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Diocese tem um novo ‘bispo coadjuntor,’  dom Gilberto Pastana, 
para assumir nas ausências do titular dom Fernando Panico

Governador Camilo Santana  entrega 596 unidades do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” para famílias na cidade do Crato

Na manhã desse sábado, 16 
de julho, a comunidade de re-
ligiosos do Cariri, o bispo dio-
cesano dom Fernando Panico, 
padres, diáconos e leigos da 
Diocese de Crato se reuniram 
no bairro Gizélia Pinheiro - Ba-
tateiras, a entrada da cidade do 
Crato, para recepcionar o novo 
bispo dom Gilberto Pastana 
Oliveira e sua comitiva, vindos 
de Imperatriz no Maranhão.

Na recepção o bispo da Dio-
cese do Crato dom Fernando 
Panico  em suas primeiras pa-
lavras a dom Gilberto Pastana 
foram: “Bendito o que vem em 
nome do Senhor!”. Recepcio-
nado com abraços calorosos e 
demonstração de muita alegria 
e afeto a comitiva seguiu em 
direção a Cúria diocesana..

No decorrer do percurso, 
a comitiva passou pelo centro 
da cidade, pela Praça da Sé/
Catedral de Nossa Senhora 
da Penha, Palácio Episcopal e 
Colégio Santa Tereza, onde os 
fiéis iam saudando Dom Gil-
berto como sinal de boas vin-
das para ser bispo coadjutor 
na Diocese de Crato. Pag. 04

O governador destacou a 
importância do programa e 
adiantou que novas unidades 
serão entregues para a popula-
ção da região. “Não tem nada 
mais importante do que entre-
gar a casa própria para famí-
lias que, muitas vezes, mora-
vam de aluguel, em áreas de 
risco, e agora vão receber a 
chave da sua casa. Um imó-
vel bem estruturado, inclusi-
ve com aquecedor solar para 
água - que vai auxiliar na 
economia de energia. Essa é 
só a primeira parte, que ainda 
vai beneficiar mais famílias 
do Crato, pois programamos 
mais de 1500 unidades para a 
Região”, disse.

Cada unidade do residen-
cial Monsenhor Montenegro 
possue 43 m² de área, que 
contempla pátio, sala, cozi-
nha, dois quartos e banheiro. 
As casas foram construídas 
através do sistema de constru-
ções Casas Olé, que são atu-
almente os empreendimentos 
habitacionais do Governo do 
Ceará a utilizarem esse méto-
do de construção.      Pag. 06
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OPINIÃO

O que vi em Florianópolis
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.

Eleições 2016

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Antes que seja tarde
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

Somos um povo
acomodado

Estando de veraneio, no Estado 
de Santa Catarina (Brasil), cheguei 
num sábado, cheio de sol radiante e 
céu azul profundo, a Florianópolis, 
cidade onde residem familiares,

Após reconfortante repouso, 
num simpático e fresco jardinzinho, 
resolvi visitar a catedral.

Era no mês de Janeiro; Janeiro 
quente e calmoso. O ar estava pe-
sado e surdo; nem ponta de vento 
corria.

Ao subir os degraus, que dão 
acesso à igreja, deparei com duas 
gentis meninas, que, de abertos 
sorrisos, distribuíam jornalzinho, a 
quem entrava no templo. …

Pensando que se tratava de ofer-
ta de publicação católica ou periódi-
co generalista, gratuito, aceitei um 
exemplar, agradecendo a gentileza.

Para meu espanto, ao abri-lo, 
verifiquei, que era órgão de seita 
cristã, que continha, além de arti-
gos doutrinários, cerradas criticas 
à Igreja Católica, além de notícias 
de falcatruas praticadas por pasto-

res evangélicos, de outras denomi-
nações.

Distribuir publicações – pro-
paganda – de seita, à porta de 
templos católicos ou evangélicos, 
é atitude inclassificável, só pra-
ticada por gente repugnante, que 
ainda não compreendeu o que é o 
cristianismo.

Gente que utiliza a fraqueza es-
piritual do próximo, para governar-
se, e levar vida folgada, à custa da 
boa-fé dos simples.

Mas, o que me impressionou 
mais, foi que os crentes, que esta-
vam em oração, no templo, além de 
aceitarem a publicação, deixavam 
-na dentro da igreja!...

Os bancos estavam pejados de 
jornais! …

Se é atrevimento inclassificá-
vel, da seita, que assim procede, 
também é de reprovar os fieis, que 
frequentam o templo, de abandona-
rem, pelos bancos, jornal, que criti-
ca de modo grosseiro e grotesco, a 
Igreja que pertencem….

E aí você está com a pessoa du-
rante boa parte da sua vida e pensa 
que sempre será assim.

Jura que vai ligar para a mesma 
sequência de números e ouvir aque-
le velho e conhecido “alô”, as mes-
mas piadas, as mesmas risadas.

Que após falar aquela besteira 
tantas vezes repetida vai haver a 
pausa cronometrada e a gargalhada 
escandalosa. Aquela que é trilha so-
nora de todos os seus momentos.

Tem certeza de que invariavel-
mente será assim.

Até que, um dia, a velha sequ-
ência de números ganha um 3 antes 
de tudo.

A outra, que não é tão velha as-
sim, mas já faz parte do repertório 
dos seus “números de emergência” 
ganha um 9 também antes de tudo.

O acréscimo de números às ve-
lhas e familiares sequências é ape-
nas um sinal claro da passagem do 
tempo.

A necessidade de gravar o que 
era tão familiar na memória de um 
telefone móvel também.

O intervalo entre uma gargalha-
da e outra vai aumentando.

E a cumplicidade que não neces-
sitava de palavras se esvai de ma-
neira quase imperceptível.

Até que,um dia, após procurar 
o número e clicar apenas uma vez, 
ouve do outro lado um “alô” seco e 

por pouco desconhecido.
Após conversarem por uns cinco 

arrastados minutos, silêncio.
Não há mais o que dizer.
Como isso pôde acontecer?
Quem não se calava, quem mal 

conseguia respirar entre uma frase 
e outra,agora, não tem mais motivo 
para continuar falando?

Espanto.
E aí a reflexão:
Onde foi que se perderam?
Em que curva os caminhos se 

separaram?
Quando exatamente o silêncio 

se instalou?
Não se sabe.
Ninguém sabe.
Será que ainda há tempo de um 

reencontro onde houve a separa-
ção?

Será que existe chance de re-
tomar, mesmo sem saber, onde na 
verdade, um caminho virou dois?

Melhor tentar.
Enquanto o som da gargalhada 

ainda é familiar.
Melhor tentar agora antes que a 

distância aumente.
Agora, enquanto a sequência de 

números ainda é a mesma.
Melhor tentar, nesse instante, 

enquanto a voz ainda é conhecida.
Antes que as sequências, a voz, 

um, o outro, enfim, tudo mude e aí 
sim, nunca mais se encontrem.

De nada adianta ficarmos apenas a 
criticar políticos. Temos que ter outra 
visão do que é POLÍTICA e da sua re-
levância para nós e para o País. Preci-
samos sim!, e urgentemente, é de tomar 
consciência do NOSSO papel enquanto 
cidadãos e da NOSSA importância para 
o processo democrático. E somos os úni-
cos que podemos mudar o absurdo que 
ai está. Não temos outras saídas. A nos-
sa única arma é o nosso VOTO CONS-
CIENTE, não vendido e visando o bem 
comunitário. E comecemos pelo voto 
para vereador. Ele é peça fundamental 
nesse processo. Ele é eleito pelo povo 
para cuidar do bem e dos interesses do 
POVO em relação à administração pú-
blica, editando leis necessárias para esse 
objetivo, sem, contudo, ter nenhum poder 
de execução administrativa. Isto é, não 
pode prometer já que não tem poderes 
para realizar obras e/ou resolver pro-
blemas de qualquer área municipal. Sua 
atribuição é auxiliar a administração 
nesses objetivos, por meio de indicações 
e/ou requerimentos. Se a proposta é de 
interesse da coletividade, que votem a 
favor, se não, votem contra. Não deve ha-
ver vereadores cativos ao prefeito e nem 
contra o prefeito. O que se deve priorizar 
é o interesse dos munícipes e do Muni-
cípio.

