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Eleições 2016 no Cariri
Triângulo Crajubar

Juazeiro do Norte - prefeito José Arnon Cruz Be- Barbalha - prefeito Argemiro Sampaio Neto Crato - prefeito Zé Ailton Brasil PP é servidor púzerra de Menezes PTB é médico e deputado federal
Dos 160.170 eleitores do município obteve

PSDB é engenheiro de produção e servidor público
Dos 39.501 eleitores do município obteve

e uma maioria de 11.217 votos

e uma a maioria de 178 votos

55.538 votos

16.570 votos

blico e deputado estadual
Dos 76.927 eleitores do município obteve

37.740 votos

e uma maioria de 13.097 votos

Agroamigo do Banco Vila da Música em Crato começa
do Nordeste alcança a a receber instrumentos musicais de
marca de 1 milhão de um projeto do Governo do Ceará
clientes bancarizados
O Brasil precisa de
mais usinas de açúcar
e etanol e governo
reconhece necessidade
de incentivar o setor
sucroenergético
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A Vila da Música, no
município do Crato, está começando a receber os seus
primeiros instrumentos musicais. Na última semana, um
piano de cauda, com capacidade e alcance para grandes
apresentações, chegou ao local e até meados de outubro
outros 271 instrumentos serão entregues. Entre os equipamentos estão violinos, violoncelos, flautas, saxofone,
contrabaixos e clarinetes, por
exemplo. O investimento é de
R$ 426.614,17.

<< PIANO de cauda, luxuoso com capacidade e alcance para
grandes apresentações,
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LEIA MAIS

> O Nordeste é viável.
acerca da necessidade de reaprender a conviver com o clima nordestino e suas agruras.
> Será que o Silvério tem
razão? novo artigo do cronista
protugues Humbert Pinho.
> Só hoje. A vontade e a
necessidade de planejar a vida.
> Dia da criança e dia da
eleição. Sobre o desengano do
povo com os políticos.
> Investimento em infraestrutura como estímulo ao
crescimento do Brasil. Questionamento sobre a retomada
ao crescimento do Brasil.
> Cintinue lendo as poesias de Dalinha Catunda, contemple A Bella da Semana,
consulte o horóscopo e relaxe
com as piadas da Gazeta de
Notícias na página 05.
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EDITORIAL

O Nordeste é viável
Desde o império que se sonha em resolver o problema
da convivência com a seca.
Planos feitos, a toque de caixa, nos birôs no Rio de Janeiro depois em Brasília nunca
alcançaram suas metas. Nem
perto chegaram. Isso é sabido
uma vez que em primeiro lugar vem o zelo pelos interesses particulares e outra porque
o homem nordestino livre não
entra em currais eleitorais.
“Venda-se o último brilhante
da coroa, contanto que nenhum
brasileiro morra de fome!” Isso
foi dito pelo imperador Dom
Pedro II em 1888 quando decorria a grande seca no Ceará
que ficou conhecida como a
seca dos três oitos. Essa história de acabar com a fome do
povo não é de agora com o PT
na regência do Brasil.
Não há de se acreditar que
os efeitos das secas não possam ser corrigidos. Pode sim,
e uma grande maioria de nordestinos sabe disso. “O homem
é um produto do meio,” quer
dizer, sabe viver em qualquer
lugar, desde os confins das
calotas polares ao deserto de
Saara onde vivem cerca de 2.5
milhões de pessoas. No entanto no Brasil os constantes benefícios do Governo impedem
o homem brasileiro de interagir com o meio ambiente, de
reagir às intempéries e trabalhar para produzir pelo menos
seu sustento. “Mas para que
fazer isso se em todas as secas
o poder público chega com os
arremedos da caridade” e sacia sua fome.
E nesse cansaço desde que
o imperador Pedro II disse
àquela asneira que o homem é
habituado a esperar pelas benesses governamentais.
O brasileiro por si tem a
cultura de receber tudo nas

mãos e de graça. O homem
sempre precisou da natureza,
mas ela nunca precisou deles,
no entanto esse homem, o nordestino em especial, não tem
sabido conviver, ou não quer
conviver com as irregularidades climáticas da natureza.
A seca é uma graciosa palavra para os políticos, que
aproveitam as más condições
climáticas para aparecer de
santo e ajudar os incautos desvalidos, mas sempre com uma
segunda intenção, prescrita na
citação: “É dando que se recebe.” Essa frase não é bíblica nem devia contextualizar o
discurso de um político bem
intencionado.
As instituições de governo
nunca vieram cheias de bons
propósitos quando se trata de
bem assistir os desvalidos das
secas. Cada período sem chuvas é tempo também de se instalar a tal “indústria da seca,”
que promove uma distribuição
de bens perversas, cruel e desumana, pois ao seu destino final e objetivos reais chegam às
migalhas das supostas dádivas
governamentais. O grosso das
verbas como sempre, se perde
pelos caminhos da corrupção.
Enfim, a solução é bem prática e conhecida por todos: fazer o nordestino, estamos nos
referindo a nosso povo, a reaprender a viver em seu meio,
em seu ambiente natural, trabalhando e produzindo, enquanto
noutra vertente o governo trata
de estímular, incentivar financeiramente com recursos, tecnólogia e mercado.
Já foi citado isso dezenas de
vezes por esta Gazeta de Notícias a célebre frase de Luiz
Gonzaga e Zé Dantas: “Seu
doutor uma esmola a esse homem que é são ou lhe mata de
vergonha ou vicia o cidadão.”
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HUMBERTO PINHO DA SILVA

Será que o Silvério tem razão?
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.

No domingo passado, ao subir a
calçada dos Clérigos, deparei com o
Silvério, velho amigo de meu pai.
Vinha cambaleante, pensativo,
taciturno, amparando-se na esguia
bengala de castão de bronze, adquirida nos anos sessenta, numa das raras viagens que fizera a Lisboa.
Estreitou-me ao peito, batendo
rijamente com a mão direita espalmada, nas costas.
-“Que é feito de ti? “ – perguntou-me.
Como respondesse com o formalistico: “tudo bem”, Silvério
revelou-me a angústia em que vive,
pelas “ leis”, que ais vêem:
- “É o que te digo: se soubesse,
quando era novo, o que sei hoje,
não poupava um chavo! …
“Passei quarenta anos a trabalhar! – Prosseguiu. - Poupava o que
podia. Amealhava sempre. Nunca
viajei: as minhas férias, eram na
praia ou na aldeia, onde nasci.
“Comprei a casinha, ainda solteiro. Melhorei, a que tinha na aldeia, e adquiri – já aposentado,
– apartamento, na praia, visto o
médico recomendar-me banhos de
mar…
“Agora, querem-me taxar, porque poupei! Vê lá tu! Diz-me: se
vale a pena economizar?! Antes
tivesse viajado por essa Europa.
Desbaratado o dinheiro em hotéis e
restaurantes…”
Como lhe dissesse que não acreditasse em tudo que dizem, repostou, levemente irado:
- “Querem taxar até o Sol! Em

Portugal, só se pode ser rico ou pobre. Os remediados, sempre foram
espoliados! …
“Trabalhei, para ter vida mais
tranquila…e agora é o que se vê! …
“Os ricos, aferrolham o dinheiro, no estrangeiro. Mas nós?; onde
vamos guardar o que poupamos?
No banco? Não rende… e até nos
tiram o pouco que temos…
-”Acredita: estou arrependido.
Antes o tivesse gasto em divertimentos…
“Dizem que sou rico! Porque
poupei e tenho três casas! …
-“É preciso ter paciência… Vai
ver que não é bem assim, como dizem…” – objectei, no intuito de o
acalmar.
Mas, Silvério, quase a chorar,
continuou:
- “Olha: como subiram as contribuições! … ( IMI). Subiram, quando as casas valem quase metade do
preço justo! …Parece que têm inveja, de quem poupa! …”
Tínhamos chegado à Praça dos
Leões. Silvério enveredou para Cedofeita. Acompanhei-o até Carlos
Alberto.
Junto ao monumento do soldado
desconhecido, apertou-me a mão,
com força, e, apontando com o indicador, a estátua de Henrique Moreira, disse-me:
-”Estes já lá estão! …Em breve
para lá vou! …”
E balanceando, sempre amparado na sua bengala, caminhou pela
rua fora…
Será que o Silvério tem razão?

