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Governo do 
Ceará entrega 
segunda etapa 
da urbanização 
do bairro 
Seminário, no 
Crato

Nesta sexta-feira (8), o 
governador Camilo Santana 
entregou para a população do 
Crato a 2ª etapa da recupera-
ção ambiental e urbanística do 
bairro Seminário. A obra, exe-
cutada pela Secretaria das Ci-

dades, era uma reivindicação 
antiga da população e foi viabi-
lizada pelo Governo do Ceará, 
com um investimento total de 
R$ 33.500.009,95, benefician-
do, assim, aproximadamente 
12.500 famílias na região. << GOVERNADOR Camilo Santana entrega ao povo do Crato a 2ª etapa das obras da encosta do Seminário

Renova Tudo Zenir, com ofertas imperdíveis para você! 
Confira na loja mais próxima: LG K4 com dual chip e 
câmera de 5 mp por apenas R$ 699,00 à vista ou em 12x 
de R$ 69,90! 
Oferta válida somente no estado do Ceará, durante o mês 
de julho de 2016, ou enquanto durar o estoque.

GRENDENE comemora 20 anos de sua fábrica em e Crato

Nesse dia 26 de junho úl-
timo, a Indústria Grendene 
completou 20 anos da sua 
chegada à cidade de Crato. 
Para comemorar foram re-
alizados eventos a partir do 
dia 01 de julho. Uma reunião 
no auditório da fábrica com a 
presença do prefeito do Cra-
to – Ronaldo Sampaio Go-
mes de Mattos, o presidente 
da Câmara Municipal – vere-
ador Pedro Eugênio, o padre 
José Vicente – que abençoou 
a fábrica na sua inaugura-
ção em 1996, autoridades 
do município representantes 
das instituições de educação, 
saúde e cultura do municí-
pio e instituições parceiras 
da Grendene, representantes 
das associações classistas, 

imprensa, gestores, funcio-
nários da Grendene e seus 
familiares.

Na oportunidade, foram 

prestados os agradecimento 
da Grendene ao Município e 
à comunidade de Crato pela 
acolhida ao empreendimento, 

e a entrega do título de Cida-
dão Cratense ao gerente de Di-
visão de Produção da empresa, 
Luciano Mantovani.   Pág 07

Reportagem local

<< EVENTO com agradecimentos e entrega de honrarias para os colaboradores da GRENDENE
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OPINIÃO

A garotinha que conheci
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.

Muda Mundo

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

O conforto que a fila traz
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

Dom Gilberto é um
homem de bem

Estava pensando dia desses 
como traz segurança ter uma fila.

Especialistas falam que inde-
pendente do tamanho do seu salário 
você deve, obrigatoriamente ter fila 
de dinheiro.

Uma fila, ainda que pequena, em 
um lugar escondido que não dê para 
pegar a qualquer hora.

Quem tem muito faz uma fila 
gigantesca, quem tem pouco uma 
filinha, mas todos, até você, devem 
ter uma.

Nunca ouvi nada sobre o assun-
to, mas como somos amigos eu digo 
a você: tenha uma fila de papel hi-
giênico.

O glorioso e insubstituível pa-
pel está conosco nos momentos de 
maior solidão e por suas atividades 
serem absolutamente intrasferíveis 
e indelegáveis tenha sempre uma 
fila deles.

Poderíamos falar por horas das 
coisas que nos trazem conforto 

quando temos filas.
 Para mim é muito importante 

ter fila de milho de pipoca, polvilho 
molhado e caneta azul.

Tendo essas filas eu sei que quan-
do sentir fome e tiver tempo posso 
comer pipoca e assistir televisão. 
Caso não tenha tempo, como tapio-
ca em pé, entre o fogão e a pia. 

E com a fila de canetas azuis 
sei que enquanto tiver assunto tem 
combustível.

Mas a mais deliciosa das filas é 
a fila de beijo.

Não estou falando de um monte 
de beijo, vindo de tudo que é lado, 
não!

Estou falando de ter por perto, 
bem perto de preferência, aquela 
pessoa que guarda nos lábios a fila 
de beijos que é só sua.

Essa sim é fila boa!
Vivi Antunes ajunta letrinhas 

toda segunda, quarta e sexta no site: 
www.viviantunes.wordpress.

Quando me via, atirava-me um 
olhar pleno de admiração; e, enlaçan-
do com frágeis bracitos, o meu pesco-
ço, enchia-me de doces beijinhos.

Era pequenina, de tez cor de 
centeio, daquele centeio moreno, 
que só se encontra em morenas ter-
ras de Trás -os -Montes.

Tinha olhos castanhos-escu-
ros; lábios rubros, como cerejas, 
sempre húmidos; narizinho curto, 
levemente achatado; e sedosos ca-
belos, claros, com belos reflexos 
de oiro velho.

Trazia - quase sempre, - vaporoso 
vestidinho branco, imaculadamente 
branco, de meia-manga, com leve ren-
da, igualmente branca, nos bordos.

Parecia uma princepezinha 
moura; princepezinha encantada, 
que encantava todos, com o olhar 
terneroso e feiticeiro.

A seu pensar, eu era uma figura 
misteriosa. Aparecera do nada. Vie-
ra de longe, de longe paragem; de 
cidade banhada pelo imenso ocea-
no; oceano que ela mal conhecia…

Mas alguém, que logo compre-
endera, que podia confiar. Abrir o 
pequenino coração, ansioso de ser 
amado, e quiçá, de amar.

E, no entanto, a diferença de ida-
de, sendo colossal… não nos aparta-
va; ao invés: aproximava-nos, ainda 
mais; permitindo afectos, sem malí-
cia humana; sem reprovações hipó-
critas, de línguas linguareiras.

Sempre que nos encontrávamos – 
e eram tantas vezes! … – sempre ha-
via novidade para narrar e mostrar.

Tudo nos servia de conversa…; até 
simples infantilidades! …. E se a boca 
se fechava, nossos olhos indiscretos, 
falavam em silencio, e cruzavam-se e 
recruzavam-se: em felizes e festivos, 

sorrisos amorosos.
Na minha já longa existência, nun-

ca possui tamanha amizade. Amizade 
de menininha que despertava para 
a vida. Vida, que ainda podia contar 
pela mãozinha rechonchuda….

Deus ofereceu-me essa amizade 
infantil, muito antes de possuir a mi-
nha própria criança: carne da minha 
carne; sangue de meu sangue…

Quando a velhice chega, e a tar-
de adormece, na luz ensanguentada 
do crepúsculo, que antecede a mor-
te, a memória, acorda para o passa-
do; para passado que passou, e nos 
persegue sempre, como sonho, que 
entristece e alegra.

