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O investimento das 
novas viaturas é de, apro-
ximadamente, R$ 6,5 mi-
lhões em recursos do Es-
tado. São 40 veículos para 
a PM e outros 10 para os 
Bombeiros, que reforçarão 
as ações JW9612 webdas 
tropas de seguranças em 
todo Estado. “Esse é mais 
um reforço importante na 
aquisição dessas viaturas 
de médio porte, cumprin-
do um papel importante 
nas ações policiais. Elas 
irão complementar o Bata-
lhão de Divisas, o BPRaio 
(Batalhão de Policiamen-
to de Ações Intensivas e 
Ostensivas), o BPChoque 
(Batalhão de Policiamento 
do Choque, o BPTur (Ba-
talhão de Policiamento Tu-
rístico) e, ainda, as viaturas 
para reforçar fiscalização 
de prevenção de riscos, da-
nos e acidentes”, destacou 
o governador. Veja mais 
detalhes na pág 07

Novas viaturas são entregues para 
reforço da segurança no Ceará

BNB 
investe 2.1 
bilhões do 
FNE no 
semiárido

Cana 
renasce no 
nordeste

Brasileiro 
precisa 
trabalhar 
mais para 
abastecer 
o carro

Governo 
do Estado 
investe na 
Vila da 
Musica no 
Crato

Yarlei Brito é o novo diretor da SAAEC
O geólogo cratense Yarlei 

Brito Gonçalves é o novo di-
retor presidente da SAAEC – 
Sociedade Anônima de Água 
e Esgoto do Crato por um pe-
ríodo de 120 dias, tempo em 
que decorre o tempo restante 
da gestão do prefeito Ronaldo 
Gomes de Matos a frente da 
Prefeitura do Crato. Yarlei é um 
profundo conhecedor de todos 
os mananciais do sul do Ceará, 
trabalhou por mais de 30 anos 
junto ao Governo do Ceará, e 
nos últimos anos foi gerente 
da COGERH - Companhia de 
Gestão dos Recursos Hidricos 
no escritório do Cariri.  É um 
estudioso da pobreza hídrica 
do Ceará, participou de inúme-
ros certames sobre equalização 
das águas no Nordeste, conhece 
cada fonte, minadouro, poço, 
reservatório e açudes do Estado, 
sendo assim é um profissional 
competente para administrar a 

companhia de água do Crato.
A SAAEC é uma empresa 

difícil de ser administrada, dis-
seram todos os diretores que 

por ela passaram, isso conse-
qüência de uma série de fato-
res que emperram seu desem-
penho. Pág 04

<< GEÓLOGO Yarlei Brito é entendido na pobreza hídrica do nordeste

UNILEÃO conquista Estrelas 
no “Guia do Estudante”  
classificação da Editora Abril

LEIA MAIS ...
“As mesmas campanhas e 

as velhas e fadadas estraté-
gias” acerca do modo como 
são feitas as campanhas elei-
torais na atualidade. “Irá Por-
tugal desaparecer?” o cronis-
ta Humberto Pinho mostrando 
preocupação com a diminui-
ção da densidade populacional 
portuguese. “Eleições verea-

dor” o papel do vereador no 
contexto da administração pú-
blica.  “A crise e a busca pela 
recolocação profissional” so-
bre a dificuldade de emprego 
e a qualificação profissional. 
“Quem manda na Igreja?” 
artigo do teólogo e professor 
Eugênio Dantas abordando a 
hierarquia do catolicismo.

Termina processo de vistória 
nas casas dos conjuntos São 
Sebastião I e II em Juazeiro
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OPINIÃO

Irá Portugal desaparecer?
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
vereador

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Desfazer a ignorância
Vivian Antunes é cronista, 

mora em Brasília e 
escreve para vários 

jornais inclusive esta 
Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

A pergunta, parece à primei-
ra vista, despropositada. Pode lá 
Portugal desaparecer ?!…; mas 
não é assim tão absurda. Muitos 
povos, que floresceram na an-
tiguidade, desapareceram. É o 
caso, entre outros, da Fenícia.

E porque escolhi este titulo 
tão espampanante, para a minha 
crónica? É simples: a natalidade 
diminui de ano para ano.

Estudo: “Determinantes da 
Fecundidade em Portugal”, rea-
lizado pela Fundação Francisco 
Manuel dos Santos e o Instituto 
Nacional de Estatística, sob a 
coordenação da Universidade de 
Évora, realizado em 2013, reve-
la: que o nosso país tem as mais 
baixos índices de fecundidade do 
mundo!

Se na década de “90”, a mu-
lher portuguesa, tinha, em média, 
o primeiro filho, entre os 25 e 26 
anos; agora é por volta dos 30 
anos.

O inquérito, realizado, revela 
ainda que há “um adiamento no-
tório”, tanto masculino como fe-
minino, para adiar o nascimento 
do primeiro filho.

As razões apresentadas, para 
esse adiamento, é: o prolonga-
mento dos estudos; problemas e 
dificuldades em encontrar em-
prego; e a saída tardia do lar pa-
terno.

Conclui, o estudo, que 25% 
das mulheres pretendem ficar só 

com um filho; embora cerca de 
metade das contactadas revelem 
que gostariam de ter dois.

Julgo - é  minha, a opinião, 
- que o interesse pela carreira 
profissional, em detrimento da 
família, não é apenas resultante 
de ideologias em voga, mas, prin-
cipalmente, à falta de protecção à 
maternidade.

O Estado, que é rápido a le-
gislar em matéria que a maioria 
da população repudia, ainda não 
soube, nem dá à grávida o que ela 
merece.

Não subsidia a mãe, que pre-
fere ficar em casa, a criar o filho, 
até à idade escolar; nem benefi-
cia, de modo substancial, as fa-
mílias numerosas.

As grávidas deveriam ter cui-
dados de saúde totalmente gratui-
tos, e receberem auxilio para des-
pesas, que as crianças acarretam 
para os pais, após o nascimento.

Não é só o parto, são: papas, 
leite, roupas, berço, biberões, 
chupeta fraldas, cobertores, len-
çóis, banheira, carrinho, cadei-
rinha para carro… Eu sei lá!…
Tanta coisa, que o orçamento fa-
miliar tem que arcar!…; e quase 
tudo a IVA de luxo!…

O que me leva a crer: ser mãe, 
é um luxo!…

Não admira, portanto, que 
na maternidade - e outras coisas 
mais, - os portugueses esteja na 
cauda das estatísticas.

De nada adianta ficarmos ape-
nas a criticar políticos. Temos que ter 
outra visão do que é POLÍTICA e da 
sua relevância para nós e para o País. 
Precisamos sim!, e urgentemente, é de 
tomar consciência do NOSSO papel 
enquanto cidadãos e da NOSSA impor-
tância para o processo democrático. E 
somos os únicos que podemos mudar o 
absurdo que ai está. Não temos outras 
saídas. A nossa única arma é o nosso 
VOTO CONSCIENTE, não vendido e 
visando o bem comunitário. E come-
cemos 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 pública, editando leis 
necessárias para esse objetivo, sem, 
contudo, ter nenhum poder de execu-
ção administrativa. Isto é, não pode 
prometer já que não tem poderes para 
realizar obras e/ou resolver problemas 
de qualquer área municipal. Sua atri-
buição é auxiliar a administração nes-
ses 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 
haver vereadores cativos ao prefeito e 
nem contra o prefeito. O que se deve 
priorizar é o interesse dos munícipes e 
do Município.

Os vereadores têm QUATRO fun-
ções 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 Câma-
ra, 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 se-
rem implantadas por programas gover-
namentais, via plano plurianual, lei de 
diretrizes orçamentárias e lei orçamen-
tária anual. Têm o poder de emendar, 
propiciar a participação da sociedade 
e a realização de audiências públicas;

4. Função JULGADORA: a Câma-
ra (vereadores) tem a função de apre-
ciação das contas públicas dos admi-
nistradores e da apuração de infrações 
político-administrativas 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 ter-
ceiro 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).