VIVIAN ANTUNES

Só hoje
Vivian Antunes é cronista,
mora em Brasília e escreve
para vários jornais inclusive
esta Gazeta de Notícias

Quando foi deitar naquela noite,
Ela decidiu que, no outro dia, tudo seria diferente.
Deitou pensando assim e logo
adormeceu. Acordou cinco segundos
antes do despertador começar a tocar. Tocou. Desligou. Pulou da cama.
Foi ao banheiro e, ao ver seu reflexo no espelho, decretou:
“Hoje você é capaz de fazer tudo o
que planejou.”
Ela vivia planejando e abandonando.
Sonhando e não trabalhando.
Querendo e não realizando.
Vivia de sonhos engavetados e
planos frustrados.
Até o dia em que tomou posse de
todo o poder que tinha nas mãos e assinou o decreto.
Naquele dia, o primeiro, realizou
10 por cento de tudo.
No outro dia ao encontrar seu reflexo no espelho decretou:
“Hoje você é capaz de fazer tudo o
que planejou.”
Partiu para suas atividades e, ao
final p, havia realizado 15 por cento.
E assim foram passando os dias.
Descobriu com o passar do tempo
que, quando começava a se perder,

era só encontrar um espelho e se lembrar da fala matutina.
Ao final do primeiro mês, já estava
cumprindo suas metas com desenvoltura.
Mas apenas 20 por cento de tudo.
Mesmo assim, continuou.
Em alguns dias, não dava conta de
fazer nada.
Pobrezinha, se perdia de um tanto que
mais parecia cego bêbado em tiroteio.
Mesmo assim, no outro dia, ao se
encontrar com o espelho, repetia:
“Hoje você é capaz de fazer tudo o
que planejou.”
E partia para a próxima tentativa.
E assim Ela ia: caindo, levantando,
tentando, errando…
Até que, lá pelas tantas, em um dia
que nem eu, nem você, nem Ela sabemos dizer quando, as coisas há tanto
programadas começaram a acontecer.
E não foi sem admiração que Ela se
deu conta desse fato.
Mas, antes de conseguir, enquanto
conseguia e depois de estar realizada,
todos os dias ao amanhecer, quando
encontrava sua maior inimiga e mais fiel
aliada, a encarava e dizia confiante:
“Hoje você é capaz de fazer o que
planejou.”

Dia da criança dia de eleições
Hildeberto
Jamacaru de
Aquinio é de Crato
CE residente em
Russas CE. É
corretor de imóveis
e articulista/
crônicas.

Está chegando a hora! Até parece
uma chateação. Acordar cedo, pegar
sol e filas e votar. Alguns até, quando
abordados pelos candidatos afirmam,
com veemência: “Não vou votar em
ninguém! São todos iguais, só fazem
promessas etc., além de que alguns
roubam!” Isso é chocante, mas, em alguns casos, é verdade sim! Mas serão
TODOS? Dos prefeitos que concorrem
e dos que hoje compõem a atual Câmara eles já demonstraram serviços ou
ficaram nas promessas? O que fizeram
efetivamente? Valerá a pena reconduzi-los ao cargo? E se perguntássemos a
esses que preferem não votar ou anular
seus votos: “Quem é que paga o salário
de um vereador, prefeito, governador,
deputado, senador e presidente?” “Não
sei!” Este seria o maior número de respostas. Afirmamos: SOMOS TODOS
NÓS, quer votemos ou não! Eles são
SERVIDORES PÚBLICOS e são pagos por NÓS com o dinheiro arrecadado com os IMPOSTOS que pagamos e
que, apesar de excessivos como sabemos, são LEGAIS e não temos como
nos livrar. Em todas as compras que
fazemos pagamos impostos, além dos
cobrados em outros serviços (imposto
predial, taxa de iluminação pública,
IPVA etc.). Então, já que pagamos, por
que não lutarmos, pelo menos, para ter
o direito de tentar ACERTAR votando
em pessoas que, depois de uma análise bem feita, de informações tomadas,
vendo o seu passado e o nível de preparação do candidato, a sua postura na
Sociedade, os benefícios que já trouxe
e que poderá trazer com as suas propostas para nossa Comunidade, em
especial nas áreas da Saúde, Educação
e Segurança, as que julgamos mais importantes para todos? Reúnam-se em
pequenos grupos de amigos e vizinhos
e discutam os porquês que devem saber
fazer uma criteriosa seleção. Atentem
que não se deve ficar apenas a espera
de políticos. Aprendam a se mobilizar
unidos e no interesse comum.
A escolha é TUA e em votação SECRETA (NINGUÉM SABERÁ EM
QUEM TU VOTASTE, PORTANTO NÃO TEMAS COBRANÇAS E/
OU ATÉ AMEAÇAS, VOTA COM A
TUA CONSCIÊNCIA!)
Dia 2 de outubro de 2016 não é só
o dia das eleições e muito menos dos
candidatos a vereador e prefeito. É O
DIA DA TUA CIDADANIA! Tu tens
em mãos e consciência a única oportunidade de interferir a teu bem, dos
teus entres queridos e do teu Município escolhendo melhor. Não desprezes
essa oportunidade. Exerças, pois, a tua
CIDADANIA, que é um DIREITO
que te é assegurado pela Constituição,
visando benefícios para a tua Comunidade.
IMPORTANTE: Já que votamos,
que COBREMOS promessas e providências de quem tem como OBRIGAÇÃO de realizar. Um vereador,
por exemplo, ele não faz obras. Ele
é um AUXILIAR como também um
FISCALIZADOR da administração e
é principalmente um INTERMEDIÁRIO entre a POPULAÇÃO e o PREFEITO. Cobremos dele para que ele
cobre do Prefeito!
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Agroamigo do Banco do Nordeste alcança Brasil precisa de mais
marca de 1 milhão de clientes bancarizados usinas e governo

O programa de microfinança rural do Banco do Nordeste, o Agroamigo, alcançou
em julho de 2016 a marca de
1.002.860 clientes bancarizados, o que representa 93,1%
dos clientes ativos. Somente neste ano, mais de 270 mil
clientes que contrataram operações de crédito tiveram acesso à conta-corrente.
Segundo o superintendente
de Microfinança e Agricultura
Familiar, Stélio Gama Lyra Júnior, os clientes também possuem acesso ao cartão de débito, o que possibilita realizar
compras na rede conveniada,
bem como saques nos terminais de auto-atendimento do
Banco do Nordeste e nos compartilhados com o Banco do
Brasil, além da Rede 24h.
“Esse resultado demonstra o esforço do programa em
ofertar produtos financeiros
que atendam as necessidades

reconhece necessidade
de incentivar o setor

FOTO MERA ILUSTRAÇÃO

Ambiente de Comunicação
do Banco do Nordeste

Para os próximos 10 anos, o governo não
sabe se 27 novas usinas serão construídas
ou se 27 deixarão de funcionar

<< O AGROAMIGO é considerado um dos principais instrumentos de desenvolvimento regional
dos clientes”, explana o superintendente.
Atualmente, o Agroamigo
tem carteira ativa de quase 1,1
milhão de clientes com saldo
de R$ 3,6 bilhões.