Vejo, agora – com nitidez que me 
confunde –: cenas, diálogos, com-
panheiros de brinquedo de outrora, 
como se fossem crianças; como se 
tivessem: as mesmas linhas juvenis, 
a mesma graciosidade, os mesmos 
gestos imprecisos, as mesmas ex-
pressões interrogativas…

Por sortilégio, que desconheço, 
todo o passado nasce e renasce den-
tro de mim, como se nada houvesse 
mudado; então, no meu rosto enve-
lhecido, nos meus lábios descora-
dos, aflora a sombra de um sorriso: 
sorriso do passado, sorriso de sau-
dade…

Hoje, lembrei-me dessa ga-
rotinha, que se sumiu no mundo, 
como se sumiram, um a um, todos 
os meus lindos sonhos de menini-
ce; mas que, para sempre, ficaram 
retidos, na retina, como lembrança 
saudosa, ainda que esfumada, de 
velhos tempos, que, inseguro e hesi-
tante, buscava um novo rumo, ainda 
incerto, para a minha vida; então: 
triste e solitária; plena de ilusões e 
fantásticas fantasias…

Confesso que sinto repulsa, ver-
gonha, decepção pelo vangloriar 
dos EUA (ou qual pais fosse) que, 
ao custo de US$. 1,1 bilhão tenham 
alcançado a órbita de Júpiter, 
evento que benefício nenhum trará 
para a humanidade enquanto aqui 
na Terra o terrorismo se expande, 
destrói países e milhões de inocen-
tes perdem seus lares e migram ou 
morrem trucidados e de fome; por 
decorrência de incompetência téc-
nica não temos a cura do câncer 
nem da AIDS e simples mosquitos 
se tornam os maiores inimigos da 
humanidade (depois do próprio ser 
humano). Sinto o mesmo ao saber 
da realização da semana do esno-
bismo inconsequente que é o luxo 
da “Alta Costura”, que agora re-
alizada em Paris, quando milhões 
de seres humanos padecem de frio 
à falta de agasalhos mundo afora. 
Sinto tanto quanto ao saber dos 
gastos exorbitantes em estruturas 
para Olimpíadas quando o Rio de 
Janeiro que a sediará sequer tem 
condições de segurança, onde a 
guerra civil é iminente e as forças 
policiais não garantem a ordem 
pública como bem reconhece o pre-
feito municipal, além de que poli-
ciais, professores, servidores pú-
blicos estão sem receber salários 
e hospitais fecham suas portas à 
falta de recursos. Como explicar? 
Sinto também vergonha ao saber 
que enquanto obras de extrema im-
portância para os estados abran-
gidos por secas sucessivas e que 
atravessam brutal crise hídrica há 
seis anos, obras de alta relevân-
cia como a Transposição do São 
Francisco (que até então de uso 
meramente politiqueiro) é indefini-
damente adiada por conta do ne-
gligencio político além de desvios 
de verbas como se observa. Isso é 
de extrema gravidade e nos deixam 
preocupados já que falta a muitos 
o básico para sobrevivência que 
é a água. Enquanto isso abomino 
políticos corruptos, corja de medí-
ocres safados, de todos os partidos 
(os que estão envoltos em desvios 
de recursos públicos - BILHÕES), 
posto que tratam apenas de seus 
interesses pessoais e de se descul-
par com mentiras. Ademais, mesmo 
que enquadrados e condenados, em 
breve estarão em prisão domiciliar 
usufruindo de privilégios (muitos 
que são fruto de suas ações deli-
tuosas) diferentemente dos demais 
criminosos e livres para agir nova-
mente.

E se alguém achar que tudo isso 
é “normal...”, paciência! Esse é 
tão responsável quanto, haja vista 
demonstrar que perdeu a capacida-
de indelegável do ser humano que 
é a de se indignar no exercício ple-
no de sua cidadania, além de não 
dispor do mínimo de consciência 
humanitária. Muda Mundo!!!

O Cariri, a Diocese do Cra-
to, está prestes a receber um 
novo bispo para integrar a cúria 
diocesana. É dom Gilberto Pas-
tana Oliveira, que deixa, por 
designo do Vaticano, a Dioce-
se de Imperatriz no Maranhão 
para ser coadjutor na Diocese 
do Crato. E o que é um bispo 
coadjutor? Todos perguntam. 
Qual a diferença de um bispo 
auxiliar? O bispo coadjutor é 
um auxiliar imediato com de-
terminação para ajudar e/ou 
substituir o bispo titular sem ter 
que receber ordens do Papa. A 
Diocese continua sob as ordens 
do seu atual bispo dom Fer-
nando Panico, enquanto dom 
Gilberto auxiliar também pode 
assumir o episcopado.

Dom Gilberto Pastana de 
Oliveira nasceu em 29 de julho 
de 1956 em Vila Boim Santa-
rém, Pará. É filho de Geraldo 
Braga de Oliveira e Rita Pas-
tana de Oliveira e irmão de 
Geraldo Pastana, político de 
Santarém. Sua ordenação sa-
cerdotal aconteceu em 27 de 
julho de 1985, em Santarém, 
Pará. Foi vigário paroquial da 
Paróquia de Santo Antônio de 
Pádua, em Mojuí dos Campos 
de 1985 a 1990), reitor do Se-
minário São Pio X entre 1987 e 
1990, Coordenador Diocesano 
de Pastoral no período de 1993, 
1996 e 2002, pároco de Nossa 
Senhora Aparecida de 1993 a 
1995), vice-reitor do Seminá-
rio Maior Inter-diocesano São 
Gaspar em Belém do Pará no 
ano de 1996, Coordenador do 
Departamento de Filosofia e 
Teologia ao Instituto de Pasto-
ral Regional IPAR, em Belém 
de 1996 a 1998, vigário da Pa-
róquia Nossa Senhora da Con-
ceição, em Belém entre 1997 e 
1998), pároco de Nossa Senho-
ra de Fátima em Santarém de 

1999 a 2005), diretor da Rede 
Vida de Televisão nos anos de 
2000 a 2005, vigário Geral da 
Diocese de Santarém por dois 
anos 2002 a 2004.

Episcopado
Dom Gilberto foi nomeado 

bispo de Imperatriz, Maranhão, 
pelo Papa Bento XVI, no dia 3 
de agosto de 2005.

Sua ordenação episcopal 
realizou-se no dia 28 de outu-
bro de 2005, em Santarém, no 
Estado do Pará pelas mãos de 
dom Lino Vombömmel, Dom 
Affonso Felippe Gregory e 
Dom Orani João Tempesta.

No dia 18 de Maio de 2016, 
foi nomeado, por Sua Santi-
dade o Papa Francisco, como 
Bispo coadjutor da Diocese de 
Crato, tendo o direito de suce-
der Dom Fernando Panico sem 
uma nova ordem da Santa Sé.

A Diocese do Crato esteve 
acéfala, isso é, sem comando 
centrado em seus objetivos por 
mais de uma década tempo em 
que foi literalmente dilapida-
da em seu secular patrimônio. 
Também nesse período houve 
descriminação de padres e reli-
giosos, perseguições, proteções 
exageradas a grupos aliados, 
decisões unilaterais, desvirtua-
mentos de ações e desgaste mo-
ral. O novo bispo, que embora 
seja coadjutor, é uma bem-aven-
turança que vem com as graças 
de Deus.  A Diocese de Crato 
precisa urgente ser levada a um 
novo direcionamento, para res-
tabelecer sua normalidade.