E aí você está com a pessoa durante 
boa parte da sua vida e pensa que 
sempre será assim.
 Jura que vai ligar para a mesma se-
quência de números e ouvir aquele 
velho e conhecido “alô”, as mesmas 
piadas, as mesmas risadas.
Que após falar aquela besteira tan-
tas vezes repetida vai haver a pausa 
cronometrada e a gargalhada escan-
dalosa. Aquela que é trilha sonora 
de todos os seus momentos.
Tem certeza de que invariavelmen-
te será assim.
Até que, um dia, a velha sequência de 
números ganha um 3 antes de tudo.
A outra, que não é tão velha assim, 
mas já faz parte do repertório dos 
seus “números de emergência” ga-
nha um 9 também antes de tudo.
O acréscimo de números às velhas e 
familiares sequências é apenas um si-
nal 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 gargalhada e 
outra vai aumentando.
E a cumplicidade que não necessita-

va de palavras se esvai de maneira 
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 ar-
rastados minutos, silêncio.
Não há mais o que dizer.
Como isso pôde acontecer?
Quem não se calava, quem mal conse-
guia respirar entre uma frase e outra, 
agora, não tem mais motivo para con-
tinuar falando?
Espanto. E aí a reflexão:
Onde foi que se perderam?
Em que curva os caminhos se sepa-
raram?
Quando exatamente o silêncio se 
instalou?
Não se sabe.
Será que ainda há tempo de um reen-
contro onde houve a separação?
Será que existe chance de retomar, 
mesmo sem saber, onde na verdade, 
um caminho virou dois?
Melhor tentar.
Enquanto o som da gargalhada ain-
da é familiar.

“Esta tudo como dantes no 
quartel d’Abrantes” Abrantes é 
uma cidade portuguesa a beira 
do rio Beja, foi uma das primei-
ras a ser invadida por Napoleão 
Bonaparte e lá se instalou o 
quartel de Abrantes. O país pra-
ticamente sem governo, já que 
o príncipe-regente dom João 
VI e toda a corte portuguesa 
haviam fugido para o Brasil. 
Durante a invasão, ninguém em 
Portugal ousou se opor ao inva-
sor Napoleão. A tranqüilidade 
com que ele mantinha o po-
der provocou o dito irônico. A 
quem perguntasse como iam as 
coisas, a resposta era sempre a 
mesma: “Esta tudo como dantes 
no quartel d’Abrantes”. 

Até hoje se usa a frase para 
indicar que nada mudou. Nada 
mudou desde tempos remotos. 
Os políticos, para eles, não há 
interesse em mudar o discurso, 
isso porque o povo continua ig-
norante na política. São promes-
sas sabidamente irrealizáveis, 
comportamento que eles jamais 
terão, e os apoiadores são os 
mesmos, não há renovação na 
claque (as torcidas organizadas 
- os que aplaudem e gritam). 

Por isso não existem ganha-
dores, mas os que, por razões 
atribuídas às suas desordens, 
perdem. Dizem os grandes mar-
queteiros que os melhores cabos 
eleitorais dos adversários são os 
parentes dos candidatos. Esses 
que sabem tudo onde na reali-
dade só atrapalham.

Campanha eleitoral é um 
processo que deve ser determi-
nado como “ciência exata,” é 
possível antever tudo, inclusive 
os resultados. Os prognósticos 
de uma eleição devem ser ob-
servados e vistos como resul-
tado final. Mas da maneira que 
são conduzidas as campanhas 
eleitorais nada é previsível. Não 

há diferença entre uma campa-
nha eleitoral promovida hoje 
com as disputas dos partidos 
dos lacinhos das quermesses de 
igrejas: azul, verde, vermelho e 
amarelo. Ganha aquele que ven-
der mais lacinhos prendidos por 
alfinetes e colocado na lapela 
dos freqüentadores.

São raríssimas as pessoas 
que sabem o que venha a ser 
“marketing,” uma palavra ingle-
sa sem uma tradução literal para 
o português.  Sem um projeto de 
“marketing” qualquer campa-
nha política torna-se uma dispu-
ta dos lacinhos alfinetados das 
igrejas. Um deles tem que per-
der menos, que logicamente sai 
ganhando ou sai como o menos 
perdedor.

Campanha eleitoral é uma 
“ciência exata,” que deve ser 
conduzida por um profissional e 
qualificado “marqueteiro,” não 
cabe numa campanha eleitoral 
analogias ou cálculos aleatório, 
previsões ou suposições.  Tudo 
deve vir do povo com as pesso-
as e suas opiniões individualiza-
das que devem ser colhidas por 
competentes profissionais.

Numa campanha não devia 
haver o vale tudo. Nem mes-
mo colocar em prática o termo: 
“Os fins justificam os meios” 
que vem de uma frase atribu-
ída a Maquiavel > Niccolò di 
Bernardo dei Machiavelli, que 
significa que os candidatos, 
governantes ou outros poderes 
devem estar acima da ética e 
moral dominante para alcan-
çar seus objetivos ou realizar 
seus planos. É uma citação in-
justa e pejorativa atribuída ao 
autor da obra “O Príncipe” por 
isso sua obra passou ser vistos 
como perniciosa, sendo forjada 
a expressão “os fins justificam 
os meios”, não encontrada em 
sua obra.

As mesmas campanhas e as 
velhas e fadadas estratégias
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VENDO ÓTIMA CASA
Por preço de ocasião (oportunidade única)

Em Área Nobre do Parque Grangeiro
4 quartos, sendo duas suites, duas amplas salas, 
cosinha, garagem, dependência de empregada 

com acesso independente, jardim, área de 
serviço e um amplo quintal.

Rua Pedro Bantim, 30
(Entrada para o Rotary Club)

Em terreno 12m X 30m
Informações com Morais
 (88) 99233 9291

José Queiroz
CNPJ 25.454.958/0001-83

Torna público que requereu à SEMAC - Secretária de Meio 
Ambiente e Controle Urbano - Licença para regularização de ope-
ração de serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotivo na Av. Padre Cícero, 995 anexo B - bairro São Miguel 
- Crato Ceará Cep 63 100-970.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMAC.

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO

O Educandário Futuro Feliz – com a Razão Social Maria do 
Socorro Landim ME - CNPJ 20.705.920/0001-83 – estabelecido 
a Rua João Maciel Nº 149 – bairro Triângulo Juazeiro do Norte 
Ceará, torna público e ao conhecimento de quem interessar pos-
sa que convoca a funcionária professora Maria Janaina Julião - 
Carteira Profissional CPPS 03298828 a reassumir suas funções.

Em razão da ausência de V. Sa. ao emprego desde o dia 1º 
de julho de 2016, tem esta notificação o objetivo de convocá-la 
para em 5 (cinco) dias, a contar da data desta publicação, retor-
nar ao emprego ou justificar a ausência.

O não cumprimento desta convocação, por parte de V. Sa. 
no prazo acima, autoriza esse empregador a considerar o rompi-
mento do contrato com V. Sa. caracterizando abandono de em-
prego, conforme determina a legislação vigente. 

Maria do Socorro Landim Moura - Diretora

As contratações com recur-
sos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste 
(FNE) no Semiárido superaram 
R$ 2,17 bilhões no período de 
janeiro até a terceira semana de 
julho (posição de 25/07), tota-
lizando 199,6 mil operações 
de crédito. O valor aplicado 
representa 84,4% da meta anu-
al de R$ 2,57 bilhões definida 

para essa sub-região.
Deste volume, 84,2% dos 

recursos foram destinados 
aos produtores e empresas de 
porte mini, micro, pequeno e  
pequeno-médio, com destaque 
para os miniprodutores rurais 
(50,5%) do total para aquela 
sub-região.

No recorte por segmento 
econômico, os financiamentos 
rurais (agricultura, pecuária 
e agroindústria) mobilizaram 
62,0% das contratações com 
recursos do FNE no Semiári-
do. As aplicações no Semiári-
do para o setor agroindustrial 
totalizaram R$ 22,7 milhões 
(1.324 operações) em recursos 
do FNE no período. Para o se-
tor industrial, foram destinados 
R$ 217,1 milhões, distribuídos 
em 793 operações no período. 
Já a agricultura acumulou R$ 
323,7 milhões em recursos, 
perfazendo 25.710 operações.

Além das aplicações no Se-
miárido, o Banco do Nordeste 
também operacionaliza as 
aplicações do FNE de acordo 
com outros subespaços regio-

Contratações no Semiárido, com recursos do FNE, já superam R$ 2,1 bilhões

nais priorizados pela Política 
Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), do Minis-
tério da Integração Nacional.

Nesse sentido, dos recur-

sos do FNE contratados no 
período, 86,6% foram desti-
nados a municípios classifica-
dos como economia de Baixa 
Renda, Dinâmica ou Estagna-

da (no âmbito da PNDR).

