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Gasolina terá 
preço na livre
concorrência, 
diz Petrobras

De olho no 
mercado

Não procede a notícia de 
que o prefeito de Juazeiro do 
Norte Raimundo Macêdo não 
concorrerá para sua reeleição 
em 03 de outubro próximo. O 
fato foi desmentido nas redes 
sociais pelo próprio Raimundo 
Macêdo que disse da normali-
dade no registro de sua candi-
datura e que não sabe de onde 
saiu essa equivocada notícia. 

Raimundo Macêdo é candi-
dato pelo PMDB enfrentando, 
nessas eleições, sete outros can-
didatos: Flávia Charmene/PRB, 
Demontier Fernandes/PSOL, 
Francisco Fabiano/PSB, Gilmar 
Bender/PDT, Helaine Mendon-

ça/PMB, José Arnon/PTB, Nor-
mando Sóracles/PSDB,  numa 
disputa ferrenha e cheia de 
controvérsias exatamente para 
tumultuar o eleitorado e pre-
núncio de muitos desconten-
tamentos razões mais que sufi-
ciente para uma enxurrada de 
fofocas e notícias enganosas 
para confundir a população.

Entre os candidatos a pre-
feitura de Juazeiro do Norte 
ainda há muitas indefinições, 
principalmente frente a uma 
relação do TRE – Tribunal Re-
gional Eleitoral que faz uma 
profunda avaliação numa lista 
chamada de “fichas suja.”

É falsa a notícia de que 
Raimundão não é mais 
candidato à reeleição

O Governo Temer está 
promovendo uma verdadeira 
revolução na administração 
pública. 

O novo presidente da Pe-
trobras, Pedro Parente, acaba 
de anunciar que o governo 
não vai mais interferir nas 
decisões da estatal envol-
vendo reajuste no preço dos 

combustíveis no Brasil. Pa-
rente tomou posse e  ime-
diatamente afirmou que não 
haverá mais intervenção 
governamental na política 
de preços dos combustíveis, 
como vinha sendo feito pelos 
governos petistas.

Leia mais detalhes sobre 
o assunto na              Pág. 04

Banco do Nordeste apresenta 
lucros de 42% a mais no primeiro 
semestre deste ano de  2016 

Governo quer restringir o acúmulo de 
aposentadoria e pensão por morte

Crato e Varzea Alegre festejam seus 
padroeiros neste mês de agosto

Dom Gilberto toma conhecimento da 
realidade das ronarias em Juazeiro
LEIA MAIS NOS EDITORIAIS:
“É bom, mas não é ótimo” acerca dos combustíveis, entre outros



02  31/07 A 14 DE AGOSTO DE 2016 GAZETA DE NOTICIAS

GAZETA DE NOTÍCIAS
PROPUGNANDO PELO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO CARIRI

PUBLICADO DESDE 1997 - PERIÓDICO INDEPENDENTE  - SEGMENTO DA
FUNDAÇÃO FREI CARLOS MARIA DE FERRARA - ONG - SEM FINS LUCRATIVOS

Redação: Rua Santa Luzia,  563- centro - 63.010-315 Juazeiro do Nortes - Ceará
Diretor e editor: Luiz José dos Santos - jornalista reg. prof. 289 MTE/DR-CE
Diretora de negócios: Aline Maria da Silva
Distribuição: José Ailton Facundes
Articulistas: Humberto Pinho da Silva (Porto Portugal), Hildeberto Aquino (Rus-
sas Ceará), Vivian Antunes (Brasília DF), Eugênio Medeiros (Crato Ceará), Dali-
nha Catunda (Rio de Janeiro RJ), Edésio Batista (Crato Ceará), Donizete de Souza 
(Lavras da Mangabeira Ceará), Geraldo Meneses Barbosa (Juazeiro do Norte Ce-
ará), Júlio César Cardoso (Balneário de Camboriú - SC), Luiz Carlos Amorim 
(Florianópolis SC),  João Antônio Pagliosa (Curitiba PR), Articulistas dos Sites: 
Instituto Liberal, Adital e da União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida).
Contatos eletrônicos:
E-mail:   gazeta@folha.com.br
             gazetadenoticias@yahoo.com.br
WEB:    gazetadenoticiascariri
Tels.  Fixo Tim: (88) 4102 0090 / Cels: OI (88) 98804 6399  
/ OI (88) 98809 0916  / CLARO (88) 99251 6009 

OPINIÃO

Será que os mortos podem
se comunicar

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.

Eu te adooooro
meu paizão

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

O poder da lista
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

É bom, mas não é ótimo

Uma vez, um consultor foi con-
tratado por uma grande organização 
para orientar seus colaboradores a 
otimizar o tempo e aumentar a pro-
dutividade no desenvolvimento de 
suas tarefas.

Após uma semana de imersão 
apresentou a solução: todos, desde 
os ocupantes dos cargos mais altos 
aos mais baixos, deveriam fazer lis-
tas das atividades a serem desenvol-
vidas ao longo do dia.

Listas.
Aquelas listinhas que você já fez 

milhares antes de dormir, para acor-
dar já trabalhando.

E que, ao final do dia, muitas 
vezes, ficou frustrado por não tê-la 
cumprido.

Listas.
Aquelas listinhas que você já fez 

aos milhares e, no fim do dia, se viu 
feliz por tê-las cumprido de cabo a 
rabo deixando todas as atividades 
prontas e tinindo.

Aí eu faço a mesma pergunta do 
diretor daquela grande organização:

“Como algo tão simples pode dar 
tão certo?”

Não sei.
Talvez dê certo por você saber 

exatamente o que precisa ser feito 
durante o período trabalhado.

Mas eu, aqui do meio da minha 
desorganização temporal me per-
gunto:

“Como algo tão simples pode dar 
tão errado?”

Não sei.
Talvez dê assim tão errado sim-

plesmente porque, quando as pri-
meiras atividades deixam de ser 
cumpridas, você pensa que não vai 
conseguir fazer tudo o que é preciso, 
aí, abandona o barco e sai nadando 
na direção oposta.

Fazer listas pode ser libertador 
ou completamente aprisionador.

Libertador quando funciona 
como mapa de orientação, aprisiona-
dor quando vira rota obrigatória ao 
longo do dia.

Tudo depende do olho de quem 
vê.

Havia na casa de meu pai – de 
Santa Marinha (Gaia), – moça, que 
auxiliava no meneio doméstico.

Entrou ao serviço, ainda adoles-
cente, na flor da idade, e ficou dé-
cadas…

Cuidou com esmero de minha 
mãe, na prolongada doença que a 
vitimou; e após a morte desta, tra-
tou de meu pai, com tanto carinho 
e dedicação, que passou a ser consi-
derada, como se fosse da família.

Sentindo-se doente e receoso 
que a Ilda – assim se chamava a 
empregada, – ficasse desprotegida, 
meu pai, resolveu deixar-lhe, por 
escritura, o direito de residência, e 
escassos meios, que permitissem 
sustentar-se, pelo menos, nos meses 
seguintes ao funeral.

Mas, receando que não lhe fosse 
fácil encontrar emprego, condigno, 
e a protecção que desejava, assen-
tou escrever carta, dirigida a Senho-
ra, extremamente religiosa, de alma 
caritativa, e influente na sociedade 
portuense.

Tanto a escritura – que lhe per-
mitia ficar com a casa, – e a carta, 
foram colocadas numa gaveta da 
cómoda de pau-santo, que se encon-
trava no seu quarto, com conheci-
mento da Ilda.

Até aqui nada foi dito merecedor 
de ser passado a letra de forma.

Aconteceu, que dias após o fu-
neral, foi recebido telefonema da 
destinatária da carta, narrando: que 
soube do falecimento, pelos jornais, 
e que nessa mesma noite, tivera um 
sonho muito estranho:

Sonhou, que meu pai lhe apare-
cera, dizendo que procurasse uma 
carta, que lhe escrevera.

Como não sabia do que se trata-
va, nem conhecia, que alguma vez 
lhe tivesse escrito, pensou ser ape-
nas um sonho…

Mas, como o “ pedido” não lhe 
saísse da cabeça – segundo contou, 
– resolveu telefonar, para perguntar 
se sabiam da existência de recado 
ou carta, que lhe tivesse escrito.

Esclareceram-na que havia re-
almente sobrescrito, endereçado a 
seu nome, e que não lhe tinha ainda 
sido entregue, porque aguardava-se 
oportunidade propícia.

Este facto ou fenómeno, deixou-
nos deveras impressionados, e foi 
muito comentado; depois caiu no 
esquecimento.

