72 m, quadril 104 cm, cintura 69 cm, busto 
90 cm, pés: 38.

CONFIRA outras gorotas no site:
https://www.belladasemana.com.br/

Na volta da lua de mel
Um velhinho de 75 anos, voltando da viagem de lua-de-mel, en-
contra um amigo que lhe pergunta:
- Então, como foi a lua-de-mel?
- Ótima!!! - responde o velhinho. O amigo insiste: 
- E o sexo, como foi? 
- Fizemos quase todos os dias!!!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo: quase fizemos na segunda, quase fizemos na ter-
ça, quase fizemos na quarta...

Acesse outras publicações de Dalinha Catundo 
nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/
http://literaturanacorda.com/dalinha/
http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
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A Câmara dos Deputados 
criou uma comissão para re-
discutir uma lei de 15 anos 
(1.013/01) que visa aprovar 
o uso do diesel para carros de 
passeio. A ação elevará o com-
bustível fóssil na matriz ener-
gética nacional. Com isso, o 
país se colocará na contramão 
do esforço global em reduzir 
emissões de gases de efeito 
estufa (GEEs), acordado pelos 
países signatários da COP 21, 
inclusive o Brasil. 

A legislação, se aprova-
da, também concorrerá com a 
produção do etanol nacional, 
que é um combustível menos 
poluente e renovável, por ser à 
base da cana-de-açúcar, e por 
isso, ainda absorve carbono 
da atmosfera quando na plan-
tação. O etanol hidratado, por 
exemplo, reduz em 80 % as 
emissões de GEEs em relação 
à gasolina, como apontou um 
estudo da Embrapa. A Federa-
ção dos Plantadores de Cana 
do Brasil (Feplana) critica a 
ação parlamentar em desacor-
do com as atuais necessidades 
ambientais e econômicas, pre-
judicando inclusive a cadeia 
produtiva canavieiro do país, 
que gera 800 mil empregos 
diretos e fatura 15 bilhões por 
ano.

O motor à diesel em car-
ros de passeio é uma tecnolo-

gia em desuso no mundo, em 
especial na Europa. Uma das 
razões é que este combustível 
emite mais poluentes que os 
outros, sobretudo o Oxido de 
Nitrogênio, substância com-
provadamente cancerígena. 
“O Brasil não pode ficar refém 
do lobby de fabricantes desses 
veículos que perdem merca-
do nos seus países de origem 
diante do esforço global para 
reduzir o GEEs”, alerta Ale-
xandre Andrade Lima, presi-
dente da Feplana.

O dirigente ressalta que 
nada pode justificar o aumen-
to do combustível poluente 
em detrimento ao renovável, 
ainda mais quando o Brasil é 
pioneiro e exemplo mundial 
na superação dos desafios no 
uso da bioenergia da cana, 
sendo do etanol combustível 
ou a geração eletricidade. O 
setor sucroenergético tem uma 
cadeia muito complexa e com 
altos benefícios para socieda-
de. Ele conta com um parque 
tecnológico sofisticado, que 
vai do plantio à fabricação 
dos produtos (álcool, açúcar 
e energia), sem contar com a 
sofisticação do motor flex (ga-
solina e etanol).

Além disso, apostar na po-
pularização do motor à diesel 
promoverá um grande proble-
ma econômica para o país, já 
que ele é muito subsidiado 
pelo governo. O diesel tem 
uma tributação 49% inferior 
ao da gasolina. E nos carros 
de passeio, caso se aprove esta 
lei, será preciso subsidiá-lo 
ainda mais, hoje muito usado 
só pelo setor de logística. Com 
isso, prevê-se um aumento na 

tributação que pode chegar a 
74%, correspondendo a uma 
perda de arrecadação que 
pode ultrapassar R$ 1 bilhão 
ao ano. 

Aliado à isso, a lei terá um 
efeito negativo também sobre 
a balança comercial do Brasil. 
Isso porque será necessário 
pagar mais pelo aumento da 
importação de diesel, já que o 
país é dependente da sua im-
portação e elevará mais com a 
frota maior. 