Agroamigo

O Agroamigo é considerado um dos principais instrumentos de desenvolvimento
regional, tendo como objetivo
reduzir o êxodo rural, gerar
oportunidades de negócios na
zona rural, fortalecer a agricultura familiar e, consequen-

temente, contribuir para a
melhoria de vida das famílias
campesinas. Cada operação
realizada dispõe de um valor
médio de R$ 3.530,00 por
cliente e pode chegar a até R$
15 mil, com taxas de juros a
partir de 0,5% ao ano, de acordo com a faixa de enquadramento do agricultor familiar.
Criado em 2005, o Agroamigo tem como proposta melhorar o perfil social e econômico do agricultor familiar do
Nordeste e do norte de Minas
Gerais e do Espírito Santo,

atendendo, de forma pioneira
no Brasil, a milhares de agricultores familiares, enquadrados no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), com exceção dos grupos A e A/C.
O Agroamigo é revestido
de metodologia própria destacando-se a orientação aos
clientes, em visitas prévias
que ocorrem antes da contratação das operações, e acompanhamento desses negócios,
por meio de visitas de orientação.

BNB lidera financiamentos de longo prazo e crédito rural
Ambiente de Comunicação
do Banco do Nordeste

Com 314 agências abertas
ao público, o que representa
8% do total de unidades bancárias, o Banco do Nordeste foi
o responsável por 60% do crédito de longo prazo realizado
no Nordeste, Norte de Minas
Gerais e Norte do Espírito Santo, este ano. A Instituição também é responsável por 55,9%
do crédito rural ofertado nessa
região.
Os dados são do Sistema de
Informações do Banco Central

<< O BNB contratou R$ 10,8 bilhões em 2,5 milhões de operações
(Sisbacen). O Sisbacen considera bancos comerciais e
bancos múltiplos com carteira
comercial. Os números de con-

tratações do Banco do Nordeste incluem recursos internos
e do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste

(FNE). As informações são de
30 de junho.
No primeiro semestre de
2016, o Banco contratou R$
10,8 bilhões, distribuídos em
2,5 milhões de operações. O
crédito a micro e pequenas empresas é de R$ 1,1 bilhão, em
12 mil contratações.
Os programas de microcrédito urbano e rural (Crediamigo
e Agroamigo) aplicaram juntos
R$ 5 bilhões nos seis primeiros
meses do ano, em 2,3 milhões
de operações. As contratações
com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar somam
R$ 1,2 bilhão, em 253 mil contratos até junho.

Será revisto preço da cana com base na biomassa
Robério Coutinho
81-9 9971-0806
Assessoria de
Imprensa

Feplana defende que a
redefinição do valor seja
avaliado por um árbitro.
Apesar do uso da energia
proveniente do bagaço da cana
para gerar eletricidade para o
próprio consumo das usinas e
da crescente venda do excedente dessa energia elétrica
para o mercado consumidor,
o setor dos fornecedores independentes de cana continuam
sem receber pela biomassa
ofertada aos parques fabris,
que produzem eletricidade graças ao vapor por meio da queima de bagaço de cana em suas

caldeiras. A biomassa passou a
ser um novo mix da indústria
sucroenergética, que, tradicionalmente, fabrica açúcar e etanol. O problema é que as usinas não querem requalificar o
preço da cana fornecida a elas
por produtores que representam 30% de toda cana produzida no Brasil. Um novo meio
para calcular o valor desta
cana, que hoje ocorre através
de conselhos entre esses setores (Consecanas), foi abordado
na tarde dessa quinta-feira (22)
durante uma reunião da Comissão Nacional de Cana da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), em
Brasília.
O preço da cana é definido através desses Consecanas,
formados em alguns estados
pelo segmento dos fornecedores independentes de cana e
pelas usinas. Hoje existem tais

conselhos em Pernambuco,
Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O preço da cana
definido por cada um desses
conselhos tem validade para
outros estados que balizam os
valores pelos Consecanas mais
próximos. A controvérsia é que
nenhum desses conselhos aprovaram ainda a inclusão desta
biomassa, que gera a energia
e tem sido comercializada, assim como o açúcar e o etanol,
na lista de produtos fabricados
pela cana para a composição
do seu preço.
Ainda não houve avanço
por questões óbvias. O novo
método somente pode ser adotado se houver consenso entre
os setores do Concecana. Mas,
o segmento industrial se recusa a aprovar esta justa questão
para os fornecedores de cana
às usinas. “A palha e o bagaço
que produzem energia integra a

cana. É justo que seja pago por
ela”, frisa o presidente da Federação dos Plantadores de Cana
do Brasil (Feplana), Alexandre
Andrade Lima, que também
preside uma cooperativa de canavieiros em Pernambuco, que
geri uma importante usina no
respectivo Estado.
Andrade Lima defende a
adoção de um novo mecanismo para garantir isonomia da
questão com justiça para toda a
cadeia que forma o setor sucroenergético. Ele, que é titular da
Comissão Nacional de Cana da
CNA, apresentará hoje à tarde
durante a reunião da entidade
esta nova fórmula. A Feplana
defende que a redefinição do
preço da cana seja avaliado
através do julgamento de um
árbitro independente, sem a
necessidade de consenso dos
membros das Consecanas nos
estados.

Na situação política e econômica atual, investimentos em
novas usinas não fazem parte da realidade nem das empresas
mais saudáveis, especialmente com tantos ativos depreciados
disponíveis no mercado. Mesmo a reativação de usinas ainda
é uma incógnita.
Persistindo este cenário, a oferta de etanol será limitada e
a consequência virá na forma de insegurança energética. Mas
isso os usineiros já sabem e não cansam de apresentar. A novidade é que o governo, indiretamente, reconheceu a situação
de incerteza que domina o mercado e, agora, começa a pensar
nas consequências para o país no médio e longo prazo.
Um estudo apresentado recentemente pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), órgão vinculado ao Ministério de
Minas e Energia (MME), mostrou que o desenvolvimento da
indústria de açúcar e etanol no Brasil é uma incógnita. O trabalho concluiu que é de “suma importância” um aprofundamento no assunto para o bem do abastecimento do mercado e
do planejamento energético.
O estudo apresentou três diferentes cenários em forma
gráfica e um quarto — mais sombrio — em formato de texto.
O pior dos cenários ficou de fora dos gráficos oficiais, mas os
quatros cenários estão agrupados no infográfico abaixo, elaborado pelo novaCana.com.
O pior cenário é o mais alarmante, pois considera uma situação desfavorável semelhante a dos últimos anos: políticas
públicas insatisfatórias e uma forte necessidade de as empresas reduzirem seus custos de produção, impactando a produtividade agrícola.
Com a continuidade desta situação, a EPE alerta que o
Brasil chegará em 2025 precisando importar ou aumentar a
produção nacional em cinco bilhões de litros de gasolina. “Ou
seja, 15% da demanda prevista para aquele ano e superior ao
máximo histórico importado de 3,7 bilhões em 2012”, enfatiza o estudo. Na visão dos especialistas do governo, importações acima da 10% representam um risco para o abastecimento nacional.
O braço do MME reconhece, no entanto, que a definição
de qual cenário se concretizará depende muito da ação do próprio governo.

INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO
UNIVERSITÁRIO – LTDA

CNPJ 02.391.959/0002-01
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a Renovação de Licença de Operação
(LO) para Laboratórios Escola de Analises Clinicas, Biológicas e
Físico-químicas com validade de 01 ano para atividade de Ensino
Superior em Juazeiro do Norte – CE na AV. Leão Sampaio Nº 1400
Bairro Lagoa Seca.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO
UNIVERSITÁRIO – LTDA

CNPJ 02.391.959/0004-73
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a
Renovação da sua Licença de Operação (LO) para Clinica Escola
com validade de 01 ano paraatividades de Ensino Superior e atendimentos ao Público em Juazeiro do Norte – CE na RuaRicardo Luiz
de Andrade Nº 311 Bairro Planalto.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas
e Instruções de Licenciamento da AMAJU..

04

15/9 A 2 DE OUTUBRO DE 2016

CIDADE

Prefeitura de Juazeiro continua o projeto de
asfaltamento de ruas e avenidas nos bairros
Assessoria de Comunicação
Prefeitura de
Juazeiro do Norte
juazeiro@juazeiro.ce.gov.br

Após asfaltar o acesso ao
bairro Carité, pavimentação
dos Conjuntos São Sebastião
foi retomada o asfaltamento
em outros bairros de Juazeiro.
O prefeito de Juazeiro do
Norte, Raimundo Macedo, esteve na manhã desta terça-feira
verificando os serviços de pavimentação asfáltica do acesso
ao bairro Carité em um dos trechos da Avenida Carlos Cruz.
Além disso, visitou ainda a Rua
João Benjamin de Moura, que
é a via principal daquele bairro.