As esperanças e expectativas 
contagiaram o povo católico do 
Cariri. O bispo Dom Gilber-
to será recebido como um en-
viado de Deus para apascentar 
ovelhas e restabelecer a paz no 
aprisco. Sabe-se que Gilberto 
Pastana é um homem de bem, 
livre e cultuador de virtudes.
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Na sua terceira edição, a Fei-
ra de Produtos da Agricultura Fa-
miliar - Fepaf, tem atraído cada 
vez mais público para a Encosta 
do Seminário no final de tarde 
das quartas-feiras. Com produ-
tos agroecológicos, o trabalho 
que vem sendo desenvolvido por 
meio da Secretaria de Agricultu-
ra do Município.

Segundo a coordenadora da 
feira, Paloma Alencar, o trabalho 
está sendo realizado com par-
cerias de secretarias como a de 
Segurança e além do setor de ilu-
minação. Ela destaca a qualidade 
dos alimentos comercializados 
no espaço, produzido pelos agri-
cultores da cidade. Para atestar 
os produtos saudáveis, ela irá 

convidar nas próximas edições 
os agentes da Vigilância Sanitá-
ria para acompanhar o trabalho e 
repassarem informações neces-
sárias aos vendedores, no intuito 
de qualificá-los.

Na última quarta-feira, um 
som ambiente animou mais ain-
da não somente os compradores, 
mas os próprios vendedores que 
estão se sentindo animados com a 
divulgação e sucesso da feirinha. 
Moradores do bairro Seminário 
e de outras localidades da cidade 
estão indo até o local adquirir os 
produtos de base familiar.

A meta, conforme Paloma, 
é poder expandir cada vez mais 
esse projeto. A Fepaf funciona 
todas as quartas-feiras, a partir 
das 17 horas. Ela agradece as 
pessoas que já foram ao local 
para adquirir a alimentação sau-
dável, e convida o público cra-
tense para estar presente na feira 
permanente.

Secretaria de Agricultura do Crato apoia produtores 
agroecológicos em feira na Encosta do Seminário

O morador Flávio Batista 
é um dos beneficiados pela ini-
ciativa. Ele diz que esse trabalho 
deixa as pessoas cada vez mais 
satisfeitas, por ver o espaço da 
Encosta também valorizado. O 
som ambiente também faz com 
que a Fepaf se torne mais atra-

tiva, segundo ele, fazendo do 
espaço um ponto de encontro. 
A dona de casa Maria Solange 
destaca a inovação e ressalta a 
criatividade do espaço, com pro-
dutos de qualidade, orgânicos, e 
diz que o preço é bem acessível 
para a comunidade.
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Especialista em energia dis-
se dia (7) na Câmara Setorial do 
Mapa não acreditar no avanço do 
PL 1.103/11 diante do tamanho 
do retrocesso mundial e nacional 
que isto representará à sociedade  

O ex-assessor da Agência 
Nacional do Petróleo e professor 
da UFRJ, Adriano Pires, do Cen-
tro Brasileiro de Infraestrutura 
de Energia (CBIE), falou sobre 
os desafios energéticos do Brasil 
durante a 34º reunião da Câmara 
Setorial do Açúcar e do Álco-
ol, do Ministério de Agricultura 
(Mapa). Na ocasião, questio-
nado pelo presidente da Fede-
ração dos Plantadores de Cana 
do Brasil (Feplana), Alexandre 
Andrade Lima, o especialista 
em energia criticou o Projeto de 
Lei (PL) 1.013/2011, que libera 
a fabricação e a venda de carros 
de passeio a diesel no Brasil.  En-
faticamente, falou aos membros 
da Câmara, representantes de 47 
órgãos públicos e entidades da 
cadeia produtiva sucroenergéti-
ca, que é contrário ao PL e não 
crer no seu avanço, tamanho é o 
seu retrocesso para o planeta e 
para o País do etanol - combustí-
vel limpo. Ele também defendeu 
a criação de uma Cide ambiental 
no Brasil sobre os combustíveis, 

calculado a partir do nível de po-
luição de cada um. 

“O mundo inteiro, com des-
taque à Europa e aos EUA, está 
enfrentando essa questão, com a 
proibição e limitações a carros 
de passeio a diesel. É, portanto, 
ainda mais inconcebível o Brasil, 
que é o país do etanol, um com-
bustível renovável e sustentável, 
retroceder dessa forma ao permi-
tir a ampliação dessa tecnologia 
a diesel, que é bastante poluente, 
na frota nacional de carros de 
passeio, como visa este PL”, dis-
se Pires. 

O representante da CBIE 
também foi enfático a defender 
a criação de uma Cide com cri-
térios ambientais no país, como 
já acontece em alguns países, 
não somente o imposto pelo im-

posto. “O índice percentual da 
Cide deve ser aplicado mediante 
a taxa poluente de cada combus-
tível. Portanto, deve aplicado so-
bre a gasolina, bem como ainda 
mais sobre o diesel que é mais 
poluente”, explicou Pires. 

O presidente da Feplana 
aproveitou para destacar a mul-
ta de 15 bilhões que o governo 
norte-americano acordou para a 
montadora alemã Wolksvagem 
por mascarar os testes de emis-
sões de poluentes de veículos a 
diesel. A montadora, que acumu-
la problemas similares em outros 
vários países, vem sofrendo re-
veses por ter fraudado os testes 
de emissões de poluentes de ve-
ículos a diesel ao incorporar um 
software nos carros que mascara-
va, por exemplo, as emissões até 

País do etanol não pode recuar assim, diz 
CBIE sobre automóveis movidos a diesel

40 vezes maiores que os limites 
permitidos nas leis dos EUA. 

Andrade Lima aproveitou 
para frisar que nada pode justifi-
car o aumento deste combustível 
poluente em detrimento ao reno-
vável, ainda mais no  Brasil, que 
é pioneiro e exemplo mundial na 
superação dos desafios no uso 
da bioenergia da cana, sendo do 
etanol combustível ou a geração 
eletricidade. Ele lembrou que o 
setor sucroenergético brasileiro 
tem uma cadeia produtiva com-
plexa e com altos benefícios am-
bientais, socioeconômicos para 
a população. Tem um parque 
tecnológico sofisticado, que vai 
do plantio à fabricação dos pro-
dutos (álcool, açúcar e energia), 
sem contar com a sofisticação do 
motor flex (gasolina e etanol).

Robério Coutinho 81 9 9971-0806
Assessoria de Imprensa da AFCP

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

<< DISCUSSÃO do Projeto de Lei que libera a fabricação e a venda de carros de passeio a diesel no Brasil.