Retomar o debate da lei do 
carro à diesel está fora de sin-
tonia da necessidade do mun-
do atual e só gerará proble-

Deputados ‘ressuscitam’ lei de 15 anos na contramão 
ambiental, o uso de diesel em carros de passeio

mas econômicos, ambientais, 
à saúde, e à cadeia produtiva 
da cana nacional. “O mundo 
percebeu o potencial do nos-
so etanol em sintonia com as 
necessidade socioambientais 
do planeta, mas esta lei vai na 
contramão do interesse global 
e nacional”, crítica Andrade 
Lima. 

O dirigente desabafa e diz 
que precisa chegar o momen-
to do governo dizer se quer 
ou não o combustível renová-
vel na matriz energética, pois 
o setor sucroenergético está 
abandonado rumo à extinção, 
dezenas de usinas fecharam 

nos últimos anos e outras de-
zenas estão em recuperação 
judicial por falta de políticas 
públicas de médio e longo 
prazo. Ele apela que o novo 
governo federal possa reposi-
cionar o setor sucroenergético 
dando a relevância merecida. 

Pareceres 
contrários à lei 

1.013/01
A Feplana aproveita para 

informar que diversos minis-
térios e órgãos públicos e as-

sociações e entidades do setor 
privado já se posicionaram 
contra a  utilização do diesel 
para carros de passeio. A lista 
já conta com o Ministério de 
Minas e Energia;Ministério do 
Meio Ambiente; Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis; Petrobrás; 
Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo;Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis ; Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores; União 
da Indústria de Cana de Açúcar 
e a Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

Robério Coutinho 81 9 9971-0806
Assessoria de Imprensa 

da Feplana Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil

<< POLUENTE combustível diesel emite mais poluentes que os outros, sobretudo o Oxido de Nitrogênio, subs-
tância comprovadamente cancerígena

Crise aguda do setor su-
croenergético do País também 
afetou o Nordeste. Os fornece-
dores de cana tiveram que to-
mar uma decisão ousada para 
evitar a extinção do setor diante 
dos efeitos do fechamento das 
usinas. Eles formaram coopera-
tivas e reativaram importantes 
unidades no NE, aplicando de 
forma prática o conceito de tirar 
oportunidades frente à crise

A crise econômica e a perma-
nente falta de políticas públicas 
para o setor canavieiro também 
afetaram usinas, fornecedores e 
cidades nordestinas. O segmen-
to ainda enfrentou problemas 
das secas recorrências, inclusi-
ve a maior dos últimos 50 anos, 
com o fechamento de diversas 
unidades. A situação fez com 
que os fornecedores de cana se 
unissem e reativassem coopera-
tivas, reabrindo três usinas, sen-
do duas em PE e uma em AL. 
A Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), cujo 
presidente foi um dos respon-

sáveis pela reativação de uma 
delas, destaca a iniciatva que 
evitou com que os canavieiros 
vissem passivamente a sua pro-
dução morrer no campo sem ter 
para onde fornecer com as usi-
nas fechando, podendo levar a 
extinção deste tradicional setor 
socioeconômico no NE.

Mais de dez usinas fecha-
ram em PE nos últimos anos, 
com destaque a alguns parques 
fabris com as maiores produ-
ção, a exemplo da Pumaty, em 
Joaquim Nabuco (Zona da Mata 
Sul) e da Cruangi, em Timbaú-
ba na Mata Norte. Com isso, 
centenas de fornecedores per-
deriam a produção. Não teriam 
para onde moer, já que muitas 
usinas fecharam. “Decidimos 
não ficar de braços cruzados 
apesar de todos os desafios da 
economia, clima, e da falta das 
políticas públicas, inclusive a 
suspensão do pagamento da 
subvenção para a cana nordes-
tina, iniciada no governo Lula”, 
diz Alexandre Andrade Lima, 
presidente da Feplana, que tam-
bém preside a Associação dos 
Fornecedores de Cana de Per-
nambuco (AFCP).

“Foi então que reativa-

mos duas cooperativas em PE 
(Agrocan e Coaf) e decidimos 
arredar, reabrir e gerir as usinas 
Pumaty e Cruangi a partir dos 
anos 2014 e 2015 respectiva-
mente”, explica Andrade Lima, 
que preside a Coaf - cooperati-
va de fornecedores de cana da 
Mata Norte que passou a gerir a 
Cruangi. A cooperativa de cana-
vieiros da Mata Sul (Agrocan), 
liderada pelo Sindicato dos 
Cultivadores de Cana do Esta-
do (Sindicape), ficou à frente da 
Usina Pumaty, que segue para a 
terceira safra seguida.  Ambas 
as unidades devem reiniciar o 
período de moagem em agosto.