Trago-o aqui, por o considerar 
bastante curioso, e merecedor de se 
tornar publico.

Seria pura coincidência, ou o so-
nho foi “provocado” por meu pai? 
É mistério difícil de compreender, 
e deixa muitas interrogações, sem 
resposta.

Coincidência ou não, certo é, 
que a missiva foi entregue.

O conteúdo era manuscrito, pe-
dindo que cuidasse do bem-estar da 
empregada, procurando protege-la 
no que lhe fosse possível; pois re-
ceava morrer brevemente, e não a 
queria deixar, sem ter a certeza que 
ela iria cuidar da Ilda, como mere-
cia, pela dedicação e provas de leal-
dade que demonstrou nos anos que 
esteve em sua casa.

O tempo passa, mas certas coisas não 
mudam, fazer o quê? Há alguns anos 
escrevi e hoje, com algumas pequenas 
“atualizações”, revivo:
– Ei meu “véi”, já melhorou do reuma-
tismo? E a “veia” ainda tá com TPM, 
tá dormindo? Tem jeito não, cuidado 
na peia em; nem vou acordá-la se não 
sobra pra mim. Falando o que impor-
ta, antecipa aí uns “quinhentinhos” 
por conta da mesada. Aliás, mesada 
que anda muito curta só dá pra duas 
baladas por semana e ai não dá né 
cara? Uísque com Red Bull e sandui-
ches, tem quem aguente? Essa grana 
é para eu e a mana do peito curtirmos 
uma balada com uns amigos, sabe? O 
décimo terceiro da aposentadoria vai 
sair próximo mês (“tô” sabendo) e 
nós também temos direito, “oxente”! 
“Tamos” enferrujando de ficar deita-
dos em casa, sem fazer nada e vamos 
aproveitar o tempinho que temos, “sa-
cumé” né? Vamos, deixa de ser pão 
duro, saímos na semana passada lem-
bra? Sei não viu, desse jeito tá pegan-
do pesado. “Tô” avisando mais uma 
vez: Pai que não zela pelos filhos pega 
mal em! Sim, nós não sabemos a que 
hora voltaremos e nada de nos passar 
mico indo nos buscar ou telefonando; 
a tribo cai de pau na gente; sem essa 
viu! Já tenho 15 anos e a mana 13, não 
dá para ficamos sendo vigiados o tem-
po todo; isso é do seu tempo, “nois” 
tá noutra! Se a gente não chegar às 
10 ou 11h da manhã é que dormimos 
em casas dos namorados. Cê sabe que 
hoje não tem disso né? Talvez lá para 
o meio dia, se a preguiça não bater, es-
tejamos de volta.
Ops!, parece que amanhã é dia dos 
pais né? Se não tivermos outro pro-
graminha, você patrocina um jantar 
e a gente encosta ou encomenda uma 
pizza que já é de bom tamanho. Das 
grandes e com alguns refrigerantes; 
deixa de ser mão de vaca. Melhor en-
comendar duas. Não acredito que você 
tenha esquecido o sabor de minha pre-
ferência. Tomara que não! Se der certo 
eu levo uns “minos” e “minas”, par-
ceiros, para a gente curtir e não recla-
me do volume do som, aviso logo.
Quando me passar o resto da mesada 
(vê se amanhã, até ao meio dia, e em 
cédulas de 100, nada de miúdo) e se eu 
não tiver nada de mais urgente a cur-
tir, dou um giro na feira (no shopping 
não que tudo é caro e assim não sobra 
nada para mim) eu compro uma lem-
brancinha; afinal, pai é pai né cara, 
e ninguém esquece disso. Sim, não se 
esqueça de me emprestar o cartão de 
crédito, o seu, já que acabou o limite 
do meu. Enquanto me lembro, deixe a 
chave da máquina e dê um polimento 
antes para eu não pagar mico. Pensa-
mos em dar um “rolé” meio louco por 
aí depois da balada. E atenção: bem 
antes complete o tanque com gasolina 
aditivada, nada de álcool, e calibre os 
pneus com 30 libras somente tá?
É tanta coisa que antes que eu es-
queça, nós desejamos um “Feliz dia 
dos pais”!
Teus lindos filhos que te amam como 
ninguém...!!!
Leiam também nos endereços: http://
www.blogdoaquino.blogspot.com.br/
www.tvrussas.com.br, no Jornal Folha 
do Vale (Limoeiro do Norte-CE) e
Jornal Gazeta de Notícias (Crato-CE)

A Petrobras deu um pri-
meiro passo na busca de uma 
forma de baixar os preços dos 
combustíveis, deixando para 
o livre mercado, isso é para 
a concorrência. Vende mais 
quem tem o preço menor. Ela 
mesma, nem o próprio Gover-
no, quiseram entrar na livre 
concorrência. Cada um dos 
donos de postos que arquem 
com a diminuição de seus lu-
cros. Os impostos continuam 
altos, outros encargos também 
não diminuíram, mas os postos 
que briguem para manter seus 
clientes.

Entre os países produtores de 
petróleo o Brasil tem os com-
bustíveis mais caros do mun-
do. A Petrobras diz que isso é 
mito e mostra uma tabela com 
os preços da gasolina em vários 
países, mas a maioria não pro-
duz o “precioso líquido.”

Existem preços da gasolina 
maiores que os praticados no 
Brasil a exemplo da Itália que 
chega a R$ 5,30 com 0,17% 
da produção mundial de pe-
tróleo e Portugal R$ 5,40, com 
0,01%. Já na Venezuela e nos 
Estados Unidos a gasolina cus-
ta R$ 2,15 porque são países 
altamente produtores. Os Es-
tados Unidos, o maior produ-
tor, tem 13,28% do petróleo do 
mundo. O Brasil está também 
entre os grandes produtores, 
com 3,05% e sua gasolina tem 
preços que giram em torno de 
R$ 4,00.

Acabam-se os cartéis entre 
os donos de postos de combus-
tíveis, todos vão para o livre 
mercado, No entanto a políti-
ca econômica do Governo não 
muda, os preços da Petrobras 
continuam os mesmos e sujei-
tos a aumentos dependendo do 
humor do Governo federal. A 
alternativa para um equilíbrio 
nos preços de todos os com-

bustíveis está na alta produção 
de álcool, o proclamado etanol, 
que poderá ser a tábua de sal-
vação para as crises e as altas e 
baixas do petróleo no mundo.

Remontando os tempos 
onde o Brasil anunciava que 
o álcool seria a solução para 
driblar as crises do petróleo 
no mundo, o novo combus-
tível, bem mais barato e não 
poluente produzido em alta 
escala ofereceria oportunidade 
de trabalho para muita gente, 
como também moveria através 
de seu bagaço, grandes termo-
elétricas.

Para gerenciar o novo com-
bustível o Governo criou o 
Proálcool, uma estatal que ti-
nha como objetivos incentivar 
o plantio da cana de açúcar, 
disseminando-a por todo o 
país, incrementar a agricul-
tura sucroalcooleira com tec-
nologia avançada, vender e 
distribuir a proeza nacional. O 
álcool deveria custar não mais 
de 60% da gasolina. O brasi-
leiro encheu-se de esperança, 
o Brasil produziria um valioso 
combustível que poderia, ao 
longo de tempo, exportar para 
todo o mundo. Tudo ia bem e 
dando certo até que alguém do 
Governo achou que álcool não 
seria um bom negócio para o 
país e preferiu investir no pe-
tróleo, chegando hoje ao pré-
sal, tirar petróleo das profun-
dezas do oceano onde o custo 
de um barril superaria todos os 
preços do mundo inteiro.

A produção do álcool/eta-
nol levaria a uma gigantesca 
distribuição de renda, milhares 
de produtores e usinas seriam 
contemplados e a falta de con-
centração de grandes fortu-
nas em um só lugar, como no 
caso a Petrobras, dificultaria as 
falcatrua e maracutais, como 
aconteceu. 
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Quando o mudar não faz bem

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

CONTRATA:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATUAR EM CRATO/CE:

Código: AUXADM/2016
•	 Ensino	médio	completo.
•	 Experiência	em	rotinas	administrativas
•	 Domínio	de	Informática.
O	processo	seletivo	terá	as	seguintes	etapas:	avaliação	curricular,	

prova	de	conhecimentos	específicos	e	avaliação	de	competências.	
Interessados	enviar	currículo	até	o	dia	29/08/2016,pelo	email	sele-

caosestsenatcrato@bol.com.br
Se	pessoa	com	deficiência,	aprovada	no	Processo,	terá	prioridade	

na	contratação,	conforme	previsto	no	artigo	93	da	Lei	8.213/91.	No	en-
tanto,	será	 imprescindível	apresentação	de	 laudo	médico	conclusivo	
do	enquadramento	no	Decreto	nº	3298/99	ou	Certificado	de	reabilita-
ção	profissional	emitido	pelo	INSS.