Os trabalhos foram concluídos
na última sexta-feira constando
da regularização e acabamento
com máquina.
Naquele momento o prefeito viu a satisfação dos moradores da área e prometeu que está
correndo contra o tempo para
asfaltar outras ruas do bairro
cobrindo todo o calçamento
feito por ele mesmo em todo o
bairro na sua primeira gestão.
Do Carité, homens e máquinas
da Construtora Planna se mudaram para os Conjuntos São
Sebastião do programa Minha
Casa Minha Vida no bairro Betolandia que em breve, serão
entregues às famílias beneficiadas.
Ao todo, são 15 ruas e
duas avenidas que receberão

O prefeito de Juazeiro
do Norte, Raimundo Macedo, manteve contatos com a
Construtora Coral para obter
informações sobre o início da
reforma da área de Taxi Way
do Aeroporto Regional do Cariri. A empresa foi a vencedora da concorrência autorizada
no dia 24 de agosto pelo Mi-

nistro dos Transportes, Mauricio Quintela, cujas propostas
foram abertas no início deste
mês. O investimento inicial
é da ordem de R$ 575 mil se
constituindo no primeiro de
uma série de etapas.
O aeroporto de Juazeiro
é o quarto que mais cresce
no país e o que mais necessita de demandas. Quando se
reuniu com o senador Eunício Oliveira e o prefeito Raimundo Macedo em Brasília,
o ministro garantiu que iria
priorizar as ações em torno do
equipamento, que necessita de
20 milhões para uma reforma
razoável. Raimundão soube

<< ASFALTO nas principais ruas da cidade para melhorar a
mobilidade urbana também nos bairros

pavimentação asfáltica. No
momento, os trabalhos estão
concentrados no Conjunto São
Sebastião II, cujo asfaltamento avança na medida em que
a CAGECE vai liberando as

vias. Logo depois, serão asfaltadas todas as ruas do Conjunto São Sebastião I quando Raimundão e dirigentes da Caixa
Econômica Federal vão entregar mais 781 moradias.

<< NO MINISTÉRIO o prefeito Raimundo Macêdo pleiteando
a reforma do Aeroporto Regional Orlando Bezerra

que Juazeiro está dentro de
um programa e receberá investimentos importantes tanto

para a ampliação do seu pátio
como da pista e outras obras
necessárias.

A rodovia BR 230 entre Lavras da Mangabeira, Várzea
Alegre e Farias Brito tem trechos em estado lastimável
Reportagem de
Donizete de Sousa
e da Redação

A BR 230 no trecho entre
as cidades de Várzea Alegre e
Lavras da Mangabeira tem sido
objeto de reclamação constante dos motoristas que trafegam
pela importante BR da região. O
percurso que tem início nas proximidades da cidade de Lavras
há um bom tempo vem apresenta buracos e sinais de degradação da camada asfáltica.
A ocorrência já foi levada, através de e-mail, ao conhecimento de Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes DNIT em Fortaleza desde o ano passado que
respondeu a esta Gazeta de Notícias que a recuperação de diversos trechos da BR230 estava
em processo de licitação.
É visível a corrosão que
vem acontecendo, principalmente após as chuvas, que são
raras, mas vez por outra caem
sobre a envelhecida BR 230,
que é um treho da tão sonhada e
nunca efetivada estrada Transamazônica que ligaria o nordeste

<< RECLAMAÇÕES são constantes de todo motorista que transita pela BR 230
ao norte do país.
Outra reclamação constante é a falta de segurança com a
presença constante de animais
soltos na pista. Não há fiscalização da Polícia Rodoviária
Federal. É um trecho isolado do
contexto das BRs, mas que tem
uma movimentação intensa.
Na região a BR 230 tem
uma extensão que vai da BR

Investimento em
infraestrutura como
estímulo ao crescimento
sustentável no Brasil
Por Élcio Gomes Rocha,
economista chefe do BB.
> Release da Unidade
Assessoria de Imprensa Brasília DF
imprensa@bb.com.br

Construtora Coral venceu licitação para reforma da
pista Taxi Way do Aeroporto de Juazeiro do Norte
Assessoria de Comunicação
Prefeitura de
Juazeiro do Norte
juazeiro@juazeiro.ce.gov.br
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116 até o município de Farias
Brito passando por Lavras da
Mangabeira, São José e Várzea
Alegre que tem intensa movimentação.
A Rodovia Transamazônica
BR-230, foi criada no governo
do presidente Emílio Garrastazu Médici 1968 a 1974, uma
obra faraônica devido às suas
proporções enormes.

É a terceira maior rodovia
do Brasil, com 4.223 km de
comprimento, ligando a cidade
de Cabedêlo na Paraíba à Lábrea no Amazonas, cortando
sete estados brasileiros: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão,
Tocantins, Pará e Amazonas.
Foi planejada para integrar melhor o Norte brasileiro com o
resto do país.

Economistas se debruçam sobre as causas da recessão e
as soluções para levar o país ao crescimento sustentado do
PIB. O consenso de que é preciso muito mais do que ações
pontuais ou conjunturais se fortalece. A teoria econômica e
os dados empíricos no pós-guerra sugerem que o processo
de rápida aceleração do crescimento experimentado por economias emergentes é raramente sustentável no longo prazo.
Isso pode estar relacionado, entre outros aspectos, à falta
de planejamento ou foco apenas em fatores específicos que,
quando ainda abundantes, formam apenas bolhas de crescimento econômico.
Uma política de crescimento econômico de longo prazo não pode prescindir de uma estratégia de recuperação da
base produtiva do País, o que requer a sinalização de que há
um arcabouço institucional e regulatório capaz de gerar níveis de confiança adequados à ampliação dos investimentos
produtivos.
Os investimentos ampliam o potencial de crescimento,
aumentam a competitividade e sustentam ciclos econômicos
mais duradouros. No Brasil, após o boom ocorrido na década
de 70 e uma recuperação observada entre 2003 e 2010, essa
forma de estímulo econômico tem perdido espaço na formação do PIB.
Entre os componentes dos investimentos, as máquinas e
equipamentos, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a destinação de recursos para infraestrutura são os principais fatores que explicam o crescimento da produtividade, além de
estimular as inversões privadas. Mas é justamente na questão
da infraestrutura que a economia brasileira não apresentou
evolução relevante. Desde o final dos anos 1990, os números
mostram que o total de investimentos públicos em infraestrutura gira em torno de 2% do PIB.
A literatura econômica é pródiga de estudos que buscam
definir os canais de transmissão do investimento para a economia real. Esses trabalhos apontam como os aportes em
infraestrutura beneficiam as famílias –com melhores condições de saneamento, água, esgoto e energia– e sinalizam às
empresas o potencial dos mercados, a capacidade de racionalizar custos e obter ganhos de produtividade.
Para tentar mensurar o efeito multiplicador dos investimentos em infraestrutura sobre o crescimento da economia,
uma das alternativas é uma simples análise estatística por
meio da aplicação de modelos VAR (Vetor Autorregressivo).
A partir dos multiplicadores estimados por essa metodologia,
os resultados da simulação que efetuamos no Banco do Brasil apontam que, em média, um aumento da taxa de investimento em infraestrutura dos atuais 2% do PIB para 3% do
PIB, por exemplo, tem potencial para elevar o crescimento
real da economia em cerca de 1 ponto percentual ao longo
dos próximos cinco anos. Caso os investimentos em infraestrutura fossem ampliados para 4% do PIB, o impacto adicional sobre o crescimento do PIB seria da ordem de 2 pontos
percentuais no mesmo horizonte de tempo.
Tais números revelam a necessidade de se elevar o capital destinado à infraestrutura. Em meio ao reduzido espaço
fiscal para elevação dos investimentos públicos, a alternativa
é ampliar estímulos ao investimento privado, via concessões
ou outro arranjo contratual que amplie o interesse das empresas locais ou internacionais. Oportunidades não faltam.