Pernambuco é o segundo 
maior produtor de cana no Nor-
deste. O líder é o estado vizinho 
de Alagoas, onde também con-
tou com outra experiência de 
reativação de usina para enfren-
tar a maior crise do setor cana-
vieiro no País. A Cooperativa 
dos Produtores Rurais do Vale 
de Satuba (Coopvale) arrendou 
e retomou em 2015 a moagem 
da usina Uruba, em Atalaia.

Andrade Lima destaca a 
importância da reativação das 
três usinas para o setor ca-
navieiro e para a economia 

das cidades envolvidas com 
a cadeia produtiva da cana na 
Zona da Mata desses estados. 
Milhares de postos de trabalho 
foram reativados, reaqueceu os 
mercados de máquinas e dos 
demais fornecedores das usi-
nas e ainda o comercio local 
das cidades, além de voltar a 
arrecadar milhões em impostos 
para cidades e estados. 

Mais efeitos positivos

 Feplana destaca mais pon-
tos positivos para o setor e aos 
beneficiários com esta arroja-
da iniciativa dos canavieiros 
do NE, que viu oportunidades 
diante da crise. O primeiro é de 
agregar mais valor a cana do 
produtor. O agricultor coopera-
do ganha pela cana fornecida à 
usina reativada e ainda recebe 
com a comercialização do pro-
duto fabricado pela unidade fa-

bril. Outra benfeitoria é o paga-
mento em dia da cana fornecida. 
Em muitas das outras usinas os 
canavieiros costumam ter pro-
blemas para receber. A valoriza-
ção do fornecedor é mais outro 
ponto importante. As unidades 
passaram a valorizar seus forne-
cedores de cana com a existên-
cia dessas usinas dos coopera-
dos, que acabam balizando, de 
certo modo, o setor.

Produtores de cana enfrentam crise com reativação de usinas no NE

<< COOPERATIVA a formação de uma cooperativa sucroalcooleira com apoio do Governo e finan-
ciamento do Banco do Nordeste seria a solução para reativaçãoda Usina Manoel Costa Filho de Barbalha

Robério Coutinho Assessoria de 
Imprensa da AFCP Associação 
dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco
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É nauseante assistir à manifestação na tribuna do Senado 
de senadores petistas, desnorteados com o processo de 
impeachment de Dilma Rousseff, rebuscando de qualquer 
forma motivos para reprochar o governo interino de Mi-
chel Temer.  Desfila nessa linha de frente um quarteto do 
barulho: Gleisi Hofhfmann (PT-SC), Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), Fátima Bezerra (PT-RN) e Lindbergh Fa-
rias (PT-RJ).
Quanto ao processo legal do impeachment de Dilma 
Rousseff, insistem os senadores petistas na surrada can-
tilena de golpe, golpe e golpe, fingindo desconhecerem a 
posição constitucional do STF, que já impugnou as várias 
tentativas do advogado Eduardo Cardozo e outros de me-
lar o julgamento.
Ao contrário do que afirma, por exemplo, a senadora Fá-
tima Bezerra, o PT se borra de medo das investigações. 
Primeiro, foi o mensalão, que condenou uma quadrilha 
petista corrupta ao xilindró, como José Dirceu. Agora, é 
o petrolão - a continuação do mensalão –, que está aí des-
mascarando a vestal petista e de outros sem-vergonhas 
políticos, e mostrando ao Brasil e ao mundo a engenharia 
corrupta, montada por LULA, que elegeu DILMA, a sua 
criatura, para dar continuidade ao desmonte de nossas 
instituições, como a Petrobras, assaltada descaradamen-
te por uma máfia instalada no país.
Sem argumentos, porque a incompetência do papagaio fa-
lador, Eduardo Cardozo, não foi capaz de mudar a razão 
do pedido de impeachment, tentam os vira-latas petistas 
desfigurar os motivos principais da peça acusatória para 
pretender arrolar o áudio de Sérgio Machado.  Muito 
curioso, pois não aceitaram a inclusão no processo das 
delações de Delcídio do Amaral. E as delações de Mar-
celo Odebrecht divulgadas pela revista ISTOÉ, em que a 
Lava-Jato chega oficialmente a Dilma Rousseff, vão ser 
incluídas no processo de impeachment?
A sociedade, bem ao contrário do que afirmam os par-
lamentares dilmistas, tem a percepção exata do grau de 
corrupção que envolve o governo afastado, bem como 
é testemunha da incompetência demonstrada por Dilma 
Rousseff, bastando ver o estado de bancarrota em que se 
encontra o país, com mais de 11 milhões de desempre-
gados endividados, empresas fechando diariamente e a 
inflação voltando aos dois dígitos.
Querem criticar Michel Temer, mas os ministros acusados 
de envolvimentos ilícitos, no governo interino, são logo 
substituídos e não se aproximam da longa lista de minis-
tros corruptos que desfilaram nos governos do PT.
Com a iminência da decretação do impeachment, parla-
mentares petistas ameaçam com mobilizações pelo país. 
Ora, a posição da maioria do povo brasileiro, a favor do 
impeachment, supera em muito o contingente dos movi-
mentos sociais petistas, acrescidos dos baderneiros do 
MST e das Centrais Sindicais comunistas. Assim, os vi-
ra-latas petistas podem ir às ruas, pois os latidos desses 
guaipecas, além de não assustarem ninguém, não propa-
garão nenhum eco no país.