<< ORGÂNICOS são exigências aos produtos negociados na feira

O grande evento virou motivo de ansiedade e ex-
pectativas. Criada em maio de 1944 a Exposição 
Agropecuária do Crato – há 72 anos, foi idealizada 
para ser uma feira de gado e local para troca de 
experiências, análise da qualidade das pastagens, 
estudos para melhoria genética do rebanho e ser 
um encontro de confraternização dos agropecuaris-
tas da região. Houve um intervalo de seis anos, e a 
Exposição do Crato foi retomada somente no ano 
de 1950. Este ano de 2016 são registradas 67 ex-
posições.
Sete décadas depois de sua criação a Exposição 
Agropecuária do Crato foi transformada numa fei-
ra de interesses comercial. Os destaques saíram dos 
animais para os shows e seus artistas. São raras as 
discussões sobre gado e outros animais da pecuária 
regional. Os famosos toros de raça pura e de alta li-
nhagem perderam seus brilhos e admiradores. Vacas 
leiteiras e os belos cavalos puro sangue passaram 
a planos secundários. A Exposição do Crato ficou 
personalizada, e passou a ter a “cara do dono.” 
Francisco Leitão Moura promotor de justiça apo-
sentado, professor da Universidade Regional do 
Cariri, criador de caprinos, sogro do ex-governador 
Cid Gomes, amigo e quase irmão, como ele mes-
mo disse, do atual governador Camilo Santana, deu 
uma majestosa dinâmica a dimensão imensurável da 
hoje ExpoCrato, isso é inegável. O publico passou 
de 20 ou 30 mil para 100 mil pessoas, a movimenta-
ção da parte de diversão foi agigantada, é tanto que 
os freqüentadores só falam nos shows e divertimen-
tos. Conseqüentemente a movimentação financeira 
passou da casa dos mil para a casa dos milhões, di-
nheiro que em nada tem contribuído para melhorias 
e expansões da estrutura física do parque.
A mudança de prioridades na Exposição do Crato 
afastou a Prefeitura Municipal, a Associação dos 
Criadores do Crato, os agropecuaristas da região, 
empresários e lideranças classistas. Acabaram tam-
bém as expectativas para a organização anual de 
uma Comissão Organizadora – sempre renovada, 
assim como não mais são feitas incursões para os 
convites e aproximações dos agropecuaristas da re-
gião do Cariri e estados vizinhos. Há nove anos é 
o mesmo dirigente sob o pretexto de um implacável 
Grupo Gestor.
Nas redes sociais surgem todo tipo de comentários, 
principalmente acerca dos preços de alimentação, 
bebidas, parques de recreação e a exclusividade 
dada a determinada marca de bebidas. Os preços 
são escorchantes que ultrapassam o considerado 
justo. Nas reclamações os permissionários repas-
sam a culpa para o Grupo Gestor que cobram exor-
bitância no aluguel dos terrenos.
Os agropecuaristas são os mais críticos que esperam 
que haja mudanças e que seja resgatado todo poten-
cial da Exposição do Crato com a volta dos agrope-
cuaristas e suas reais e legítimas finalidades.

Resgatando a Exposição do Crato

Luiz José dos Santos é 
jornalista há 50 anos, 

estudiosos dos problemas 
relacionados com as secas 
no nordeste e diretor editor 

desta Gazeta de Notícias

Nota de Esclarecimento da Prefeitura Municipal do Crato
A Prefeitura Municipal do Crato através da Secretaria Municipal da Cidade, comunica que estará realizando nes-

sa sexta(15), segunda (18) e terça (19) vistorias no empreendimento do Conjunto Habitacional  Monsenhor Monte-
negro, juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal, Prefeitura do Crato e os beneficiários do 
Programa Minha Casa Minha Vida. Na quarta-feira (20),a partir das 15hs será entregue no próprio empreendimento 
as chaves de todas as casas. De acordo com o secretário José Muniz. A vistoria é um procedimento necessário 
para garantia dos beneficiários.
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Os benefícios do cruza-
mento entre as raças zebuínas 
que é típica da região, com a 
raça europeia, Senepol.

1. É uma raça que quando 
cruzada com outras rende ga-
nhos de produtividade acima 
de 35%. 

2. Raça Senepol quando 
cruzada com outras raças, pode 
produzir carne de qualidade, 
100% a pasto e em menos tem-
po, ou seja, com menor custo. 
(Em 20 meses de vida, no pas-
to, o gado consegue atingir o 
peso de abate) Obs.: Só nelore 
puro, 3 anos e a qualidade de 
carne é inferior. 

3. A raça é tão rentável que 
a Senepol nova Vida abriu uma 
filial no Caribe e no EUA. 

4. Recentemente a Sene-
pol nova vida a detentora do 
maior plantel de Senepol no 
Brasil, selou um acordo com 
a Universidade das Ilhas Vir-
gens com intuito de perpetuar a 
marca e a linhagem CN (Castle 
Nugent) – considerada raríssi-
ma - pelo mundo. 

5. A empresa mantem par-
cerias com criadores em todo 
parte do Brasil com objetivo 
de produzir animais em escala 
comercial, uma parceria inte-
ressante aos criadores da sua 
região.

No dia 27 de julho, às 21 
horas, pelo Canal Rural, a Se-
nepol Nova Vida promoverá 
um leilão a onde os pecuaristas 
de toda parte do Brasil pode-
rão adquirir a genética Senepol 
para aperfeiçoar a sua criação 
de gado.

 

Pecuária Moderna
Nova Vida prepara Leilão 

Dose Dupla, com grande oferta 
de Senepol PO

Como nunca antes, a in-
dústria frigorífica brasileira 
depende de um gado mais pre-
coce, com melhor rendimento 
de carcaça e qualidade de car-
ne. O Senepol é a raça ideal a 
este propósito, razão pela qual 
a pioneira Senepol Nova Vida 

amplia a oferta de animais 
melhoradores no Brasil. Sua 
próxima investida será o Lei-
lão JAJ Dose Dupla, agendado 
para o dia 27 de julho, às 21 
horas, pelo Canal Rural.

Serão ofertados 20 lotes 
duplos de bezerras Senepol 
PO, de 12 a 15 meses, com po-
tencial para serem futuras do-
adoras. Se não bastasse, ainda 
estarão à venda 20 lotes duplos 
de machos, selecionados para 
alta produtividade a pasto e 
ótima conversão alimentar.

“O mote deste evento é am-
pliar a capilarização da raça 
nos grandes centros produtores 
de carne bovina e, consequen-
temente, estimular a oferta de 
matrizes e touros para cruza-
mento industrial. Este taurino 
adaptado faz toda a diferença 
na produção do meio-sangue e 
também no cruzamento triplo. 
Apesar de ser da espécie tau-
rina, o Senepol tem pelo zero, 
é resistente a endo e ectopara-
sitas, características genéticas 
que são dominantes”, explicam 
diretores-executivos da Sene-
pol Nova Vida, João Arantes 
Neto e Ricardo Arantes.

Ainda sobre o assunto Se-
nepol, a rusticidade do taurino 
de origem caribenha é seme-

lhante a do zebu, suportando 
radiação solar, caminhar por 
grandes extensões em busca 
de água e alimento, além dos 
machos PO cobrirem a vacada 
perfeitamente a campo, como 
necessitam mais de 90% dos 
pecuaristas brasileiros.

Os bezerros F1 Senepol 
são pequenos ao nascimento 
e apresentam um desenvolvi-
mento formidável, ganhando 
muito peso no sistema exten-
sivo, chegando a 20 arrobas 
aos 20 meses de idade. “Em 
muitos casos, a carne, já reco-
nhecida pela maciez, apresenta 
elevado percentual de marmo-
reio, aquela gordura entreme-
ada que confere mais sabor e 
suculência ao corte”, comple-
mentam.

