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No Brasil a cada dia 1.360 pessoas sofrem
lesões ou morrem em acidentes com moto
FOTO DA INTERNET PARA ILUSTRAÇÃO

Como os números mostram,
tem sido meio de morte ou invalidez permanente.
Acidentes de moto poderiam ser evitados. São vidas que
se perdem, recursos jogados no
lixo pela imprudência.
“Trinta por cento dos veículos motorizados no Brasil
são motos, mas as motos são
responsáveis por 76% das indenizações por lesões corporais
ou morte em acidentes de trânsito, segundo dados do DPVAT,
o seguro obrigatório. Foram
quase 500 mil pessoas no ano
passado que sofreram lesões.
Dá o incrível número de 1.360
a cada dia. As motos, no ano
passado, provocaram 26 mil
<< PESQUISANDO “Acidentes
com motos” no Google > Internet,
você vai ficar horrizado com os
drásticos acidentes

Governo do Ceará vai investir R$ 65 milhões em
obras de infraestrutura em Crato e Nova Olinda
Reportagem de
Wiarlen Ribeiro
Fotos: Nívia Uchoa

Em Santa Fé, no Crato, o
governador Camilo Santana
autorizou o início das obras de
pavimentação da rodovia CE561, a restauração da CE-292,
no trecho Crato - Nova Olinda,
e a duplicação da saída da cidade, no bairro Batateiras. Os
investimentos, anunciados são

de mais de R$ 65 milhões.
“São três ordens de serviço
que vão beneficiar todo sul do
Ceará e as obras terão o início imediato. Aceitei todas as
exigências do Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) para
construir essa estrada porque
sei o quanto é ruim não ter uma
rodovia com infraestrutura adequada, sinalizada e segura, afirmou Camilo.
Pág 06

<< ASSINATURA frente a uma multidão em Santa Fé, autorizando as obras que terão início imediato

Banco do Nordeste participou da “Abertura da
Safra do Nordeste” com setor sucroenergético
Sala de Imprensa do
Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste participou na quarta-feira 17 de agosto
da “Abertura da Safra do Nordeste”, evento que propõe reunir
toda a cadeia do setor sucroenergético para discutir o mercado,
a regulação e as perspectivas
futuras para o segmento. O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Wesley Maciel,
esteve presente, destacando a
atuação da instituição financeira
no suporte aos envolvidos nesta
cadeia produtiva.

“O setor é de suma importância para a economia do estado e o Banco do Nordeste vem
apoiando toda a cadeia, que vai
desde os plantadores até as usinas”, informou Wesley Maciel.
O público também participou
da programação na quinta-feira
(18), no anexo da Estação Cabo
Branco, quando os palestrantes
debateram o cenário desejado de
sustentação econômica para produção do etanol.
O evento foi promovido pelo
Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado da
Paraíba (Sindalcool), em parceria com o Sindaçúcar dos estados
de Pernambuco e Alagoas.

mortes - metade das mortes no
trânsito no ano todo. São mais
de 70 por dia. Mas os números,
parecem, por mais catastróficos
que sejam, não são capazes de
alterar os hábitos que levam a
essa colossal tragédia.
A lei diz que motos têm que
ocupar o espaço de um carro
na pista, que não se pode ultrapassar pela direita, que se deve
guardar distância segura do veículo da frente, mas isso contraria a razão de existir da maioria
dos condutores de moto, vencer
os congestionamentos nas cidades e fazer a entrega rápida.
O desesperador é que para a
maioria dos condutores é um
meio de vida e, como os números mostram, tem sido meio
de morte ou invalidez permanente”, destaca o comentarista
Alexandre Garcia no Bom dia
Brasil da Rede Globo.

LEIA MAIS
“Política de baixaria” acerca dos destemperos com insultos e provocações na campanha eleitoral em Crato > no editorial na página
2. “Sai a Carteira Nacional de Habilitação”
para 914 selecionados em Crato > Pág 03.
“Prefeitura de Juazeiro do Norte pavimenta
ciclovias no bairro Pirajá” > Pág. 7. “UNILEÃO inaugura Núcleo de Práticas Jurídicas” e faz parceria com Juizados Especiais >
Pág 07. “Governador Camilo Santana assina nomeação de novos policiais civís” > Pág
04. “Uso racional da água no sertão garante
maior produtividade” > Pág 04. Veja e leia
também sobre: “A Bella da Semana,” e as poesias de Dalinha Catunda na página 05

%FPMIPOP
.FMIPS$PNCVTUÓWFM
QBSBWPDÐTBJSQPSBJ

'LULJLQGR)HOL]

3RVWRVHP
-XD]HLUR!$Y/HmR6DPSDLR
&UDWR!$Y3DGUH&tFHUR
%DUEDOKD

02

15 A 30 DE AGOSTO DE 2016

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 (Russas Ceará), Vivian Antunes (Brasília DF), Eugênio Medeiros (Crato Ceará), Dalinha Catunda (Rio de Janeiro RJ), Edésio Batista (Crato Ceará), Donizete de Souza
(Lavras da Mangabeira Ceará), Geraldo Meneses Barbosa (Juazeiro do Norte Ceará), 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

EDITORIAL

Política de baixaria
Quando uma campanha eleitoral parte para a agressividade
e baixaria é porque faltam argumentos e projetos para apresentar ao povo. Até mesmo o
desespero leva os adversários a
esse tipo de atitude.
Os asseclas e bajuladores
inventam e criam coisas para
agradar, fazer seu candidato rir
e tentar assegurar um lugarzinho a sombra, se por ventura
for eleito. Temos o exemplo
dos que querem a toda força
disseminar um falso perfil do
atual prefeito Ronaldo Gomes
de Matos, que se não fez tudo
o que prometeu, mas fez muita coisa nos mais diferentes
setores do município, principalmente em calçamentos na
sede e reconstrução de estradas
vicinais. Tem muitas obras em
andamento, a exemplo da urbanização no entorno do Estádio
Mirandão, a ampla reforma,
já pronta, na sede da Prefeitura – Palácio Alexandre Arraes,
melhorias em creches, escolas,
postos de saúde, enfim, realizações que só serão vistas por
quem anda e conhece o município do momento.
Querem construir uma imagem negativa da atual administração ao ponto de quererem
execrá-lo do atual contexto
político como se ele não fosse
um cratense conterrâneo de todos nós e descendente de uma
das mais tradicionais famílias
de Crato, os Gomes de Matos.
Foi produzido um panfleto ligando Ronaldo ao candidato
José Ailton, como se isso fosse
um mal para a campanha dos
correligionários do governador
Camilo Santana.
Esse tipo de radicalismo
não constrói nada, com certeza não sabem que em política
tudo acontece, notadamente a

citação bem antiga: “Em política não tem amigo que não se
possa perder, nem inimigo que
não possa haver uma aproximação.”
Não é essa anarquia política
nem o uso pejorativo de palavras que Crato está precisando,
mas de idéias, planos e projetos
para que o município não chegue amanhã a perder sua emancipação política e virar um distrito de Juazeiro do Norte onde
à preocupação maior e fazer o
município crescer.
Através das Redes Socais é
possível ver que as ordens da
Justiça Eleitoral são levadas nas
galhofas, ninguém teme os ditames das leis.
As campanhas eleitorais agora têm tempo curtíssimo, muitos
candidatos e seus partidos políticos ainda não se deram conta
de que não podem mais perder
tempo com fofocas, promiscuidade e destemperos. O tempo
mínimo de 45 dias deveria ser
usado objetivamente com programas de governo, planos de
ação e propósitos de mostrar
uma boa destinação para o futuro do Crato.
Ganha as eleições quem
consegue conscientizar o eleitor
de ser um candidato sério, com
vontade de fazer mais pelo município e pelos cratenses. E não
aquele que sabe criar e iludir o
povo com falsas idéias, fofocas
destruidoras e sonhos mirabolantes. Crato é um município
com mais de 250 anos de criação
e sua cidade chega neste ano de
2016 a 163 anos, portanto seu
políticos não podem se deter a
picuinhas e aleivosias cheias de
maldades e imposturas, Crato
pode até não ser mais, mas já
recebeu o título de Capital da
Cultura onde seu povo era harmonioso e patriota.
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HUMBERTO PINHO DA SILVA

Por que não passamos de
cepa-torna?
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.