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

Modernizar o Senepol atra-
vés do repasse de touros e no-
vilhas precoces, de fertilidade 
comprovada, filhas de genear-
cas consagrados das linhagens 
WC, CN, SCR e PRR nas me-
lhores doadoras JAJ Senepol 
Nova Vida em 16 anos de se-
leção. Essa proposta atraiu 19 
investidores na disputa pelos 
lotes do Leilão Senepol Nova 
Vida Dose Dupla, que ocorreu 
em 27 de julho, com transmis-
são pelo Canal Rural. Trinta e 
três garrotes e 36 novilhas Se-
nepol PO saíram em pares por 
R$ 960,480,00. “Os lotes foram 
distribuídos em duplas para 
acelerar ainda mais o progres-
so genético da raça que chegou 
para revolucionar a pecuária de 
corte brasileira”, diz João Aran-
tes Neto, diretor-executivo da 
Senepol Nova Vida. 

Os lances pipocavam de 
vários pontos do País, com 
vendas no Mato Grosso, Acre, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, São Paulo, 

Goiás, Tocantins, Rondônia e 
Rio de Janeiro. Destaque para 
as novilhas, selecionadas para 
serem doadoras em potencial. 
Na primeira aspiração folicu-
lar (OPU), elas produziram 35 
oócitos, em média. “A fêmea 
Labelle da JAJ, arrematada 
em conjunto com Lantana da 
JAJ, chegou a 110 oócitos. Es-
ses números revelam o quanto 
nosso plantel evoluiu nesses 
16 anos de seleção também em 
fertilidade”, complementa Ri-
cardo Arantes, também diretor-
executivo da Nova Vida. 

Labelle é uma filha de WC 
238U, da Ilha de Sant’Croix, 
genearca que imprime um fra-
me mais avantajado. Ela foi 
adquirida pelo criador José 
Eduardo Guerra, da Fazenda 
Grotão, em Colinas (TO), um 
dos mais novos criadores de 
Senepol. O lote mais valoriza-
do do Leilão Dose Dupla foi 
Lazy Lake (filha do WC 225T) 
/ Macclenny da JAJ, (filha de 
CN 1029S), arrematadas por 
R$ 41.040,00 pelo criador Val-
ter Chalub Diegue, do Sitio 
Pai e Filho, de Campo Novo 
de Rondônia (RO). Já o maior 
investidor do remate foi Izair 
dos Santos Teixeira, da Fazen-
da Santa Cruz, em Vila Bela 
da Santíssima Trindade, no 

Dose Dupla fatura quase 
R$ 1 milhão com filhos 
de genearcas Senepol

Mato Grosso, com a aquisição 
de dez animais (dois machos e 
oito fêmeas) pelo valor de R$ 
138.040,00. 

Senepol, lucro certo na pe-
cuária - Durante o Leilão Sene-
pol Nova Vida Dose Dupla, a 
fazenda pioneira na raça apre-
sentou um gráfico simulan-
do o quanto é possível lucrar 
apenas com a comercialização 
de embriões Senepol.  A reco-
mendação é para que as novi-
lhas sejam aspiradas até seis 
vezes por ano, em intervalos 
de 30 dias. Cada uma produz, 
em média, cinco embriões que 
normalmente são vendidos por 
R$ 1.000,00/cada. “O lucro es-
timado é de R$ 30 mil, chutan-
do baixo. Tem fêmea Senepol 
produzindo até nove embriões 
por OPU, ainda com o diferen-
cial das fêmeas da raça serem 
longevas.  Temos doadoras de 
15 anos na Nova Vida em ple-

na atividade”, disse o gestor do 
departamento técnico da Sene-
pol Nova Vida, Wanderley Zu-
coloto. 

Cinco garrotes e duas novi-
lhas foram vendidas em lotes 
individuais. Completaram a 
oferta do Leilão Senepol Nova 
Vida Dose Dupla sete exempla-
res dos convidados especiais 
Brisa Agropecuária e Sérgio 
Castelani, de Marília (SP). Am-
bos massificam a produção de 
Senepol PO, com total suporte 
da Nova Vida. 

No dia 1 de setembro (quin-
ta-feira), durante a Camaru 
2016 – Exposição Agropecu-
ária de Uberlândia, em Minas 
Gerais, a Senepol Nova Vida e 
outros 20 criatórios somam for-
ças para promover o 1º Leilão 
União Senepol, com as melho-
res doadoras da raça. Os lotes 
serão apresentados um dia an-
tes, durante um happy hour.

Adilson Rodrigues – Jornalista 
Responsável Robson Rodrigues 

– Coordenação e Atendimento
Telefone: (11) 3876-8648 / 

9-8642-8773
imprensa@pecpress.com.br

<< SENEPOL,	lucro	certo	na	pecuária	-	Durante	o	Leilão	Senepol	

O lucro do Banco do Nor-
deste no primeiro semestre de 
2016 foi de R$ 225,6 milhões. 
O valor é 42,6% maior do que 
no mesmo período do ano 
anterior, quando a instituição 
lucrou R$ 158,1 milhões. A 
rentabilidade sobre o patrimô-
nio líquido médio, em 30 de 
junho, foi de 15,9% ao ano, 
ante 10,2% ao ano obtida um 
ano antes. O resultado está no 
balanço do semestre, publica-
do nesta sexta-feira, 12.

“Vivemos um momento 
que requer alinhamento ade-
quado em todas as esferas 
organizacionais para vencer-

mos as dificuldades inerentes 
à atual conjuntura. Para emer-
girmos mais fortes e prepara-
dos, precisamos responder 
positivamente aos desafios 
de nossa missão de sermos ‘o 
banco de desenvolvimento do 
Nordeste’”, declarou o presi-
dente da instituição, Marcos 
Holanda.

Com o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nor-
deste (FNE), principal fonte 
de recursos da empresa, foram 
aplicados R$ 5,35 bilhões no 
período. O montante supera 
em 7,3% o resultado do pri-
meiro semestre de 2015.

Nos seis primeiros meses 
de 2016, foram aplicados R$ 4 
bilhões pelo programa de mi-
crocrédito urbano do Banco 
do Nordeste, o Crediamigo, 
distribuídos em 2,1 milhões 
de operações. Para agriculto-
res familiares, foram destina-
dos R$ 1,2 bilhão, em 253 mil 
contratos. O público de micro 
e pequenos empresários rece-
beu R$ 1,1 bilhão, para 12 mil 
empreendimentos.

Em 30 de junho, o Banco 
apresentou patrimônio líqui-
do de R$ 3,04 bilhões (eram 
R$ 2,84 bilhões, em 31 de de-
zembro de 2015) e ativos de 
R$ 42,7 bilhões (R$ 41,4 bi-
lhões, no fim do ano passado). 
O patrimônio líquido do FNE 
atingiu R$ 63,5 bilhões e re-
gistrou aumento de 6%.

O Balanço também destaca 
a recuperação de R$ 1,13 bi-
lhão em créditos inadimplidos 
e a redução de despesas com 
provisões de crédito de R$ 282 

milhões.
O relatório está disponível 

na página do Banco na inter-
net no endereço www.banco-
donordeste.gov.br/demonstra-
coes-contabeis-2016.

Semestre
Os seis primeiros meses 

do ano no Banco do Nordeste 
foram marcados por ações ino-
vadoras. A instituição lançou 
os produtos Cartão FNE, que 
oferta recursos para capital de 
giro e investimento de forma 
ágil e segura, e FNE Sol, linha 
de crédito para financiamento a 
micro e minigeração distribuí-
da de energia.

A empresa  também criou 
o Hub Inovação Nordeste (Hu-
bine), espaço para estimular a 
criação de produtos e serviços 
e soluções inovadoras para a re-
gião. Também foram inaugura-
das mais 11 agências e a rede de 
atendimento do Banco do Nor-
deste chegou a 307 unidades.

Banco do Nordeste apresenta lucro 42,6% maior
no primeiro semestre deste ano de 2016

<< O BALANÇO	do	BNB	foi	analisado	positivamente	pelo	presidente	
Nelson	Antônio,	que	considerou	o	banco	sólido	e	de	lucro	crescente.	