A Gazeta de Notícias
traz aos seus leitores um
jornalismo diferenciado
com informações concisas,
verdadeiras e necessárias
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A Bella da Semana
Thaís Geliski

CONHECER

Língua portuguesa: erros
cometidos constantemente
Com certeza ou concerteza?
Mas vamos lá, a partir de agora você nunca mais vai escrever
concerteza assim, como se fosse uma palavra só.
Com certeza é uma locução adverbial e por esse motivo, é formada por duas ou mais palavras. Portanto, temos a preposição
com + o nome certeza, e sua função é substituir um advérbio.
De repente ou derrepente:
É aí que mora o erro. Erro que você não vai mais cometer porque de repente se escreve assim, separadamente, como todas as
locuções adverbiais da língua portuguesa. Derrepente, escrita
dessa maneira, não existe, esqueça isso de uma vez por todas,
certo?
De novo ou denovo?
De novo uma dúvida sobre a ortografia das locuções adverbiais.
Você já deve ter percebido que a escrita correta é de novo, e não
denovo, pois sabemos que se trata de uma locução adverbial
constituída por duas palavras, a preposição de + o nome novo.
Através de ou por meio de?
Nesse caso, não existe certo ou errado, pois as duas locuções
adverbiais estão corretas. Contudo, ainda que muitas pessoas
confundam, elas não são equivalentes, isto é, não são sinônimas.
Observe o emprego adequado de cada uma delas:
Soubemos da triste notícia por meio dos telejornais.
Os funcionários foram demitidos por meio de um comunicado.
Através de: A locução adverbial através de deve ser empregada
quando a intenção for indicar movimento físico, ou seja, indicar
a ideia de atravessar algo. Observe os exemplos:
Viu a cidade ficar cada vez menor através da janela do avião.
A claridade entrou no quarto através da fresta.

A falta que um vírgula faz ...

Thaís Geliski -

“Gosto dos momentos simples da
vida.” É com essa frase que a nova modelo do Bella da Semana define suas maiores alegrias. A loira, que tem 23 anos e um
corpão de tirar o fôlego, mora no Rio de Janeiro e transforma o
dia de todos os cariocas quando decide pegar sol na praia. Lá,
as pessoas têm o costume de aplaudir o pôr-do-sol – a não ser
que Thaís esteja na praia! Aí os aplausos são para ela! Thaís
Geliski adora viajar, não suporta preconceito e trabalha na área
de Nutrição. Para ela, sexo é sintonia – e sintonia foi o que não
faltou entre ela e as câmeras neste novo ensaio, que podemos
descrever como desinibido e sexy. Veja agora como a gaúcha de
Porto Alegre se saiu nas fotos feitas por Walmor de Oliveira!
Nascimento: 23 de março de 1993, em Porto Alegre (RS).
Cidade onde mora: Rio de Janeiro (RJ).

Veja outras garotas no site:
https://www.belladasemana.com.br/

HUMOR
Como receber a sua pensão

Um senhor entrou no INSS para se registrar e começar a receber sua aposentadoria. Depois de esperar na fila por um longo tempo, ele chegou ao
balcão. A mulher que lhe atendeu pediu algum documento para poder
verificar a sua idade.
Ele procurou nos bolsos e percebeu que havia deixado sua carteira
em casa. Frustrado, ele explicou à moça o que aconteceu e perguntou: “Vou ter que ir para casa e voltar pra essa fila enorme?”
A mulher diz: “Não é preciso, apenas desabotoe sua camisa.”
Então ele abre sua camisa, revelando os pelos brancos no seu peito.
A moça diz: “Isso é prova suficiente para mim”, e processar seu registro de aposentadoria.
Quando chega em casa, o homem animadamente conta à esposa sobre sua experiência no INSS, impressionado com a boa-vontade da
moça que lhe atendeu.
A esposa, então responde: “Você deveria ter abaixado as calças! Quem
sabe não começaria a receber a pensão por invalidez também?”

O Marido Caridoso...

Ao voltar de uma tarde de compras, uma mulher encontra seu marido
na cama com uma linda jovem.
Chocadíssima, ela grita pra ele: “Seu galinha! Seu cafajeste! Como ousa
fazer isso comigo?! Eu sou sua mulher e sou fiel!”
Ela já ia saindo porta afora, quando o marido a fez parar, dizendo: “Espere
aí, me deixe ao menos explicar o que aconteceu!”
“Está bem”, diz ela, furiosa, “mas será a última vez que você fala comigo!”
“Bem”, ele diz, “enquanto eu dirigia pela estrada, vi esta jovem aqui, com
um aspecto cansado e miserável. Fiquei com pena dela e a trouxe pra casa.
Ela estava com fome, então, eu lhe fiz um prato com aquele rosbife
que você achou muito gorduroso.
As sandálias dela estavam em frangalhos e então, eu lhe dei aquele par
de sapatos bons que você não usa porque saíram de moda.
Ela estava com frio e, então, eu lhe dei aquela blusa que lhe comprei de aniversário e que você não usa porque acha que a cor não combina com você.
As calças dela estavam em farrapos. Então, eu lhe dei aquele par que
você gostava até que sua irmã comprou um igual.
Daí, antes de ir embora, ela olhou pra mim e falou, quase suplicante: “Por
favor, há mais alguma coisa que a sua esposa não use mais?”

Contam que um rei foi solicitado a dar a palavra final no julgamento de um de seus camponeses, como era costume nos casos
em que pairavam dúvidas sobre o veredito final.
Como o rei conhecia o homem, que fora seu servo pessoal, e tinha
certeza de que ele era inocente, chamou seu assessor e lhe pediu
que escrevesse:
“Todos o condenam… Eu não absolvo!”
O assessor, ao escrever o veredito do rei, anotou o seguinte:
“Todos o condenam… Eu não absolvo!”
E o pobre homem foi executado, por causa de uma simples vírgula.

,

HORÓSCOPO

PORTUGUÊS

ÁRIES (21/3 a 20/4) A vida sentimental está a evoluir bem mas
necessita de tempo para consolidar. Cumpra as suas tarefas mesmo
desmotivado.

TOURO (21/4 a 20/5) Tende a sentir-se insatisfeito e sem acção
.Conjuntura marcada por obstáculos sucessivos; estude estratégias
de superação.
GÊMEOS (21/5 a 20/6) Alguns comentários desairosos podem desagradar-lhe mas têm fundamento. Dia de desenvolvimentos muito
lentos.
CÂNCER (21/6 a 21/7) Se a sua vida for conduzida por outros vai
arrepender-se. Conjuntura com obstáculos; não deixe os problemas
crescer.
LEÃO (22/7 a 22/8) Uma aventura pode afinal levar a um forte
romance. Alargue horizontes profissionais, pode ter êxito em novas
areas.
VIRGEM (23/8 a 22/9) Vai sentir-se muito seguro dos seus sentimentos. Conseguirá progressos a nível profissional e sentir- se mais
motivado.
LIBRA (23/9 a 22/10) Vai sentir-se mais leve e mais feliz. Possibilidade de surgir uma proposta de trabalho útil e bastante compensadora.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) Tende a lidar com comportamentos
antiquados; marque logo as suas posições. Deve contrariar comportamentos despesistas.
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Atravessa uma conjuntura serena que
lhe permite chegar a importantes conclusões. Soluções de cooperação estão favorecidas
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Vai deixar para trás problemas ou
preocupações. Tende a sair vitorioso de um processo laboral ou de
um conflito económico
AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Poderá definir melhor alguns sentimentos. Terá novas possibilidades pela frente; avance decididamente
rumo ao futuro.
PEIXES (20/2 a 20/3) Dê mais de si a uma relação. Poderão surgir
factores importantes para a evolução; não tema prestar provas ou
expor-se.
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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.