Há duas importantes razões, porque não conseguimos abandonar a
“cauda” da Europa:
A primeira deve-se ao facto de
nunca se ter estabelecido plano de
desenvolvimento. Cada partido, que
conquista o poder, é rápido a alterar
o que seu antecessor estabeleceu:
seja no campo da: saúde, ensino, justiça, e até na economia.
Seria assim tão difícil, traçar linhas mestras de governação, aceites
pelos partidos, com assento na Assembleia da Republica?
A segunda – talvez tão importante como a primeira – é diferenciar,
de uma vez para sempre, os cargos
técnicos, dos políticos; para que,
mudando o governo, não mudem as
pessoas. Como se a competência dependesse da cor partidária!
Conheci um homem, que trabalhou numa empresa pública. Era
pontual, dedicado, obediente e zeloso.
Ao verificar, que não havia, na
empresa, área comercial, que contactasse os clientes, sugeriu o serviço; e com apoio superior, iniciou
a tarefa.
Ia a pé ou de autocarro, a casa de
grandes e pequenos clientes; muitas
vezes fora da hora de trabalho. Chegou a ser louvado, por essa iniciativa, na imprensa da sua cidade.
Um dia, a Administração, resolveu criar, oficialmente, o serviço.
Pensou que seria incorporado ou
pelo menos contactado. Nada disso,
aconteceu!… Era apartidário…
Para executar melhor as funções,
chegou a estagiar no estrangeiro,
com o apoio do C. A.
Mais tarde, verificando que havia
fugas de receitas, enviou exposição
aos superiores.
Após várias alertas infrutíferas,
foi chamado pelo chefe imediato,
que acumulou, às suas habituais funções, a de fiscalizador.
Nada lucrou, a não ser mais tra-

balho. Os colegas, diziam, de troça,
ao vê-lo atarefado e zeloso: que ainda iria receber uma medalha… de
cortiça!
Todavia, a empresa, embolsou,
com esse serviço, largos milhares de
contos! E nunca lhe disse: obrigado.
Entretanto foi envelhecendo…
Certa tarde de Inverno, surpreendeuse: o C.A. louvara-lhe a dedicação,
premiando.
Era pelo Natal. Sentiu-se feliz.
Finalmente, a empresa, reconhecera
o trabalho, de anos de dedicação, e
pensou para consigo: “sempre valeu
os trinta e tal anos de zelo!”
Mas… decorrido três meses, o
mesmo C.A., que o louvara, afastava-o de todas as funções!
Admirado, espantado, indagou as
razões; responderam-lhe: que não as
havia.
Houve necessidade de fazer reestruturação do serviço; e como o
lugar, que ocupava, ia usufruir maior
salário, passou a ser cobiçado… pelas hostes partidárias.
Em suma: terminou a carreira
profissional, com reforma inferior
aos colegas.
Nada vale: competência, dedicação, pontualidade, espírito de sacrifício e zelo. O que importa: é agradar
ao chefe imediato, e receber apoio
do partido!…
O resto: são ilusões; são cantigas
para enganar ingénuos!
Se ao designado falta-lhe competência – mas é da nossa ideologia, –
busca-se-lhe adjunto, para executar
as tarefas…É assim que se costuma
fazer, na nossa terra.
E enquanto assim se pensar, seremos eternamente, os coitadinhos da
Europa; e a juventude, apartidária,
não terá outro remédio, senão ir em
demanda de outras pátrias, de outros
povos, onde haja mais justiça; e em
que cada um valha pelo valor e dedicação, e não, pelas ideias políticas,
que diz perfilhar.

VIVIAN ANTUNES

Seja quem você é
Vivian Antunes é cronista,
mora em Brasília e
escreve para vários
jornais inclusive esta
Gazeta de Notícias

Não há nada melhor do que estar com amigos queridos.
Com eles, você pode fazer coisas, caras, bocas e ser simples e naturalmente a sua pessoa .
Afinal, eles são seus amigos e
sabem exatamente quem e como é.
Não se faz necessário, assim,
fazer pose, tipo ou querer ser quem
não nunca foi.
Nem se quisesse, não adiantaria.

Eles te conhecem.
Caso queira inventar um personagem para essa ou aquela ocasião,
não adianta. Todos saberão que
você, na verdade, está querendo ser
outra pessoa.
E eu, bobeirenta de carteirinha,
fico feliz, super feliz quando me
encontro com os meus amigos queridos.
Porque não há nada melhor do
que ser quem realmente sou.

Quem lê, sabe mais

Leia pelo menos os jornais que chegam às suas mãos

Olimpíadas ou
olimpiadas
Hildeberto
Jamacaru de
Aquinio é de Crato
CE residente em
Russas CE. É
corretor de imóveis
e articulista/
crônicas.

Há quem goste..., respeitemos!
Mas é imperioso que “tenhamos os
pés no chão” e a consciência desimpedida para ponderar e se manifestar
como bem nos aprouver. Agrada a alguns, mas agradaria à maioria, dada
a atual conjuntura? E somos livres
(pelo menos nisso) para nos manifestar a favor ou contra.
O temor pelo risco de ações terroristas em razão do agravamento desses ataques satânicos e irracionais
em vários países deixa-nos, e ao mundo, apreensivos. As medidas cautelares com a mobilização até das Forças Armadas serão suficientes e nos
assegurarão tranquilidade durante o
período? Torçamos para que sim! Já
há os críticos relativamente às detenções dos jovens (já são 12, terroristas
ou não, posto que ninguém pode incriminá-los com convicção, por isso
são apenas SUSPEITOS) como se
fosse uma arbitrariedade autoritária,
inclusive fazem alusão ao período ditatorial iniciado em 1964. Suposições
à parte, melhor se acautelar, mas por
que não mantê-los livres desde que
sob rigorosa vigilância e até com pulseiras eletrônicas? Se maus políticos
podem usufruir de prisão domiciliar
por que a esses detidos não se lhes
assegurar esse direito? E se comprovados inocentes? Levá-los a presídios
sem lhes conferir sequer o direito ao
banho de sol se nos parece exagero!
Enquanto isso deveriam ter questionado se valeria a pena o volume
de investimentos, logo agora quando
estamos em plena crise econômica
e gastam milhões em obras (apartamentos em especial), cujas estruturas
já apresentam problemas e são alvo
de criticas pelas delegações que deles farão uso durante o período das
disputas. Ressalte-se que todo esse
investimento é direcionado a um grupo de privilegiados atletas, os que
tornados “heróis” e ídolos pela mídia
dos seus países, inclusive os do Brasil
que patrocina tudo com NOSSO dinheiro que poderia ter sido canalizado para outras concretas e relevantes
prioridades. Eles têm equipamentos e
atendimento médico de primeiríssima
qualidade enquanto hospitais fecham
na cidade sede – Rio de Janeiro, à
falta de recursos. Como explicar e
justificar? A nós não nos convence e
nem se justifica, se tudo gira em troca
de promoção de uma imagem que não
é a nossa realidade! Segundo o PNE
apenas 4,5% das nossas escolas têm
infraestrutura completa. Um acinte
vergonhoso! Ademais, já se comenta
até o afastamento de determinadas delegações em função de alguns dos seus
“atletas” terem sido banidos acusados
de doping. Isto é, nós patrocinamos estadia e corremos o risco até de custear alguns pseudoatletas. Recordam-se
dos bilhões gastos em arenas para a
malograda Copa? E o que restou de
positivo concretamente?
Boa e muita sorte Brasil! Que os
“ouros” conquistados, pelo menos se
revertam em estímulos positivos para
nossos jovens, não só nos esportes
como também em todas as áreas em
que se decidam atuar. Se maus políticos não resolvem problemas do País,
que o Esporte consiga mudar nossas
perspectivas!
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Usina Coaf/Cruangi em Timbauba Pernambuco inicia
moagem nesta quarta e contrata 6 mil trabalhadores
Robério Coutinho
Assessoria de Imprensa