Mesorregiões
No conjunto das Mesorre-

giões Priorizadas pela PNDR, 
os recursos aplicados somam 
R$ 1,2 bilhão, valor que aponta 
aumento de 12,9% nas aplica-
ções com o FNE se comparado 
com o mesmo período do ano 
anterior. Neste contexto, são 
destaque as mesorregiões do 
Xingó (+43,3%), que abrange 
municípios de Alagoas, Per-
nambuco, Sergipe e Bahia, 
e do Jequitinhonha-Mucuri 
(+24,7%), nas regiões norte 
dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo.

Nos demais subespaços 
priorizados pela PNDR, as 
Regiões Integradas de Desen-
volvimento (Rides) Petrolina 
Juazeiro (PE, BA) e Grande 
Teresina (MA, PI) tiveram 
aporte de R$ 185,1 milhões.

O valor aplicado pelo 
Banco do Nordeste, 
até julho, representa o 
cumprimento de 84,4% 
da programação defini-
da para 2016

Ambiente de Comunicação 
do Banco do Nordeste

<< OS FINANCIAMENTOS rurais (agricultura, pecuária e agroindústria) mobilizaram 62,0% das contra-
tações com recursos do FNE no Semiárido. 

O futuro dos canaviais e do uso da terra: destino do 
agronegócio está conectado à cana-de-açúcar

Com um crescimento de 35% no período entre 2008 e 
2014, a área plantada de cana-de-açúcar no Brasil ocupa 
cerca de 9 milhões de hectares, ou 14% de toda a terra 
destinada à agricultura no país. Mas o futuro de todo esse 
cultivo ainda é incerto.

O etanol segue à mercê de políticas públicas e o preço 
do açúcar nas alturas é só um momento do mercado na 
busca pelo equilíbrio entre produção e consumo.

A ampliação ou redução da cana no terreno brasileiro 
depende do desenrolar da crise vivida pelo setor nos úl-
timos anos, de fatores de mercado externos e da pressão 
exercida pela pecuária e por outras culturas.

Sem se limitar ao curto prazo, um estudo avaliou dife-
rentes cenários para apontar perspectivas sobre o futuro 
da cana-de-açúcar. E, como não poderia deixar de ser, do 
agronegócio brasileiro como um todo.

O resultado são as possibilidades de mudanças no uso 
da terra no país e por qual áreas a cana avançaria. “O foco 
está nos determinantes econômicos para o uso da terra 
com propósitos agrícolas. O objetivo ainda incorpora a 
dinâmica dos cultivos e da criação de gado que causam 
conversão do pasto em área cultivada”.

Comentário da Revista Nova Cana

Não é possível contar a his-
tória do Brasil sem destinar pá-
ginas e mais páginas à cultura 
canavieira. A cana-de-açúcar 
chegou em nossas terras junto 
com os primerios colonizado-
res e era item obrigatório na 
bagagem desses desbravado-
res. Após dias e dias de viagem 
confinada nos porões das cara-
velas, essa resistente gramínea 
- que para uns é originária da 
Índia, para outros da Melané-
sia - sentiu-se em casa ao tocar 
o solo brasileiro, propagou-se 
e constitui-se como a primeira 
atividade econômica organiza-
da do Brasil colônia. Em 1630 
havia mais de 150 engenhos 
produzindo cerca de 2 milhões 
de arrobas de açúcar. No sécu-
lo XVII, a exportação de açú-
car rendeu quase 200 milhões 
de libras esterlinas à Cora 
portuguesa. De 1700 a 1850, a 
colônia exportou cerca de 450 
milhões de arrobas, passando a 
ser a maior fornecedora mun-
dial de açúcar. 

Se não dá para dissociar a 
agricultura canavieira de nossa 
história, também não é possí-
vel contar a história da cana 
sem abordar a região Nordeste 

do País. Apesar dos primeiros 
engenhos terem sido instala-
dos na capitania de São Paulo, 
a maior proximidade da Corte 
portuguesa favoreceu aqueles 
implantados na região Nordes-
te. A capitania de Pernambuco 
registra sua primeira exporta-
ção de açúcar em 1521 e em 
1590 destacava-se por meio 
da produção de açúcar como a 
mais importante da colônia. 

Crises ao longo dos sécu-
los, o setor açucareiro nacio-
nal enfrentou diversas crises 
decorrentes da concorrência 
com os países mais próximos 
da Europa devido à retração do 
mercado internacional, à falta 
de planejamento administra-
tivo, de mão-de-obra especia-
lizada para realizar os reparos 
necessários e à presença de 
tecnologia ultrapassada. Mes-
mo assim, até fins do século 
XIX a cana-de-açúcar ainda 
era o principal produto agrí-
cola do País, quando perdeu o 
posto para o café. 

Também é nesse período 
que o setor canavieiro nordes-
tino perde o trono para São 
Paulo, que se favoreceu pe-
las condições climáticas, solo 
fértil, topografia plana, preços 
favoráveis, maior mercado 
consumidor e mão-de-obra 
especializada. Ao Nordeste 
restou o mercado externo. Mas 
em 1924 a economia açucarei-
ra nordestina atravessa nova 
crise, ocasionada pela queda 

das exportações e pelo aumen-
to da produção açucareira em 
São Paulo. Foi um golpe fatal 
e, em muitos casos, a produção 
nordestina apenas se mantinha 
graças à intervenção governa-
mental que visava a estabilida-
de dos preços do açúcar e dava 
um suporte à produção nordes-
tina contar a expansão das usi-
nas paulistas e fluminenses. 

Com a criação do Insti-
tuto do Açúcar e do Álcool 
(IAA) em 1933, e depois do 
Proálcool, na década de 70, a 
cultura canavieira nordesti-
na continuou respirando, mas 
a situação ainda não era das 
melhores, principalmente para 
Pernambuco, que perdeu o 
posto de segundo maior produ-
tor para Alagoas. Na década de 
80, a produção estabilizou-se. 
Em 1986, por exemplo, a pro-
dução nordestina alcançou 70 
milhões de toneladas. Mas nos 
anos 90 e após quatro grandes 
secas, a desregulamentação do 
setor e o fim da tutela do go-
verno - como costumam dizer 
- levaram a produção a despen-
car para a casa dos 40 milhões 
de toneladas. O cenário foi de 
quebradeira, desemprego e o 
nordestino, além de presenciar 
tradicionais usinas deixando 
de moer, viu seus industriais e 
suas fábricas seguirem para o 
Centro-Sul. 

Raio X do setor nordestino 
- com exceção de Alagoas, nos 
demais Estados a cultura cana-

vieira encolheu drasticamente 
e apenas recentemente os gol-
pes foram assimilados. Passa-
ram-se, então, a desenvolver 
mecanismos para aos poucos 
recuperar a produção perdida. 

Pernambuco
tradição e novas

fronteiras canavieiras 
Em Pernambuco, a ativida-

de canavieira se fundiu à cultu-
ra de seu povo. Há muitos anos 
o Estado deixou o posto de 
maior produtor de cana. Mesmo 
assim, em nenhum outro lugar 
do Brasil encontram-se tantas 
referências sobre a agroindús-
tria canavieira. Pernambuco 
não foi apenas um grande pro-
dutor de cana e um mestre em 
açúcar, é também um grande 
exportador de especialistas ca-
navieiros. Os grandes produto-
res alagoanos são descendentes 
de pernambucanos. O primeiro 
grupo nordestino a invadir o 
Centro-Sul (Tavares de Melo) 
é pernambucano. José Pessoa 
de Queiroz Bisneto, o segundo 
maior “engolidor” de usinas 
(só perde para Rubens Omet-
to Silveira Mello), também é 
pernambucano. Engenheiros, 
técnicos e administradores per-
nambucanos estão espalhados 
pelas unidades de norte a sul 
do País. Até mesmo fornece-
dores de cana de Pernambuco 
resolveram cultivar cana em 
Minas Gerais.

A cana renasce no Nordeste
Fonte: IDEA New

União dos Produtores
de Bionergia
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De acordo com o IBGE, em fevereiro, a população de-
socupada cresceu 7,2% em relação a janeiro e alcançou 2 
milhões de pessoas. Já segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado, 
as demissões superaram as contratações em 104.582 em-
pregos.

Em meio a tantos desligamentos entre empregador e 
empregado surge a grande dúvida, o que fazer a partir de 
agora? Como buscar uma recolocação?