Há décadas os sucessivos governos vêem mudando 
sua estrutura de apoio à agricultura e isso tem fei-
to os agronegócios “perderem o fio da meada,”, ou 
seja, sem continuidade. Os agricultores estão absor-
tos, “perdidos como cego em tiroteio,” sem estímu-
los, incentivos, recursos e muito menos tecnologia. Os 
programas da agricultura familiar é um paliativo que 
leva o homem do campo a produzir um pouco com 
um dinheiro escasso que recebe a título de custeio ou, 
quando não chove, o disputado seguro safra.
Nos anos 1960/1970 existia a ANCAR – Associa-
ção Nordestina de Crédito e Assistência Rural, uma 
instituição, carimbada de autarquia, que de fato e 
de direito levava ao campo todo tipo de auxílio aos 
agricultores. Os técnicos passavam para os ruríco-
las os ensinamentos básicos como: economia rural, 
técnicas de plantio, construção de casas, pastagens, 
inclusive silagem, armazenamento dos legumes de 
suas safras, alfabetização, educação entre outros en-
sinamentos úteis na vida no campo. Existiam até os 
slogans: “Faça fenação e tenha gado gordo no ve-
rão,” e “Plante mamoeiro no terreiro para ter mamão 
o ano inteiro.” Plantação de fruteira aproveitando a 
água usada nos afazeres domésticos. Todos os ensi-
namentos eram adequados a modesta e simples vida 
rural, nada de grandes projetos que viesse endividar 
o homem do campo e torná-lo escravo das instituições 
financeiras.
Algum louco, burocrata, achou que a vida do homem 
do campo era muito modesta, precisava investir mais, 
muito mais, para elevar os níveis de produtividade e 
não levou em conta as conseqüências. Eis ai uma agri-
cultura falida, sem tecnologia nem nenhuma perspec-
tiva de futuro. Quando o campo voltará a produzir? 
Estamos assistindo o bem anunciado êxodo rural, e o 
surgimento de uma geração de propensos ou fictícios 
trabalhadores rurais que não conhecem nada da agri-
cultura.
O campo, sítios e fazendas, estão sendo usados para 
temas poéticos e saudosismos pelos travadores e me-
nestréis nordestinos.
Por todo esse equívoco o nordestino está pagando 
caro, muito caro, veja a falta do feijão, ou saber que 
um quilo do nosso alimento básico nas refeições diá-
rias com preços acima de dois dígitos, ou mesmo um 
quilo de fava chegar aos vinte reais, todos produtos 
de nossa lavra que, até bem recente, era produto sem 
valor.
“Alem da queda, coice,” como se não bastasse todos 
esses contratempos, o Governo achou que a solução 
seria tirar o povo de seus roçados para engrossas 
os cinturões de pobreza e miséria nas periferias das 
cidades e dar-lhes dinheiro, através dos malsinados 
programas assistencialistas, encobrindo, de certa 
forma, os problemas acarretados pelas intempéries 
climáticas.
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O Governo Temer está 
promovendo uma verdadeira 
revolução na administração 
pública. 

O novo presidente da Pe-
trobras, Pedro Parente, acaba 
de anunciar que o governo não 
vai mais interferir nas decisões 
da estatal envolvendo reajuste 
no preço dos combustíveis no 
Brasil. Parente tomou posse 
e  imediatamente afirmou que 
não haverá mais intervenção 
governamental na política de 
preços dos combustíveis, como 
vinha sendo feito pelos gover-

nos petistas.
O novo presidente da Pe-

trobras afirmou que o preço 
dos combustíveis dependerá 
das regulações do mercado, 
livre concorrência e de deci-
são empresarial. “Essa é uma 
orientação importante que foi 
acertada com a minha vinda.

 O profissionalismo da em-
presa e todos os demais as-
suntos relevantes da empresa 
serão levados de acordo com 
interesse da própria empre-
sa”, afirmou ele ao ser ques-
tionado sobre a possibilidade 
de o governo federal, que é 
controlador da Petrobras, in-
terferir nos reajustes, como 
ocorreu no passado. “Essa foi 
a orientação do senhor presi-
dente da República quando me 

convidou.
Essa é a premissa. Uma 

gestão profissional, para fazer 
o que precisa ser feito, o que 
é certo, e recuperar o papel 
relevantíssimo da Petrobras 
no cenário nacional, na socie-
dade, na economia brasileira 
e internacional”, informou o 
novo presidente da estatal.

Na região do Cariri cearen-
se essa livre concorrência já 
vem acontecendo desde janei-
ro deste ano e as adesões estão 
ocorrendo sem transtorno no 
mercado. Nas bombas a gaso-
lina tem seu preço em torno de 
R$ 3.60, bem diferente da cida-
de de Pertrolina Pernambuco 
onde as bombas chegam a mar-
car até R$ 4,10 por um litro do 
também “precioso líquido.”

Presidente da Petrobrás diz que 
gasolina terá preço de mercado

“Acabou a
exploração”

Assessoria de Imprensa
da Petrobras 

<< LIVRE concorrência para os preços da gasolina no Brasil. No Cariri desde janeiro que o 
mercado vem assistindo a livre iniciativa dos donos de postos, cada um tem seu preço

Não procede a notícia de 
que o prefeito de Juazeiro do 
Norte Raimundo Macêdo não 
concorrerá para sua reeleição 
em 03 de outubro próximo. O 
fato foi desmentido nas redes 
sociais pelo próprio Macêdo 
que disse da normalidade no 
registro de sua candidatura e 
que não sabe de onde saiu essa 
equivocada notícia. 

Raimundo Macêdo é can-
didato pelo PMDB enfrentan-
do, nessas eleições, sete outros 
candidatos numa disputa fer-
renha e cheia de controvérsias 
exatamente para tumultuar o 
eleitorado e prenúncio de mui-
tos descontentamentos razões 
mais que suficiente para uma 
enxurrada de fofocas e notí-
cias enganosas para confundir 
a população.

Entre os candidatos a pre-
feitura de Juazeiro do Norte 
ainda há muitas indefinições, 
principalmente frente a uma 
relação do TRE – Tribunal Re-
gional Eleitoral que faz uma 
profunda avaliação numa lista 
chamada dos “fichas suja.”

É falsa a notícia de que Raimundão não é 
candidato a Prefeitura de Juazeiro do Norte

<< CANDIDATURA de Raimundo Macedo à Prefeitura continua em sua normalidade

O Governo do Estado do 
Ceará publicou no último dia 
12 de agosto aviso de licitação 
para a construção do Cameló-
dromo do Crato. A abertura 
das propostas está prevista 
para ocorrer no dia 16 de se-
tembro, às 9h30, na Central 
de Licitações do Estado, na 
Procuradoria Geral do Estado. 
Até esta data, os interessados 
devem encaminhar suas pro-
postas contendo os documen-
tos solicitados conforme edital 
publicado no site da Seplag: > 
www.seplag.ce.gov.br).

O camelódromo é um an-
tigo desejo da população do 
município, que atualmente 

não possui 
espaço ade-
quado para 
o comércio 
a m b u l a n t e . 
Com a cons-
trução do 
novo equipa-
mento, o Go-
verno do Es-
tado pretende 
oferecer mais 
conforto e in-
fraestrutura 
para os ven-
dedores am-

citação é de R$ 2.245.997,11. 
O novo Camelódromo irá 

oferecer mai espaços e condi-
ções de serviços que irão ga-
rantir mobilidade, conforto e 
segurança para os comercian-

tes e clientes. Nas obras estão 
previstas modernas instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitá-
rias e drenagem para às águas  
pluviais, será instalado um  sis-
tema de som e controle.

Agora sim! Governador Camilo Santana promete 
a construção do Camelódromo do Crato

bulantes e seus clientes.
A obra será executada pela 

Secretaria das Cidades com 
previsão de conclusão em- seis 
meses a partir do início da 
construção, o valor inicial da li-

FOTO DO GOOGLE ILUSTRAÇÃO

<< LOCAL	onde	foi	o	velho	mercado	do	Crato	será	um	moderno	Camelódromo

Do Release da Imprensa
Prefeitura do Crato

Índice regional de inflação 
é monitorado pelo Escritório 
Técnico de Estudos Econômi-
cos do Nordeste, órgão do Ban-
co do Nordeste.

O grupo Alimentos e Bebi-
das puxou a inflação no Nordes-
te em julho, que ficou cima do 
índice nacional. O crescimento 
dos preços na região atingiu 
0,82%, superior ao patamar 
de 0,52%, verificado em todo o 
Brasil. O feijão carioca foi um 
dos itens que mais aumentou de 
preço, com altas no mês em Sal-
vador (38,5%), Recife (28,5%) 
e Fortaleza (23,3%). 