Parque fabril dobrará número de funcionários e os cooperados da usina contratarão
3,5 mil para o corte e transporte da cana em várias cidades
A moagem da usina Coaf/
Cruangi, em Timbaúba, começa nesta quarta-feira (24) após
os últimos testes que serão realizados nesta terça-feira (23). A
expectativa é de esmagar cerca
de 430 mil toneladas de cana e
fabricar 32 milhões de litros de
etanol. E o começo desta temporada aquecerá o mercado de
trabalho na região. A previsão
é de dobrar o número de empregados no parque fabril. E
contratar 3,5 mil funcionários
para o corte e transporte da
cana nas propriedades de 800
agricultores cooperados da usina nos municípios de Timbaúba, Vicência, Condado, Macaparana, Itaquitinga, Nazaré
da Mata, Ferreiros, Aliança,
Goiana, Itambé, Buenos Aires
e Carpina. Todas contratações
serão realizadas até o início do
mês de setembro. A usina passou a ser uma cooperativa de
centenas de agricultores depois
de arrendada em 2015, passando a se chamar Coaf/Cruangi.
Coaf é o nome da cooperativa
em questão.
Depois de iniciada a moagem, a usina deve ficar funcionando 24 horas por dia até
janeiro de 2017, período previsto para encerrar a produção
no local. A previsão é de aumentar em quase 45% a produção de álcool em comparação
a fabricação na safra passada,
que foi de 22 milhões de litros.
Esta é a segunda moagem consecutiva da Coaf/Cruangi depois de arrendada e administrada por canavieiros ligados
à Cooperativa da Associação
dos Fornecedores de Cana de

Pernambuco (Coaf/AFCP).
O governo do Estado apoia
esta iniciativa. “O governador Paulo Câmara ampliou
em 2015 o crédito presumido
do ICMS do etanol produzido na usina por ela ser gerida
por agricultores via cooperativismo, o que tem contribuído
para restabelecer o desenvolvimento socioeconômico no
local através da forte vocação
desta região, que é a cana”,
diz Alexandre Andrade Lima,
presidente da Coaf e AFCP.
O crédito presumido subiu de
12% para 18,5% por cada litro
de etanol produzido na cooperativa.
Andrade Lima diz que as
contratações de pessoal para
trabalhar dentro da usina já estão avançadas. Deve chegar a
300 funcionários até o começo
de setembro. No campo, os fornecedores de cana cooperados
da Coaf/AFCP, a qual administra Cruangi, também já começaram os preparativos para
preencher os 3,5 mil postos de
trabalho necessários para realizarem o corte e transporte da
cana. A previsão é de colher e
transportar para o parque fabril
cerca de 430 mil toneladas nesta safra.
Haverá uma missa na capela da usina neste sábado
(27), para abençoar os trabalhos desta safra no local. Lima
está otimista com moagem
deste ano por dois pontos centrais. O primeiro foi o melhor
apontamento em equipamentos da usina, espécie de manutenção das máquinas. Outro
fator foi a melhor e maior safra
de cana devido as condições
mais adequados do clima, apesar da estiagem desde meados
julho.”Estimo que a produção
em PE deve chegar a 13 milhões de toneladas”, destaca o
presidente da Coaf/AFCP, que
também preside a Federação
dos Plantadores de Cana do
Brasil.

<< TRABALHO absorvição de milhares de trabalhadores qualificados e não quallificação de todo o nordeste

Já em Barbalha
A Usina Açusa continua
a espera de iniciativas dos
agricultores da região para a
formação de uma cooperativa que venha receber apoio
do Governo do Estado e de
instituições financeiras para
retomar a exploração da cana
de açúcar e impulsionar os
negócios sucroalcooleiro do
Cariri. O primeiro passo já
foi dado pelo Governo do
Estado por inciativa do então
secretário de estado a época
Camilo Santana e do próprio
governador Cid Gomes que
a custa de esforço supremo
adqueriu o acervo da Usina
Manoel Costa Filho. O acervo
não está sucateado, como dizem alguns pessimistas, “uma
usina funciona com moendas
para extrair o caldo de cana e
esse e outros equipamentos da

<< PRODUÇÃO de cana de açúcar de toda região consumida pela usina de Cruangi

usina estão no lugar precisando apenas de revisão,” diz um
técnico de usina que esteve visitando todo acervo.
Falta apenas que os plantadores de cana se reunam e
formem essa almejada cooperativa

Isenção fiscal à Cooperativa que arrendou a Usina Cruangi
Robério Coutinho
Assessoria de Imprensa

A expectativa da usina é
empregar centenas de trabalhadores e ampliar a produção
industrial mediante o melhor
apontamento do parque fabril
este ano e a excelente condição
dos canaviais com as chuvas
regulares
Os 800 fornecedores de
cana da Zona da Mata Norte,
que fazem parte da Cooperativa responsável pela reabertura
da Usina Cruangi (Coaf) no
ano passado, responsável por
movimentar R$ 44 milhões e
empregar cerca de 4 mil trabalhadores no campo e na fábrica, preparam-se para iniciar
a nova moagem nos próximos
meses. A expectativa é de manter o mesmo número de contratações e superar a produção
frente o melhor apontamento

do parque fabril e excelente
condição dos canaviais diante
das chuvas regulares. Aliado à
isso, acaba de ser sancionada
uma lei municipal em Timbaúba, onde a usina está instalada,
que dá isenção fiscal à Coaf
sobre qualquer serviço contratado pela unidade industrial,
reduzindo custos de produção
e deixando-a mais competitiva. Na última safra, apesar da
seca, a usina fabricou 21 milhões de litros de etanol.
O anúncio da respectiva
lei (2.960/16) foi feita na última sexta-feira (1º) na usina,
pelo prefeito do município, Júnior Rodrigues, ao presidente
da Coaf, Alexandre Andrade
Lima. A legislação foi proposta
pelo presidente da Câmara dos
Vereadores, Josinaldo Barbosa, aprovada na sequência pela
Casa e depois sancionada pelo
prefeito no final do mês passa-

do. A lei objetiva incentivar o
cooperativismo no local, que,
desde o último ano, tem sido o
responsável por restabelecer a
atividade sucroalcooleira com
a reabertura de postos de trabalho e serviços extintos com
o fechamento da usina, bem
como o respectivo reaquecimento econômico da cidade.
Alei foi uma promessa do
prefeito e de vereadores em
2015, defendida pelo deputado federal Marinaldo, que
é natural da Região, durante
a reinauguração da usina que
contou com o governador Paulo Câmara. Na época, foi sancionada uma lei estadual de
incentivo fiscal. O governador
concedeu um maior crédito
presumido de ICMS sobre a
produção de etanol das usinas
abertas por cooperativas de
canavieiros. Foram então beneficiadas as usinas Cruangi e

Pumaty (na Mata Sul).
Oportunidade na crise
“Enquanto dezenas de usinas fecharam nos últimos anos
em virtude da aguda crise que
afetou o setor sucroalcooleiro
do país, aqui em PE, a Associação dos Fornecedores de
Cana de Pernambuco (AFCP)
e o Sindicato dos Cultivadores
de Cana do Estado (Sindicape), através do cooperativismo
e da parceria governamental,
reativaram as usinas Cruangi
e Pumaty. Não há outra caminho eficaz, senão a união entre
a iniciativa privada e pública”,
diz Andrade Lima, agradecendo aos atores políticos responsáveis por esta nova lei que incentiva o cooperativismo rural,
estimulando o desempenho e
a produção canavieira, com
positivos efeitos socioeconômicos na cidade e toda cadeia
produtiva da região.