Os vereadores têm QUATRO funções 
essenciais:

1. Função LEGISLATIVA: elaborar 
leis que são de competência do Municí-
pio, discutir e votar projetos que serão 
transformados em leis que busquem or-
ganizar a vida da comunidade;

2. Função FISCALIZADORA: o ve-
reador tem o poder e o dever de fiscali-
zar a administração e a própria Câmara, 
cuidar da aplicação dos recursos e da 
observância do orçamento;

3. Função de ASSESSORAMENTO 
ao Executivo: esta função é aplicada às 
atividades parlamentares de apoio e de 
discussão das políticas públicas a serem 
implantadas por programas governa-
mentais, via plano plurianual, lei de dire-
trizes orçamentárias e lei orçamentária 
anual. Têm o poder de emendar, propi-
ciar a participação da sociedade e a rea-
lização de audiências públicas;

4. Função JULGADORA: a Câmara 
(vereadores) tem a função de apreciação 
das contas públicas dos administradores 
e da apuração de infrações político-ad-
ministrativas por parte do Prefeito e dos 
próprios vereadores.

Portanto, saibamos o real papel de 
um vereador na nossa comunidade e 
não nos deixemos enganar com pro-
messas que legalmente eles não podem 
cumprir. Está em nossas mãos o futuro 
do nosso município. Comecemos bem 
já na escolha de vereadores. Compete-
nos, doravante, votar conscientemente 
e já alijando da vida pública os maus 
políticos. Comecemos por não votar 
em quem já responde processos e, em 
uma melhor análise, em quem já está do 
terceiro mandato em diante. Temos que 
RENOVAR já que não estamos em uma 
oligarquia (quando um grupo permane-
ce e apenas se reveza no poder - pode 
ser de pessoas de uma só FAMÍLIA, de 
um GRUPO ECONÔMICO ou de um 
PARTIDO a governar um país, estado 
ou município sobrepondo apenas SEUS 
interesses aos da Sociedade).

Boas e conscientes eleições! Das 
nossas cuidadosas escolhas depende o 
bem-estar de TODOS!

EXTRAVIO DE DIPLOMA
Ana Cláudia dos Santos Matos informa que perdeu uma pasta com seus documento 
pessoais: CPF, RG, Título de Eleitor, |CTPS, seu Diploma de Graduação no Cuso de 
Letras expedido pela URCA - Universidade Regional do Cariri, um Currículo com 
foto e uma Certidão de Nascimento original de sua filha Ana Júlia Matos de Souza.

Para a maioria dos caririen-
ses os negócios e a vida estão no 
fio da navalha. Vamos colocar a 
culpa na crise, é melhor assim, 
porque cada um se exime de sua 
responsabilidade. Na verdade 
uma letargia tomou conta de to-
dos nós, não por culpa da crise, 
mas por culpa das benesses de 
governo que vêm ao encontro 
da “preguiça” do brasileiro. A 
zona rural mostra o abandono 
dos campos, justificado com as 
bonitas palavras: “êxodo rural,” 
pronunciada como se isso fosse 
uma coisa boa, tipo uma alforria 
para tantos que viviam presos ao 
trabalho.

As expectativas são para a 
vinda das águas do Rio São Fran-
cisco, como se nessas águas es-
tivesse a salvação da lavoura. 
Água é sempre bem vinda, mas 
não significa que só água trouxes-
se de volta as safras de algodão, 
milho, feijão e arroz. Água por si 
só não resolve, se não às margens 
do Velho Chico seria um shangri-
lá,  tipo a terra prometida, luga-
res de sonhos e fantasias. Nas 
margens do Rio São Francisco 
também se vê, e muito, pobreza 
e miséria. Centenas e centenas de 
sítios e fazendas cortados pelas 
águas sem seu aproveitamento 
pela falta de incentivo, custeio, 
tecnologia e bons mercados para 
seus produtos. Os poucos roça-
dos em franca produção são cui-
dados por paulistas, japoneses e 
técnicos abastados.

O Cariri vive, há anos, tem-
pos de marasmo, tudo parado à 
espera do que não ficou de vir. 
A preguiça dominante impede 
até mesmo de preservar o que 
existe, ou melhor, o que existiu 
visto que a região abandonou os 
embuzais, os pequizeiros, man-
gueiras, abacateiros e sua riqueza 
maior a cana de açúcar. Essa de-
cadência cuja culpa é justificada 
pela crise, vem acontecendo há 
décadas, principalmente depois  
do Governo querer resolver os 

problemas com as bolsas assis-
tencialistas, ajuda que veio piorar 
a situação de miséria absoluta. Se 
por qualquer motivo faltar as tais 
bolsa o homem, principalmente 
o nordestino que foi, no dizer de 
Euclides da Cunha, antes de tudo 
um bravo vai parar na mais ab-
soluta e extrema miséria, por não 
mais saber fazer nada. Enxada, 
enxadeco, foice, roçadeira, chi-
banca, picareta, alavanca, pé-de-
bode serão objetos estranhos para 
seu conhecimento e cultura atual. 
Esqueceram seus instrumentos 
de trabalho e a nova geração não 
sabe nem o que é isso. 

“Dê um peixe a um homem fa-
minto e você o alimentará por um 
dia. Ensine-o a pescar, e você o 
estará alimentando pelo resto da 
vida.” ― Provérbios Chineses. É 
uma citação tão antiga que nin-
guém pode dizer que não conhe-
ce essa sabedoria asiática.  Mes-
mo assim o Governo brasileiro 
prefere dar um peixe aos supos-
tos miseráveis nordestinos. Falta 
de ensinamento não foi e não é, 
porque Zé Dantas, parceiro mu-
sical de Luiz Gonzaga, escreveu 
na primeira metade do séculos 
passado as agruras: Mas doutô 
uma esmola a um homem qui é 
são / Ou lhe mata de vergonha 
ou vicia o cidadão / É por isso 
que pidimo proteção a vosmicê 
/ Home pur nóis escuído para as 
rédias do pudê / Pois doutô dos 
vinte estado temos oito sem cho-
vê / Veja bem, quase a metade do 
Brasil tá sem cumê / Dê serviço a 
nosso povo, encha os rio de bar-
rage / Dê cumida a preço bom, 
não esqueça a açudage / Livre 
assim nóis da ismola, que no fim 
dessa estiage / Lhe pagamo inté 
os juru sem gastar nossa corage 
/ Se o doutô fizer assim salva o 
povo do sertão / Quando um dia 
a chuva vim, que riqueza pra 
nação! / Nunca mais nóis pensa 
em seca, vai dá tudo nesse chão / 
Como vê nosso distino mercê tem 
nas vossa mãos.
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A cidade de Barbalha, com suas terras úmidas, 
às margens do Rio Salamanca perde sua princi-
pal identificação: “Terras dos verdes canaviais,” 
os locais onde pendões balançavam ao sabor do 
vento, agora são cobertos de pastagens e ervas da-
ninha. Não mais é sentido o ar impregnado pelo 
cheiro forte de mel. Os engenhos encerraram suas 
atividades porque a rapadura não é mais um bom 
negócio, principalmente pelos encargos sociais 
obrigatórios aos donos dos engenhos. Não justifi-
ca também manter engenhos funcionando por puro 
saudosismo ou para manter as arraigadas tradi-
ções de família.
Não se sabe, ninguém sabe, por que o nordeste teve 
a sua atividade sucroalcooleira excluída do contex-
to da economia nacional. Sabe-se, no entanto que 
a cana de açúcar é uma cultura nativa da região 
e que em sua plena atividade gera uma séria de 
benesses para os agronegócios. A cana de açúcar é 
um potencial gerador de divisas e empregos, ofere-
ce boa pastagem para os animais, produz energia 
termoelétrica, açúcar e etanol e seu verde torna o 
clima ameno diante de um sol causticante.
Na década de 1970 foi criada a Açusa – Usina Ma-
noel Costa Filho produtora de açúcar e álcool em 
Barbalha, que impulsionaria a cultura canavieira 
na região, o que de fato aconteceu, no entanto por 
má gerenciamento foi à falência levando consigo e 
ao desmonte os verdes canaviais a principal fonte 
geradora de trabalho e renda de todo o Cariri. A 
Usina Manoel Costa Filho vem há anos legada ao 
abandono, sendo consumida pela ferrugem e suca-
teamento de seu equipamento.
Numa tentativa de resgatar a atividade sucroalcoo-
leira no Cariri o Govêrno do Estado adquiriu o que 
sobrou da Usina Manoel Costa Filho, mas ainda 
não encontrou meios para colocá-la em funciona-
mento e fomentar o plantio da cana de açúcar. A 
formação de uma cooperativa de produtos de cana 
seria uma das alternativas, embora o assunto tenha 
sido amplamente debatido ficou limitado a pauta 
de muita reuniões, não passou de conversas.
Enquanto isso a região padece pela falta de empre-
go no setor primário e as esperanças pela geração 
de divisa e melhoria da economia regional conti-
nua em ritmo de expectativa.