Os guaipecas petistas 
estão espavoridos

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado

Balneário Camboriú-SCOs beneficiados no Progra-
ma ‘Minha Casa, Minha Vida’, 
da cidade do Crato, já estão com 
a data definida para receberem 
as chaves do primeiro conjunto 
habitacional concluído, o Mon-
senhor Montenegro, com 596 
unidades. Será dia 30 de junho. 
Segundo o secretário da Cidade, 
José Muniz, todo um esquema 
para entrega das unidades habi-
tacionais está sendo minuciosa-
mente planejado, para que haja 
repasse simbólico das primeiras 
chaves pelas autoridades e re-
presentantes institucionais, du-
rante solenidade.

Segundo ele, os moradores 
irão receber as chaves e ter todos 
as instalações da moradia testa-
das e avaliadas para que possam 
ocupar o seu imóvel. Ônibus se-
rão fretados para levar os mora-
dores até o local, mas esse pro-
cedimento será realizado para 
melhor organizar a entrega, que 
ainda está sendo debatida junto 
aos responsáveis pela obra, e o 
órgão financiador, que é a Caixa 
Econômica Federal (CEF). On-
tem mesmo houve reunião, com 
a presença do secretário José 
Muniz, para debater os procedi-
mentos.

O secretário destaca o mo-
mento de grande relevância para 
o Município e as centenas de 
pessoas que serão beneficiadas 
com esse programa. É o maior 
em habitação, já executado na 
cidade do Crato, e que reduz o 
déficit habitacional na cidade, 
em mais de 30%.

Até no máximo o mês de se-
tembro, estarão sendo repassa-
das as casas do conjunto habita-
cional Filemon Limaverde, com 
mais 982 casas, cujo sorteio dos 
contemplados ocorreu no dia 25 
de maio. Segundo os constru-
tores, a obra está com mais de 
92% dos serviços concluídos 

e se encontra na fase de acaba-
mento, com aplicação de piso e 
pinturas.

Prefeitura do 
Crato consegue 

autorização 
ambiental para 

pavimentação da 
CE 561, que liga 
Crato a Santa Fé.

   
O prefeito do Crato, Ronal-

do Sampaio Gomes de Mattos, 
obteve ontem a autorização am-
biental definitiva para a obra de 
construção da estrada que liga o 

Crato ao Distrito de Santa Fé, na 
CE – 561, tão sonhada pelos mo-
radores da localidade. O chefe 
do executivo esteve na Regional 
6 do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMbio), em Cabedelo, na Pa-
raíba, órgão que ficou responsá-
vel pela expedição do licencia-
mento. Ele recebeu o documento 
das mãos da coordenadora do 
órgão, Mary Carla Marcon. O 
prefeito esteve acompanhado da 
equipe técnica do Município do 
Crato, responsável pelos levan-
tamentos necessários para aten-
der as exigências do Instituto 
ambiental.