VENDO ÓTIMA CASA

Em Área Nobre do Parque Grangeiro
Preço de ocasião
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 Instalação 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.

(',725$
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Governador assina nomeação de novos policiais
civis em reunião do programa Ceará Pacífico
Texto de Wilame Januário
Repórter/Célula de Reportagem
Fotos: Marcos Studart e Carlos
Gibaja / Governo do Ceará

Os 255 nomeados serão
empossados na próxima segunda-feira (29), no Centro
de Eventos. Reunião marcou
ainda assinatura de convênio
com a Organização Educacional Farias Brito para educação
de internos do sistema penitenciário
A terceira reunião do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico foi
marcada por reforço para a
segurança pública cearense.
O governador Camilo Santana
assinou, durante o encontro
no Palácio da Abolição, o Ato
de Nomeação de 255 policiais
civis que serão empossados na
próxima segunda-feira (29),
no Centro de Eventos do Ceará.
“Uma das ações de fortalecimento da segurança pública
é o aumento de efetivo. Essas
nomeações vão permitir que
todas as delegacias no Ceará
tenham delegado e vão permitir a ampliação do número de
delegacias 24 horas, tanto na
Capital, Região Metropolitana
como no Interior”, destacou o
governador. Do total de 703
policiais que concluíram o
Curso de Formação da Academia Estadual de Segurança
Pública (Aesp), os 255 que serão empossados passam a reforçar imediatamente os quadros da Polícia Civil, sendo 65
delegados, 105 escrivães e 85
inspetores.
As nomeações representam
incremento de 30% no atual

<<ASSINOU o governador Camilo Santana assinou as nomeações, durante o encontro no Palácio da Abolição.

efetivo da corporação. A posse dos primeiros 255 policiais
permitirá a instalação de novas
delegacias 24 horas nos municípios de Quixadá, Iguatu,
Crato e Crateús. O calendário
de nomeações prevê chamada
dos demais aprovados em outros dois momentos, em outubro e daqui a seis meses.

Programa
“Um Novo Tempo”

A reunião foi marcada por
outro exemplo da governança
social do Pacto por um Ceará Pacífico. O programa “Um
Novo Tempo”, parceria da
Organização Educacional Farias Brito, e do poder público,
representado pelo Governo do
Ceará, através da Secretaria
da Justiça e Cidadania (Sejus);
do Tribunal de Justiça; e da
Procuradoria Geral de Justiça,
visa a implementar atividades
de educação à distância dentro
das unidades prisionais com
objetivo de preparar os internos para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e de al-

fabetização. A ação inclui ainda a doação de livros e material
didático para os internos.
O superintendente da Organização Educacional Farias
Brito, Tales de Sá Cavalcante,
reforça a função social do empresariado na busca por uma
sociedade mais justa. “Aprendi
muita coisa com o setor público. Não existe essa diferença entre setor privado e setor
público. Não existe Governo
separado de população. O que
existe é cearense cidadão”,
afirmou.
“Essa parceria dá oportunidades para a ressocialização
de quem cumpriu sua pena e
para que não retornem ao crime”, destacou o governador.
Camilo Santana lembra ainda
a construção da nova sede do
Batalhão de Choque, na Praia
do Futuro, e da Escola de Gastronomia, no Vicente Pinzon,
ambas em parceria com o Grupo M. Dias Branco.
Vale destacar que, no último ano, o Ceará bateu recorde no número de presidiários
aprovados no Sisu (11) e que
garantiram bolsas do Prouni

(18). No ano passado, foram
1.682 inscritos no Enem, 44%
a mais que em 2014.

Apresentações

O encontro teve ainda a
apresentação dos resultados
dos programas “Em Defesa
da Vida”, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com queda nas
mortes violentas de cerca de
23% no Estado e 50% na Capital, entre 2014 e 2016; e das
Audiências de Custódia, que
completa um ano em agosto e
proporciona julgamento rápido aos casos de flagrantes no
Estado. Foram 6.542 decisões
no ano, sendo 57% de prisões
preventivas e 43% de alvarás
de soltura com medidas cautelares - 654 mediante tornozelamento eletrônico.
As ações da Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal também foram atualizadas, assim como o sistema
gerencial para o Projeto Tempo
de Justiça, e do projeto Mediação Escolar, que tem à frente a
Procuradoria Geral de Justiça.

CNH Popular: 914 selecionados do Crato farão
exames iniciais a partir do sábado dia 27/8/16
Os 914 candidatos, moradores do município do Crato,
que foram selecionados pelo
programa Carteira de Motorista Popular farão os exames iniciais este sábado (27), domingo
(28) e segunda-feira (29). Eles
participam do processo para
a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), nas categorias A e B.
Os exames (médico e psicotécnico e a biometria, com
a captura de imagem do rosto
e da digital dos 10 dedos das
mãos) serão realizados na sede
do Ceja Centro Educacional de
Jovens e Adultos Monsenhor
Pedro Rocha, na Av. José Al-

<< PROCESSO para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A e B.

ves de Figueiredo, S/N, Centro,
vizinho à antiga sede do Tiro de
Guerra, na cidade do Crato. O

atendimento será das 8h às 17h.
Dos 914 candidatos, 350
serão atendidos por dias: 350

no sábado (27), 350 no domingo (28) e 214 na segundafeira (29).

Quem lê a Gazeta de Notícias
sabe mais e pode discutir os problemas e quetões regionais
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Uso racional da água no Sertão
garante maior produtividade
Numa série de reportagens, a equipe da Comunicação da
Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) visitou cinco
municípios retratando a experiência da Irrigação Por Gotejamento e Microasperção
No último mês de julho, agricultores familiares colheram e
venderam três mil caixas de frutas e leguminosas como maracujá, mamão, milho, batata, macaxeira e feijão de uma área
de 1,1 hectares. Essa realidade não é de nenhum estado do
Sul do País, mas do Sertão do Cariri cearense, uma das áreas
mais afetadas pela histórica estagiem que atinge todos os estados da Região Nordeste.
Esse resultado, mesmo com uma das maiores estiagens da história do Ceará, é permitido com o uso da técnica da irrigação por
gotejamento. A tecnologia garante uma economia de até 90% da
água utilizada comparando com a irrigação tradicional e ainda
permite obter produtos com mais qualidade e melhor sabor.
Quem passa pela beira da estrada e vê a vegetação amarela corroída pelo sol não imagina o que se produz nas terras do agricultor
Francisco Manoel da Silva, 61 anos de idade. Ele também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jati e conhece
de perto a sina do sertanejo, que há cerca de 30 anos era obrigado
a ir para São Paulo e Rio de Janeiro para tentar um subemprego
e garantir o sustento da família. “Quem mais se aventura numa
coisa dessa? O que tá salvando nós é isso aqui...”, diz Francisco,
explicando que somente com ele trabalham de quatro a cinco produtores ganhando uma diária de R$40,00, em média.
Francisco da Silva pertence ao Sítio Retiro, município de Jati,
Sertão do Cariri, distante 525 quilômetros de Fortaleza, e
junto com agricultores vem aplicando a técnica de irrigação
por gotejamento e diversificando a produção para garantir
um melhor rendimento da terra plantada.
Essa realidade vem se transformando há cerca de três anos quando técnicos da Ematerce (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) começaram a desenvolver a técnica do
uso da irrigação por gotejamento e a diversificação das culturas
plantadas, visando um melhor aproveitamento do solo. O trabalho foi se estendendo a produtores, filiados de sindicatos e associações rurais e hoje cerca de 100 irrigantes produzem a partir
desta técnica numa área de aproximadamente 220 hectares.