Mercado competitivo, oferta salarial abaixo do merca-
do, mão de obra qualificada com baixo custo, resume-se a 
profissionais frustrados com síndrome de faço tudo, faço 
qualquer coisa, aceito qualquer proposta, o importante é 
estar empregado. A desvalorização do profissional que a 
tanto custo ingressou em uma universidade, investiu em 
cursos profissionalizantes e capacitações, está gritante 
neste estado que se encontra o país no momento. Profis-
sionais de Recursos Humanos, gestores e recrutadores es-
tão com demandas de currículos de todos os níveis para 
“qualquer” ocupação. Como avaliar qual melhor profissio-
nal para ocupação da vaga? Como candidatar-se sem ter 
o currículo excluído na primeira triagem por estar “além” 
ou “aquém” do cargo? 

Sair atirando para qualquer lado não é a solução, preci-
sa-se valorizar o que sabe fazer, e vender sua experiência 
e competência pelo preço que o mercado está disposto a 
pagar no momento, é a famosa frase “um passo para traz, 
para um pulo para frente”. Estude o cenário e a empresa 
que oferece a vaga, candidate-se para a empresa e para o 
cargo em questão. Esteja aberto a negociação de salário e 
disposto a receber menos que o emprego anterior. Não se 
desespere. 

Dicas:
> Mantenha seu currículo sempre atualizado, em sites 

de emprego, informando sua última experiência, cursos 
realizados, e contatos de e-mail e telefone. Muitas empre-
sas buscam candidatos através desses sites e observam a 
data da última atualização.

> Saiba identificar seu talento, apesar da extrema ne-
cessidade de recolocação, valorize o que realmente tem a 
competência para fazer, recrutadores buscam experiência 
e competência, quem diz fazer tudo, não faz nada. Foque 
no seu potencial, candidate-se a vagas que realmente te-
nham o seu perfil, a chance de ser chamado para uma en-
trevista é maior.

> Esteja sempre preparado para uma entrevista – bus-
que conhecer a empresa para qual está se candidatando, 
conheça seus valores e avalie se são compatíveis com os 
seus. Além do cargo em questão procure saber sobre a em-
presa. 

> Busque capacitações, não pare nunca de buscar co-
nhecimentos, se a grana está pouca busque cursos gratui-
tos.

Não se desespere, apesar do alto índice de desemprego 
as empresas também estão contratando, a vaga certa está 
a sua espera, foque em seu talento, em sua experiência e 
candidate-se para a ocupação adequada a seu perfil.

A crise e a busca pela 
recolocação profissional

Julianne Siqueira é 
administradora de empresa  

especialista em RH - Recursos 
Humanos - Reside  e trabalha 

em Petrolina Pernambuco

No dia 02 de Agosto de 
1989, bem na “boquinha” da 
noite, como diria o “Rei do 
Baião”, o féretro de Luís Gon-
zaga acompanhado de “toda 
Juazeiro” chega até o nicho do 
Padre Cícero Romão Batista, 
onde aquela voz bem familiar 
ecoa pela Praça do Memorial, 
quase em frente à Capela do 
Socorro, onde ele “repousa”: 

“Louvado seja Nosso Se-
nhor Jesus Cristo! Para sempre 
seja Deus louvado! Ô de casa! 
Eu vim de longe! A última vez 
que tive aqui, nem lembro! Tô 
voltando do Sul! Eu vim do Rio 
de Janeiro! Eu tô de passagem 
pra minha terra, prô Exu! Vim 
visitar o Padre Cícero Romão 

Batista! Ele já teve as Ordens 
Sacerdotais devolvidas pela 
Igreja? Ele ainda não foi re-
abilitado por essa Entidade? 
Não creio! Se não me falha a 
memória são mais de cem anos 
que ele foi suspenso pela Igreja, 
não é? O quê? A Igreja recon-
ciliou-se com ele? Ora! Isso é 
notícia requentada, pois ele foi 
absolvido em 1921, há 94 anos! 
Enquanto a reconciliação foi 
sacramentada, em 1934, há 81 
anos, desde o momento em que 
a Igreja recebeu a herança, por 
si deixada para ela. O resto é 
teatro! É fofoca! E os ossos da 
Beata Maria de Araújo, a Igreja 
já devolveu? Ainda não? Tem 
mais de 85 anos que eles foram 
sumidos, não é mesmo? A Be-
ata ainda continua sem direito 
a ter um túmulo decente? E o 
povo do Juazeiro do Norte, o 
que diz a respeito desses assun-
tos? Nada? O que seus amigos, 
devotos e admiradores pensam 
fazer pra cobrar urgência da 
Igreja? Nada? Eles se negaram 
a participar de uma procissão 
de protesto e ignoraram que o 
povo na Rua é forte e assom-
bra os poderosos? Vão esperar 
mais 123 anos? Quando a Igre-
ja quiser? Não! Escute aqui, eu 
quero falar com o Padre Cíce-
ro! É importante! É urgente! 
Não posso esperar pra outro 

dia! É preciso continuar 
o protesto! Ele não está? 
Partiu? Deixou a gente? 
Ele deixou o Juazeiro? E 
quem é a senhora? Beata 
Mocinha”?

Esse monólogo, ob-
viamente, nunca existiu, 
todavia, foi criado por 
este Autor como forma 
de protesto a tanta enga-
nação e demora. A par-
tir de agora ele fica por 
conta da emoção de cada 
um da gente. “Minha 
santa beata Mocinha/Eu 
vim aqui, vim ver meu 
Padim/Meu Padim fez 
uma viagem/Oi, deixou 
o Juazeiro sozinho/Meu 
padrinho, Padre Cíce-
ro/Foi ao céu vendo o 
povo sem sorte/Ao Se-
nhor foi pedir/Proteção 
prô romeiro do Norte”! 
Acorda romeiro! Muda 
Brasil! Desperta fanáti-
co!  AMÉM!

A visita de um Rei ao Padre Cícero

<< ÚLTIMO DESEJO A vontade do Velho Lula em ter seu cor-
po recebido pelo povo de Juazeiro do Norte, após sua morte, foi 
atendida.  uma multidão formava enormes corredores na avenida 
Governador Virgílio Távora, rua da Conceição e toda área da pra-
ça onde foi erguido o Memorial Padre Cícero e a igreja. Relatos de 
quem esteve presente nas ruas de Juazeiro afirmam que aquele 
cortejo que acompanhou o corpo de Gonzagão, numa tarde de sol 
forte do Cariri, reuniu mais gente do que no adeus a “Padim Ciço”, 
ídolo do Velho Lua.

José Pereira Gondim é juazeirense 
nato, mora em Caruaru PE, ardoroso 
admirador do Padre Cícero e tem um 
trabalho pela beatificação do  santo 
nordestino (Foto: Site Miséria)

O geólogo cratense Yarlei 
Brito Gonçalves é o novo di-
retor da SAAEC – Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto do 
Crato por um período de 120 
dias, tempo restante da gestão 
do prefeito Ronaldo Gomes 
de Matos a frente da Prefeitu-
ra do Crato. Yarlei é um pro-
fundo conhecedor de todos os 
mananciais do sul do Ceará, 
trabalhou por mais de 30 anos 
junto ao Governo do Ceará, e 
nos últimos anos foi gerente 
da COGERH - Companhia de 
Gestão dos Recursos Hidricos 
no escritório do Cariri.  É um 
estudioso da pobreza hídrica 
do Ceará, participou de inú-
meros certames sobre equali-
zação das águas no Nordeste, 
conhece cada fonte, minadou-
ro, poço, reservatório e açudes 
do Estado, sendo assim é um 
profissional competente para 
administrar a companhia de 
água do Crato.

A SAAEC é uma empresa 
difícil de ser administrada, dis-
seram todos os diretores que 
por ela passaram, isso conse-
qüência de uma série de fato-

res que emperram seu desem-
penho, entre eles o fato de ser 
uma empresa publica/privada 
e envolvida com injunções po-
líticas. Não é uma instituição 
pública propriamente dita, mas 
é gerenciada indiretamente por 
uma prefeitura que recebe im-
posições políticas.

Yarlei Brito diz que a SA-
AEC atende 38 mil domicílios 
com uma população de 114 mil 
cratenses, tendo que dispor de 
1.200 m3 de água por hora e 
que esse atendimento, por si, 
requer um trabalho permanen-
te de conservação e esforços 
para manter toda rede de dis-
tribuição funcionando dentro 
da normalidade. No entanto é 
preciso estar sempre melho-
rando o sistema e inovando 

para que a água chegue a to-
dos os pontos da cidade. Para 
manter a SAAEC funcionando 
e atendendo em sua plenitude é 
um desafio continuado.