O prefeito destacou o empe-
nho que o Carto vem tendo nos 
últimos anos, para que a estrada 

A entrega de 596 unidades do programa “Minha 
Casa, Minha Vida” será no dia 30 de junho em Crato

seja definitivamente construí-
da. Ele lembrou que no ano de 
2014, a administração cratense 
realizou parceria com o Depar-
tamento Estadual de Rodovias 
(DER), se comprometendo com 
a responsabilidade da avaliação 
do impacto ambiental causado 
pela construção, com documen-
tos necessários para a liberação 
dos serviços no local.

Ano passado, o Município 
definitivamente concluiu os es-
tudos, com investimentos de 
cerca de R$ 150 mil, repassando 
a documentação exigida para o 
ICMbio. O prefeito ainda des-
tacou que tal cuidado é por o 
trecho da estrada estar inserido 
na Área de Proteção Ambiental 
(APA), da Chapada do Araripe. 
“A autorização ambiental sem-
pre foi o entrave desta obra, e, 
somente com essa autorização 
o DER, poderia seguir com o 
licenciamento ambiental junto 
àSuperintendência Estadual do 
Meio Ambiente (SEMACE).

São anos de reivindicações 
da comunidade de Santa Fé, es-
trada de grande movimentação, 
tendo em vista o crescimento da 
comunidade nos últimos anos, 
além de ser área de escoamento 
de produção agrícola. O projeto, 
cujo processo de licitação já se 
encontra em andamento, inclu-
sive com publicação de edital, 
agora é uma realidade. O finan-
ciamento da obra será do Go-
verno do Estado, mas contando 
com essa importante parceria 
com a Prefeitura do Crato, por 
meio do compromisso firmado 
pelo prefeito. Nos últimos anos, 
já que a estrada é estadual, a 
administração do Crato vinha 
dando assistência constante para 
minimizar as dificuldades de trá-
fego na área.

O prefeito Ronaldo agrade-
ce a parceria da Regional 6 do 
ICMbio, na empreitada de uma 
tão esperada conquista para o 
Município do Crato. “Esse era 
um sonho da nossa gestão, que 
não medimos esforços para con-
seguir”, afirma.

Do Release da Assessoria 
de Imprensa da

Prefeitura do Crato

<< RONALDO tem mostrado empenho para conseguir re-
cursos para as obras em andamento e vencer obstáculos a 
exemplo da estrada Crato distrito de Santa Fé 

João Batista foi um prega-
dor judeu do início do século 
I. João Batista era filho do 
sacerdote Zacarias e Isabel, 
prima de Maria, mãe de Jesus. 
Foi profeta e é considerado, 
principalmente pelos cristãos, 
como o “precursor” do pro-
metido Messias, Jesus Cristo.

A importância do seu nome 
João advém do seu significa-
do que é “Deus é propício” e 
apelidaram-no “Batista” pelo 
fato de pregar um batismo de 
penitência. Batizou muitos ju-
deus, incluindo Jesus, no rio 
Jordão, e introduziu o batis-
mo de gentios nos rituais de 
conversão judaicos, que mais 
tarde foram adaptados pelo 
cristianismo.

É o único santo cujo nas-

cimento e martírio, tem como 
data em 24 de Junho, onde são 
evocados os festejos juninos 
pelos cristãos.

Festas juninas ou festas 
dos santos populares: são o 
período centrado após o inver-
no no Brasil e festejados com 
fogueiras e indumentárias que 
caracterizam os costumes e a 
cultura sertaneja.

A Igreja Cristã, designa 24 
de junho como o dia de festa 
em homenagem ao mártir cris-
tão São João Batista e celebra 
a véspera de São João e o Nas-
cimento de João Batista.

A cidade de Cedro tem 
como padroeiro São João Ba-
tista que é efetivamente feste-
jado todos os anos no dia 24 
de junho.

Comunidade de Cedro ce-
lebra seu Santo adorado, com 
a paróquia abrindo os festejos 
de seu Padroeiro neste dia 14. 
A programação de abertura 
acontece com o hasteamento 
da bandeira e prossegue com 
a celebração de uma missa so-

lene. Por todo pe-
ríodo a haveráão 
confissões e ritu-
ais da liturgia para 
atender os fieis. 
As comemorações 
irão se estender 
até o dia 24, quan-
do acontecerá o 
encerramento das 
festividades reli-
giosas com a tra-
dicional procissão 
conduzindo o an-
dor com a preciosa 
imagem do Santo 
Padroeiro pelas 
principais ruas da 
cidade terminando 
com a missa. A pa-
róquia de São João 
Batista faz parte da 
Diocese de Iguatu 
e reúne comuni-
dades católicas de 
outros municípios 
vizinhos. 