Políticas Públicas garantem crescimento
da Agricultura Familiar

Apesar de enfrentar uma das maiores crises hídricas da história do Ceará, o agricultor familiar vem superando o desafio
de produzir com qualidade e garantir o desenvolvimento de
novos projetos. Nesta etapa de crescimento econômico acompanhado de condições climáticas adversas, o agricultor, definitivamente, já se apoiou no conhecimento para tirar resultados inimagináveis há poucas décadas.
O jovem produtor Décio Martins, 39, é um exemplo desse
novo perfil do agricultor familiar. Também produtor de mamão, maracujá, melancia e milho, ele ainda possui uma pequena produção de pecuária de leite e consegue 260 litros
diários com 13 animais.
Da ordenha mecanizada até a obtenção do financiamento
para a instalação de um poço profundo, tudo foi resultado de
financiamento de projetos pelo Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), que também incrementou a compra de uma casa para
armazenamento de adubo e ração.

Desenvolvimento

O colega Francisco da Silva já teve aprovado pelo projeto São
José o financiamento a fundo perdido de um trator, reboque para
arado e guincho no valor de R$92 mil. O investimento vai garantir
ampliação da área produtiva e o incremento de novas culturas.
Também por meio do Governo do Ceará, há mais de 10 anos,
os agricultores recebem incentivos do programa Hora de Plantar,
que distribui sementes. Somente na safra 2015/2016, o Programa
Hora de Plantar entregou 3.150 toneladas de sementes (milho,
sorgo forrageiro, mamona, feijão). Através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) os produtores vêm adquirindo equipamentos para ampliação produtiva
como tratores e máquinas. “Praticamente 100% dos irrigantes
são pronafianos e participam de atividades, cursos, capacitações
como o Dia de Campo, onde treinamos e apresentamos as técnicas de silagem, armazenamento e outros”, explica o gerente regional da Ematerce do Cariri Leste José Dias Ferreira.
Com a implementação do Pasteio Rotativo, por exemplo, os
produtores garantem aos animais um melhor aproveitamento
dos resíduos sólidos como a palha e sobras de outras culturas,
além da silagem, que é o produto oriundo da conservação de
forragens úmidas (planta inteira) ou de grãos de cereais com
alta umidade (grão úmido) através da fermentação. No município de Penaforte, a assistência técnica da Ematerce tem
o suporte do técnico Islam Carvalho de Sá. “O trabalho da
Ematerce foi essencial para a construção desse processo de
desenvolvimento de novas culturas, do melhor aproveitamento
do solo, até dos preços”, explica o produtor Décio Martins.
Texto de Aécio Santiago
Jornalista (85) 8723.1539 / 9906.2147
Pós-graduação em Assessoria de Comunicação
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A Bella da Semana
Jéssica Guimarães

Jéssica Guimarães - Quer ver o que é que a baiana
tem? Bem, essa baiana tem MUITO! Muita sensualidade, muita
beleza e muito samba no pé! A morena Jéssica Guimarães é a
nova modelo do Bella da Semana e chega com um gingado encantador e quase nenhuma roupa para encantar a todos os nossos
assinantes e visitantes. Ela foi a musa da Acadêmicos do Tucuruvi no carnaval deste ano, não dispensa um acarajé feito com
carinho e prefere recusar dietas na hora de manter a forma. O
silicone foi colocado especialmente para o desfile – mas todo o
restante já é parte do pacote. E que pacote! Veja agora o ensaio
da musa e apaixone-se!
Nascimento: 05 de setembro de 1992, em Salvador (BA). Mora:
São Paulo (SP).
Medidas altura 1,68 m, quadril 103 cm, cintura 70 cm, Busto:
90 cm, pés: 37.

HUMOR
Joãozinho e os seus amigos

A mãe pergunta ao Joãozinho: “Joãozinho, porque é que já não
passas tempo com o teu amigo Marco?”
Joãozinho: “Mãe, tu gostas de passar tempo com alguém que
fume, beba e diga palavrões?”
Mão: “Claro que não, Joãozinho!”
Joãozinho: “Pois, o Marco também não gosta.”

À porrada com um palhaço

Um homem chega a casa muito tarde com o cabelo todo despenteado e a cara cheia de batom e pó-de-arroz.
A mulher com ar de zangada pergunta-lhe: “O que andaste a
fazer?”
Ao que o homem responde: “Não vais acreditar, mas andei à
porrada com um palhaço!”

Piada de homem e sem-abrigo

Um homem encontra um sem-abrigo na rua que lhe pede dinheiro.
O homem dá-lhe algum dinheiro e pergunta: “Vai gastar esse dinheiro em álcool?”
Ao que o sem-abrigo responde: “Claro que não!”
Homem: “Então, vai gastar o dinheiro no jogo?”
Sem-abrigo: “Nunca!”
Homem: “Por favor, venha à minha casa para eu mostrar à minha
mulher o que acontece a um homem que não bebe nem joga.”

Correios

Um homem entrou numa agência dos correios para enviar um
telegrama.
Homem: “Quanto custa uma palavra?”
Funcionário: “Dez centavos. A assinatura é grátis.”

Homem: “Nesse caso, gostaria apenas de assinar o telegrama. Sabe, eu sou índio e o meu nome é Voltonodomingojoão.”

CONHECER

Erros na língua portuguesa
cometidos constantemente
01 – Agente ou a gente
Sabe aquele espião do FBI que sempre aparece nos filmes de
Hollywood? Ele é um AGENTE federal – agente (escrito junto).
Já quando você quiser usar o “a gente” no lugar do “nós”, deve
escrever separado – A GENTE.
Lembre-se dessa brincadeira para não esquecer como distinguir
os dois agente/a gente: “Eu sei que agente (querendo dizer nós)
se escreve separado, mas se separar a gente sofre.”
02 – fasso
Essa palavra simplesmente não existe. Nem “fasso”, nem “faso”. O
correto é “FAÇO”, com “ç”. É uma flexão do verbo “fazer” – “eu
faço”.
03 – Mais ou mas
O “mais” com “i” é igual o +. Ou seja, tem sempre o significado de
quantidade (adição). Já o “mas” (sem “i”), é uma conjunção com
significado de oposição ou restrição.
04 – Abençõe
Deus te abençoe se você não coloca o ~ nessa palavra. É até normal
confundir porque a palavra “bênção” leva o til, mas as flexões do
verbo abençoar são sempre sem acento algum. Então o correto é
ABENÇOE!
05 – Concerteza
Outra palavra que na verdade não existe. O correto é COM CERTEZA, escrito de forma separada e com a letra “m” e não “n”. COM
CERTEZA você não vai mais errar essa, não é?!
06 – Mim ajuda
O porquê de muita gente usar o “mim ajuda” no lugar de “me ajuda” ninguém sabe. O que a gente sabe é que isso é um grande erro.
ME ajuda. ME diga. ME faça um favor. ME. ME. ME!
> Dica: MIM NÃO FAZ NADA! Parece brincadeira, mas lembrese sempre dessa frase, que na verdade significa que nunca se usa
o pronome “mim” antes de qualquer verbo. EU faço. EU vou.
EU digo. EU beijo. Nada de mim!
07 – Menas ou menos e meia meio
Não importa qual seja a palavra que vem depois, o correto é usar
sempre o “MENOS”. Ele é um advérbio que não sofre flexão de
gênero, ou seja, nunca passa para o feminino.

HORÓSCOPO

PORTUGUÊS

ÁRIES (21/3 a 20/4) Pode viver um dia com tranquilidade aparente. Tente concluir todas as tarefas com o máximo de perfeição;
não facilite.
TOURO (21/4 a 20/5) Deixe-se levar pelos acontecimentos. Não
se mostre ambicioso em questões económicas; o importante é
agarrar oportunidades
GÊMEOS (21/5 a 20/6) Hoje poderá ser confrontado com atitudes menos dignas do seu passado. Não irá conseguir resolver tudo
da melhor forma.
(21/6 a 21/7) A instabilidade sentimental marca o seu dia.
Prevenir o dia de amanhã é uma boa aposta; não gaste indiscriminadamente.