A cidade dos verdes canaviais

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

O programa de microcrédi-
to rural do Banco do Nordes-
te, o Agroamigo, ultrapassou 
a marca de R$ 3,5 bilhões em 
carteira ativa. Atualmente, são 
atendidos mais de 1 milhão 
de clientes e a quantidade de 
operações ativas supera 1,2 
milhão.

No Ceará, a carteira ativa é 
de R$ 482,8 milhões. Mais de 
147 mil clientes são atendidos 
no estado e há mais de 176 mil 
operações ativas.

Quase metade da quantida-
de de clientes ativos (47,9%) é 
de mulheres. São 507 mil agri-
cultoras familiares clientes do 
programa.

A previsão do Banco do 
Nordeste é contratar R$ 1,95 
bilhão pelo Agroamigo em 
2016, distribuídas em mais 
de 475 mil novas operações. 
A expectativa da instituição é 
encerrar o ano com R$ 3,7 bi-
lhões em carteira ativa do pro-

Avaliação é do Escritório 
Técnico de Estudos Econômi-
cos do Nordeste (Etene), órgão 
de estudos do Banco do Nor-
deste

A cesta básica nordestina 
registrou aumento de 3,5% 
em junho em comparação ao 
mês anterior, chegando a R$ 
373,23. A variação superou a 
média nacional para o período 
(3,3%), ultrapassando também 
os acréscimos verificados nas 
cestas básicas das regiões Su-
deste (3,2%) e Norte (1,6%). 
A informação é resultado de 
trabalho do Escritório Técni-
co de Estudos Econômicos do 
Nordeste (Etene), com base em 
dados divulgados pelo Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).

Em comparação a maio, o 
valor da cesta básica subiu em 
todas as capitais pesquisadas 
do Nordeste. Em Aracaju e 
Natal, observaram-se os maio-
res aumentos, de 9,4% e 4,4%, 
respectivamente. As menores 
variações ocorreram em João 
Pessoa (1,7%) e Fortaleza 
(3,2%). As cidades de Recife e 
Salvador apontaram crescimen-
to na ordem de 3,8% e 2,7%, 
respectivamente.

De acordo com a avaliação 
do Etene, o aumento na cesta 
básica deve-se principalmente 
ao crescimento de 60,7% no 
preço do feijão (peso de 12,7% 
na cesta mensal); de 8,7% no 
valor da manteiga (peso de 
6,3%) e de 6,9% no custo do 

Agroamigo ultrapassa marca de R$ 3,5 
bilhões em carteira ativa no semiárido

grama.
O Agroamigo é o maior pro-

grama de microfinança rural da 
América Latina e completa 11 
anos em 2016. Com metodolo-
gia própria, o programa é es-
pecífico às condições do meio 
rural e tem como principal 
característica o atendimento 
integral a partir da presença do 
agente de microcrédito nas co-
munidades.

O Agroamigo incentiva o 
desenvolvimento de atividades 
produtivas rurais agropecuárias 
e não agropecuárias e promove 
suporte a atividades econômi-
cas sustentáveis, compatíveis 
com a proteção ambiental. 

Com financiamentos de até 
R$ 4 mil, o Agroamigo Cres-
cer beneficia agricultores ru-
rais com renda anual de até R$ 
20 mil, enquadráveis no grupo 

B do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf).

Com o Agroamigo Mais, o 
programa atende aos demais 
grupos do Pronaf (exceto A e 
A/C). Nesses casos, os agricul-
tores com renda bruta familiar 
máxima de R$ 360 mil, nos úl-
timos 12 meses, são beneficia-
dos com financiamentos de até 
R$ 15 mil.

Release da
Sala de Imprensa do

Banco do Nordeste

<< O MAIOR o agroamigo é o maior programa de microfinanças agrícola da América Latina

Cesta básica nordestina subiu 3,5% em junho
leite (peso de 6,1%). Atuaram 
de forma inversa as quedas de 
14,3% no valor do tomate (peso 
de 10,3% na cesta mensal), 
1,8% no custo da carne (peso 
de 27,3%) e 2,8% no preço da 
banana (peso de 11,0%).

Acumulado
No acumulado dos últimos 

doze meses, a elevação da cesta 
básica Nordeste ficou no mesmo 
patamar que a da cesta média 
nacional, 16,1%. As variações 
das cestas das regiões Norte e 
Sul, nesse parâmetro de compa-
ração, ficaram abaixo da alta na 
cesta nordestina, com 14,1% e 
15,5%, respectivamente.

Ainda na variação dos úl-
timos doze meses, os maiores 
aumentos foram verificados nas 
capitais de Aracaju (23,7%), 
Salvador (17,8%), Fortaleza 
(17,2%) e João Pessoa (16,6%). 
Natal e Recife tiveram os meno-
res crescimentos, com 11,1%.

Nesse base de comparação, 
a avaliação do Etene é que o 
crescimento da cesta bási-
ca nordestina ficou acima do 
aumento no grupo alimentos 
do índice regional de inflação 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - IPCA regional). 
A cesta básica do Nordeste 
cresceu 16,1% para uma infla-
ção de alimentos no Nordeste 
de 13,5%. Com isso, a popula-
ção dos extratos mais baixos de 
renda, em que a cesta básica é 
mais relevante no orçamento, 
perdeu a vantagem financeira 
que tinha até 2015.

Carne
O preço médio da carne, 

em doze meses, comparado 
com a média do período an-

terior, variou de 10,3% (em 
Natal) a 18,6% (em Aracaju). 
A carne teve uma participação 
relativa de 30,3% no valor to-
tal da cesta. Sua variação em 
doze meses foi de 15,0%, ten-
do as maiores elevações, afora 
Aracaju, em Fortaleza (16,7%) 
e Salvador (16,4%).

Pão
O pão é o segundo alimento 

em importância na cesta básica 
nordestina, chegando a 15,6% 
(média dos últimos doze me-
ses). O aumento do preço 
médio, comparado ao mesmo 
período anterior, foi de 10,1%, 
tendo como principal influ-
ência o crescimento do preço 
em Aracaju (25,7%). Recife e 
Salvador foram as capitais em 
que o preço menos cresceu em 
doze meses, ambas com 7,9%.