A galinha de Mundico
A galinha de Mundico,
Penosa de estimação
Bateu asas foi embora
Deixando o mesmo na mão,
Mas voltou arrependida
Porém não teve guarida
Nem do Mundico perdão.
-Desde nova lhe conheço,
Era franga em meu terreiro.
Vivia trepando em pau
Pois gostava d’um poleiro.
Galos entravam na rinha
Pra disputar a franguinha,
Querendo ser o primeiro.
-Já virou galinha velha
Do sobrecu arreado
De tanto galo que andou
No seu costeiro montado
Agora me pede arrego
Dizendo que quer sossego
Depois de ter aprontado.
Muito tempo já passou
Mas me lembro muito bem.
Você deixou o meu milho
Foi ciscar noutro xerém.
Pra sua canja digo não,
E nem quero o seu pirão
Pois bem sei não me convém.
Falou assim o Mundico,
E coberto de razão,
Ignorando a galinha,
Que magoou seu coração.
Hoje tem uma perua
E sai com ela na rua
Cheio de satisfação.

Besteirol
Já trepei na cumeeira
De lá espiei o chão
E na hora de coisar
Dispensei o meu colchão
Eu gosto duma zoeira
Mas nunca fui Zé Limeira
Pois é muita pretensão.

A lua nasceu bonita
Por detrás lá do serrote
Eu sei que você tem sede
Mas eu vou quebrar o pote
Eu gosto de cobra cega
A que enxerga não me pega
Porque só come caçote.

Eu já briguei com diabo
Fiz as pazes com Jesus
Com medo do satanás
Eu fiz o Sinal da Cruz
Lá no confessionário
Levei pro senhor vigário
Prato e meio de cuscuz.

Quando a seca sapecava
O povo do meu sertão
Eles vinham pra São Paulo
Em busca de salvação
Agora a coisa mudou
São Paulo também secou
Quem me disse foi São João.

Eu parti a rapadura
Dela fiz pé-de-moleque
Acabei na sepultura
Meu carro perdeu o breque
Num dia de pouco vento
Eu me escanchei num jumento
E me abanei com um leque.

Perereca saltitante
Só cai em boca de cobra
Cobra atrás de perereca
De tamanho ela dobra
Na bunda de cangaceiro
Vira o maior salseiro
Um juiz assina a obra.

Não tenho medo de arame
Não sendo ele farpado
Pulei cerca de faxina
Pra ver um cabra safado
Quando ele deitou no chão
Esbarrou num cansanção
E brochou lá no cercado.

Estes versos sem sentido
Pra fazer tive razão
Já estou de saco cheio
Só se fala em petrolão
Roubo pra todos os lados
E muitos destes culpados
Vão escapar da prisão.
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Vereadores eleitos em Crato
Nome			
Nando Bezerra
Thiago Esmeraldo
Tico 			
Pedro Alagoano
Adil			
Amadeu de Freitas
Lunga			
Guri			
Dr. Renan		
Jales Velloso		
Antonio de Mano
Florisval		
Fernando Brasil
Ticiana de Guer
Bebeto			
Dr. Mauricinho
Pedro Lobo		
Professor Gilson
Vicência		

Partido Número
PTB 14444		
PP
11111		
PSC 20777		
PSD 55666		
PSC 20345		
PT
13131		
PSD 55456		
PV
43222		
PEN 51123		
PSB 40555		
PPL 54246		
PRTB 28008		
PP
11456		
PSDB 45234		
PTN 19123		
PDT 12333		
PT
13222		
PT do B70700		
PMN 33333		

Votos
1917
1899
1541
1413
1323
1256
1106
1104
1101
1099
1026
999
977
973
950
903
831
762
663

Vereadores eleitos em Juazeiro
Nome			
Glêdson Bezerra
Sargento Nivaldo
Dr. Tarso Magno
Capitão Viera		
Domingos Borges
Aninha Teles 		
Darlan Lobo 		
Preto Macedo 		
Claudinor Mota
Seu Valmir 		
Damian de Firmino
Rita Monteiro 		
Cicinho Cabeleireiro
Zé Barreto 		
Marcio Jóia 		
Rosane Macedo
Auricelia Bezerra
Demontier Agra
Adauto Araujo
Jacqueline Gouveia
David Araújo		

Partido Número
PMN 33222 		
DEM 25123 		
PRT 44123		
PEN 51555		
PPS 23123 		
PDT 12123 		
PMDB 15999 		
PMDB 15800 		
PMN 33111 		
PPS 23444 		
PRTB 28765 		
PDT 12345 		
PPL 54444 		
PPS 23777 		
PDT 12222 		
PPS 23555 		
PDT 12000 		
PPL 54333 		
PSC 20111 		
PRB 10120 		
PEN 51111		

Votos
4.365
3.806
3.318
3.159
3.075
2.681
2.614
2.525
2.347
2.260
2.257
2.213
2,189
2.163
2.156
2.155
1.939
1.922
1.843
1.762
1.654

Vereadores eleitos em Barbalha
Nome			
Rosario 		
Rildo Teles
Odair 			
Capitão 		
Veve 			
Dorivan 		
Antonio Sampaio
Daniel 			
Professor Ilânio
Tarcio Honorato
Bosco Vidal 		
Wellton Vieira
Andre Feitosa 		
Carlito 		
Hamilton Lira 		

Partido Número
PTN 19123 		
PMDB 15555 		
PT
13777 		
PCdoB 65190 		
PP
11789 		
PT
13222 		
PDT 12345		
PT
13123 		
PDT 12789 		
PTdoB 70000 		
PR
22234 		
PSDB 45678 		
PSDB 45222 		
PTdoB 70456 		
PTN 19456		
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Votos
1.401
1.370
1,370
1.310
1.152
1.217
1.189
1.188
1.142
1.113
1.048
1.006
945
935
919

Vila da Música em Crato começa a receber os
instrumentos musicais do Governo do Estado
Assessoria de Comunicação
da Secretaria das Cidades
Sabrina Lemos - E-mail:
sabrina.lemos@
cidades.e.gov.br

A Vila da Música, no município do Crato, está começando a receber os seus primeiros
instrumentos musicais. Na última semana, um piano de cauda, com capacidade e alcance
para grandes apresentações,
chegou ao local e até meados
de outubro outros 271 instrumentos serão entregues. Entre
os equipamentos estão violinos, violoncelos, flautas, saxofone, contrabaixos e clarinetes,
por exemplo. O investimento é
de R$ 426.614,17.
Em novembro deste ano,
será realizada mais 27 novas
aquisições, com um investimento de R$ 83.417,02. Por
meio de licitação, instrumentos, como acordeons e pianos
digitais, também passarão a
compor o acervo da Vila da
Música.
Ao todo, estão sendo investidos mais 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 musicais, como concertos, festivais e apresentações.

A Vila da Música

O prédio da Vila da Músi-

<< PIANO de cauda, com capacidade e alcance para grandes apresentações,

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 local é composto
por auditório, biblioteca, salas
de aula para grupos individuais, estúdio, setor administrativo, refeitório, cozinha, despensa, vestiários, banheiros,
laboratório de informática,
quadra poliesportiva, estacionamento, pátio, além da oficina luthieria, utilizada para
conserto de instrumentos.
O espaço irá abrigar uma
escola de formação musical
que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento sociocultural e educacional dos

estudantes e do público em geral 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
público será feita pelo Governo do Ceará, através da Secult
(Secretaria de Cultura do Estado do Ceará), que detém a
expertise necessária para desempenhar a função. Durante
os últimos meses, Secult e
Cidades têm trabalhado junto
à comunidade do Belmonte
no sentido de desenhar uma
gestão que retrate os anseios
da população local, juntamente com o corpo docente e

administrativo 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 visando 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 instalações, mobiliário e
instrumentos musicais para
pleno funcionamento.