Na Senepol Nova Vida, 
todas as fêmeas e machos em 
oferta possuem índices supe-
riores em AOL (Área de Olho 
de Lombo), EGS (Espessura 
de Gordura Subcutânea), EGP 
(Espessura de Gordura na Pi-
canha) e marmoreio, fruto de 
uma vitoriosa parceria com a 
DGT Brasil. Muitos animais, 
por exemplo, apresentaram 
percentuais de marmoreio su-
periores aos encontrados na 
raça Angus, mas com a vanta-

gem de terem eficiência produ-
tiva a pasto, a principal marca 
do Senepol. 

Este resultado é fruto de 
quase 16 anos de seleção da 
raça e investimentos contínuos 
nas melhores linhagens exis-
tentes no mundo, inclusive, 
famílias pioneiras como a CN 
(Castle Nugent Farm) e WC 
(Annaly Farms), das Ilhas Vir-
gens, berço do Senepol. Com-
plementam o acervo, a PRR 
(Prime Rate Ranch) e SCR 
(Sacramento Farms), adquiri-
das pela propriedade há pou-
cos anos.

SERVIÇO 
Leilão JAJ Dose Dupla Sene-
pol Nova Vida
Data: 27 de julho, às 21 horas 
(Horário de Brasília)
Transmissão: Canal Rural 
Leiloeira: Programa Leilões
Cadastro e Lances: (43) 3373-
707
Promoção: Senepol Nova Vida
Informações: (11) 3773-8113
E-mail: luizfernando@sene-
polnovavida.com ou laura@
senepolnovavida.com 
Condição de pagamento: 36 
parcelas (2+2+2+30) 
ACESSE AS PLATAFOR-
MAS DIGITAIS

É sucesso genético o cruzamento 
entre as raças zebuínas, que é típica da 
região, com a raça europeia Senepol

 << SENEPOL Quanto mais puro os touros nos programas de cruzamento maior será sua confiabilidade, e 
melhores são os efeitos do vigor e da fertilidade em relação às linhagens cruzadas.

Do Release da
Pec Press® - Imprensa Agropecuária

Adilson Rodrigues – Jornalista 
Robson Rodrigues – Coordenação  
Rafael Albuquerque – Atendimento

Estudos desenvolvidos pelos pecuaristas demonstram ga-
nho de peso até 30% superior aos animais Zebu x Zebu, 
além de redução em até um ano na idade para abate. Tais 
vantagens fizeram a raça saltar de 20 mil bovinos registra-
dos no Brasil para mais de 50 mil nos últimos três anos, 
estando presente em 17 estados, com destaque para Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São 
Paulo e Goiás, onde estão os maiores rebanhos.
Em outubro, a Associação Brasileira dos Criadores de Bo-
vinos Senepol (ABCB Senepol) realizou a segunda exposi-
ção da raça no país, durante a 48ª Expo Barretos. Este ano, 
participaram 100 animais, 80% a mais que o registrado em 
2014. Durante o evento também aconteceram o Circuito 
de Genética da raça Senepol e os primeiros leilões oficiais 
da associação. No Leilão de Reprodutores, houve 100% de 
liquidez, com comercialização média de R$14,5 mil cada 
touro. No Leilão de Fêmeas também houve 100% de liqui-
dez, cada uma delas vendida, em média, por R$ 50 mil. Se 
comparado aos leilões gerais realizado no ano anterior, 
também houve valorização. 
“Esse crescimento se justifica pela eficiência dos animais. 
Eles estão indo muito bem a campo: os touros estão co-
brindo a vacada, fazendo bom índice de prenhez, a bezer-
rada está nascendo pequena, não dá problema no parto, e 
estão desmamando pesados. Isso aí está fazendo com que 
cada dia mais a raça se valorize”, afirma Neto Garcia, da 
Agropecuária 3G. 
Cruzamentos
Importado no início dos anos 2000 de criatórios das Ilhas 
Saint Croix e dos Estados Unidos, o Senepol resolveu um 
problema que começava no Brasil devido aos altos inves-
timentos necessários para os cruzamentos entre taurinos 
e zebuínos por inseminação artificial. Além disso, a falta 
de mão de obra especializada para o trabalho e dificulda-
de em identificar animais realmente puros acrescentavam 
dificuldade ao processo. Assim, com a chegada da raça 
caribenha, um novo fenômeno passou a acontecer, com o 
Senepol cobrindo vacas zebuínas a campo. 
Neto Garcia trabalha com o Senepol cruzado com Nelo-
re há sete anos. Antes, tinha apenas gado comercial para 
recria e engorda. Médico veterinário, conheceu a raça du-
rante estágio realizado nos Estados Unidos, onde se traba-
lhava a reprodução somente com o taurino. Desde então, 
começou a importar embriões e sêmen para cruzamento 
Inseminação Artificial de Tempo Fixo (IATF) e depois para 
criação de touros. Hoje, utiliza somente a IATF e repasse 
de touros Senepol. 
Seus animais cruzados tiveram adiantamento de um ano 
no abate e, quando vendidos, a carne já vem com valor 
agregado, devido aos frigoríficos conhecerem as caracte-
rísticas desta carne. No geral, é um produto macio com co-
bertura de gordura acentuada e bem pouco marmoreio. “O 
Senepol acrescentou ao Nelore ganho de peso na desma-
ma, aumento na produção de leite das fêmeas F1, docilida-
de, ausência de chifres, padronização e índice de animais 
guaxos muito pequeno”, explica o pecuarista.
Na fazenda, também foram realizados cruzamentos com as 
raças Brahman e Guzerá, porém com menor representati-
vidade. Na primeira raça, o Senepol imprimiu o nascimen-
to de bezerros menores, que não apresentaram problema 
no parto, além de na desmama também se obter um animal 
mais pesado. Já no Guzerá, uma das vantagens foi o cará-
ter mocho, tirando parcialmente ou totalmente os chifres 
do zebuíno.  
O trabalho de genética teve início devido à deficiência de 
touros Senepol no mercado quando a raça ainda começava 
a se disseminar, para suprir a necessidade do próprio em-
preendimento e de colegas que começavam. Agora, o cres-
cimento da raça é uma certeza para o criador. “O Senepol 
é a opção que a agropecuária tem para fazer o cruzamento 
industrial tanto no choque com zebuíno, como também no 
cruzamento entre os próprios taurinos, pois ele é a única 
raça taurina com adaptação e precocidade. O Senepol não 
é um modismo, é uma ferramenta de trabalho descoberta 
há pouco tempo no Brasil”, afirma Jair. 
O criador Fabio Mello, da fazenda Senepol da Conquis-
ta, também começou primeiro pelos cruzamentos, dando 
início em seguida ao trabalho com animais puros. “Os 
cruzamentos são excelentes, com precocidade e conversão 
alimentar muito boas. Quando houver volume suficiente 
para abastecimento. A expectativa é que o produto seja do 
tipo exportação.  