Além de impulsionar a in-
flação em julho, o grupo Ali-
mentos e Bebidas, de maior 
importância na composição da 
inflação nacional e regional, 
também foi o que mais pesou no 
acumulado da inflação nos últi-
mos 12 meses e atingiu 14,0%, 
ante 13,6% no índice nacional.

Saúde e Cuidados Pesso-
ais também ficaram mais caros 
ao longo dos últimos 12 meses 
e apresentaram elevação de 
12,1% nos preços no Nordeste 
contra 11,5% na média do país. 
O terceiro item que ficou mais 
caro para o período, no Nor-
deste, foi Despesas Pessoais, 
onde verificou-se um aumento 

de 8,0%, ligeiramente inferior 
ao índice nacional (8,2%).

O índice regional de infla-
ção é composto por nove gru-
pos de preços. Entram ainda no 
cálculo: Habitação, Artigos de 
Residência, Vestuário, Trans-
portes, Educação e Comunica-
ção.

Inflação Acumulada
A inflação do Nordeste, acu-

mulada nos últimos doze meses 
(9,5%), também registrou índi-
ce superior ao nacional (8,7%). 
No período, a região metropo-
litana que apontou maior in-
flação foi a de Fortaleza, que 
apontou crescimento nos pre-
ços de 10,8%.

Na mesma base de compa-
ração, Salvador, que possui o 
maior peso no cálculo realizado 
pelo Escritório Técnico de Es-
tudos Econômicos do Nordeste 
(Etene) para a região, assina-
lou índice de 9,4%. Recife teve 
elevação de 8,6% nos preços.

O índice regional de in-
flação é monitorado periodi-
camente pelo Etene, órgão de 
estudos regionais do Banco do 
Nordeste. A avaliação é reali-
zada a partir de metodologia 
própria e utiliza dados oficiais 
para construir base de análi-
se ampla, válida para toda o 
Nordeste

Feijão carioca puxa inflação no 
Nordeste que supera o nacional

<< O FEIJÃO que	é	coisa	nossa,	produto	que	sempre	foi	barato	e	
usual	na	mesa	do	nordestino,	passa	a	ser	artigo	de	luxo

O jornalismo da Gazeta de Notícia
é voltado para o bem estar de todos

e uma boa qualidade de vida
para o povo nordestino

Ambiente	de	comunicação
do	Banco	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/

A Bella da Semana
Patricia Jordane 

HUMOR

ÁRIES (21/3 a 20/4) 

Deve estar aberto a novos horizontes e dar novas oportunidades. En-
contrará soluções para resolver os seus problemas.

TOURO (21/4 a 20/5) 

Algumas relações ilusórias vão desfazer-se por completo.  Mude si-
tuações cómodas, encontrando soluções mais adequadas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode tomar decisões importantes para o futuro da vida sentimental. 
Bom dia para quem tem actividades por conta própria.

CÂNCER (21/6 a 21/7) 

Esteja atento para saber enfrentar conflitos. Vai ter condições para 
desenvolver projectos o que trará forte motivação.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A sua sensibilidade será afectada por mal entendidos. Está instável e 
com tendência a consequências pouco positivas.

VIRGEM (23/8 a 22/9) 

Esteja atento ao que lhe dizem; nem tudo corresponde à verdade.Siga 
exemplos de outros para conduzir a sua vida económica

LIBRA (23/9 a 22/10) 

Tem tudo para viver uma relação em plena harmonia. Hoje tem de 
ser muito insistente para conseguir atingir os objectivos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Viva e actue com mais naturalidade, não ligue ao que outros dizem. 
Tire tempo para organizar melhor a sua vida financeira

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Um pequeno conflito pode ter consequências perturbadoras.Conta 
com alguma boa vontade mas o cerne dos problemas mantém-se

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Hoje estará pouco entusiasmado, não terá retornos. A ruptura com 
um colega ou sócio poderá estar eminente.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A perda do controle das emoções será o maior obstáculo. Não saia das 
suas competências sem autorização.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Sentirá necessidade de ter mais tempo para si. Dia em que todas as 
actuações no meio profissional darão bons resultados.

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS

Uma Explicação tão Simples...
Voltando das compras, a sogra chega em casa e encontra Zé 

Carlos, seu genro, espumando de raiva e colocando às pressas al-
gumas roupas numa mala. ”O que foi, Zé?”, ela pergunta, ansiosa. 
“Eu vou lhe dizer o que aconteceu”, diz ele: “Mandei um e-mail 
para minha esposa, dizendo que voltaria da pescaria hoje. Chego 
em casa e... adivinhe o que eu encontro? Sim, sua filha, minha 
esposa Leninha, pelada, com o Tonhão, na nossa cama de casal! 
Isso é imperdoável, é o fim do nosso casamento. Chega! Estou 
indo embora pra sempre!”

 “Calma, calma, Zé Carlos!”, diz a sogra. “Há algo estranho 
nessa história. Leninha jamais faria uma coisa dessas. Deve haver 
uma explicação simples para isso tudo. Vou falar com ela já,  e 
descobrir o que houve.”Minutos depois, a sogra volta, com um 
sorriso nos lábios. “Pronto, Zé Carlos, tá vendo? Eu disse que 
tinha que ter uma explicação simples! ”Tá, e qual é?”, esbraveja 
Zé Carlos.”Ela não recebeu o teu e-mail!”

 
# A esposa de Miguel, recusando-se a ceder aos efeitos do en-

velhecimento, sai e compra uma nova linha de cosméticos caros, 
que garantem fazê-la parecer muitos anos mais jovem. 

Depois de uma longa sessão em frente ao espelho aplicando  
produtos “milagrosos”, a esposa pergunta ao marido: “Querido, 
me diga com sinceridade, se você não soubesse minha idade, 
quantos anos diria que eu tenho?” 

O marido: Olhando para ela com cuidado,  responde: 
“A julgar pela sua pele, vinte anos... 
Pelo seu cabelo, dezoito... 
E pelo seu corpo, vinte e cinco”. 
“Ah, meu amor!”, exclama a esposa, emocionada. E assim que 

foi agradecer pelos elogios, Miguel a interrompe, dizendo: “Ei, 
espere aí querida... 

Eu ainda não somei os números!”

Aluga-se/ alugam-se
Erro: Aluga-se apartamentos
Forma correta: Alugam-se apartamentos

Comprimento/cumprimento
Erro: Entrou e não me comprimentou.
Forma correta: Entrou e não me cumprimentou.

Correr atrás do prejuízo/ correr atrás do lucro
Erro: É hora de correr atrás do prejuízo.
Forma correta: É hora de correr atrás do lucro.

De encontro aos/ ao encontro dos
Erro: A sua ideia vem de encontro ao que a empresa precisa 
neste momento.
Forma correta: A sua ideia vem ao encontro do que a empresa 
precisa neste momento.
Explicação: De encontro a é estar em sentido contrário, em 
oposição a. Ao encontro de é estar de acordo, ideia de confor-
midade.

Desapercebidas/ despercebidas
Erro: As mudanças passaram desapercebidas pelos nossos exe-
cutivos.
Forma correta: As mudanças passaram despercebidas.
Explicação: Desapercebido significa desprovido de, despreveni-
do. Exemplo: Não parei para cumprimenta-lo porque estava de-
sapercebido. Despercebido significa não notado, não percebido. 
Exemplo: O erro passou despercebido pela equipe da redação 
do jornal.

Descrição/ discrição
Erro: Ela age com descrição.
Forma correta: Ela age com discrição.

Devidas providências
Erro: Peço as devidas providências.
Forma correta: Peço providências

Erros na língua portuguesa
cometidos constantemente

Dito e feito

A nossa diferença cultural
está na quantidade
de livros que cada

um já leu

Patricia Jordane - Mineira com curvas incríveis, Patri-
cia Jordane é a nova modelo do Bella da Semana. Morena de 23 
anos, lábios carnudos e olhar sensual, ela segue uma dieta re-
grada e treina pesado na academia para manter o corpão. Como 
complemento, ainda luta boxe e se arrisca em outras lutas. Patri-
cia diz não ter problema com a nudez e o preconceito, para ela, 
existe “a partir do momento em que se é bonita.” Precisamos 
reconhecer que beleza é o que não falta nesse mulherão! Para 
comprovar, veja agora o que ela aprontou na primeira parte do 
ensaio que fez especialmente para o Bella da Semana.
Nascimento: 31 de janeiro de 1993, em Belo Horizonte (MG).
Cidade onde mora: São Paulo (SP). Signo: aquário.
Medidas: altura 1,70 m, quadril 100 cm, cintura 62 cm, busto: 90 
cm, pés 37.
Outras fotos no site: https://www.belladasemana.com.
br/modelos/katlen-oliveira/perfil

Quando ele disse que ia
Partir pra não mais voltar
Fiquei morrendo de pena
Coitado, vai se lascar!
Quando a saudade bater
Sem saber o que fazer
Vai beber e vai chorar.