A SAAEC precisaria estar 
constantemente investindo na 
busca de novas fontes de águas, 
na melhoria e expansão de suas 
redes de distribuição e isso não 
é feito com facilidade porque 
faltam recursos. Há mais de 10 
anos que a tarifa, o preço da 
água, não sofre nenhum tipo 
de reajuste, por outro lado há 
uma considerável inadimplên-
cia por parte dos usuários. São 
milhões a receber. Outro ponto 
de estrangulamento é o desper-
dício de água. Nos países de-
senvolvidos o desperdício gira 
em torno de 9% a 10%, no Cra-

Yarlei Brito é o novo diretor da SAAEC
to esse percentual ultrapassa os 
50%, quer dizer a cada 100 li-
tros utilizados 50 são jogados 
nos esgotos ou no meio da rua, 
diz Yarlei. Isso diante de nossa 
pobreza hídrica torna-se uma 
calamidade, acrescenta.

As últimas ações da SAA-
EC regularizaram o forneci-
mento de água no bairro Vila 
Alta e adjacentes, trocando a 
fonte fornecedora, depois de 
décadas com água não potável 
fornecida pelo poço do bair-
ro independência, essa região 
recebe hoje água potável e de 
boa qualidade captada de um 
outro poço no bairro seminário. 
O distrito de Ponta da Serra, o 
mais breve possível passará a 
receber água com normalidade 
que está sendo captadas em um 
poço no sítio Malhada, obras 
que estão em estágio final, e o 
sistema de água do distrito de 
Santa Fé receberá reforço de 
uma nova fonte, um poço de 
propriedade do Estado e será 
também feita uma correção na 
rede de distribuição. São pro-
blemas que perduraram por 
muito tempo, mas que agora 
será efetivamente resolvido. 
O certo é que o município do 
Crato teve sua população au-
mentada, muitas residências 
novas foram construídas e as 
modestas ampliações do siste-
ma não vêm atendendo a de-
manda de consumo.

Yarlei assumiu a direção da 
SAAEC para, em um curtíssi-
mo espaço de tempo, resolver 
os problemas na distribuição 
de água na cidade de Crato, em 
vários distritos e em vilas pelo 
município.

<< DETERMINAÇÃO o geólogoYarlei Brito Gonçalves diz abraçar as 
causas do Crato com afinco e objetividade por amor a sua terra 

Reportagem local
por Aline Maria

Em entrevista a Gazeta 
de Notícias Yarlei Brito 
diz que uma privatização 
da SAAEC colocaria em 
risco a qualidade dos ser-
viços de abastecimento 
d’água e atendimento ao 
consumidor

O ato da leitura de jornais 
é muito bom. Expande os 
horizontes do conhecimento, 
aumenta o vocabulário e nos 
torna mais flexíveis para ar-
gumentar.

LEIA a
GAZETA DE NOTÍCIAS
o jornal do Vale do Cariri
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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) Seja delicado no tratamento das questões 
afectivas. Hoje terá de se adaptar  a novas actuações no seu local 
de trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5) Hoje precisa de fazer mudanças ou pro-
vocar emoções. Escalpelize os assuntos; nenhuma vertente deverá 
ficar por analisar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) Pode descobrir novas afinidades e sentir-
se apaixonado. Aproveite o dia; está num momento em que pode 
ter boas evoluções. 

CÂNCER (21/6 a 21/7) Conjuntura tensa; tende a procurar motivos para 
implicar. Pode ser confrontado com opiniões que divergem muito 
das suas.

LEÃO (22/7 a 22/8) Nada deve ser deixado ao acaso, esclareça tudo. 
Algumas respostas que aguardava chegarão e com indicadores fa-
voráveis. 

VIRGEM (23/8 a 22/9) Sem reservas expresse tudo o que lhe vai no co-
ração. Terá facilidade em eliminar obstáculos ao progresso profis-
sional.

LIBRA (23/9 a 22/10) A vida sentimental está marcada por comodismo 
e apatia. Hesitações poderão valer-lhe atrasos e perda de oportuni-
dades

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) Hoje não deve dar importância pequenos 
desentendimentos. Está pouco concentrado no trabalho com ten-
dência para enganos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Momento favorável no amor. Seja modera-
do; utilizar argumentos muito fortes pode complicar o seu percurso 
profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Todos os gestos devem ser fruto de re-
flexão.Pode descobrir novos recursos profissionais; não receie en-
frentar entrevistas

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Não faça jogo com as suas emoções; seja sin-
cero. Pode introduzir alterações na sua vida; meça a par e passo 
resultados

PEIXES (20/2 a 20/3) Dia bastante preenchido; os sentimentos estarão 
intensos e merecem reciprocidade. Não embarque em projectos ilu-
sórios.

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS

Ligando para casa...
Um homem estava em uma longa viagem de negócios no exterior e, no 
fim do dia, depois do expediente, liga para a casa dele no Brasil:
- “Oi meu amor, tudo bem? Ah, que bom. Me diz, as crianças estão 
bem? Perfeito. Comeram tudo hoje? Sim?... Que bom! E me conta, 
minha deusa, o que você cozinhou hoje?... Uau! Milanesa!... O meu 
prato preferido, meu anjo. É por isso que te adoro!
E aí em casa, tudo tranquilo?.... Sim? Escuta, promete que, na semana 
que vem, você vai usar aquela roupa especial para comemorar o meu 
retorno?... Aquela, quase toda transparente, com rendas... Sim?... Ah... 
É por isso te amo tanto! Mal posso esperar para te ver novamente, meu 
amor! Estou com muitas saudades. Semana que vem eu te vejo, está bem, 
minha linda? Agora pode chamar a minha esposa, por favor?”

O pastor de ovelhas e o advogado
Um pastor de ovelhas estava cuidando de seu rebanho, quando 
surgiu pelo caminho uma caminhonete importada de última linha, 
toda equipada. Parou na frente do velhinho e desceu um cara todo 
arrumado, de terno preto de grife, camisa branca de seda, gravata 
italiana, sapatos bicolores moderníssimos, e disse:
- Se eu adivinhar quantas ovelhas o senhor tem, o senhor me dá uma? 
Um tanto desconfiado, o velhinho concordou. Então o cara volta 
para o carro, pega um notebook, se conecta à internet pelo celular, 
baixa uma base de dados, entra no site da NASA, identifica a área 
do rebanho por satélite, calcula a média histórica do tamanho de 
uma ovelha daquela raça, baixa uma tabela do Excel com execução 
de macros personalizadas, e depois de três horas, diz ao velho:
- O senhor tem 1.324 ovelhas e quatro podem estar grávidas.
- O senhor está certo. Pode levar a ovelha.
O cara pegou o bicho e levou-o para o carro. 
- Desculpe, mas se eu adivinhar sua profissão, o senhor me devolve 
a ovelha? Duvidando o cara concorda e o velhinho foi taxativo:
- O senhor é advogado.
- Incrível! Como adivinhou?
- Quatro razões: primeiro, pela frescura; segundo, veio sem que 
eu o chamasse; terceiro, me cobrou para dizer algo que já sei. E 
quarto, nota-se que não entende nada do que está falando. Devol-
va já o meu cachorro!

Veja exemplos de grafias erradas e a forma correta de 
escrever:
 
“Advinhar” (correto: adivinhar)
“Ascenção” (correto: ascensão)
“benvindo” (correto: bem-vindo)
“cincoenta” (correto: cinquenta)
“pixar” (correto: pichar)
“xuxu” (correto: chuchu)
“zuar” (correto: zoar) 
“alejado” (correto: aleijado)
“bandeija” (corretou: bandeja)
“colizão” (correto: colisão)
“coalisão”  (correo: coalizão)

“Mesmo” não é pronome ...
É muito comum encontrar a palavra “mesmo” sendo utilizada 
como pronome pessoal. Porém, apesar de a palavra poder ser usa-
da de diversas formas, esta não é uma delas. O termo  “mesmo”  
pode ser usado como pronome demonstrativo, substantivo ou ad-
jetivo. Confira alguns exemplos:
Correto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que ele 
o responda em menos de 24 horas.
Incorreto: Ao entrar em contato com o cliente, não espere que o 
mesmo o responda em menos de 24 horas.
Outras possibilidades corretas de uso:
70% do processo de compra acontece antes mesmo de o cliente 
entrar em contato com a empresa
Ao mesmo tempo que ter uma boa frequência de atualizações é 
importante, é preciso prestar atenção no conteúdo.