Trabalho publicado na Revista Pecuária

Senepol: eficiência 
nos cruzamentos com 

zebuínos

Exposição Agropecuária do Crato e
Exposição Centro Nordestina de Animais 

e Produtos Derivados
de 10 a 17 de julho de 2016

“Um encontro dos agropecuaristas do nordeste”
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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 POESIA

LEIA MAIS poesias de Dalinha Catunda e outros 
cordelistas nas páginas:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/
http://literaturanacorda.com/dalinha/
http://cordeldesaia.blogspot.com.br/

Rosane Cardoso - O novo ensaio do Bella da Sema-
na já está no ar e traz uma morena incrivelmente sexy. Aos 25 
anos, Rosane Cardoso é formada em Publicidade e Propagan-
da, e chegou a desistir de um casamento para investir na car-
reira de modelo – sorte a nossa! Nunca antes ela havia ficado 
totalmente nua para um ensaio fotográfico. Isso significa que 
seremos os primeiros a presenciar esse momento que é uma 
mistura de loucura com tesão. Sorte a nossa, de novo! Para 
prestigiar o resultado do primeiro ensaio de nudez de Rosane, 
clique aqui. Você não terá dúvidas de que ela leva jeito!
Data e local de nascimento: 12 de janeiro de 1991, em Ibiporã 
(PR).
Cidade onde mora: Ibiporã (PR).
Signo: capricórnio.
Medidas: altura 1,70 m, quadril 94 cm, cintura 63 cm, busto 
88 cm, pés 37.
Curta outros fotos e modêlos no site:
https://www.belladasemana.com.br/

A Bella da Semana
Rosane Cardoso 

HUMOR

ÁRIES (21/3 a 20/4) 

Embora apaixonado está um pouco confuso e receoso. Não valorize 
aspectos subjectivos, conduza tudo com racionalidade.

TOURO (21/4 a 20/5) 

É preciso um afastamento temporário para que defina os seus senti-
mentos. Programe a sua vida para cumprir horários.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dedique o seu tempo apenas ao que lhe faz bem. O dia revela-se 
cansativo, doseie energias de acordo com as necessidades.

CÂNCER (21/6 a 21/7) 

Prevêem-se momentos agradáveis numa relação. Terá de aguardar 
pelos apoios que faltam para uma progressão bem sucedida.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Não fuja à necessidade de tomar decisões. Não deve confiar cega-
mente; acordos escritos e formais são o mais aconselhado..

VIRGEM (23/8 a 22/9) 

Aposte firmemente numa relação. Dificuldade em conciliar a vida 
familiar com a vida profissional mas fará o seu melhor.

LIBRA (23/9 a 22/10) 

Acontecimentos familiares merecem de si uma tomada de posição.  
Colegas de trabalho poderão decepciona-lo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Pode contar com demonstrações afectivas estimulantes.Novas opor-
tunidades proporcionarão melhorias do poder de compra.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Terá dificuldade em perceber reacções. Está numa fase de desmoti-
vação que deve combater; não conte com evoluções rápidas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Vai passar por situações pouco dignificantes.Procure saídas para um 
problema; de nada vale persistir em caminhos errados.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trate assuntos afectivos com delicadeza mas com rigor. Em novos 
acordos ou contratos acerte prazos e modos de pagamento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A sua forte inspiração pode deixar o seu parceiro surpreendido. Volte 
a verificar pessoalmente todos os trabalhos..

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS

A vaca e o padre
Padre recém chegado na paróquia do interior encontra na estra-
da uma menina, puxando uma vaca.
E pergunta:
– Onde vai, minha menina ?
– Vou levar a vaca para cruzar com o touro do Seu Zé.
O padre escandalizado, imaginando a cena que a menina iria 
ver, diz:
– Será que seu pai não poderia fazer isto ?
- E ela responde:
– Não. Tem que ser com o touro mesmo …

O velho acaba de morrer. 
O padre encomenda o corpo e faz muitos elogios:
– O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai 
exemplar!…
A viúva se vira para um dos filhos e lhe diz ao ouvido:
– Vai até o caixão e veja se é mesmo o seu pai que está lá 
dentro…

Papai vai demorar
O homem vai cobrar um dívida na casa de um devedor. Chegan-
do na casa ele dá de cara com o filho do sujeito:
- Cadê seu pai, menino?
– Papai saiu. Foi em um enterro.
– E ele vai demorar?
– Eu acho que vai. Ele foi dentro do caixão!

O uso indevido da palabra “Mesmo”
É muito comum encontrar a palavra “mesmo” sendo utilizada 

como pronome pessoal. Porém, apesar de a palavra poder ser usa-
da de diversas formas, esta não é uma delas. O termo “mesmo” 
pode ser usado como pronome demonstrativo, substantivo ou ad-
jetivo. Confira alguns exemplos:

Correto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que 
ele o responda em menos de 24 horas.

Incorreto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que 
o mesmo o responda em menos de 24 horas.

Outras possibilidades corretas de uso:
> 70% do processo de compra acontece antes mesmo de o 

cliente entrar em contato com a empresa
> Ao mesmo tempo que ter uma boa frequência de atualiza-

ções é importante, é preciso prestar atenção no conteúdo.
> Mesmo que algumas pessoas não acessem o seu blog todos 

os dias, mantê-lo atualizado é a melhor forma de aumentar o nú-
mero de visitantes.

O objetivo é atender aos mais diversos segmentos de mercado 
com o mesmo nível de conhecimento em todas as áreas.

“vir de encontro a” e “ir ao encontro de”
Estas duas expressões, por serem muito parecidas, costumam 
gerar bastante confusão, porém, seus significados são opostos. 
Por isso, é preciso ter cuidado: “ir de encontro a”  significa “ir 
contra algo”, “bater”, “colidir”, enquanto que “ir ao encontro 
de”  expressa acordo, concordância.
Exemplo de concordância: Os interesses profissionais de um re-
dator web vão ao encontro dos do cliente que encomenda um 
conteúdo.
Exemplo de discordância: O texto redigido pelo redator foi de 
encontro à proposta de pauta do conteúdo.

Acompanhe nossa dicas dos erros e acertos na língua por-
tuguesa para seu aperfeiçoamento profissional. Como foi dito 
acima essa palavra “mesmo” é sempre e contumeiramente 
usada incorretamente.

Erros na línga portuguesa cometidos 
constantemente pelos

profissionais da imprensa

O mar parece sereno
O sol tinge o infinito
Feito Juvenal Galeno
Eu tento cantar bonito
Vou preparando terreno
Enquanto a paisagem fito.

Minha jangada de vela
Das trovas de Juvenal
Quanta saudade revela
Chego a sentir o terral
Até parece uma tela
Mas o cenário é real.

Gregório Filomeno
Minha casa não tem muro
Nem cerca eletrificada
Tem de lado uma latada
E um pé de moleque duro
Mas eu me sinto seguro
De nada tenho pavor
E o meu galo cantador
Me acorda ao romper 
d’aurora
Ninguém me bota pra fora
do meu terreiro de amor.

Dalinha Catunda
Não tenho papel passado
Mas me casei mesmo assim
Amancebada sou, sim!
Tenho amor assegurado
E quem vive ao meu lado
Vive a vida com sabor
Até canta em meu louvor
Qu’é feliz não ignora
Ninguém me bota pra fora
do meu terreiro de amor.

A minha jangada

Terreiro de amor

A nossa diferença cultural
está na quantidade
de livros que cada

um já leu
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O reforço representa acrés-
cimo de 26,08% ao efetivo 
atual da corporação. As inscri-
ções serão realizadas entre os 
dias 22 de julho e 22 de agosto 
de 2016

O Governo do Ceará pu-
blicou, no Diário Oficial des-
ta terça-feira (12), o edital de 
abertura do concurso públi-
co para ingresso no cargo de 
soldado da Polícia Militar do 
Ceará. São 4.200 vagas, dis-
tribuídas em três turmas, que 
deverão ser convocadas até o 
ano de 2018. O salário inicial 
é de R$ 3.134,58.