Falou que ia vasar
Porque nosso amor já era
Queria sua liberdade
E curtir nova quimera
Nem chegou a perceber
Que não ia me esquecer
Pois burrice não pondera.

E não passou muito tempo
Para perder o sossego
Entre uma queixa e outra
Relembra nosso chamego
Bem que tentei avisar
Ele não quis escutar
Agora me pede arrego.

Mamãe sempre me dizia
Eu gostava de escutar
Aquele que vai ao vento
Vacila e perde o lugar
Por isso aperte seu trote
Pois fugando em meu cangote
Tem alguém a chamegar.

A pior coisa do mundo
É conviver com alguém
Que só prepotência tem
E um mau humor profundo
É um coitado no fundo
E fica evidenciado
O ser humano frustrado
Pelo capeta é eleito
Não tem jeito que dê jeito
No sujeito mal amado

Não tem jeito que dê jeito
no sujeito mal amado
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A intenção é incluir meca-
nismos com esse objetivo na 
proposta de reforma da Previ-
dência que vem sendo discu-
tida dentro do governo e será 
submetida ao Congresso.

A proporção de pensionis-
tas que também recebem apo-
sentadoria triplicou entre 1992 
e 2014. No início dos anos 
1990, 9,9% das pessoas que re-
cebiam pensão eram aposenta-
das. Atualmente, um terço dos 
pensionistas estão nessa situa-
ção, e 2,39 milhões de pessoas 
passaram a acumular os dois 
benefícios.

A equipe de Temer estuda 
quatro soluções para limitar o 
acúmulo: estabelecer um teto 
para o valor dos dois benefí-
cios; impor a opção por um 
dos dois pagamentos; determi-
nar que um dos benefícios seja 
integral enquanto o outro se li-

mite a determinado percentual; 
ou impedir o acesso à pensão 
para quem já recebe aposenta-
doria.

Essas quatro possibilidades 
foram levantadas, em reuni-
ões do governo, com base na 
experiência de outros países 
que restringiram o acúmulo 
de benefícios. Mesmo sem ter 
um cálculo da economia que a 
mudança representaria, o go-
verno avalia que qualquer uma 
das opções geraria “impacto 
fiscal significativo”, segundo 
as palavras de um assessor do 
Planalto.

Técnicos que elaboram a 
proposta de reforma da Previ-
dência trabalham com o enten-
dimento de que as alterações 
devem preservar direitos ad-
quiridos. Ou seja, não podem 
atingir quem já recebe dois 
benefícios, mas podem afetar 
quem já está no mercado de 
trabalho e tem a expectativa 
de acumular os dois benefícios 
algum dia.

A ideia é que as mudanças 
sejam aplicadas tanto para tra-
balhadores do setor privado 

Governo federal quer restringir o acúmulo 
de aposentadoria e pensão por morte 

quanto para servidores públi-
cos. Dos 2,39 milhões de pes-
soas que recebem os dois bene-
fícios, 1,67 milhão ganham até 
dois salários mínimos por mês 
(R$ 1.760). Esse grupo custa 
à Previdência R$ 31,4 bilhões 
por ano.

Cerca de 10 mil pessoas, no 
entanto, recebem mais de 20 

salários mínimos (R$ 17.600) 
por mês acumulando os dois 
benefícios, o que representa 
um custo anual superior a R$ 
3 bilhões para a Previdência. 
Para técnicos da área econômi-
ca, restringir o acúmulo de be-
nefícios seria uma maneira de 
reduzir o privilégio de famílias 
mais abastadas.

Por	Lais	Alegrette	de	Brasília	
Copidescado	da	Folha	de	S.Paulo

Próximo sábado, dia 20 
de agosto, é o último dia 
para garantir a inscrição para  
4ª edição das Terreiradas 
Culturais. Para participar é 
fácil, as bandas interessa-
das devem acessar o site do 
Teatro das Marias, através 
do endereço: http://www.
teatrodasmarias.com/ficha-
de-inscriccedilatildeo.html 
e mandar seu material para 
concorrer a uma das 8 vagas. 
O Café Teatro das Marias, 
em Fortaleza (CE), será pal-
co para os shows que serão 
realizados entre 10 de setem-
bro e 12 de novembro.

As apresentações musi-
cais acontecerão todo sábado, 
a partir das 22h e prometem 
movimentar a nossa tão que-
rida Praia de Iracema. Além 
de shows de ótima qualidade 
musical e de diversas partes 
do país, o público terá acesso 
gratuito a ações formativas, 
entre 10h e meio dia. Para 
participar é só chegar no Te-
atro das Marias com meia 
hora de antecedência.

Serão selecionadas 08 
(oito) bandas, sendo 04 (qua-
tro) de Fortaleza e Região 
Metropolitana e 04 (quatro) 
de qualquer parte do Brasil. 
Os grupos aprovados recebe-
rão um cachê de R$ 2.500,00 

e aqueles comprovadamen-
te residentes fora da Região 
Metropolitana de Fortaleza 
receberão ainda uma ajuda de 
custo de R$1.000,00. Outra 
vantagem é que ao final desta 
edição será produzido um ál-
bum virtual com duas faixas 
de cada uma das 08 bandas se-
lecionadas, totalizando 16 fai-
xas que serão disponibilizadas 
em um canal do YouTube e/ou 
no site oficial do Café Teatro 
das Marias.

A curadoria é assinada por 
André Magalhães, responsá-
vel pela produção musical das 
bandas Dona Zefinha, Fulô da 
Aurora, Barbatuques,  Zabum-
beiros Cariris, dentre outros. 
Além de músico e produtor 
musical, André vem ao longo 
da última década contribuindo 
de forma assídua com o mo-
vimento musical do Ceará, 
emprestando sua experiência 
a música produzida em nosso 

Últimos dias para inscrições nas 
Terreiradas Culturais - 4ª edição

Estado.
Este ano, o projeto Ter-

reiradas Culturais faz uma 
homenagem ao Movimento 
Cabaçal e une-se ao intuito de 
fomentar ações de difusão da 
música tradicional brasileira 
dentro do autoral. O projeto 
conta com apoio do Ministé-
rio da Cultura, Centro de Artes 
Cênicas da Funarte, através 
do Edital “Prêmio Funarte de 
Programação Continuada para 
a Música Popular 2015”.

Serviço:
Terreiradas Culturais

4ª edição  
Prazo de inscrição: até às 
23h59, do dia 20 de agosto 
Inscrições gratuitas: http://
www.teatrodasmarias.com/
apresentaccedilatildeo.html
Informações ou dúvidas: (85) 
3037.9437 ou pelo e-mail ter-
reiradasculturais@gmail.com.

Do	Release	do	Teatro	das	Marias	
Roberta	e	Kamila	Rabelo

(85)	98805.1478	
(85)	99993.7550

<< AS APRESENTAÇÕES 	musicais	acontecerão	todo	sába-
do,	a	partir	das	22h	e	prometem	movimentar	a	nossa	Praia	de	Iracema.

A construção do segun-
do viaduto do Anel Viário de 
Juazeiro do Norte está bem 
adiantada como ponto de 
partida da terceira etapa da 
também chamada Avenida 
do Contorno. As obras são 
executadas pelo Governo 
do Estado em parceria com 
a Prefeitura Municipal que 
respondeu pelo processo de 
indenização de terrenos no 
trecho inicial do projeto. Se-
mana passada, o secretário 
adjunto das Cidades, Quinti-
no Vieira, voltou a Juazeiro 
para ver de perto o andamen-
to dos serviços.

 Essas três etapas do Anel 
Viário representam quase 
9 Km, sendo a maior parte 
com pista dupla, canteiros 
centrais, ciclovias e moder-
na iluminação num investi-
mento total da ordem de R$ 
48,8 milhões. A Prefeitura de 
Juazeiro tem executado ain-
da a melhoria dos caminhos 
de acesso como foi o caso re-
cente da Avenida Paulo Maia 
totalmente requalificada e 
pavimentada desde a Avenida 
Padre Cícero. Além disso, o 
asfaltamento de diversas ruas 
no bairro Salesianos.