Tomate
Na média dos últimos doze 

meses, o tomate participa com 
13,4% na cesta básica do Nor-
deste. O aumento foi substan-
cial, de 18,1%. A dispersão dos 
preços nas capitais nordestinas 
pesquisadas é elevada, de for-

ma que a variação do preço em 
Recife foi de 9,6% e, em Ara-
caju, de 39,1%. Outra capital 
em que o crescimento foi ex-
pressivo foi João Pessoa, com 
23,2%.

Banana
Salvador teve o maior peso 

no aumento no preço médio da 
banana em doze meses. A va-
riação do preço na capital foi 
de 39,8%, bem superior, por 
exemplo, a Natal, que regis-
trou queda de 10,0% no preço. 
João Pessoa seguiu de perto a 
variação de Salvador, com alta 
de 38,0%.

Feijão
O feijão, que representa 

7,5% da cesta básica na média 
dos últimos doze meses, teve 
seu preço elevado em 31,5%. 
À exceção de Salvador, em 
todas as capitais nordestinas 
que fazem parte da metodolo-
gia do Etene, a variação supe-
rou os 35,0%. Os maiores au-
mentos ocorreram em Aracaju 
(45,0%), Fortaleza (42,9%) e 
Natal (37,0%). Em Salvador, 
houve crescimento de 18,0%. 

Sala de Imprensa do
Banco do Banco do 

Nordeste 

<< INDECISÃO na hora de comprar, principalmente o feijão

O sertanejo tem vida dura / não se cansa de 
trabalhar / bota mão na agricultura / pra ver 
seu filho estudar / quem nasce na rapadura
também chega ao caviar.
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Na manhã desse sábado, 16 
de julho, a comunidade religiosa 
do Cariri, o bispo diocesano dom 
Fernando Panico, padres, diáco-
nos e leigos da Diocese de Crato 
se reuniram no bairro Gizélia Pi-
nheiro - Batateiras, a entrada da 
cidade do Crato, para recepcionar 
o novo bispo dom Gilberto Pas-
tana Oliveira e sua comitiva com 
mais de 150 pessoas, vindos de 
Imperatriz no Maranhão.

Na recepção o bispo da Dioce-
se do Crato dom Fernando Panico 
em suas primeiras palavras a dom 
Gilberto Pastana foram: “Bendito 
o que vem em nome do Senhor!”. 
Recepcionado com abraços ca-
lorosos e demonstração de muita 
alegria e afeto a comitiva seguiu 
em direção a Cúria diocesana.

No decorrer do percurso, a 
comitiva passou pelo centro da 
cidade, Praça da Sé/Catedral de 
Nossa Senhora da Penha, Palá-
cio Episcopal e Colégio Santa 
Tereza, onde os fiéis iam sau-

dando Dom Gilberto como sinal 
de boas vindas para ser bispo co-
adjutor na Diocese de Crato. Por 
ocasião da celebração de boas 
vindas vários oradores discursa-
ram agradecendo as bem-aven-
turanças anunciando a chegada 
do Novo Pastor um enviado do 
Reino de Deus. Através de pala-
vra enalteceram a justiça divina 
presente naquela ocasião. Foram 
momentos de muita atenção, 
principalmente aos oradores da 
Diocese de Imperatriz que entre 
palavras, emoções e choros se 
despediam de seu amado bispo. 
Na Praça da Sé e nos arredores 
fieis católicos promoveram um 
ato de saudação com mais de 
dez mil fogos dando as boas vin-
das ao co-adjuntor Dom Pestana. 
Nas ruas várias faixas também 
saudavam o novo pastor.

Cheia de expectativa a comu-
nidade católica do Cariri acredita 
numa retomada a normalidade no 
âmbito da Cúria diocesana. As 
esperanças são de que dom Gil-
berto Pestana, assumindo em suas 
interinidades como bispo, faça o 
que tem que ser feito. Avaliando 

Diocese tem um novo ‘bispo coadjuntor,’  
dom Gilberto Pastana, para assumir nas 
ausências do titular dom Fernando Panico

os interesses e o amor de cada re-
ligioso pela sua missão e a Igreja 
em seu todo. Não vai ser fácil, é 
um pensamento comum entre os 
católicos, há problemas demais, 

que numa primeira vista parecem 
insolúveis. No entanto todos se 
mostram dispostos a retomarem 
seus lugares no rebanho da Dio-
cese do Crato.

>> NOVO BISPO dom Gilberto Pestana de Oliveira veio 
da Diocese de Imperatriz no Maranhão, onde era titular, para 
ser bispo co-adjutar na Diocese do Crato.

Do Release da Diocese do 
Crato e da Reportagem de

Luiz José dos Santos 

<< IGREJA LOTADA cadeiras e tendas foram postas na Praça da Sé 
para acomodar o povo que assistia a cermonia por um telão

Reconhecida internacio-
nalmente como referência no 
atendimento e cuidado aos 
recém-nascidos, a UTI Neo-
natal do Hospital e Materni-
dade São Lucas de Juazeiro do 
Norte completa 10 anos neste 
mês de agosto. Para comemo-
rar a data e fazer um balan-
ço dos últimos quatro meses 
de administração, o Instituto 
Médico de Gestão Integrada 

(IMEGI) fará um evento às 9 
horas desta terça-feira, dia 2, 
com as presenças de mães e 
funcionários que marcaram a 
história da unidade. Além des-
tes, a Secretária de Saúde de 
Juazeiro, Maria Marcleide do 
Nascimento, corpo técnico e a 
diretoria da unidade.

Com 10 vagas de UTI e 14 
vagas de Cuidados Intermediá-
rios, a UTI Neonatal já atendeu 
mais de 3500 recém-nascidos, 
com uma taxa de óbitos menor 
que 15% - semelhante a gran-

UTI Neonatal do Hospital São Lucas de 
Juazeiro do Norte comemora 10 anos

des serviços de referência do 
Brasil. O Hospital São Lucas, 
é o único serviço neonatal no 
mundo que utiliza de forma 
rotineira um método de recu-
peração neurológica chamado 
Padovan de Reorganização 
Neurofuncional, recebendo em 
2010 1º Lugar do 2º Prêmio 
Medical Service – prêmio na-
cional com o objetivo de valo-
rizar, incentivar e divulgar tra-
balhos inovadores que tragam 
melhorias na área da saúde 
pública.

Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Juazeiro do Norte

A SAAEC Sociedade Anô-
nima de Água e Esgoto do 
Crato este ano esteve presen-
te na 72ª edição da Expocra-
to - Exposição Agropecuária 
do Crato, tida como um dos 
maiores eventos dos agrone-
gócios do interior nordestino.  
Na oportunidade da Expocra-
to a SAAEC mostrou aos visi-
tantes presentes no parque o 
desenvolvimento de suas ati-
vidades e serviços prestados 
à população do município do 
Crato. Foi também objetivo da 
SAAEC promover uma maior 
integração e efetivo relaciona-
mento com os usuários dando 
a conhecer sua pronta disponi-
bilidade nos atendimentos e a 

SAAEC mostra suas atividades 
em estande na Expocrato 2016

qualidade de seus serviços. No 
estande foi distribuída água 
potável e ficou à vista um far-
to material ilustrativo, fotos e 
textos, sobre obras realizadas. 
Nos últimos anos a SAAEC 
vem investindo em expansões 
e melhorias em suas redes de 

distribuição levando água de 
qualidade aos mais distantes 
bairros da cidade e povoados 
do município. A companhia de 
água e esgoto do Crato, gra-
ças a uma centrada adminis-
tração, é hoje uma instituição 
viável economicamente.

Do Relesa da
Imprensa SAAEC

<< ESTANDE um dos mais visitados da Expocrato, oportunidade que a 
SAAEC encontrou para mostrar seus serviços e expansão de atendimento

Os servidores municipais de 
Juazeiro do Norte começaram 
a receber os seus salários refe-
rentes ao mês de julho no final 
da manhã desta quinta-feira. 
Como sempre ocorre, o desem-
bolso começou junto aos fun-
cionários que integram o cha-
mado Fundo Geral. Entretanto, 
excluindo o pessoal lotado na 
Secretaria de Ação Social os 
quais deverão receber nas pró-
ximas horas. 