Banco do Nordeste aplica quase R$ 500 milhões
do Plano Safra da Agricultura Familiar na região
Sala de Imprensa BNB

O Banco do Nordeste aplicou até o final de setembro
R$ 498,9 milhões do Plano
Safra da Agricultura Familiar
2016/2017. O resultado corresponde a 21% da meta de
investimentos até o junho do
próximo ano, de R$ 2,3 bilhões.
Foram contratadas 105 mil
operações, atendendo a agricultores familiares de todo o
Nordeste e norte dos estados
de Espírito Santo e de Minas
Gerais.
A atual edição do Plano
Safra tem como foco o estímulo à agricultura agroecológica e à produção dos itens

<< PLANO SAFRA tem como foco o estímulo à agroecológia

integrantes da cesta básica de
alimentos. Agricultores familiares que se dedicam à criação de gado leiteiro, abelhas,
ovelhas, peixes e cabras e à
produção de itens como arroz,
feijão, mandioca, tomate e

cebola têm condições diferenciadas para custeio, com juros
de 2,5% ao ano e prazos de até
dois anos para pagamento.
As condições de financiamento também contemplam
implantação de sistemas de

produção de base agroecológica ou em transição para
a metodologia e agricultores
que demandem até R$ 20 mil
para o plantio de milho.
Podem beneficiar-se do
recurso todos os agricultores familiares que disponham
de Declaração de Aptidão do
Pronaf (DAP) ativa, não tenham restrição cadastral e
apresentem proposta de financiamento com viabilidade técnica, econômica e financeira.
Os agricultores também poderão ser atendidos por meio
do Agroamigo, programa de
microfinança do Banco, que
disponibiliza agente de microcrédito para prestar orientação
ao crédito, inclusive elaborando a respectiva proposta de
financiamento.

Começa em Juazeiro o maior evento de Turismo Rural do Sistema Sebrae: a Ruraltur 2016
O evento acontece dessa
quarta,05/10, a sexta, 07/10, no
Hotel Verdes Vales, em Juazeiro do Norte
Com a proposta de divulgar
e comercializar produtos e serviços de agências de viagens,
meios de hospedagens, restaurantes e empresas ligadas ao
“trade”, será realizada até sexta-feira, em Juazeiro do Norte,
mais precisamente no Hotel

Verdes Vales, a 12ª Feira de Turismo Rural- RuralTur 2016.
Com mais de 40 estandes, o
evento terá a participação de
empreendedores, expositores e artesãos da Paraíba, Rio
Grande do Norte, Alagoas,
Maranhão, Pernambuco e Sergipe, além de empreendedores
cearenses das regiões Metropolitana de Fortaleza, de Tianguá,
do Litoral Leste e do próprio

Cariri.
Realizada pelo Sebrae e
parceiros, o evento tem o objetivo de alavancar o turismo no
meio rural, gerando renda para
a produção associada ao turismo, com ênfase para a Gastronomia, Cultura, Agronegócio,
Artesanato, visitas técnicas,
rodada de negócios e exposição
de produtos e serviços.
Da programação oficial

constam palestra de Mariano
Villani, presidente da Associação Latino Americana de
Turismo Rural, de Tânia Zapata, consultora especialista
em desenvolvimento territorial
e turismo rural, e Lima Filho,
presidente da Associação de
Quadrilhas Juninas de Campina
Grande/PB.
Dentre os casos de sucesso, serão apresentados a Rota

do Café Verde, do Maciço de
Baturité, e de turismo sustentável, com o Geopark Araripe, ambos do Ceará, além das
quadrilhas juninas de Cam-

pina Grande. Paralelamente,
será realizado, ainda, durante
esta edição da RuralTur, o Encontro Nacional de Lideranças
do Turismo Rural.
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“Outubro Rosa” tem sua campanha em todo país
concientizando à prevenção do câncer de mama
Pesquida da Redação >
Fonte: Gabriela Rocha/

Outubro já é conhecido
como o mês da luta contra o
câncer de mama. Criado no
início da década de 90 pela
Fundação Susan G. Komen for
the Cure, várias entidades no
mundo integram as comemorações do Outubro Rosa, realizando ações de mobilização
para o diagnóstico precoce da
doença. Desde 2010 o governo
brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e do Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA),
passou a integrar essa mobilização.
Um em cada três casos de
câncer pode ser curado se for
descoberto logo no início. Por
isso, é preciso desfazer crenças
sobre o câncer, para que a doença deixe de ser vista como
uma sentença de morte ou um
mal incurável e inevitável.
Alguns tipos de câncer, entre
eles o de mama, apresentam
sintomas e sinais em suas fases iniciais. Descobertos cedo
podem ser tratados a tempo. A
detecção precoce ajuda a reduzir a mortalidade e traz melhores resultados no tratamento de
alguns tipos de câncer.
O câncer de mama é o tipo
de câncer que mais acomete
as mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países
desenvolvidos, e representa
cerca de 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados

<< OS CUIDADOS Participe da campanha divulgando e incentivando as mulheres a realizarem o autoexame e consultas de prevenção!.

nas mulheres. Este é câncer
mais comum entre as brasileiras, com exceção do câncer
de pele não melanoma. Para o
Brasil, em 2015, são esperados
57.120 casos novos de câncer
de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada
100 mil mulheres.
Não há uma causa única
para câncer de mama. Diversos são os fatores que estão
relacionados à doença, como:
envelhecimento, determinantes
relacionados à vida reprodutiva da mulher, história familiar
de câncer de mama, consumo
de álcool, excesso de peso,
sedentarismo e exposição à radiação.
Prática de atividade física
e alimentação saudável, com a
manutenção do peso corporal,
estão associadas a um menor
risco de desenvolver a doença: cerca de 30% dos casos

de câncer de mama podem ser
evitados quando são adotados
esses hábitos. A amamentação
também é considerada um fator protetor.

Os principais sinais e
sintomas do câncer de
mama são:

• caroço (nódulo) fixo, geralmente indolor;
• pele da mama avermelhada
ou parecida com casca de laranja;
• surgimento de alterações no
bico do peito (mamilo)
• saída espontânea de líquido
dos mamilos.
• Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou
na região embaixo dos braços
(axilas).
Mulheres com risco elevado
para câncer de mama são aquelas que:
• Tiveram caso na família de

câncer de mama masculino;
• Tem parente de primeiro
grau, como mãe, irmã e filha,
que tiveram câncer de mama
antes dos 50 anos;
• Tem parente com câncer de
mama bilateral (nas duas mamas) ou no ovário, em qualquer idade.
É importante que as mulheres, independentemente da idade, conheçam seu corpo para
saber o que não é normal em
suas mamas. Ao identificarem
alterações suspeitas, devem
procurar imediatamente um
serviço de saúde para avaliação profissional.
Além de estarem atentas
ao próprio corpo, também é
recomendado que as mulheres entre 50 e 69 anos façam
mamografia a cada dois anos.
A mamografia pode ajudar a
identificar o câncer antes de a
pessoa ter sintomas.

Prefeitura de Juazeiro do Norte vai construir até o fim
do ano mais duas creches: no Novo Juazeiro e no Horto
Da Asessoria de Imprensa da
Prefeitura de
Juazeiro do Norte

A Prefeitura de Juazeiro
do Norte já começou a construir um Centro de Educação
Pró Infância perto da Escola
Tarcila Cruz no bairro Novo
Juazeiro e outra será erguida
no Horto. Além disso, mais
duas creches nos bairros Frei
Damião e Betolandia para ampliar a oferta de vagas às crianças a partir do próximo ano.
Na sua atual gestão, o prefeito
Raimundo Macedo inaugurou
três creches modelos quais sejam: Professora Francisca Letícia do Amaral Brasileiro (São
José); Terezinha Guimarães
(Pedrinhas); e Helena Vieira

dos Santos (Antonio Vieira).
São grandes estabelecimentos e com padrões de alta
modernidade que já funcionam
normalmente favorecendo o
ensino infantil. Além disso,
segundo Raimundão, todas as
creches do município passaram
por um processo de recuperação
e até ampliação a exemplo de
escolas do ensino fundamental.
Somente com os três Centros de
Educação Pró Infância, houve
um incremento de matrículas
da ordem de 700 crianças. Cada
uma detém 1,2 mil m2 e um total de oito salas de aulas, anfiteatro, áreas de lazer e circulação,
recepção, jardins, refeitórios,
cozinhas, lavanderia, rouparia,
área de serviços gerais e outras
dependências.