 A etapa inicial do Anel 
Viário começou um pouco 
antes do prolongamento da 

Rua São Pedro, cruzou a Ro-
dovia Padre Cícero, tomou o 
caminho da antiga estrada de 
“Damiaozim dos Coqueiros” 
e seguiu pela Avenida José de 
Melo até a ponte sobre o Rio 
Salgadinho. A etapa seguin-
te margeia o Rio Salgadinho 
até a intercessão com a Rua 
Beatriz Gondim, enquanto o 
trecho final se estende até a 
Avenida Padre Cícero já per-
to da divisa com o Crato.

 Concluído o asfaltamento 
da Avenida Tenente Raimundo 
Rocha em Juazeiro do Norte

 A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte concluiu a pavi-
mentação da Avenida Tenen-
te Raimundo Rocha entre a 
Faculdade de Medicina e 
a Avenida Letícia Pereira. 
Quem passa nessa área entre 
os bairros Lagoa Seca e Ci-
dade Universitária se surpre-
ende com as novas condições 
diante de um tráfego seguro e 

Obras do Anel Viário de Juazeiro 
seguem em ritmo acelerado

confortável. Desta forma, o 
município honrou um com-
promisso assumido perante 
acadêmicos e funcionários 
das quatro instituições de 
ensino superior que ficam 
neste caminho.

 Além disso, representa 
avanços na direção de uma 
futura etapa da Avenida Pe-
ricentral ou Anel Viário de 
Juazeiro de olho no proces-
so de mobilidade urbana. 
A proposta seria a ligação 
da Avenida Letícia Perei-
ra com a Avenida Manoel 
Coelho a qual termina na 
Rua Sebastião Mariano da 
Silva. A medida representa 
grande contributo para en-
curtar distancia na direção 
do Aeroporto Orlando Be-
zerra e a própria ligação de 
diversos bairros periféricos 
do município por meio de 
avenidas modernas e bem 
projetadas.

Da	Assessoria	de	Imprensa
da	Prefeitura	de

Juazeiro	do	Norte

<< ADIANTADAS estão	as	obras	do	Anel	Viário	de	Juazeiro,	
com	trechos	prontos	e	já	com	tráfego	normal
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A Pastoral Diocesana de 
Romaria se reuniu na tarde de 
hoje, 13 de agosto, na Basílica 
Nossa Senhora das Dores, em 
Juazeiro do Norte, para uma 
reunião com Dom Gilberto 
Pastana no intuito de apresen-
tar ao bispo, recém chegado a 
Diocese de Crato, os trabalhos 
realizados por esta pastoral.

Em um diálogo que durou 
pouco mais de duas horas, os 
participantes mostraram o his-
tórico de caminhada da pasto-
ral e sua missão. Foram apre-
sentados os projetos que estão 
em execução como a luta pe-
los meios transporte dos ro-
meiros, o registro da romaria 
como patrimônio imaterial 
brasileiro e o tombamento da 
estátua do padre Cícero Ro-
mão Batista pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN). “Foi 
uma alegria e satisfação muito 
grande acolher o Dom Gil-

berto. Sentimos da parte dele 
a boa vontade de continuar 
apoiando e reconhecendo essa 
ação pastoral, ao mesmo tem-
po a vontade de cada vez mais 
estudar, pesquisar e conhecer a 
vida e a obra do padre Cícero, 
se aproximando também dos 
afilhados do padre Cícero que 
são os romeiros”, disse José 
Carlos, coordenador diocesa-
no da Pastoral de Romaria.

Membros da Pastoral de 
Romaria com Dom Gilberto 
Pastana. (Foto: Patrícia Silva)

Membros da Pastoral de 
Romaria com Dom Gilberto 
Pastana. (Foto: Patrícia Silva)

Colocando- se a disposi-
ção para, junto a Dom Fer-
nando Panico, continuar ten-
do uma atenção especial pela 
causa das romarias, Dom Gil-
berto agradeceu o repasse das 
informações que, segundo 
ele, irá somar a tantas outras 
que ele já vem recebendo. “O 
Plano Diocesano de Pastoral 
diz que a Diocese de Crato é 
uma diocese romeira, então 
o trabalho desenvolvido por 
esta comissão é muito im-
portante para a execução do 

plano. Apesar disso tudo para 
mim ser novo, eu me coloco 

A realidade das romarias no âmbito da Diocese de Crato é apresentada 
ao recém empossado bispo coadjuntor dom Gilberto Pastana Oliveira
Do site da Diocese do Crato 

com texto e foto de
Patrícia Silva

a disposição para caminhar 
com vocês”, falou.

O planejamento das ações 
que serão desenvolvidas no 

próximo ciclo de romarias 
também foi apresentado.

<< DOM GILBERTO	quer	dar	uma	dinâmica	às	romarias	de	Juazeiro	do	Norte	e	outros	eventos	no	âmbito	da	Diocese	do	Crato

No entremeio dos meses 
de agosto e setembro dois 
grandes eventos religiosos 
animam a Igreja Católica do 
Cariri com os festejos em lou-
vores a Nossa Senhora das Pe-
nha em Crato e São Raimundo 
Nonato em Várzea Alegre.

Em Crato a primeira pa-
droeira foi determinada para 
ser chamada de “A Mãe do 
Belo Amor,” uma belíssima 
imagem estilo barroco, sim-
bolizando Nossa Senhora a 
Mãe de Jesus, trazida pelo 
franciscano Frei Carlos Maria 
de Ferrara, o primeiro missio-
nário a chegar à região para 
catequizar os índios. A Mãe 
do Belo Amor foi entregue aos 
índios para ser a protetora de 
todos que viviam aos pés da 
Serra e que corriam sério risco 
de serem afogados pelas águas 
guardadas no interior da serra 
se a “pedra da batateira” que 
barrava um grande rio chegas-
se a se romper. Posteriormen-
te a Igreja do Crato mudou o 
nome da padroeira para Nossa 
Senhora da Penha. Existia no 
oeste da Espanha uma serra 
muito alta e íngreme chamada 
Penha de França, na província 
de Salamanca.

Por volta do ano de 1434, 
um peregrino francês sonhou 
com uma imagem de Nossa 
Senhora que estava enterrada 
no topo de escarpada monta-
nha, em razão de uma guerra 
entre cristãos e muçulmanos, 
na qual os católicos escon-

diam suas imagens para não 
serem destruídas. Simão Vela, 
assim se chamava o peregrino, 
durante cinco anos andou pro-
curando a mencionada serra, 
até que um dia teve indicação 
de sua localização e para lá se 
dirigiu. Após três dias de in-
tensa caminhada, pela razão 
de segundo ele próprio, em 
seu cansaço ouvia sempre a 
advertência divina: “Simão, 
vela e não durma!” pelo que 
passou a adotar o sobrenome 

de Vela, como ficou conheci-
do, escalando pedras íngre-
mes, parou para descansar, 
quando viu sentada perto dele 
uma formosa senhora com o 
filho ao colo que lhe indicou 
o lugar onde encontraria o que 
procurava. Por fim conseguiu 
achar a imagem que avistara 
em sonho.

Construiu Simão Vela uma 
tosca capela nesse local, que 
logo se tornou célebre pelo 
grande número de milagres 

Crato e Várzea Alegre festejam de modo tradicional seus 
padroeiros: Nossa Senhora da Penha e São Raimundo Nonato

alcançados por intermédio da 
Senhora da Penha, e mais tar-
de ali foi construído um san-
tuário no topo da montanha 
de pedra, no município de El 
Cabaco, Salamanca, Espanha. 
O intelectual católico francês 
Maurice Legendre influenciou 
a recuperação do santuário, e 
em 1934 organizou uma pere-
grinação para marcar o quinto 
centenário da descoberta da 
imagem.

A estátua da Mãe do Belo 
Amor, esculpida há mais de 
300 anos, ainda hoje existe e é 
guardada a sete chaves, como 
relíquia na Igreja Matriz.

Os festejos têm início em 
22 de agosto e têm como pon-
to alto as celebrações finais 
em 1º de setembro.

Em Várzea Alegre, a cerca 
de 100 km de Crato, festeja-se 
o padroeiro em 31 de agosto, 
embora os eventos religio-
sos alusivos a São Raimundo 
Nonato comecem em 21 de 
agosto de cada ano. Raimun-
do Nonato é um santo católico 
romano que viveu no século 
XIII e se rebelou contra a es-
cravidão em seu país, que na 
época era tida como natural 
por muita gente.

Raimundo recebeu a alcu-
nha de Nonato, que quer dizer 
não nascido, porque foi extra-
ído do ventre de sua mãe já 
morta antes de dar-lhe à luz, 
algo raríssimo à época. Seus 
festejos, no dia 31 de agosto, é 
também comemorado, por ser 
o padroeiro de Várzea Alegre, 
como o patrono das parteiras 
e obstetras.