O governador Camilo San-
tana enaltece a importância da 
medida para a segurança do 
Estado. Segundo ele, o refor-
ço representará acréscimo de 
26,08% ao efetivo atual da 
PM e permitirá incremento das 
ações das Unidades Integra-
das de Segurança (Unisegs) e 
da interiorização da segurança 
pública, como a instalação de 
unidades do Raio, do Batalhão 
de Policiamento Turístico (BP-
Tur) e do Batalhão de Divisas. 
Camilo Santana destaca ainda 
que a ampliação do efetivo é 
um compromisso assumido 
por ele para a área. “Continu-
amos trabalhando firme para 
transformarmos nosso Ceará 
num lugar seguro e mais jus-

to”, afirma o governador.
De acordo com o edital, 

para participar do concurso 
o candidato deve ter o ensino 
médio completo e idade infe-
rior a 30 anos no primeiro dia 
de inscrição do concurso. Pes-
soas com menos de 18 anos 
também poderão se inscrever 
no certame, desde que tenham 
atingido a maioridade na data 
da matrícula do Curso de For-
mação. Outros requisitos são 
cumprir os padrões de altura 
- 1m62cm (mínimo) para ho-
mens e 1m57cm (mínimo) para 
mulheres -, e possuir Carteira 
Nacional de Habilitação (no 
mínimo, na categoria “B”).

Inscrições
As inscrições serão reali-

zadas entre os dias 22 de julho 
e 22 de agosto de 2016 pelo 
site do Instituto AOCP, insti-
tuição organizadora do certa-

Governo do Estado lança edital de concurso 
para 4.200 vagas na Polícia Militar do Ceará

me. Também será disponibi-
lizado um posto de inscrição 
presencial para os candidatos 
que não têm acesso à Internet. 
O valor da taxa de inscrição é 
R$ 100.

Seleção
O concurso está dividido 

em três etapas. A primeira é 
a fase intelectual, com a apli-
cação de provas objetivas; a 
segunda fase inclui exames 
médico, biométrico, odontoló-
gico e toxicológico, e a terceira 
etapa do certame é o Curso de 
Formação Profissional, que in-
clui ainda avaliação psicológi-
ca, teste de capacidade física, 
investigação social e avaliação 
final do curso de formação 
profissional, sendo todas de 
caráter eliminatório. A primei-
ra etapa, prova objetiva, está 
prevista para acontecer no dia 
25 de setembro de 2016.

Curso de Formação
Os candidatos aprovados 

serão alunos do Curso de For-
mação Profissional que será re-
alizado pela Academia Estadual 
de Segurança Pública do Ceará 
(AESP/CE) e terá uma carga 
horária de 1.020 horas/aula, 
presenciais em regime de dedi-
cação exclusiva. No período de 
aulas o aluno-candidato recebe-
rá uma bolsa de custeio.

A capacitação inclui aulas 
teóricas e práticas de diversas 
áreas como: sociedade, ética e 
cidadania; tiro policial defen-
sivo; direitos humanos; polí-
cia comunitária; defesa pes-
soal; técnica policial militar; 
atendimento em emergências 
médicas e direção veicular 
aplicada à atividade policial 
militar; e outros conhecimen-
tos que preparam o novo sol-
dado para o policiamento os-
tensivo e preventivo das ruas.

Assessoria de Imprensa da 
AESP Samara Amaral

Assessoriade Comunicação 
da SSPDS KéliaJácome

Nesta sexta-feira (8), o gover-
nador Camilo Santana entregou 
para a população do Crato a 2ª 
etapa da recuperação ambiental e 
urbanística do bairro Seminário. 
A obra, executada pela Secreta-
ria das Cidades, era uma reivin-
dicação antiga da população e 
foi viabilizada pelo Governo do 
Ceará, com um investimento to-
tal de R$ 33.500.009,95, benefi-
ciando, assim, aproximadamente 
12.500 famílias na região.

A 2ª etapa do projeto aten-
deu a área localizada em frente 
ao prédio histórico de 140 anos 
do do Seminário São José. No 
local foi construída uma praça 
com quiosque, mobiliário, paisa-
gismo, iluminação, sinalização, 
além de mirante com vista pano-
râmica da cidade.

As obras de urbanização do 
bairro Seminário foram realiza-

Governo do Ceará entrega segunda etapa da 
urbanização do bairro Seminário, no Crato

das com financiamento do Ban-
co Mundial por meio do projeto 
Cidades do Ceará – Cariri Cen-
tral, da Cidades. Atualmente, 

pelo programa, estão sendo 
investidos R$ 130 milhões em 
toda a região do Cariri, em pro-
jetos que têm como objetivo es-

timular a economia, melhorar a 
infraestrutura urbana e ampliar 
as capacidades específicas de 
cada município caririense.

<< COMEMORATIVA o governador Camilo Santana descerra a placa alusiva a inaguração

<< PELOTÃO há um número considerável de mulheres polial na Polícia Mlitar do Estado do Ceará

Assessoria de Imprensa da 
Casa Civil do Governo do 

Estado do Ceará

“Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se 
chocam e do caos nascem as estrelas.”

― Charles Chaplin

A Secretaria de Cultura 
do Crato abriu nesta segun-
da-feira, durante a realiza-
ção da Exposição Centro-
Nordestina de Animais e 
Produtos Agropecuários, a 
Roda Cultural, no estande 
da administração, de frente 
ao Picadeiro, no parque.

O Secretário de Cultura 
do Estado, Fabiano Piuba, 
esteve na Roda Cultural 
para falar sobre a temática 
‘Só no Crato Mesmo: Pers-
pectiva para a Cultura’. O 
evento, com a presença da 
Secretária de Cultura do 
Crato Dane de Jade, tratou 
sobre projetos e novos equi-

pamentos para fortalecer a 
cultura local. Gestores cul-
turais e técnicos da secre-
taria de Cultura estiveram 
presentes.

No Espaço A Cultura 
Vive Aqui!, estão sendo 
realizadas apresentações 
durante este período de 
festa. Na ocasião, o Pro-
grama Ceará Diverso gra-
vou sobre Grandes poetas 
e poetisas e Tranquilino 
Ripuxado, em Um Dedo de 
Prosa e Poesia. O Maneiro 
Pau de Chico Caboclo e o 
Côco das Mulheres da Ba-
tateira se apresentaram à 
noite, com a Tradição em 
Cena. No domingo, abriu 
as apresentações cultu-
rais no local, a tradicional 
Banda Cabaçal dos Irmãos 
Aniceto.

Secretaria de Cultura de 
Crato realiza programação 
durante a Expocrato 2016

<< ESPAÇO ”Cultura Vive Aqui” estão sendo realizadas apresenta-
ções durante este período de festa.

Assessoria de Imprensa do 
Município do Crato

Estará comemorando nes-
se dia 23 de Julho mais um 
ano de vida à assistente so-
cial da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cedro, Laete de 
Castro Sales, data que será 
comemorada entre familiares, 
amigos e parentes, Laete é 
também assessora da secreta-
ria de saúde do município de 
Cedro Sayonara Moura.