Multidão só pode ser de gente. Nunca se viu uma multidão de 
cavalos, cães ou de gatos.
O substantivo coletivo é a palavra que define o conjunto de seres 
ou coisas de uma mesma espécie.
Cavalos - manada, tropa
Cães - adua / cainçalha / canzoada / matilha
Gato - cambada, gatarrada, gataria

Língua portuguesa: erros
cometidos constantemente

Pega no sertão

A nossa diferença cultural
está na quantidade
de livros que cada

um já leu

É vaqueiro é boiada
É caatinga é barbatão
É o suor escorrendo
É boi preso no mourão
É espinho de jurema
É o gemido da ema
É a saga do sertão.

O vaqueiro entra na mata
Campeando sai ferido
Mete a espora ganha o boi
E num aceno atrevido
Seguindo seu coração
Cavalga com emoção
Rumo ao amor proibido.

E depois do boi no chão
Depois da queda bendita
O vaqueiro apaixonado
Olha pra moça bonita
Apos tirar o chapéu
Pra ela entrega o troféu
Que alegre nem acredita.

Nas contendas do agreste
Nas pelejas do sertão
O vaqueiro aguerrido
Tem no laço precisão
Mulher só laça na manha
O boi derruba na sanha
E se sagra campeão.

Patricia Jordane - Mineira com curvas incríveis, 
Patricia Jordane é a nova modelo do Bella da Semana. Morena 
de 23 anos, lábios carnudos e olhar sensual, ela segue uma dieta 
regrada e treina pesado na academia para manter o corpão. Como 
complemento, ainda luta boxe e se arrisca em outras lutas. Pa-
tricia 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.

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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Outro dia li um artigo do Pe. Anselmo Borges e gostei 
bastante.  Por isso procurei fazer umas considerações sobre 
ele e resumi-lo em poucas linhas. Ele começa dizendo que a 
Igreja católica está em crise.  Isto não é novidade para nin-
guém.  Com o papa Francisco ela tem  uma  oportunidade 
de  ouro  de sair dela. Mas  as  forças  ocultas  não estão 
deixando.  Ela  é católica , espalhada pelo mundo inteiro, 
está  estruturada,  hierarquizada  e forma uma unidade.Ela 
tem condições  de se opor  ao capitalismo  financeiro  domi-
nante.  Ela  precisa  se  afastar  do poder  pois; já  não  vive  
mais no tempo de  Constantino. A Igreja  precisa passar  do  
modelo  piramidal    com o  papa  no vértice  para uma  des-
centralização  em  rede  com  um nó central  que  é o papado. 
A  missão da igreja  é  que seus grupos  sejam testemunhas   
do invisível e estejam  a serviço   dos mais pobres  e ne-
cessitados.  Mas  a  estrutura da Igreja não se  adequa  aos  
tempos atuais   nem  ao Evangelho  uma vez  que  a Igreja  
somos todos  nós. Mas  o   que se constata? A voz que se 
ouve na Igreja é a voz dos   homens  celibatários, enquanto 
a    voz das mulheres   e dos  homens   casados  quase  não 
se ouve. É  muito estranho a gente  ver um organismo   que 
se diz  católico, portanto  universal,  onde mais da  metade  
de  seus membros   é  formado por mulheres  e  a  grande 
maioria dos demais  composta por  homens  casados  e  sol-
teiros ,  mas não  celibatários,  que no entanto   quase  não 
têm voz. Isto, como disse, é estranho e preocupante, pois 
quem decide são poucos homens, a maioria composta por 
idosos   e celibatários.  A Igreja, que representa a sexta parte 
dos habitantes do planeta, é piramidal com um papa com 
poderes praticamente ilimitados, uma igreja gerontocrática, 
masculina, clerical, governada por poucas pessoas: o papa, 
os bispos em exercício, e a burocracia da Cúria romana, 
que não permite nem  que o papa  fale  em reforma.  O papa  
Francisco, para desagrado  desta  Cúria,   declarou que o  fu-
turo da Igreja  passa  pelos leigos   e  pelas mulheres.  Isto é 
uma crítica clara a clericalização da Igreja. Ele até que quer 
fazer uma reforma, mas não tem condições.

Quem manda na Igreja

Eugênio Medeiro é 
teólogo, professor e 

articulista, escreve para 
emissoras do Cariri e 

também para esta
Gazeta de Notícias 

A Secretaria das Cidades 
do Governo do Ceará está re-
cebendo, até o final do ano, 
310 instrumentos musicais 
para a Vila da Música no mu-
nicípio do Crato. Ao todo, 
serão investidos cerca de R$ 
500.000,00, o que tornará a 
Vila da Música referência em 
ensino de música, bem como 
um local com capacidade de 
realizar grandes eventos musi-
cais, como concertos, festivais 
e apresentações.

A Vila da Música irá re-
ceber, em setembro, violinos, 
violoncelos, flautas, clarine-
tes, oboé, saxofones, violões, 
contrabaixos e teclados, além 
de um piano de cauda com ca-
pacidade e alcance para gran-
des apresentações. O total do 
investimento é no valor de R$ 

426.614,17.
Em novembro deste ano, 

mais 27 novas aquisições, re-
alizadas através de um inves-
timento de R$ 83.417,02. Por 
meio de licitação, instrumen-
tos, como acordeons e pianos 
digitais, passam a compor o 
acervo da Vila da Música.

A Vila da Música
O prédio da Vila da Músi-

ca, executado pela Secretaria 
das Cidades, possui uma área 
de 3.300 m² e investimento 
na ordem de R$ 3.179.731,52 

por meio do 
Banco Mundial 
(BIRD). O lo-
cal é composto 
por auditório, 
biblioteca, salas 
de aula para gru-
pos individuais, 
estúdio, setor 
administrativo, 
refeitório, cozi-
nha, despensa, 
vestiários, ba-
nheiros, labora-
tório de infor-
mática, quadra 
poliesportiva, 

público será feita pelo Governo 
do Estado, através da SECULT 
(Secretaria de Cultura do Es-
tado do Ceará), que detém a 
expertise necessária para de-
sempenhar a função. Durante 
os últimos meses, SECULT e 
SCidades têm trabalhado junto 
à comunidade do Belmonte no 
sentido de desenhar uma gestão 
que retrate os anseios da popu-
lação local, juntamente com o 
corpo docente e administra-
tivo da Solibel, diretamente 
envolvido em todo o processo 
de construção e idealização da 
Escola. A ideia é que a Vila da 
Música, que tem origem numa 
iniciativa liderada pelo Padre 
Ágio Augusto Moreira em 
1973, continue a transcender 
o ensino música e continue vi-
sando a transformação humana 
através da inclusão cultural.

A expectativa é de que até 
o final deste ano a Secretaria 
das Cidades entregue para a 
comunidade de Belmonte uma 
Vila da Música totalmente 
estruturada, com novas ins-
talações, mobiliário e instru-
mentos musicais para pleno 
funcionamento.

Governo do Estado adquire instrumentos 
musicais para Vila da Música, no Crato
Assessoria de Comunicação 

da Secretaria das Cidades
Sabrina Lemos - sabrina.
lemos@cidades.ce.gov.br

estacionamento, pátio, além da 
oficina luthieria, utilizada para 
conserto de instrumentos.

O espaço irá abrigar uma 
escola de formação musical 
que tem como objetivo propor-
cionar o desenvolvimento so-
ciocultural e educacional dos 
estudantes e do público em ge-
ral através da música. A Vila da 
Música abrigará a Sociedade 
Lírica do Belmonte (Solibel), 
entidade que ensina música 
clássica e popular para filhos 
de agricultores locais.

A gestão do equipamento 

<< REFERÊNCIA a Esola Lírica do Belmonte é 
o ponto de referencia musical da cidade do Crato

Como Fazer a Mamãe Feliz
Três filhos saíram de casa, disseram adeus à sua querida 

mãe e foram tentar construir uma vida melhor no exterior. 
Anos depois, ao se reencontrarem, começaram a contar uns 
aos outros sobre os presentes que puderam enviar à sua mãe 
idosa em seu aniversário, agora que estavam todos ricos. 

O primeiro disse: “Eu construí uma mansão para a nossa 
mãe - tem 16 quartos e um enorme quintal cheio de árvores 
e flores. É uma casa digna da realeza, e ela agora vai ter todo 
o espaço que nunca teve.”

O segundo disse: “Bem, eu dei um carro para ela - uma 
Mercedes com um motorista particular que vai levá-la aonde 
ela quiser ir. Ela nunca mais vai precisar dirigir, e ele poderá 
ajudá-la a carregar as compras até em casa.”