Em 1224 entrou na Ordem 

de Nossa Senhora das Mercês, 
que era dedicada a resgatar os 
cristãos capturados pelos mu-
çulmanos levados para prisões 
na Argélia. Mas ele não queria 
apenas libertar os escravos, 
lutava também para manter 
viva a fé cristã dentro deles.

Capturado e preso na Ar-
gélia, converteu presos e guar-
das, mas teve a boca perfura-
da e fechada por um cadeado 
para não pregar mais. Após 
sua libertação, foi nomeado 
em 1239 cardeal pelo papa 
Gregório IX, todavia no início 
de seu caminho a Roma pade-
ceu violentas febres pela qual 

morreu.
O povo católico de Várzea 

Alegre faz da festa de São Rai-
mundo Nonato uma verdadei-
ra atração turística religiosa e 
levando verdadeiras multidões 
para as cerimônias, principal-
mente em seu encerramento 
com a gigantesca procissão no 
dia 31 de agosto.

No decorrer do período: 
de 21 a 31 de agosto, a cidade 
vive dias movimentados com 
missas e novenário, barracas 
e as tradicionais comidas tí-
picas, parques de diversões, 
quermesses, todo tipo de ani-
mação.

Reportagem,	pesquisa	e	texto	de
Luiz	José	dos	Santos	com	

colaboração	de	Donizete	de	Sousa

Nossa Senhora da Penha

São Raimundo Nonato
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Aline Maria
Em qualquer 
hora, use e abuse 
do otimismo! 
É ele quem 
dá ânimo e 
orienta rumo à 
superação.

em sociedade tudo se sabe ...

Lavras da Mangabeira está 
localizado na região Centro-
Sul do Ceará. O município 
tem cerca de 31 mil habitan-
tes e 993 km². Destaca-se por 
ser a terra de Dona Fideralina 
Augusto, figura de destaque 
do coronelismo nordestino. 
Os seus maiores representan-
tes na área da cultura são os 
músicos Gilberto Milfont e 
Nonato Luiz, a artista plástica 
Sinhá d’Amora e os escritores 
Filgueiras Lima, João Clímaco 
Bezerra, Dimas Macedo e Li-
nhares Filho.

A data  de 20 de agosto de 
2916 é marcada com os 200 
anos de Lavras da Mangabei-
ra criado em 20 de agosto de 
1816, um município que tem 
em sua história trajetórias de 
coronéis e políticos valentes, 
de prestígio  e poderosos.

São memoráveis na políti-
ca e famílias ilustres o coronel 
Raimundo Augusto, Aluísio 
Ferrer,  o industrial João So-
breira, o senador e deputado 
federal Vicente Augusto que 
lutou e conseguiu que a BR 
230 (Transamazônica) passase 
pela cidade, e entre outros de 
uma geração que já se foi.

As terras localizadas às 
margens do rio Salgado foram 
habitadas pelos índios de di-
versas etnias entre elas os Ca-
riris e os Cariús.

Com a ocupação do Ceará 
no século XVII, na região dos 
Cariris, chegaram diversas ca-
ravanas de exploradores. Os 
integrantes, militares e religio-
sos, mantiveram os primeiros 
contatos com os nativos, estu-
daram as tribos, catequizaram 
os indígenas e os agruparam 
em missões.

Os resultados destes conta-
tos e descobrimentos desenca-
dearam notícias que na região 
das Minas de São José dos Ca-
riris Novos, atual município de 
Missão Velha, tinha ouro em 
abundância e em seguida de-
sencadeou-se uma verdadeira 
corrida para os sertões brasi-
leiros, onde famílias oriundas 
de Portugal, sonhando com as 
riquezas de terras inexploradas 
e com a esperança de encontrar 
o minério, que as levariam a 
aumentar o seu patrimônio ma-
terial, além de aumentar o seu 
prestigio pessoal com a corte 
portuguesa.

A busca do metal precioso, 
nas ribanceiras do Rio Salgado, 
trouxe para a região do Sertão 
do Cariri, a colonização e com 
conseqüência a doação de ses-
marias, o que permitiu o surgi-
mento de lugarejos e vilas.

Essas aventuras auríferas 

que se fizeram, entre outros, 
nos sítios Fortuna, Oiteiro, 
Barreiros e Morros Dourados 
e, especialmente, no lugar de-
nominado Boqueirão de La-
vras; a criação da capela de 
São Vicente Férrer, foram as 
bases que deram início ao cen-
tro urbano que hoje se chama 
Lavras da Mangabeira.

Com a expansão da Estrada 
de Ferro de Baturité até a cida-
de do Crato em 1910, no muni-
cípio de Lavras da Mangabeira 
foram inauguradas três esta-
ções de trem: Arrojado – an-
tigo Paino, Lavras da Manga-
beira – antiga Lavras e Iborepi 
– antigo Riacho Fundo. Esta 
malha ferroviária representou 
o impulso para a economia lo-
cal, principalmente porque a 
partir da estação de Paino ou 
Arrojado, o Ceará ficou ligado 
ao estado da Paraíba via o Ra-
mal da Paraíba.

Famílias que vieram a La-
vras da Mangabeira em busca 
do ouro estabeleceram-se de 
modo a constituir essa cidade 
e consolidar sua própria his-
tória. Buscando conservar seu 
sangue, herança genética e 
seus sobrenomes, mantiveram 
uniões entre certas famílias e 
podem ser observados como 
verdadeiros clãs, que ainda 
hoje conservam esses padrões 
e moram ou mantém fortíssi-
mas ligações com a cidade e 
entre sua família.

Lavras da Mangabeira chega aos 
200 anos de emancipação política

<< IMPONENTE	 Igreja	Matriz	 de	São	Vicente	Ferrer	 	 construída	em	1813	e	 inaugurada	em	30	de	
agosto	desse	mesmo	ano.	É	o	símbolo	maior	de	Lavras	da	Mangabeira	

Reportagem com a colabora-
ção de Donizetede Sousa com 
pesquisa e copidesque da Re-

dação.
Foto de Gicelmo Araújo -

Blog Portal G20 

Registramos as comemora-
ções, entre amigos, do aniver-
sário de Maria Silésia Alves, 
assistente social da Secretaria 
de Saúde do Município de Ce-
dro. A surpresa foi organizada 
pela secretária Soraya Moura, 
amigos e familiares.

Silésia, como dizem seus 
colegas de trabalho, é uma pes-
soa atenciosa e sempre alegre, 

por isso é uma conquistado-
ra de novos amizades. Todos 
os presentes carinhosamente 
abraçaram a aniversariante que 
ficou radiante com tanto apre-
ço e carinho.

O acontecimento nos foi 
comunicado pelo colaborador 
desta Gazeta de Notícias em 
Lavras da Mangabeira Donize-
te de Sousa

Amigos prepararam festinha surpresa para Silésia

Silésia Alves

Empresários lojistas do Crato recepcionam 
Camilo Santana em jantar no Tênis Clube

Os lojistas do Crato ofere-
ceram ao governador Camilo 
Santana um jantar de congra-
çamento no Crato Tênis Clu-
be oportunidade que Camilo 
teve para abraçar os amigos, 
fazer novas amizades e dizer 
de seu interesse maior pelos 
investimento do Governo do 
Estado no município, mesmo 
porque ele nasceu em Crato 
e tem como sua terra natal. O 
momento não foi político, mui-
to menos eleitoreiro, mesmo 
porque ninguém falou sobre 
política.

<< CONTERRANEIDADE	foi	esse	o	propósitos	dos	lojistas	do	Cra-
to:	dizer	a	Camilo	Santana	da	satisfação	de	 todo	cratense	em	 ter	um	
conterrâneo	como	governador	do	Estado.

Governador autoriza início das obras de 
urbanização no entorno da estátua de Fátima

Em concorrido evento com 
a presença de uma multidão de 
católicos e moradores do bair-
ro, o governador Camilo San-
tana assinou a autorização para 
os inícios das obras de urbani-
zação no entorno da estátua de 
Nossa Senhora de Fátima no 
bairro Barro Branco na cidade 
de Crato. Camilo disse que esse 
complexo urbanístico é mais 
que necessário,visto que o lo-
cal vem recebendo milhares de 
visitantes e que falta tudo para 
uma boa recepção. 

<< EMPLOGADO o	governador	se	disse	emplogado	com	a	beleza	do	
local	e	acredita	que	será	um	dos	principais	pontos	atrativos	do	Cariri.

FOTO	ILUSTRAÇÃO	DO	SITE	ANDRÉ	LACERDA