Aniversário de Laet de Castro
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Grendene comemorou 20 anos de sua instalação no município de Crato

Nesse dia 26 de junho úl-
timo, a Indústria Grendene 
completou 20 anos da sua 
chegada à cidade de Crato. 
Para comemorar a passagem 
da data, foram realizados dois 
eventos no dia 01 de julho. O 
primeiro, pela manhã, foi uma 
reunião no auditório da fábrica 
onde participaram: o prefeito 
do Crato – Ronaldo Sampaio 
Gomes de Mattos, o presiden-
te da Câmara Municipal – ve-
reador Pedro Eugênio, o padre 
José Vicente – que abençoou 
a fábrica na sua inauguração 
em 1996, autoridades do mu-
nicípio representantes das ins-
tituições de educação, saúde e 
cultura do município e insti-
tuições parceiras da Grendene, 
representantes das associações 
classistas, imprensa, gestores, 
funcionários da Grendene e 
seus familiares.

Na oportunidade, foram 
prestados os agradecimento 
da Grendene ao município e 
à comunidade de Crato pela 
acolhida ao empreendimento, 
e a entrega do título de Cida-
dão Cratense ao gerente de 
Divisão de Produção da em-
presa, Luciano Mantovani.

A tarde o evento foi dedica-
do à Ação de Reconhecimento 
por Tempo de Empresa. Em 
que, com orgulho, a Grendene 
homenageou 19 funcionários 
que, neste ano, completam 15 
e 20 anos de casa, e em es-
pecial a um funcionário que 
completa 35 anos de empresa. 
Juntamente com seus familia-
res, cada um dos reconhecidos 
pode reviver um pouco da sua 
trajetória, das suas histórias 
e conquistas ao longo deste 
tempo de parceria comparti-
lhada com a Grendene.

Foi um momento especial 
e único estreitando e reforçan-
do ainda mais os laços entre a 
empresa, seus funcionários e o 
povo do município de Crato.

A Fábrica Grendene é con-
sidera uma das boas empresas 
para trabalhar, visto que fun-
ciona rigorosamente dentro 

dos padrões de qualidade, com 
estímulo e aproveitamento de 
talentos, planejamento e qua-
lificação de mão-de-obra com 
aprendizagem e desenvolvi-
mento, Integração funcional, 
gestão para desempenho, de-
senvolvimento da liderança, 
gestão da carreira e sucessão, 
remuneração e benefícios. A 
Grandene investiu em 98 mil 
horas de treinamento. Tudo 
isso para que se tenha uma fá-
brica cada vez melhor.  

A Grendene de Crato man-
tém uma estrutura para melho-
rar o padrão de qualidade para 
seus funcionários, a partir do 
conforto térmico onde a tem-
peratura no interior da fábrica 
chega a ser dois graus me-
nos que o ambiente externo, 
cadeiras em seus pontos de 
serviço que são ergonômicas, 
isto é, planejadas, construídas 
e adaptadas para o bem estar 
na posição de trabalho evitan-
do fadigas e outros descon-
fortos, suporte para apoio dos 
pés, e locais de repouso para 
os intervalos. O restaurante 
da Grendene oferece café da 
manhã e 1.600 refeições diá-
rias. O serviço médico chega 
a 1.300 atendimentos men-
sais, com 250 procedimentos 
odontológicos. São distribuí-
das 2.364 cestas básicas, e nos 
eventos como: Natal, semana 
da saúde, dia das mães e dia 
dos pais são distribuídos 2.500 
kits com presentes e lembran-
ças marcando as datas. É dado 
grande destaque para o “Natal 
Sem Fome” onde são atendi-
das 137 comunidades carentes 
do município.

A Grendene tem conquis-
tado muitos prêmios de insti-
tuições avaliadoras, isso pelas 
razões citadas. Tais como: 
“TOP Ser Humano” em razão 
de sua Academia de Líderes, 
“Destaque do ano em Recur-
sos Humanos,” pela sua Aca-
demia Grendene na categoria 
“Organizacional Projetos”,  
“Qualidade no Trabalho,” 
SESI Fortaleza prêmio conce-
dido pelo “Modelo de Gestão 
de Pessoas Grendene.” Está 
entre as cinquenta  melhores 
e mais admiradas do pais em 
Recursos Humanos pela Edi-
tora Gestão & RH, 

“ Destaque do ano em 
RH,” prêmio concedido com o 
case Crescer Mais e está entre 
as 100 Melhores Empresas em 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Organizacional.

Do Release de Mirtila Brito 
Gomes de Matos  Divisão 
de Recursos Humanos da 

Grendene e da Reportagem de 
Luiz José dos Santos

<< AGRADECIMENTOS o gerente Luciano Mantovani fala da história da Grendene em Crato  e  agradece a acolhida em Crato

<< CONVIDADOS público presente ao avento e as comemorações << DIRETORES gerentes e Ronaldo Gomes de Matos (prefeito do Crato)

<< TÍTULOS de Cidadão Cratense ao gerente Luciano Mantovani << PLACA da Grendene  em  agradecimento ao município do Crato

<< A FÁBRICA  visita ao interior da Unidade de Crato << RECONHECIMENTO Funcionários com seus gestores

O Secretário Adjunto da Se-
cretaria das Cidades, Quintino 
Vieira Neto, e o prefeito Raimun-
do Macedo visitaram as obras de 
construção da Avenida do Con-
torno em Juazeiro do Norte. Os 
dois percorreram vários trechos 
e o engenheiro estimou que o 
também chamado Anel Viário já 
está com cerca de 40% dos ser-
viços executados. A previsão de 

Obras do Anel Viário já atingem cerca de 40% da sua execução em Juazeiro do Norte
entrega da obra é para o mês de 
novembro de acordo com o cro-
nograma determinado pelo Ban-
co Mundial.

O investimento é da ordem 
de R$ 32 milhões e a Prefeitu-
ra de Juazeiro arcou com boa 
parte das desapropriações de 
imóveis para viabilizar a cons-
trução da Avenida do Contorno. 
O Trecho 1 já foi concluído e, no 
momento, está sendo executado 
o trabalho de sub-base, seguido 
de base com terraplenagem na 
etapa 2 para receber o asfalta-
mento. Além disso, está em fase 
de construção o primeiro viaduto 

cruzando a via férrea na Avenida 
Paulo Maia.

Na próxima semana serão 
iniciadas as obras do segundo 
viaduto nas imediações da Te-
leguincho. Junto a tais serviços, 
a construtora toca as obras de 
drenagem pluvial que estão na 
reta final e a COELCE cuida de 
sua parte no tocante à moderna 
iluminação do Anel Viário. Ele 
conta ainda com ciclovias, vias 
de acesso e calçadas largas tudo 
dentro do melhor padrão de qua-
lidade o que, para o engenheiro 
Quintino Vieira, servirá de mo-
delo para o Brasil.

<< ACELERADAS estão as obras do Anel Viário em Juazeiro do Norte

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte
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Aline Maria
Conserve o 
pensamento 
firme num ideal, 
e lute sempre 
pelo que deseja, 
pois só quem 
luta é digno
da vida.