     A Pre-
feitura de 
Juazeiro está 
conc lu indo 
ainda o pro-
cessamento 
das folhas das 
secre tar ias 
de Educa-
ção e Saúde 
as quais se-
rão quitadas, 

Salários de julho começaram a ser pagos 
nessa quinta-feira pela Prefeitura de Juazeiro

provavelmente, no decorrer da 
próxima semana. Num interva-
lo médio de dois meses, o mu-
nicípio desembolsou algo em 
torno de R$ 50 milhões, sendo 
R$ 45 milhões com as folhas de 

maio e junho e quando da com-
plementação de julho. Além dis-
so, a parcela de 40% referente 
ao 13º salário no montante de 
quase R$ 5 milhões no período 
de 20 a 22 de junho.

Da Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

Gazeta de Notícias
Um jornal feito com todo profissionalismo e

esmero na aparência e escolha determinante dos temas publicados

Você que não é afeito a detalhes, termine por observar a
feitura e conteúdo da
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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/

A Bella da Semana
Katlen Oliveira 

HUMOR

ÁRIES (21/3 a 20/4) 

Não aceite que opinem sobre a sua vida. Hoje não terá grandes evo-
luções, tudo parecerá muito demorado.

TOURO (21/4 a 20/5) 

Está muito eficaz a resolver situações. Encontrará saída para um pro-
blema económico e iniciará uma situação mais estável.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente pensar menos, não deve pensar pelos outros. Trace objectivos 
ousados; mais tarde haverá ajustes.

CÂNCER (21/6 a 21/7) 

Faça uma reflexão sobre a sua vida sentimental. Terá capacidade de 
influenciar os acontecimentos de uma forma positiva.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A fase inicial duma relação será de difícil adaptação.Ponha o máxi-
mo das suas energias em cada projeto.

VIRGEM (23/8 a 22/9) 

É altura para tentar definições sentimentais claras.  Pode iniciar com 
evidentes proveitos uma valorização profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10) 

Não deixe que dualidades dominem o seu dia. Tomé decisões objec-
tivas; confiar na sorte pode dar maus resultados.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Pode sentir-se apaixonado mas com dúvidas sobre a correspondên-
cia.Sentirá falta de proteção dos seus interesses.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Passe  momentos sozinho para aclarar ideias. Evite prolongar um 
desentendimento, vai atrapalhar um bom desempenho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dia de muita exigência na vida sentimental. Ver-se-à obrigado a to-
mar atitudes que noutras situações acharia prepotentes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Pode sentir-se feliz e apaixonado. Nenhuma iniciativa será perdida. 
Realizações importantes após vencer dificuldades

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não é um bom momento para manifestar os seus sentimentos. Hoje 
deve-se mostrar mais responsável não misturando assuntos.S

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS

No ônibus
Em uma grande cidade, uma bela jovem esperava o ônibus em 
um ponto lotado, vestindo uma saia de couro justíssima. Quando 
o ônibus chegou e foi a vez da moça entrar, ela percebeu que sua 
saia era apertada demais, e que não conseguiria levantar a perna o 
suficiente para subir no alto degrau do ônibus.
Ligeiramente envergonhada e com um sorriso tímido para o mo-
torista do ônibus, a moça colocou as mãos para trás e abriu um 
pouco o zíper da saia, pensando que isso lhe daria uma folga su-
ficiente para levantar a perna. Ela tentou novamente subir no ôni-
bus, mas percebeu que ainda não conseguiria. 
Então, um pouco mais envergonhada, ela novamente colocou as mãos 
para trás e abriu um pouco mais o zíper da saia. Pela segunda vez ten-
tou o passo, mas ainda assim não conseguia levantar a perna. 
O mesmo aconteceu uma terceira vez, e as pessoas na fila come-
çaram e ficar um tanto irritadas. Sendo assim, um homem gran-
de que estava atrás da moça a levantou facilmente pela cintura e 
a colocou no degrau do ônibus.
A jovem ficou furiosa! Virou-se para o homem e gritou: “Como você 
se atreve a tocar meu corpo?! Eu nem sei quem você é!”
Então, o homem sorriu e disse: “Bem, senhora, normalmente eu con-
cordaria com você, mas depois que você abriu a braguilha da MINHA 
calça três vezes, eu achei que já tínhamos virado amigos.”

Joãozinho na aula de filosofia
Professora: - Quem é o autor grego da frase : “Só sei que nada 
sei”? Joãozinho: - O que é isso? professora , vai me dizer agora 
que o Lula é grego!

Contadas ridículas
Você trabalha no Google? Porque você tem tudo o que eu procuro. 
Você não é GPS quebrado, mas me deixa sem rumo. 
Me chama de previsão do tempo e diz que tá rolando um clima!
Seu pai é sapateiro? Não, por que? porque você é uma graxinha! 

Falar o português de forma incorreta e cometer erros na escrita 
podem comprometer a imagem do indivíduo e da empresa em que 
trabalha. Confira os 12 erros mais comuns, listados pelo professor 
Horácio Rolim de Freitas, um dos coordenadores da pós-gradua-
ção em Língua Portuguesa do Liceu Literário Português.

“Fazem cinco anos que trabalho no setor”; em vez de “Faz cinco 
anos...” (concordância verbal)
“Vou estar enviando o documento”; em vez de “Vou enviar o do-
cumento.” (gerundismo)
“A nível de empresa ...” (modismo; deve-se substituir a expressão 
por “em relação a, em se tratando de, quanto a”)
“Na medida em que ganhamos mais clientes...”; em vez de “À 
medida que” (a primeira forma indica causa, e não proporção)
“Esse é o documento que preciso”; em vez de “Esse é o docu-
mento de que preciso” (regência verbal)
“Se eu ver o colega, aviso”; em vez de “Se eu vir o colega” (erro 
na conjugação do verbo ver)
“ Há menas coisas...”; em vez de “menos coisas” (concordância 
nominal)
“O meu resistro profissional... “; em vez de “registro profissio-
nal” (ortografia)
“Eles reteram o documento...”; em vez de “retiveram” (conjuga-
ção verbal)
“Deixe esse ofício para mim fazer”; em vez de “para eu fazer” 
(uso inadequado do pronome)
“Não se preocupa, vamos bater a meta”; em vez de “Não se pre-
ocupe” (mau uso do imperativo negativo).

VEJA MAIS ESSAS:  “Fim de semana” / “final de semana”
Errado: Bom final de semana!
Certo: Bom fim de semana!
Por quê? Fim é o contrário de início. Final é o contrário de ini-
cial. Portanto: fim de semana; fim de jogo; parte final.
“A princípio” / “Em princípio”
Errado: Achamos, em princípio, que ele estava falando a ver-
dade. 
Certo: Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. 
Por quê? A princípio equivale a “no início”. Em princípio significa 
“em tese”. Ex: Em princípio, todo homem é igual perante a lei.

Erros na língua portuguesa cometi-
dos constantemente

Nordestina sem cabresto

A nossa diferença cultural
está na quantidade
de livros que cada

um já leu

Katlen Oliveira - tem 23 anos, está concorrendo 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 mas-
culino 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.
Outras fotos no site: https://www.belladasemana.com.
br/modelos/katlen-oliveira/perfil

O Nordeste também fez
A tal mulher rebelada
Desobediente, afoita
Que não segui a manada
Levantou sua bandeira
Comendo chão e poeira
Botou o pé na estrada.

Mãe solteira competente
Concubina assumida
Disposta e bem amada
Venta acessa e atrevida
Que fez a sociedade
Aceitar sua liberdade
Com bravura destemida.