Cedro promove a tradicional festa de seu padroeiro
Do colaborador

Donizete de Sousa
(Lavras da Mangabeira) e

da Redação

A VALIOSA estátua 
venerada pelos 
cedrenses >>
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Aline Maria
Para realizar 
grandes 
conquistas, 
devemos não 
apenas agir, mas 
também sonhar; 
não apenas 
planejar, mas 
também acreditar.

Falando da atual adminis-
tração, Ana Nilma disse que o 
prefeito Nilson Diniz trabalha 
com seriedade, inclusive, cin-
tando que na área da saúde, 
não existe filas para cirurgias 
eletivas. Para Ana Nilma, atu-
almente a mulher cedrense é 
respeitada e não existe mais 
parto dentro de ambulância 
como se via em gestões pas-
sadas e o atendimento gineco-
lógico é uma realidade, assim 
como a mastologista e ainda 
as consultas especializadas 
pagas pela municipalidade.

Ana Nilma enalteceu o 
fato da secretária de Saúde, 
Sayonara Cidade, realizar as 
prestações de contas sistema-
ticamente. A vereadora citou 
também que doutor Bitu aten-
de uma média de 60 pessoas 
por dia além do plantonista 
no hospital Zulmira Sedrin de 
Aguiar.

Ana Nilma comentou ma-

térias nos jornais, onde esse 
município aparece semanal-
mente de forma positiva, in-
clusive o prefeito Nilson  Di-
niz entre os melhores gestores 
do Estado.

A presidente da Câmara 
destacou as benfeitorias no 
bairro Divisão e com alegria 
anunciou que em breve será 
assinada a ordem de serviço 
para o calçamento de ruas na 
sede do distrito de Assunção. 
Por último anunciou as festi-
vidade aluisivas a Santo An-
tônio na localidade Assunção 
e também no distrito de Santo 
Antônio, e encerrou relatando 
sobre a grande reforma em-
preendida na Praça Nilo Viana 
Diniz.

Vereadora Ana Nilma rebate críticas e 
diz que a saúde é feita com seriedade 
pela atual administração de Cedro

Ana Nilma é vereadora presidente 
da Câmara Municipal de

Cedro Ceará  >>

Cineasta Jackson Bantim é homenageado 
pela Escola Dom Vicente Matos no Crato

As homenagens prestadas 
pela Escola Dom Vicente de 
Araújo Matos ao cineasta, ho-
mem da cultura e organizador 
do Memorial da Imagem e do 
Som do Cariri, Jackson de Oli-
veira Bantim > o Bola, são por 
demais merecidas visto os seus 
relevantes serviços prestados 
aos estudos e preservação da 
cultura na região.

Jackson não tem medido 
esforços para amealhar equi-
pamentos, peças, fotos e gra-
vações para a o Memorial que 
nos últimos meses tem sido 
ponto de visita de estudantes e 
pesquisadores de várias escolas 
que querem explorar o assunto. 
O Bola também encontra tem-
po para participar ativamente 
do Club Foto Cariri, um mo-

vimento que procura resgatar 
a memória fotográfica da cida-
de no princípio de século pas-
sado e registrar as mudanças 
que aconteceram nos locais e 
as alterações na arquitetura das 
fachadas dos antigos prédios. 
Na URCA Universidade Regio-

nal do Cariri Jackson Bantim é 
articulador de eventos culturais 
e cinegrafistas para documentá-
rios do Geo Park Araripe, tendo 
esse material distribuído por 
vários países com cientistas que 
pesquisam e estudam os fósseis 
da região do Araripe.

<< TROFEU foi a gravação de uma foto de Bola em uma pedra. Na 
foto acima professores da escola e familiares de Jacksom Bantim 

A GAZETA DE NOTÍCIA
faz um jornalismo diferenciado: ético, sério 

e comprometido com a verdade que é o 
interesse maior do leitor