O terceiro sorriu e disse: “O meu presente foi melhor ain-
da! Como vocês sabem, a mamãe gosta de ler a Bíblia, mas 
já não consegue enxergar muito bem. Então, eu dei para ela 
um papagaio incrível, que recita toda a Bíblia. Os sábios da 
igreja levaram mais de 12 anos para ensiná-lo. Ele é impres-
sionante - a mamãe só precisa dizer o capítulo e o versículo, 
e o papagaio recita-o por inteiro.

Poucos dias depois, a mãe enviou cartas de agradecimen-
to aos três. 

“Milton”, ela escreveu ao primeiro filho, “a mansão que 
você construiu é tão grande que eu fico em apenas um dos 
quartos, mas acabo tendo que limpar a casa inteira - me dá 
muito trabalho!”

“Geraldo”, ela escreveu ao segundo filho, “eu já estou 
muito velha para sair por aí. Minha visão não é o que cos-
tumava ser, e eu passo a maior parte do tempo em casa, 
então raramente uso o carro. E o motorista é muito mal-
educado!”

“Querido Diego”, ela escreveu para seu terceiro filho, 
“você foi o único dos três a ter o bom senso de saber do que 
sua mãe gosta. Aquele frango estava delicioso!!!”

Após uma pausa nesta 
quinta-feira em virtude do fe-
riado consagrado à Nossa Se-
nhora das Dores, Padroeira de 
Juazeiro, as vistorias nas 781 
moradias do Conjunto São 
Sebastião do programa Mi-
nha Casa Minha Vida no bair-
ro Betolandia terminarão na 
sexta-feira. Restam apenas as 
Quadras F, G e J totalizando 
99 casas do São Sebastião II 
as quais serão vistoriadas das 
8 às 11 horas e as Quadras H 
e K totalizando 107 casas que 
serão vistoriadas das 14 às 17 
horas.

 O processo é coordena-
do pela Prefeitura de Jua-
zeiro junto com técnicos da 
Caixa Econômica Federal e 
da construtora responsável 
pelas obras. Segundo Janai-
na Taveira, assistente social 
da Secretaria da Cidade, o 
comparecimento das famílias 
beneficiadas é expressivo e 
os donos dos imóveis estão 
encontrando pouquíssimos 
defeitos. Uma das futuras pro-
prietárias é Maria Vieira, que 
mora na Rua da Paz e disse 
que paga aluguel há 40 anos.

 Ela era o retrato da emoção 
ao adentrar sua casa própria, 
pois não conteve o choro e até 
revelou sobre a noite indor-
mida devido a tanta ansieda-
de. “Desde que fiz a inscrição 
sempre rezei muito e acreditei 
em Deus”, declarou. Já Ma-

Termina nesta sexta o processo de vistoria nas 
casas dos Conjuntos São Sebastião em Juazeiro

ria da Silva reside na Avenida 
Carlos Cruz e confidenciou ter 
amado sua casa acrescentando 
que a vida toda pagou aluguel 
em casas velhas e, agora, re-
ceberá uma nova que será 
completamente sua. Por sua 
vez, Maria Rodrigues, a “Ma-

ninha”, do Conselho Munici-
pal de Habitação, considerou 
as casas ótimas e criticou os 
boatos espalhados em redes 
sociais tumultuando quando 
teve até gente que precisou 
atendimento médico diante da 
confusão na cabeça.

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte assinou a ordem de 
serviços tendo em vista a pa-
vimentação em pedra tosca da 
Vila Nova (Bairro Pedrinhas) e 
Vila São Francisco (Aeropor-
to). O ato foi no local perto da 
capela no cruzamento das ruas 
Joaquim Leandro de Souza e 
Raimundo José de Andrade na 
Vila Nova. Segundo o Chefe 
de Gabinete do município Mi-
caelce Santana, todo o calça-
mento dessas duas localidades 

será complementado.
 Os recursos são oriundos 

de um empréstimo no valor de 
R$ 5 milhões firmado junto à 
Caixa Econômica Federal que 
serão destinados ainda às obras 
de drenagem pluvial nos bair-
ros Novo Juazeiro e Tiradentes, 
a fim de acabar os transtornos e 
alagamentos durante o inverno. 
O início desse serviços deve 
ocorrer já na próxima semana e 
a verba inclui igualmente uma 
contrapartida da Prefeitura de 
Juazeiro na ordem de R$ 820 
mil para todas essas obras.

 Trata-se de mais uma ini-

ciativa do governo municipal 
visando garantir maior mobi-
lidade urbana com acessibi-
lidade e conforto para os jua-
zeirenses. O empréstimo só foi 
possível com uma parceria do 

Obras de pavimentação na Vila São Francisco e Vila 
Nova em Juazeiro começaram nessa quarta-feira

Governo federal e por conta, 
também, da saúde financeira 
do município a partir de sua 
capacidade de endividamento 
constatada pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Assessoria de comumicação 
da Prefeuitura Municipal de 

Juazeiro do Norte

Assessoria de comumicação 
da Prefeuitura Juazeiro

<< PRONTAS as 781 casas do Conjunto São Sebastião em Juazeiro

<< PAVIMENTAÇÃO em pedra tosca nas vilas S. Francisco e Nova
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O preço da gasolina é um 
assunto que domina a pauta de 
reclamações do brasileiro. Em 
grande parte porque o Brasil 
experimenta um movimento 
diferente do resto dos países do 
globo.

Enquanto a queda dos pre-
ços do petróleo aliviou o peso 
da gasolina no bolso do consu-
midor mundo afora, por aqui os 
preços andam mais resistentes.

Com os preços dos com-
bustíveis a mercê do político 
da vez, o consumidor brasilei-
ro tem sido espectador nas flu-
tuações do preço do petróleo 
mundo afora. Por aqui os gas-
tos com a gasolina têm doído 
mais no orçamento do motoris-
ta médio.

Saindo de um período de 
forte manipulação na cotação, 
o país agora vive um momento 
de certa indefinição sobre quais 
serão as políticas adotadas em 
relação à gasolina. Até o mo-
mento, a postura sugere que 
não haverá mudanças e a ele-
vação da Cide, que incide sobre 
combustíveis, está praticamen-
te descartada.

Ainda assim, o fato é que o 
Brasil não tem a gasolina mais 

cara do mundo.
A constatação foi feita a 

partir de dados apresentados 
por um estudo da Bloomberg >  
uma empresa de tecnolgia e da-
dos para o mercado financeiro e 
agência de notícias operacional 
em todo o mundo com sede em 
Nova York, que listou os pre-
ços em 61 países, cruzando três 
indicadores. A partir dos dados 
verifica-se quais lugares têm a 
gasolina mais acessível e quem 
compromete a maior parte do 

orçamento com o uso do com-
bustível fóssil no mundo.

O Brasil aparece como o 
40º colocado no ranking, com 
um litro da gasolina saindo, em 
média, US$ 1,07 (o equivalen-
te a R$ 3,64) de acordo com o 
levantamento.

Já quando o assunto é o im-
pacto na renda da população, o 
cenário do Brasil não é tão po-
sitivo, e são dois os fatores que 
influenciam o comprometimen-
to do orçamento do brasileiro.

Gasolina no Brasil não é a mais cara do mundo, mas 
brasileiro precisa trabalhar mais para encher o tanque

 O ponto primordial, segun-
do a Bloomberg, foi que os va-
lores cobrados pela gasolina se 
mantiveram artificialmente ba-
ratos por tempo demais no país. 
As manobras da ex-presidente 
Dilma Rousseff em relação aos 
preços nas bombas, como me-
dida de contenção da inflação, 
não deram muito certo. E as 
consequências são que o país 
sofre tanto com a alta e per-
sistente inflação quanto com a 
gasolina mais cara.

Soma-se a isso o fato de que 
a renda média diária do moto-
rista brasileiro também caiu. 
Em 2014, brasileiro ganhava 
cerca de US$ 32,66 por dia; em 
2015, US$ 23,75 e, agora, em 
2016, US$ 20,35.

O resultado disso é que, en-
quanto o resto do mundo se be-
neficia da queda no petróleo, o 
brasileiro, desde o final do ano 
passado, tem gasto mais do seu 
salário para comprar gasolina.

Na segunda quinzena de 
2016, o brasileiro se tornou 
o 6° colocado no ranking dos 
motoristas que tem a renda 
mais comprometida com o 
abastecimento com a gasolina. 
Há dois anos, no mesmo perí-
odo de 2014, o Brasil era o 17º 
colocado nessa lista, com uma 
porcentagem dos ganhos des-
tinados ao uso do combustível 
fóssil em 2,17%.