Cresceu e multiplicou
Sem se tornar cutruvia
Matriarca assumida
Fez da vida o que queria
Do cabresto bem distante
Da vida virou amante
Pois nada lhe reprimia.

Totalmente alforriada
Com seu cabresto na mão
Foi ela quem deu partida
E atiçou seu alazão
No rastro deixou história
O seu fado e sua glória
Virou lenda no sertão.

 O tempo ficou bonito
Entretanto não choveu
Torres bordavam o céu
Mas veio o vento e varreu
A chuva foi só sereno
Pra molhar o meu terreno
Com prece pouca não deu.

Você pegou a viola
E cantou para chover
Um coração ressequido
É duro de amolecer
Promessa nem simpatia
Trará de volta a magia
Que parou de escorrer.

Tempo nublado
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O chefe do Executivo ce-
arense destacou a importância 
do programa e adiantou que 
novas unidades serão entre-
gues para a população da re-
gião

O sonho de qualquer pes-
soa é ter a casa própria e hoje 
eu estou tendo esse privilégio 
de receber meu cantinho. Ago-
ra posso dizer que sou proprie-
tária do meu imóvel e a única 
preocupação será com água 
e luz porque aluguel não me 
pertence mais”. O depoimento 
é da autônoma Emília Soares 
Muniz, de 27 anos, que foi 
uma das 596 beneficiadas com 
uma casa do programa “Mi-
nha Casa, Minha Vida”, nesta 
sexta-feira (22), no Crato, na 
Região do Cariri. A entrega 
foi realizada pelo governador 
Camilo Santana, juntamente 
com o ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, e o vice-presi-
dente de Habitação da Caixa, 
Nelson de Souza.

O governador destacou a 
importância do programa e 
adiantou que novas unidades 
serão entregues para a popula-
ção da região. “Não tem nada 
mais importante do que entre-
gar a casa própria para famí-
lias que, muitas vezes, mora-
vam de aluguel, em áreas de 
risco, e agora vão receber a 
chave da sua casa. Um imó-
vel bem estruturado, inclusi-
ve com aquecedor solar para 
água - que vai auxiliar na 
economia de energia. Essa é 
só a primeira parte, que ainda 
vai beneficiar mais famílias 
do Crato, pois programamos 
mais de 1500 unidades para a 
Região”, disse.

Cada unidade do residen-
cial Monsenhor Montenegro 
possue 43 m² de área, que con-
templa pátio, sala, cozinha, 
dois quartos e banheiro. As 
casas foram construídas atra-
vés do sistema de construções 
Casas Olé, que, juntamente 
com o residencial Rachel de 
Queiroz, em Quixadá, são atu-
almente os empreendimentos 
habitacionais do Governo do 

Ceará a utilizarem esse méto-
do de construção.

O sistema consiste na fa-
bricação e montagem de ha-
bitações em escala industrial, 
através de painéis pré-mol-
dados de alvenaria com tijolo 
cerâmico e argamassa vibra-
da, em que os equipamentos 
já saem de fábrica rebocados 
em ambas as faces e com as 
devidas instalações elétricas, 
hidro-sanitárias e telefônicas. 
Dentre as vantagens do siste-
ma estão o aumento da produ-
tividade, a agilidade, a dura-
bilidade, a redução dos custos 
produtivos e dos desperdícios, 
a não geração de resíduos só-
lidos, dentre outros, sendo 
portanto, sustentável.

Durante visita à casa, a 
artesã Belisa do Nascimento, 
de 68 anos, que passou mais 
de 40 anos pagando aluguel, 
disse às autoridades que esse 
é um sonho de todos aqueles 
que não possuem a casa pró-
pria. “Agradeço ao Governo 
do Ceará pelo imóvel, que 
agora posso chamar de meu. 
Foram anos pagando aluguel 
e, hoje, sou contemplada com 
um pedaço de chão. Essa é 
uma busca eterna de todos 
aqueles que vivem de aluguel 
e, muitas vezes, nem têm como 
pagar”, ressaltou.

O ministro Bruno Araújo 
destacou a parceria do órgão 
federal com o Estado. “Hoje, 
no Brasil, temos mais de 500 
mil obras, como esta, em an-
damento. E quero dizer que 
o Ministério das Cidades vai 
continuar sendo parceiro des-
se importante Estado, que já é 
parceiro das obras do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, 
através de recursos. E quero 
deixar público que quanto 
mais parceria o Ceará fizer, 
mais casas nós vamos entre-
gar a população cearense”, 
enfatizou. O empreendimento 
recebeu investimento de R$ 
40.230.000,00, com contra-
partida do Governo do Estado 
de R$ 5.066.000,00.

Durante a visita ao resi-
dencial, Camilo Santana disse 
que vai anunciar, em breve, a 
ordem de serviço para urbani-
zar o bairro beneficiado com 
o empreendimento. “Essa é 
uma área que está crescen-
do e precisa ser urbanizada, 
inclusive para dar acesso ao 
monumento de Nossa Senhora 
de Fátima, possibilitando um 
maior fluxo de turistas para 
o bairro. Portanto, em breve, 

vamos viabilizar a ordem de 
serviço que vai garantir uma 
melhor infraestrutura para o 
local”, comunicou.

Minha Casa, Mi-
nha Vida no Ceará

O Governo do Estado do 
Ceará entregou no ano pas-
sado, pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida, 2.911 
unidades habitacionais, sen-
do 768 em Fortaleza e 2.143 
no interior do Ceará. O total 
deste investimento foi de R$ 
229.019.324,25, com o aporte 
do Governo do Estado de R$ 
11.019.168,07.

Só no primeiro semestre de 
2016, 3.392 moradias foram 
entregues para a população 
através da faixa 1 do Progra-
ma. Após essa entrega, serão 
3.988 famílias beneficiadas 
com a casa própria só este 
ano, totalizando um investi-
mento de R$ 290.877.235,04, 
com contrapartida do Estado 
no valor de R$ 25.696.843,81. 
A meta prevista para 2016 é 
de entregar 16.332 moradias 
até o final do ano.

Avenida do 
Contorno de 

Juazeiro do Norte
Após a solenidade, Cami-

lo Santana visitou a constru-
ção da Avenida do Contorno 
de Juazeiro do Norte. O pro-
jeto contempla a implanta-
ção de uma via pavimentada, 
composta de pista dupla de 
rolamento com sete metros 
de largura contendo cantei-
ro central, bueiros, ciclovias, 
passeios, iluminação e sina-
lização horizontal e vertical, 
numa extensão total de 8,56 
km em pista dupla.

A 1ª etapa, será entregue 
no segundo semestre e con-
templa 3,4 km de malha viária 
em pista dupla e vai do muni-
cípio de Caririaçu até a ponte 
do Rio Salgadinho e recebeu 
a ordem de investimento no 
valor de R$17.292.570. Já as 
obras da 2ª etapa da via somam 
uma extensão de 5,17 km, em 
pista dupla, com investimen-
to de R$ 21,5 milhões. Esse 
trecho tem início na ponte 
sobre o Rio Salgadinho até a 
interseção com a rua Beatriz 
Gondim Santana, e segue até 
a interseção com a Av. Pe. Cí-
cero (CE-292), na saída para a 
cidade do Crato.

Governo do Ceará entrega 596 unidades do programa 
Minha Casa, Minha Vida para famílias do Crato

 Do Release de Wiarlen Ribeiro
Repórter / Célula de Reportagem

Fotos: Nívia Uchoa e
wiarlen Ribeiro

<< GOVERNADOR fala da felicidade do povo em ter sua casa própria e sair do aluguel

<< CAMILO  faz referências as famílias que agora têm suas casas de qualidade

<< A CHAVE  a artesã Belisa do Nascimento, de 68 anos, que passou mais de 40 anos pagando alu-
guel, recebe das mãos do governador a chave de sua casa.