CÂNCER

LEÃO (22/7 a 22/8) Se quer obter melhorias deve esforçar-se um pouco

mais. Alguns trabalhos podem correr muito melhor do que estava
a espera
(23/8 a 22/9) Eu charme e poder de sedução estão em alto
nível. Terá avanços profissionais muito sólidos. Terá entradas de
dinheiro.

VIRGEM
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CANTINHO DA POESIA
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.

Aguenta pátria amada
Quem disse que meu país,
Hoje é independente?
A sua podre política
Deixa um rastro evidente
De lama e de falcatrua
Dessa gente que atua
Na política indecente.
.
É com nojo que eu vejo
No rádio e televisão.
No horário obrigatório,
O político e seu sermão.
Vestindo-se de cordeiro
Visando poder, dinheiro,
Que lhe traz cada eleição.
.
Brasileiros acomodados,
Vão sempre dizendo amém!
Sem lutar por seu país
Como de fato convém.
E os que amam esta nação
Sofrem sem ver solução,
E nem sabe se inda tem!
.
Neste sete de setembro,
Com minha pena na mão.
Confesso morro de pena,
Do Brasil, pobre nação!
Já não vejo a “brava gente”
Nem líder que oriente
A pátria em degradação.
*
Versos de Dalinha Catunda
Amigos, vou sumir um pouco,
vou passar setembro no meu
sertão. “Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas”
Aqui antecipo meu poema do
dia 7 de setembro

LIBRA (23/9 a 22/10) Tome uma atitude descontraída perante imprevis-

tos. Faça-se entender a colegas ou colaboradores para melhoraro
trabalho.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) Uma ruptura pode estar eminente. Podem

surgir novas opções que deve aproveitar mas que o vão obrigar a
tomar decisões.
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 com os
acontecimentos em seu entorno, não terá retornos. A ruptura com um
colega ou sócio poderá estar eminente.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Está inquieto o que pode levá-lo a atitudes que

interfiram na estabilidade duma relação. Não se descontrole nos
gastos.
Uma boa altura para tentar definições sentimentais claras. Pode iniciar com bons proveitos uma valorização profissional
PEIXES

(20/2 a 20/3)

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 nossa diferença cultural
está na quantidade
de livros que cada
um já leu
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Governo do Ceará autoriza investimento de mais de R$ 65
milhões em obras de infraestrutura para Crato e Nova Olinda
Reportagem de
Wiarlen Ribeiro/Repórter da
Célula de Reportagem
Fotos: Nívia Uchoa - Casa Civil
Governo do Ceará

Os investimentos anunciados na semana passada contemplam o Programa Viário
de Integração e Logística –
Ceará IV
Em uma manhã de muita
festa e calor no distrito de Santa Fé, no Crato, o governador
Camilo Santana autorizou o
início das obras de pavimentação da rodovia CE-561, a
restauração da CE-292, no trecho Crato - Nova Olinda, e a
duplicação da saída da cidade,
no bairro Batateiras. Os investimentos, anunciados são de
mais de R$ 65 milhões e contemplam o Programa Viário de
Integração e Logística – Ceará
IV.
“São três ordens de serviço
que vão beneficiar a população do Crato e as obras terão
o início imediato. Aceitei todas
as exigências do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) para
construir essa estrada porque
sei o quanto é ruim não ter uma
rodovia com infraestrutura
adequada, sinalizada e segura.
Portanto, vamos trabalhar para
entregar a comunidade uma
CE totalmente nova e pavimentada”, afirmou o chefe do

Executivo.
A pavimentação da CE-561
é uma antiga reivindicação da
população o distrito de Santa
Fé, que possui mais de cinco mil pessoas. Ao todo, 12,5
quilômetros de estrada receberão o investimento de cerca de
R$ 9 milhões e terão serviços
preliminares, pavimentação,
revestimento asfáltico, obras
d’artes correntes, drenagem,
proteção ambiental e sinalizações (vertical e horizontal). A
previsão é que, em 180 dias, a
população da Região do Cariri
já possa contar com a estrada
em melhores condições de trafegabilidade e um deslocamento mais seguro e confortável
de pessoas e mercadorias. Já
o trecho Crato – Nova Olinda
da CE-292, que tem 37,74 km
de extensão, vai receber R$
52.993.414,43, e a duplicação
de 2,46 km na saída do Crato
receberá R$ 3.577.353,92.
A aposentada Deusanildes
Guedes, de 60 anos, contou as
dificuldades enfrentadas pelos
moradores e disse que a obra
na CE-561 vai facilitar a vida
da população. “Há anos os moradores do distrito sofre com
a falta dessa rodovia. Quando
meus filhos saíam para a escola, eu ficava com o coração na
mão porque já vimos muitos
acidentes nesse trecho devido
os buracos que existem. Mas,

<< IMPORTANTES são as obras do Governo do Estado que veem melhorar em muito a mobilidade entre os municípios do sul do Ceará.
Na foto Camilo Santana assina a ordemn de serviço para início imediato.

graças a Deus, esse benefício
vai melhorar nossa vida em
100%”, afirmou. O agricultor
Antônio Ferreira Lima, de 49
anos, parabenizou o Governo
do Ceará pelo investimento.
“Cansamos de levar gente pra
hospital e, no meio do caminho, a pessoa piorar. Agora,
com esse asfalto, vai melhorar
bastante pra população porque vai diminuir o tempo de
viagem. O Estado e o povo do
nosso distrito estão de parabéns”, salientou.

Outros investimentos no
Cariri
Entre as obras realizadas
pelo Estado na Região do Cariri, está a construção da Avenida do Contorno de Juazeiro
do Norte. O projeto contempla
a implantação de uma via pavimentada, composta de pista
dupla de rolamento com sete
metros de largura contendo
canteiro central, bueiros, ciclovias, passeios, iluminação e sinalização horizontal e vertical,
numa extensão total de 8,56 km

em pista dupla. O investimento
é de mais de R$ 48 milhões.
Também está em fase de
conclusão, restando apenas
a execução da sinalização, a
obra de duplicação da CE-060,
em Jardim, localizada entre a
avenida Wilson Roriz e a saída
para a divisa do Ceará com o
Estado de Pernambuco. Nesta
obra, estão inclusos serviços
de pavimentação, sinalização,
drenagem e ciclovia. Com essas ações, o Governo do Ceará
está investido mais de R$ 1 mi-

lhão no município.
No Crato, o Governo do
Ceará também está construindo o residencial Filemon LimaVerde, por meio do “Minha
Casa, Minha Vida”. O empreendimento é composto de 982
casas que possuem 43,85 m2
de área útil, divididas em sala,
dois quartos, cozinha e área de
serviço. O percentual de obra
executada até o momento é de
94,71% e a entrega das unidades está prevista para acontecer
no mês de outubro/2016.

O Banco do Nordeste é um dos três finalistas no II Prêmio Gestão
para Resultados do Desenvolvimento 2016, promovido pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Do Release da
Sala de Imprensa

O Banco do Nordeste é um
dos três finalistas no II Prêmio
Gestão para Resultados do Desenvolvimento 2016, promovido pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) em
parceria com o Governo de Jalisco (México). A primeira edição do prêmio contou com a
participação de 75 instituições
de 16 países.
O anúncio dos vencedores
acontecerá no IX Seminário
Internacional da Rede de Gestão para Resultados em Governos Subnacionais da América
Latina e Caribe, a ser realizado
de 7 a 9 de setembro, em Guadalajara, no México.
O Banco do Nordeste disputa na categoria “Planejamento
Estratégico (Nível Nacional)”
com a Secretaría de Hacienda
Y Crédito Público (México) e
a Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (Uruguai).
A experiência apresentada
pelo Banco do Nordeste diz
respeito ao modelo de Gestão
para Resultados, implantado
na empresa em 2016.
“A gestão para resultados

só é alcançada quando os funcionários, todos os membros
de uma instituição, percebem
que têm papel importante a
cumprir e que todos são responsáveis pelos resultados.
E os resultados só acontecem
quando a equipe trabalha de
forma integrada”, afirma o presidente do Banco do Nordeste,
Marcos Holanda.