Por ano, agora, o brasileiro 
compromete cerca de 2,44% da 
sua renda na compra de gasoli-
na. Os motoristas do país veem 
a sua renda mais comprometida 
do que os motoristas do Irã, por 
exemplo, país que tenta recu-
peração após anos de sanções 
econômicas.

 Demais países
Segundo os resultados da 

pesquisa, o país com o maior 
preço para a gasolina é Hong 
Kong. Um litro de gasolina no 
país custa em média US$ 1,88/
litro, o equivalente a R$ 6,38. 
O país ultrapassou a Noruega 
que mantinha o topo da lista 
há alguns anos.

Em média, os residentes 
de Hong Kong pagam quase o 
dobro do que os seus vizinhos 
na China, onde o governo de-
fine o preço do combustível 
fóssil. Apesar de ter os preços 
mais caros no ranking, com 
os seus rendimentos urbanos 
mais altos, os motoristas do 
país pouco sentem o impacto 
no orçamento, ficando apenas 
atrás da China e da Venezuela.

O segundo país na lista é a 
Noruega. Com uma economia 
baseada no petróleo, o país é 
um produtor que não subsidia 
a gasolina na bomba. A estra-
tégia é utilizar a riqueza do 
petróleo para financiar servi-

ços nacionais e melhorias de 
infraestrutura. O preço médio 
da gasolina na bomba do país 
é US$ 1,73 – o equivalente a 
R$ 5,86. Com ganhos eleva-
dos, de cerca de US$ 190,47, o 
consumo compromete apenas 
0,59% do orçamento dos no-
ruegueses.

Na outra ponta da lista, 
está o quase surreal cenário da 
Venezuela. Os números dei-
xam claro o que distancia pa-
íses com gasolina muito cara e 
nenhuma intervenção, e outros 
onde o combustível é barato e 
o governo manobra a variação 
de preços.

A Bloomberg ironiza a si-
tuação do país ao citar que, 
em geral, “os países têm ideias 
diferentes de quais os direitos 
que são inalienáveis  e a Vene-
zuela está sozinha em conside-
rar a gasolina ‘quase’ gratuita 
um direito de nascença”.

Destaca-se que, em 2016, o 
presidente Nicolas Maduro le-
vantou os preços nas bombas 
agressivamente, mas encher 
um tanque de gasolina ainda 
custa menos do que uma xíca-
ra de café no país. O preço da 
gasolina em média é um cen-
tavo de dólar nos postos ve-
nezuelanos. Mesmo compro-
metendo pouco da renda, os 
ganhos médios diários de um 
motorista venezuelano são de 
um pouco mais de US$ 16.

Marina Gallucci
Revista novaCana.com

<< PRODUTOR o Brasil,que se diz autosuficiente em petróleo, tem 
o preço dos combustíveis atrelados ao humor político do páis

É com grande orgulho 
que a Unileão comemora 
mais uma vez a conquista 
das estrelas do Guia do Es-

colocam a Unileão mais uma 
vez em destaque no cenário 
nacional. O objetivo dessa pu-
blicação é divulgar por todo o 
País, informações sobre as ins-
tituições e profissões univer-
sitárias, mostrando como é o 
curso, o mercado de trabalho e 
as áreas de atuação ao estudan-
te que irá prestar o vestibular.

UNILEÃO conquista 
Estrelas no “Guia do 
Estudante 2016”

logia e Serviço Social com os 
quais fará parte da publicação 
GE Profissões Vestibular 2017, 
que passa a circular nas bancas 
a partir do dia 14 de outubro de 
2016. 

Esses resultados confirmam 
a certeza do caminho certo e 

tudante (GE), publicação 
da Editora Abril que ava-
lia os cursos ofertados nas 
Universidades brasileiras. 

Nesta edição, a Unileão 
se destacou com os cursos 
de Administração, Biome-
dicina, Ciências Contábeis, 
Educação Física, Enferma-
gem, Fisioterapia, Psico-

Marketing e comunicação
da UNILEÃOO investimento das novas 

viaturas é de, aproximadamen-
te, R$ 6,5 milhões em recursos 
do Estado. São 40 veículos 
para a PM e outros 10 para os 
Bombeiros, que reforçarão as 
ações JW9612 webdas tropas 
de seguranças em todo Esta-
do. “Esse é mais um reforço 
importante na aquisição dessas 
viaturas de médio porte, cum-
prindo um papel importante 
nas ações policiais. Elas irão 
complementar o Batalhão de 
Divisas, o BPRaio (Batalhão de 
Policiamento de Ações Inten-
sivas e Ostensivas), o BPCho-
que (Batalhão de Policiamento 
do Choque, o BPTur (Batalhão 
de Policiamento Turístico) e, 
ainda, as viaturas para reforçar 
fiscalização de prevenção de 
riscos, danos e acidentes”, des-
tacou o governador.

JW9506 webDurante a so-
lenidade, que contou com as 
presenças dos secretários de 
Estado, da cúpula da Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS), foram expos-
tas as viaturas para a PM, no 
modelo Chevrolet Trailblazer, 
e os 10 veículos para os Bom-
beiros, no modelo Renault 
Sandero.

Segundo o subcomandante 
do BPChoque, o tenente co-
ronel Luís Martins, os novos 
veículos vão dar mais suporte 
para localidades rurais. “Só o 
nosso Batalhão está recebendo 
12 viaturas. Isso vai aumentar 
a nossa capacidade de patru-
lhamento na Capital e, princi-
palmente, no Interior. Estamos 
criando, com a chegada dos 
novos veículos, um novo patru-
lhamento  MVS3314 webpara 
descentralizar mais as nossas 
ações, focando nas localidades 
rurais do Estado. São novos 
veículos, modernos e com ca-
pacidade de medidas mais os-
tensivas de segurança”.

Já o comandante dos Bom-
beiros, coronel Heraldo Pa-
checo, destaca que os veículos 
serão utilizados para incre-
mentar o serviço de vistorias 
técnicas na Capital e Região 
Metropolitana de Fortaleza. 
“Estamos recebendo dez via-
turas que irão fortalecer os 
serviços de vistorias técnicas 
prestados pela corporação, em 
consonância com a nova lei de 
inspeção predial da Prefeitura 
de Fortaleza. Receberemos 
ainda, em breve, outras viatu-
ras para que possamos focar 
com essas ações também no 
Interior”, reforçou o coronel.

Novas viaturas
Foram entregues ao BPRaio 

e BPChoque 12 viaturas, cada; 
já o Batalhão de Divisas recebe 
8 veículos; o BPTur recebe ou-
tros sete carros; e uma unidade 
vai para o Comando Geral da 
PMCE. As viaturas são equi-
padas para a utilização regu-
lar da Polícia Militar. Contam 
com sistema de sinalização 
com giroflex no teto com sire-
ne, luzes laterais, luz dianteira 
na cor vermelha e azul e luz 
traseira na cor branca; suporte 
para armas longas; cela trasei-
ra com distribuição de ar; farol 
de busca; reboque traseiro; e 
suporte no teto para radioco-
municação.

Segundo o secretário ad-
junto Lauro Prado, da SSPDS, 
os novos veículos são parte de 
uma série de ações que tem 
refletido na queda dos índices 
de crimes violentos em todo 
Estado. “Essas medidas são 
primordiais para que conti-
nuemos buscando ainda mais 
a melhoria nos índices de cri-

mes violentos no Estado. Es-
tamos há 12 meses consecuti-
vos com queda nos índices de 
Crimes Violentos Letais e In-
tencionais (CVLIs), fruto dos 
progressivos investimentos 
que o Governo do Ceará tem 
feito para segurança pública 
do Estado. Ao final, o benefi-
ciado é sempre o cidadão ce-
arense”, ressaltou o secretário 
adjunto.

Interiorização das 
ações de segurança

A medida reforça o inves-
timento do Governo do Ceará 
na interiorização das ações 
da SSPDS. Cidades como 
Russas, Quixadá, Iguatu, Ita-
pipoca, Crateús, Tauá, Canin-
dé, Ipaumirim e Parambu são 
algumas das que receberão os 
veículos. Vinte e seis viaturas 
são exclusivas para as ações 
no Interior, sete para ação em 
Fortaleza e outras sete para o 
litoral da Capital e da RMF.

Novas viaturas são entregues para reforço 
das ações de segurança na Capital e Interior

Wilame Januário
Repórter / Célula de 
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