A Câmara Municipal do 
Crato deu entrada em um proje-
to iniciado pelo Vereador Nando 
Bezerra e encabeçado por mais 
de dez outros vereadores que 
buscam melhorias na realiza-
ção da Expocrato o maior even-
to agropecuário do nordeste no 
sentido de melhorias na cobran-

ça de ingressos, por fim a exclu-
sividade na venda de produtos 
comercializados e estaciona-
mento dentro do evento. Foi 
pedida uma Audiência Publica 
pelo vereador Roberto Anastá-
cio, que foi realizada no âmbito 
da Câmara Municipal de Crato 
e contou com as presenças dos 

vereadores, Roberto Anastácio, 
Guer, Henrique Leite, Gury, 
Luis Carlos Saraiva e Luciano 
Saraiva, e ainda se com a pre-
sença do representante do gru-
po gestor Leitão Moura que de 
pronto se comprometeu em via-
bilizar um acesso ao parque de 
exposições que liga os bairros 

Alto da Penha e Mutirão que já 
faz parte do anti-projeto de uma 
futura avenida saindo do Mi-
rante, ligando ao bairro Miran-
dão pela Vila Lobo, e também 
a conclusão imediata de uma 
vala/esgoto que fica localizada 
próximo ao terreno onde se ins-
tala o parque de diversão, Já na 

questão dos valores dos ingres-
sos e estacionamentos ficariam 
o mesmo valor do ano passa-
do, no tocante a exclusividade 
de marcas de produtos haverá 
uma diversificação e os valores 
permanecerão tabelados como 
já houve neste ano. O vereador 
Luiz Carlos Saraiva afirma que 

houve uma polêmica muito 
grande em torno da estrutura 
do funcionamento do Parque e 
que o governador Camilo San-
tana se comprometeu em fazer 
uma ampla reforma no parque 
criando mobilidade de aces-
so inclusive para deficientes e 
crianças 

Câmara Municipal do Crato busca mudanças para Expocrato
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O ritmo mais que acelerado 
desta vida moderna pode causar 
um enorme estresse e, por cau-
sa de tanta correria, não temos 
tempo de cuidar de nós mes-
mos. No entanto, você pode se-
guir esses práticos e pequenos 
para melhorar o seu estilo de 
vida, bem-estar e saúde, e pas-
me: com apenas 60 segundos. 
Isso mesmo, nada mais do que 
um minuto do seu dia. Mesmo 
que não siga todos eles, incluir 
alguns em sua rotina vai propor-
cionar uma grande diferença. E 
para melhor. Confira.

 
 

1. Respire fundo
Todos nós temos nossos 

momentos de estresse, seja por 
causa do trabalho, trânsito ou 
por não dar conta das tarefas 
da casa. Nos momentos mais 
difíceis, é essencial lembrar-se 
que a respiração é um eficaz 
mecanismo de relaxamento. 
Faça longas respirações con-
troladas por 60 segundos em 
momentos estressantes ou de 
cansaço, pois respirações pro-
fundas diminuem a pressão 
sanguínea e a produção de 
hormônios de estresse, e assim 
ajudam a diminuir a ansiedade 
e a inquietação.

2. Abrace alguém 
que você ama

A sensação de um abraço é 
ótima, e já foi cientificamente 
comprovado que pode fazer 
bem à saúde, pois diminui a 
pressão sanguínea e ameniza 
o ritmo cardíaco. O abraço li-
bera dopamina no organismo 
- um analgésico natural que 
diminui os níveis de cortisol, 
o hormônio do estresse. Um 
abraço pode te dar mais ener-
gias mental e te ajudar a su-
perar obstáculos. Clique aqui 
para saber mais.

3. Ria e sorria!
Não é toa que até hoje todos 

dizem o antigo ditado de que 
rir é o melhor remédio. Este é 
um dos melhores analgésicos 
naturais que proporciona diver-
sas funções fisiológicas. O Dr. 
William F. Fry, da Stanford Uni-
versity, nos Estados Unidos, foi 

um dos pioneiros nas pesquisas 
sobre os benefícios do riso para 
a saúde. Ele comprovou que rir 
por um minuto tem o mesmo 
efeito no organismo do que 10 
minutos praticando remo. Além 
de queimar calorias, ainda be-
neficia a memória. Portanto, se 
você está sentindo-se deprimi-
do, coloque um sorriso no ros-
to (mesmo que não esteja com 
vontade) para melhorar o seu 
ânimo.

 

4. Consuma
chocolate meio 

amargo
Não é maravilhoso saber 

que um dos nossos doces pre-
feridos pode fazer bem à saú-
de? Com moderação, é claro. 
O chocolate meio amargo traz 
grandes benefícios à saúde, 
pois diminui a pressão san-
guínea e aumenta o nível de 
HDL, o colesterol bom, ao 
mesmo tempo que diminui 
o ruim, o LDL. O chocolate 
meio amargo ainda faz bem 
ao sistema cardiovascular, e 
algumas pesquisas indicam 
que pode prevenir o diabetes, 
além de manter a pele mais 
bonita e saudável. Para saber 
mais benefícios do chocolate 
meio amargo, clique aqui.

 

5. Levante-se
sempre que puder

Muitos de nós passamos 
grande parte do nosso dia 
sentados, seja trabalhando, 
dirigindo, assistindo TV ou 
até mesmo realizando outras 
atividades. Um estudo recente 
comprovou que passar mui-
to tempo nessa posição pode 
causar problemas psicológi-
cos. Outro estudo mostrou que 
mulheres que ficam sentada 10 
ou mais horas por dia sentadas 
correm mais riscos de ter ata-

que cardíaco e doenças cardio-
vasculares comparados àque-
las que passam a metade desse 
tempo sentadas. Levantar e se 
movimentar, mesmo que por 
um curto período de tempo, 
melhora a circulação de forma 
significativa.

6. Lave as mãos
Você pode achar isso ób-

vio demais, mas essa simples 
tarefa que fazemos durante o 
dia pode proteger sua saúde 
mais do que imagina. Muitas 
pessoas lavam as mãos antes 
das refeições e depois de usar 
o banheiro, mas lavá-las com 
sabonete algumas vezes ao 
dia pode reduzir as chances de 
ter alguma doença em até 20-
30%. Mas lembre-se de man-
ter as mantê-las bem hidrata-
das, usando um bom creme 
hidratante.

7. Use o cinto de 
segurança

Esta é uma ação que todos 
nós devemos fazer todos os 
dias. Leva apenas alguns se-
gundos e salva milhares de vida 
todos os anos. Pense: você não 
está escalando uma montanha 
ou correndo uma maratona, está 
simplesmente no carro indo a 
algum lugar, e isso é ainda mais 
importante se há crianças no 
carro. Então, não deixa pregui-
ça ou a falta de atenção toma-
rem conta e use o cinto, mesmo 
que ande por algumas ruas no 
seu bairro. Você só vai “gastar” 
cerca de 10 segundos para man-
ter a sua vida.

8. Inclua canela no 
café da manhã

A canela tem incríveis pro-
priedades medicinais, inclusi-

ve no tratamento de diabetes, 
pois reduz os níveis de açúcar 
no sangue. A canela também 
ajuda a combater a obesidade, 
diminui os níveis de colesterol 
ruim e ajuda a nos aquecer em 
dias mais frios. Adicione cane-
la no seu café da manhã e sen-
tirá os benefícios. Coloque no 
seu iogurte, cereal, aveia, ou 
até mesmo no seu café. Para 
saber mais de seus benefícios, 
clique aqui. 

 

9. Use protetor 
solar

Mesmo que você não more 
em um lugar muito ensolara-
do, os raios ultravioleta estão 
presentes mesmo em dias nu-
blados, e são perigosos. Esta é 
a causa número 1 de câncer de 
pele, por isso, se quer manter 
a sua pele segura e saudável, 
aplique protetor solar antes de 
sair de casa.