Prêmio

Instituído pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Prêmio Gestão
para Resultados do Desenvolvimento objetiva identificar as
melhores práticas de aplicação
da metodologia de Gestão para
Resultados voltadas para o desenvolvimento nos países da
América Latina e do Caribe.

Gestão para Resultados

O Banco do Nordeste adotou o modelo de Gestão para
Resultados visando priorizar
os fundamentos da missão de
ser o banco de desenvolvimento da região Nordeste como
o resultado em todas as suas
ações, levando à otimização do
desempenho organizacional.
A Gestão para Resultados
possibilita uma gestão com
postura empreendedora, vol-

tada para o
cidadão como
cliente,
buscando alcançar
padrões ótimos
de eficiência,
eficácia e efetividade.

Banco do
Nordeste

O
Banco
do Nordeste é
a maior instituição de desenvolvimento
regional
da
América Latina, contribuindo, há 64 anos,
para transformação da realidade regional
<< PREMIAÇÃO o Banco do Nordeste, (foto da sede em Fortaleza) vem sendo o alavancador do desenvolvimento da
e a redução das
região, desde o micro ao grande produtor através de suasmais variadas linhas de créditos.
desigualdades.
Líder nas aplicações de
recursos de longo prazo e de comparação ao mesmo período
o norte de Minas Gerais (in- nado à área rural, com 448.593
crédito rural e detendo apenas de 2015, quando a instituição lucluindo os Vales do Mucuri e contratações e um total de R$
7,4% da rede bancária instala- crou R$ 158,1 milhões.
do Jequitinhonha) e o norte do 1,8 bilhão de crédito.
da na região, aplicou, em 2015,
Com um quadro de mais de
Espírito Santo.
A atuação do Banco do
cerca de 60% do crédito de 7,2 mil empregados, o Banco
Possui o maior programa de Nordeste também visa atrair
microfinanças da América La- investimentos, apoiar a realilongo prazo e mais de 57% do atua em cerca de 2 mil municípios, abrangendo os nove estina, compondo-se do Credia- zação de estudos e pesquisas
crédito rural da região.
migo destinado à área urbana, com recursos não reembolsáNo primeiro semestre de tados do Nordeste (Maranhão,
com 2 milhões de clientes ati- veis e estruturar o desenvolvi2016, o Banco do Nordeste re- Piauí, Ceará, Rio Grande do
vos e R$ 8 bilhões de desem- mento com projetos de grande
gistrou lucro líquido de R$ 225,6 Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe
e
Bahia),
bolsados, e o Agroamigo desti- impacto.
milhões, aumento de 42,6% em
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Unileão inaugura
Prefeitura de Juazeiro do Norte pavimenta ciclovia
Núcleo de Práticas Jurídicas
da Avenida Ailton Gomes no bairro Pirajá

O dia 19 de agosto foi marcado pela comemoração de mais
uma grande conquista para a Unileão e toda a comunidade. O
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ e a 2ª Unidade do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/
CE foram oficialmente inaugurados com a presença de grandes autoridades e representantes do Poder Judiciário de toda a
região, além da imprensa, professores, estudantes e do Núcleo
Gestor da Unileão. Foi realmente um momento ímpar e marcou
o início de uma grande parceria com a Defensoria Pública e
com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, possibilitando à
comunidade o atendimento célere das demandas de menor complexidade, desafogando o sistema judicial que possui uma alta
demanda. A instalação dessas unidades também proporcionará
aos acadêmicos um vasto campo para atuação das práticas de
sua profissão.

Da Assessoria de Imprensa
da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

O processo de pavimentação
asfáltica da ciclovia construída
na Avenida Ailton Gomes está
sendo executado nesta terça-feira
por determinação da Prefeitura
de Juazeiro do Norte. A iniciativa
faz parte do projeto de requalificação daquela importante via do
município que está ficando de
“cara nova”, como diz o Chefe
de Gabinete Micaelce Santana.
O padrão da ciclovia agradou em
cheio aos ciclistas que trafegarão
sob a proteção do meio fio e no
conforto do asfalto colocado.
Recentemente, uma equipe da Construtora Planna cuidou
do asfaltamento da Rua Socorro
Norões Mota, que se constitui na

Núcleo de Prática Jurídica

<< CICLOVIA asfaltada, larga em faixa exclusiva no centro da avenida
principal via do bairro Triângulo
e responde pelas ligações com
os bairros Antonio Vieira, Santo Antonio e a Avenida Padre

Cícero. Quanto à nova Avenida
Ailton Gomes, esta ganhou ainda um muro de arrimo, moderna
iluminação, calçadas com tijoli-

nhos, rampas de acesso para cadeirantes, escadas para travessias
de um lado para outro e o nivelamento do canteiro central

Tem parceria com a Defensoria Pública e destina-se ao atendimento jurídico da população hipossuficiente da Comarca de
Juazeiro do Norte, ajuizando ações, bem como prestando esclarecimentos jurídicos que se façam necessários.
São realizados até 30 agendamentos por dia, pelo site npj.
leaosampaio.edu.br, bem como pelo número 2101-1071, tendo
como horário de funcionamento das 08h às 18h.

VENDO ÓTIMA CASA EM CRATO
No Parque Grangeiro em terreno 12m X 30m - Tel: 99233 9291 c/Morais

“Caravana do Bem” da AeC entrega livros
para crianças em creche de Barbalha
Crianças receberam livros em uma ação de incentivo à leitura.

Ana Cláudia Vieira
Assessora de Comunicação
(31) 3656-0303/ (31) 36560404/ (31) 98419-8692

A AeC - uma das maiores
empresas de outsourcing do
Brasil – realizou nessa sextafeira, 26, às 9h30, a entrega de
kits de livros para 47 crianças,
entre 4 e 10 anos, na Escola
Antônio Dolores, em Barbalha
Ceará. As crianças receberam
um delicioso lanche e participaram de brincadeiras lúdicas
conduzidas pelos colaboradores AeC vestidos à caráter com
fantasias de histórias infantis.
Uma trupe contou histórias e,
ao final, foi a entrega de livros,
incentivando o hábito da leitura entre as crianças.
Conforme a coordenadora
de Recursos Humanos da AeC
em Juazeiro do Norte, Ana
Cristina Mortimer, a responsabilidade social está dentro dos
pilares da AeC. “Além de contribuir com a criação e manutenção de postos de trabalho,
objetiva também promover
impactos de melhoria social. A
doação de livros é muito especial justamente por incentivar
a preparação de um futuro promissor para as crianças,” acredita a coordenadora. De fato,
um estudo realizado por economistas da Universidade de
Pádua, da Itália e publicado no
The Economic Journal mostra
que crianças que leem mais por
prazer se tornam adultos mais
bem sucedidos.

Cotistas do Bem

Para incentivar a participação de cada vez mais colabora-

dores, a unidade da AeC organizou uma campanha interna,
a Cotistas do Bem, que dará
destaque aos doadores da Caravana do Bem com divulgação interna de fotos e produção
de bottons para cada um deles.
“Estamos fazendo isso para
fortalecer a Caravana e incentivar o interesse das pessoas
em ajudar”, detalha Ana Cristina. E a iniciativa tem dado
certo: hoje, Juazeiro do Norte
conta com 423 colaboradores
que participam da Caravana
do Bem. Os funcionários podem participar como cotistas,
fazendo doações mensais ou
como voluntários nos dias de
entrega de produtos.

Sobre a AeC

A AeC é uma das maiores
empresas de outsourcing do

discerra a placa de inauguração do Núcleo de Práticas Jurídicas

Centro Judicial de Solução de Conflitos

O convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
também firmou uma Unidade do CEJUSC - Centro Judicial de
Solução de Conflitos, para demandas pré-processuais.
As atividades do CEJUSC destinam-se à pacificação social,
buscando evitar a judicialização do litígio, possibilitando a autocomposição pelas partes, mediante assistência de mediadores,
em sessões de mediação.
São realizadas sessões de mediação às terças, quartas e quintas, com agendamento no NPJ ou Defensoria Pública Local, podendo, ainda, as partes serem esclarecidas sobre o procedimento pelo número 2101.1071.