10. Use as escadas
Não importa se você se 

atrasou, se está com muitas 
tarefas ou simplesmente com 
preguiça. Muitos de nós sim-
plesmente ignoramos este bom 
exercício, que ainda por cima 
é de graça! Afinal, o mundo 

moderno não nos dá a possi-
bilidade nos movimentarmos, 
pois usamos o carro, transporte 
público e o elevador. Por isso, 
se você está tendo uma vida 
sedentária, deixe o elevador de 
lado e opte pelas escadas. Vai 
fazer bem a sua saúde, pois vai 
ajudar a queimar calorias e for-
talecer os músculos e diminuir 
dores nas juntas.

11. Saia da frente 
do computador de 

vez em quando
Se trabalha o dia todo no 

computador ou se simples-
mente gosta de passar horas 
na internet, saiba que é im-

12. Tome água
com limão

Incluir uma fatia de limão 
na água que você bebe, além 
de refrescante, faz muito bem 
à saúde. O limão é uma super-
fruta com excelentes proprie-
dades desintoxicantes. Ideal 
para quem está em dieta de 
perda de peso.  Também pode 
lhe interessar:

Evite Esses 16 Hábitos e 
Salve o seu Coração! 

O Quiabo Pode Melhorar 
Muito a Sua Saúde!  

Melhore Sua Digestão Natu-
ralmente Com Estas 14 Dicas! 

13. Limpe sua mesa
Por mais que mantenha sua 

15 dicas rápidas para melhorar e proteger sua saúde

portante fazer algumas pau-
sas, pois passar muitas horas 
olhando para a tela é prejudi-
cial aos olhos. O melhor mé-
todo é o “20-60-20”: a cada 
20 minutos, afaste os olhos 
da tela e olhe para qualquer 
outro objeto por 20 segundos. 
Se puder, pode fazer uma cur-
ta caminhada pelo escritório 
ou em casa.

mesa organizada, ela ainda vai 
estar coberta de germes. Lim-
pe sempre, principalmente mi-
galhas e restos de comida, que 
são prato cheio para o surgi-
mento de bactérias na sua mesa 
de trabalho. Passe um bom 
produto de limpeza no teclado 
e no mouse do computador, e 
outros itens que você usa com 
frequência, como caneta, por 
exemplo.

14. Levante seus 
pés

Deite-se próximo a uma pa-
rede e eleve as pernas, deixan-
do os pés em posição horizon-
tal. Fazer isso por 60 segundos 
vai proporcionar uma energia 
extra na sua vida, mais do que 
uma soneca de 30 segundos. 
Mantenha os braços no chão e 
faça respirações longas e pro-
fundas. Estudos mostram que 
essa posição ajuda o sangue a 
circular melhor até a cabeça e 
a região do peito.

 

15. Consuma chi-
cletes

Pesquisadores da Uni-
versidade de Swinburne, na 
Austrália, descobriram que 
mascar chicletes melhora 
os níveis de alerta e reduz 
o estresse. Profissionais de 
comportamento recomen-
dam mascar chiclete antes 
de uma reunião importante, 
uma entrevista de emprego 
ou simplesmente dirigindo. 
O motivo é que o chiclete faz 
o cérebro pensar que estamos 
comendo, e nos associa a não 
ter medo, pois estamos em 
um momento seguro.

Da Pesquisa da Redação e 
do site: tudo por email

<< UM MINUTO para você seguir essas  pequenas dicas e melhorar o seu 
estilo de vida, bem-estar e saúde.
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Aline Maria
Você nunca sabe 
que resultados 
virão da sua 
ação. Mas 
se você não 
fizer nada, 
não existirão 
resultados.

O consultor de negócios Boanerges Lopes 
Custódio recebe homenagens do Conselho 
Regional de Economia do Ceará

O consultor de empre-
sa Boanerges Custódio 
vem ao longo do tempo se 
mostrando habilidoso na 
condução e orientaççao de 
empresas no Cariri, prin-
cipalmente as pequenas 
empresas sob a égide do 
Sebrae. É um profissio-
nal muito requisitado para 
conduzir projetos, finan-
ciamentos e negociações. 
Essas qualificações e a di-
nâmica de Boaneges são 
vistas e vem sendo acom-
panhadas pelo Conselho 
Regional de Economia do 
Ceará, dai essa justa ho-
menagem.  Eis o teor da 
comunicação recebida: 

Prezado Economista Sr. 
Boanerges Lopes Custó-
dio, 

 Temos a grata satisfa-
ção de informar-lhe que, 
em Reunião Plenária des-
te Conselho realizada no 
dia 05 de julho de 2016, o 

nome de V.Sa. foi indicado 
para  receber uma homena-
gem como profissional na 
área de economia. 

Referida homenagem 
será entregue em Sessão 
Solene na Assembleia Le-
gislativa do Ceará, por 
ocasião das comemorações 
ao Dia do Economista, 
que ocorrerá no dia 11 de 
Agosto de 2016, às 19:00 

horas. 
Solicitamos que nos en-

vie seu currículo resumido 
para o cerimonial. 

Certos de sua aprova-
ção, aguardamos resposta e 
agradecemos pela atenção, 
renovando nossos votos de 
estima e consideração. 

Para quaisquer escla-
recimentos, estamos à sua 
disposição . 

<< HOMENAGEM mais que justa prestado ao economista Boa-
nerges Lopes Custódio

Felizes os que se casam em nome do Senhor
“Bárbara & Pedim”

<< A FELICIDADE do casal: Bárbara 
Siqueira Pereira e Pedro Henrique Santos de 
Miranda, ambos da sociedade petrolinense. Ela 
com formação em Comércio Exterior e ele Ad-
vogado. O enlace aconteceu às 10 horas nesse 
23 de julho de 2016  na Igreja Matriz Nossa Se-
nhora Rainha dos Anjos no centro de Petrolina 
e a confratenização em uma  chácara bem às 
margens do Rio São Francisco.

Casaram-se em clima de 
intensa felicidade os jovens 
Bárbara Siqueira Pereira e 
Pedro Henrique Santos de Mi-
randa. Bárbara filha de Luilza 
Siqueira Pereira e José Júlio 
Pereira Filho, da sociedade 
cratense, mas há anos residin-
do em Petrolina, e ele filho de 
Ana Rosa dos Santos e Carlos 
José Gonçalves de Miranda 

petrolinenses. Ao enlace es-
tiveram presentes familiares, 
amigos e convidados dos nu-
bentes. O “sim” aconteceu em 
meio a um ritualístico cerimo-
nial conduzido por Raimundo 
Bertoso. Na chácara Porto 
Bigodinho, a beira do Rio São 
Francisco, Thiago Moura cui-
dou dos serviços de Buffet.

Os momentos seguintes 

foram de parabéns, abraços, 
beijos e votos de felicida-
des ao novo casal. Música ao 
vivo, comes e bebes, inclusive 
um lauto almoço fartamente 
distribuídos a todos.

No meio da tarde foi o 
momento de conhecer a nova 
morada do casal, no Condo-
mínio do Vale, um conjunto 
de modernas casas com uma 

grande praça gramada onde 
estão os equipamentos de la-
zer: churrasqueira, piscina, 
playground, academia, cine-
ma, ambiente para recepções 
e festas com amplos espaços, 
sala de jogos sinuca, ping-
pong, pista de Cooper entre 
outros. Tudo luxuoso e da me-
lhor qualidade.

É oportuna a citação: > 
“Como todo sonho, muitas 
vezes acontecem desencon-
tros, mas a força desse amor 
fará com que as duas me-
tades permaneçam juntas, 
descobrindo o significado da 
palavra felicidade.”

>> O pai José Júlio Pereira 
Filho e a noiva Bárbara Si-
queira Pereira indo para o 

altar, momento de felicdade