<< KITS DE LIVROS entrega para 47 crianças na Escola Antônio
Dolores no bairro Malvinas em Barbalha Ceará.

Sobre a
Caravana do Bem

A Caravana do Bem é um
programa que acontece desde
2012 e incentiva os colaboradores a doarem mensalmente
valores a partir de R$ 2,00
(dois reais). Esse montante é
somado e a AeC dobra o valor
da doação. Por exemplo, caso
a quantia doada pelos funcionários soma R$ 2 mil, a AeC
entra com mais R$ 2 mil. O
valor total é destinado à compra de produtos que as instituições atendidas precisam e
depois entregues com muita
festa e participação dos colaboradores da empresa. Com
realização mensal, somente
em Juazeiro do Norte mais de
20 instituições já foram atendidas pela Caravana do Bem
da AeC.

<< REITOR da Unileão prof. Jaime Romero, a esquerda na foto,

<< PARCERIA Auditório lotado com acadêmicos, advogados e convidados abrilhando o momento da inuguração da NPJ da Unileão.

2ª Unidade do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE

<< LIVROS equipe da AeC entrega para a biblioteca da Escola Antônio Dolores no bairro Malvinas em Barbalha Ceará.

Brasil, com 24 anos de mercado e cerca de 30 mil colaboradores trabalhando em
14 unidades espalhadas em
nove cidades de seis estados
do Brasil. Oferece serviços
de contact center em todo o
país, atendendo empresas de
diversos segmentos como:
telecomunicações, financeiro,
governo e serviços de saúde,
entre outros. A AeC também
atua na área de Consultoria e
Gestão, oferecendo serviços,
soluções e produtos, consultoria e gerenciamento de projetos, outsourcing e desenvolvimento de sistemas sob medida
e criando soluções inovadoras,

como a plataforma Robbyson,
que possibilita a autogestão
dos colaboradores de empresas dos mais diversos ramos.
Neste ano de 2016, a AeC ganhou o título de Melhor Empresa de Serviços do Brasil
pelo prêmio Anuário Época
360°.
A AeC também possui o
braço AeC Saúde que atua especificamente nesse segmento, promovendo um conjunto
de soluções para o setor, como
gerenciamento, monitoramento e automação, para maior
eficiência operacional, resultado e economia de custos e
processos.

Instalada em parceria com a Unileão, trata-se de uma Unidade Judicial destinada à resolução de causas de menor complexidade, podendo as partes ingressarem com seus pedidos judicialmente, mediante atermação no próprio juizado, sem advogado,
nas causas cujo valor não ultrapasse 20(vinte) salários mínimos,
e, por meio de advogado, com as causas cujo valor não ultrapasse os 40 salários mínimos.
Surgiu como uma demanda da Ordem dos Advogados, do
Centro Universitário e de toda a população, ante o grande volume de processos na 1ª Unidade, o que estava inviabilizando a
celeridade dos feitos, indo, assim, contra um dos princípios dos
Juizados Especiais, que é a celeridade processual.
Assim, atento à necessidade de uma nova Unidade para a Comarca de Juazeiro do Norte, que está em crescimento constante,
o Tribunal de Justiça, em parceria com a UNILEÃO, instalou
a Unidade Judiciária que ora se inaugura, objetivando o atendimento célere das demandas de menor complexidade, desafogando, assim, a primeira Unidade que conta com mais de 7000
processos.
O atendimento no Juizado Especial é de segunda à sexta,
das 08h às 18h, tendo estagiários para as atermaçõesas quartas e
quintas, das 08h às 12h.
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Aline Maria
“Hoje eu só quero
que o dia termine
bem”, para o
dia começar ou
terminar bem,
primeiramente
você precisa pensar
positivo. Nós somos
aquilo que atraímos.

em sociedade tudo se sabe ...

Amigos marcam aniversário de Francisco
A família e um pequeno
grupo de amigos, prepararam
uma surpresa para marcar esse
dia 29 de agosto, data de aniversário do empresário Francisco Pereira da Silva, onde,
em meio a vinhos, refrigerantes, salgadinhos e bolos, fizeram a festa. Francisco com
sua peculiar timidez diante de
parabéns e fotos, se disse feliz
pela inesperada comemoração.
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“24 de agosto” é marcado com a morte do
presidente da República Getúlio Vargas
Texto da pesquisa e copidesque
de Luiz José dos Santos

Getúlio Dornes Vargas nasceu em São Borjas Rio Grande
do Sul em 19 de abril de 1882
e faleceu no Rio de Janeiro em
24 de agosto de 1954, foi o presidente que mais tempo governou o Brasil durante dois mandatos: entre 1930 a 1945 e de
1951 a 1954. No período entre
1937 a 1945 instalou a ditadura
que chamou de Estado Novo.
Após esse período Getúlio,
em eleição direta, foi reeleito e
voltou ao Governo nos braços
do povo.
A história nacional registra
que Getúlio Vargas foi o melhor
presidente que o Brasil já teve.
Getúlio foi chamado de “O Pai
dos Pobres” a população brasileira fazia ‘culto à personalidade’ do presidente.
Entre 1937 até 1945, Vargas criou um programa dando direitos aos trabalhadores
que passaram a ser amparados
pela lei. Foi implementada
também, pela primeira vez no
Brasil, uma visão dos direitos
sociais das classes menos favorecidas.
A sua doutrina e seu estilo
político foram denominados
de “getulismo”. Os seus segui-

<< O MELHOR Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil, diz a história

dores, até hoje existentes, são
denominados “getulistas”. As
pessoas próximas o tratavam
por “Doutor Getúlio”, e as pessoas do povo o chamavam de
“Getúlio”.
Cometeu suicídio em 24 de
agosto de 1954, com um tiro
no coração, em seu quarto, no
Palácio do Catete, na cidade do
Rio de Janeiro, então capital federal. Getúlio Vargas foi considerado o mais importante presi-

dente da história do Brasil. Sua
influência se estende até hoje.
Seu suicídio se deu por fortes pressões da oposição, de setores da imprensa e das Farças
Armadas que insistiam numa
renúncia de Getúlio frente a
irregularidades praticadas por
assessores de seu governo.
Em sua carta de despedida
foi destacada a citação: “Saio
da Vida para Entrar na História.”

Morre em Crato o mecânico de
automóveis Orlando Rodrigues
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Orlando Roberto Dias Rodrigues faleceu nesse dia 17 de
agosto de 2016 dois dias após
completar 60 anos, depois de
um período de convalescência
de uma enfermidade que terminou por tomar-lhe a vida.
Orlando foi um exemplo
de luta e trabalho. Casado com
Maire Marques, também uma
lutadora no trabalho, que com
ele tiveram três filhos: Samuel,
(acadêmico) Samia (já formada em medicina) e Orlando Segundo, (acadêmico), todos estudaram e estudam com muito
sacrifício e esforço do casal.
Orlando Rodrigues era um
maçom convicto, foi um profissional de automóvel por mais
de quatro décadas Há anos vinha com sua própria oficina,
ponto onde fez muitos clientes
e bons amigos. Sabia conquistar pessoas e preservar valores,

era um desportista
no futebol e amante da pescaria. Sua
morte, de certa forma repentina, pegou
todos de surpresa,
pois era sabido que
estava em tratamento e se recuperando.
Foi um profundo lamento em seu
círculo de amizade.
Nas redes sociais
as mensagens eram
de pesar: “perdi um
amigo” a que mais
se lia. Sua missa de
7ª dia levou à igreja
de São João Batista
no bairro Mirandão,
onde Orlando morara, familiares e dezenas de amigos. O
clima foi de intensa
tristeza.
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