<< MODERNAS Cada creche tem 1,2 mil m2,com oito salas de aulas,
anfiteatro, áreas de lazer e circulação, recepção, jardins, refeitórios, cozinhas e demais dependências

Cagece oferta 115 vagas para cursos profissionalizantes em Fortaleza e Juazeiro
A Companhia de Água
e Esgoto do Ceará (Cagece)
oferece para o mês de novembro 115 vagas para cursos profissionalizantes, sendo 85 destinadas a Fortaleza e 30 para
Juazeiro do Norte. Na Capital,
as vagas serão divididas em

três turmas, com modalidades
diferentes de profissionalização: Atendimento ao Cliente
(35), Excel Avançado (25) e
Hardware (25). Em Juazeiro
do Norte, serão ofertadas 30
vagas para o curso de bombeiro hidráulico.

Os interessados em participar devem retirar uma carta
de encaminhamento, a partir
desta segunda-feira (3) até
o dia 21 de outubro, junto as
unidades do Sistema Nacional
de Empregos (SINE).
Com o documento em

mãos, os candidatos devem
comparecer no dia 24 de outubro, na Sede da Cagece. O
atendimento na Companhia
acontecerá de 8h às 11h da
manhã, por ordem de chegada. É necessário ter idade mínima de 16 anos.
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Meu estimado pai - Seu Chico,
e os seus 90 anos de vida
Aos
26
de
setembro de 1926,
nascia, fruto
do convívio
familiar, do
amor conjugal do casal
Jorge
Lucas de Sousa ,operário marceneiro e Isabel Alves de Sousa
dedicada as prendas do lar. Seu Chico é pai de sete filhos:
Francisco Jorge, Virgínia Lídia, Maria Filomena, Clóves
José, Maria Isabel, Marco Antônio, Tereza Nilza, três homens, quatro mulheres. Francisco de Assis Alves de Sousa,
o momento é propício para uma profunda e intensa reflexão.
Recordar a infância no Alto da Penha, as brincadeiras da
meninada, o convívio com meus irmãos, com as crianças e
pré-adolescentes do bairro. O trabalho familiar diário, minha mãe nas tarefas domésticas, sua ida a feira do Crato, sua
missão religiosa e sua dedicação ao lar de forma amorosa.
Meu pai um bom marceneiro desempenhando seu trabalho
com a madeira como um eficiênte profissional ou na função de motorista. De início, nas máquinas, tratores, jeeps,
dos antigos, no Colégio Agrícola do Crato e em trabalho
paralelo também de motorista na “velha rural azul” e as
vezes no ônibus da Faculdade de Filosofia. Foi na “velha
rural” palavra em sentido carinhoso, que aprendi a dirigir.
Como marceneiro papai tanto fabricava como consertava as
carteiras escolares do Colégio São João Bosco. Suas obras
eram sempre perfeitas, os confissionários, os oratórios e os
santuários das igrejas, cadeiras, mesas e estantes, o martelo,
o cepilho não paravam. Tudo para conseguir cum rpir com
as despesas da familia. Meu pai também foi comerciante,
acho que era sua vocação maior. De início, mercearia, digo
“bodega”, no Alto da Penha. Vendia querosene, cachaça, rapadura, farinha, bolacha, zinebra e muitas quinquilharias.
O balcão muito bem feito foi uma de suas obras. Lembro
quando nos levava diariamente ao Colégio São João Bosco
para as aulas. Eu e minha irmã Virgínia. O sol do meio dia
era causticante, tínhamos que fazer uma parada sob a sombra de uma pequena árvore no alto da barreira de onde se
via algumas casas, entre elas, a do mecânico Seu Expedito
e a do Senhor Edmilson Pinto. E a missa aos domingos pela
manhã na Igreja de São Francisco. Papai nos levava, eu e
minha irmã Virgínia Lídia. Uma vez riamos, não sei bem de
que, talvez de alguma coisa engraçada durante a missa. Ao
chegarmos em casa, levamos uma exemplar “surra” para sabermos respeitar os momentos religiosos. Não posso e nem
devo esquecer do mês de maio, data significativa por ser o
mês da festa de Nossa Senhora de Fátima no Alto da Penha.
Quanta felicidade essas lembranças me trazem. Quantas
emoções, quanta alegria familiar. Poucas famílias desfrutam
dessa fraternidadel. Hoje papai tem 11 netos: Antônio Jackson, Julia Rackel, Sarah O’neill, Cecília Noêmi, Francisco
Pedro, Marcos Junior, Jéssica, Débora, Priscila, Lucas Dirceu, Graziella e dois bisnetos: Enzo e Marina, totalizando 13
descendentes. O bairro Alto da Penha, tem gratidões com o
senhor. Lembro de sua solicitação ao então prefeito professor Pedro Felício, nos anos 1960, de uma escola com 25 carteiras duplas para 50 alunos, um ambulatório infantil tendo a
frente dona Nenem, ainda hoje em nosso convívio, residindo
no mesmo bairro. Papai também pediu a foi atendido pelo
prefeito o calçamento para muitas ruas do bairro. Digo que
papai foi um benfeitor do bairro, juntamente com o professor Pedro Felício e o monsenhor Rubens Gondim Lóssio.
Em 1970, fui morar com meus avós na Avenida Duque de
Caxias na esquina com a Rua Nelson Alencar. Em 1973, nos
mudamos para a Rua José Marrocos, onde atualmente papai
reside, ao lado de minhas irmãs Virgínia e Isabel, minhas
sobrinhas Julia e Sarah e meu sobrinho Lucas Dirceu. No
Crato centenas de motoristas aprederam a dirigir pelas suas
orientações. Momentos alegres vivemos juntos e tristes também. Dificuldades foram muitas, ao longo desses 90 anos.
Superá-las! foi sempre um mérito seu. Devemos muito pelas
orientações, aos seus ensinamentos, portar-se como cidadão, respeitando a todos. Nas missas onde rogamos saúde,
paz e união familiar também foi o senhor que nos ensinou.
As procissões que acompanhamos um sacrifício para redimir nossos pecados, merecermos a proteção de Deus e ser
dignos de sua misercórdia. Pai bondoso que nos fortalece,
nos encoraja, nos dá coragem, vigor e forças e mentais para
o corre-corre do nosso cotidiano. Esse é meu pai: Francisco
de Assis Alves de Sousa. Seu Chico. Chico Lucas. O laço
foi cortado em 2014. Não, o laço continua dado e o nó bem
seguro. Seguro, pois minha querida mãezinha em nossos
pensamentos, nossos ideais em nossos corações continua
habitando.
Crato/CE, 23 de setembro de 2016
Jorge Carvalho
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Aline Maria

FATOS

“Eu tenho todo
o tempo que
preciso, vou dar
o melhor de mim,
e assim posso
encostar a cabeça
no travesseiro à
noite com profunda
satisfação...”

Em sociedade tudo se sabe ...

“Crato em Dança” apresenta festival
de dança na Praça Siqueira Campos
A academia Garcia Fisio
Physical através de seu grupo
de dança “Juntas somos Divas”
participou do III Festival Caldeirão das Danças, que aconteceu
no dia 25 de Setembro a noite,
na Praça Siqueira Campos. Momento em que os familiares das
participantes se reuniram para
prestigiar á apresentação.
Foi uma noitada de muita
animação com as apresentações
de vários grupos de danças da
região inclusive o folclore regional.

<< ACADEMIA Fisio Physical do Crato se apresentou com
seu grupo de danças: “Juntas somos Divas”
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Dr. Ebert Fernandes Teles no alto dos seus 91 anos continua clinicando
Doutor Ebert Teles é uma
das reservas morais, de probidade e ética no Cariri. Tem uma
vida sob interessantes histórias
que dignificam qualquer cidadão, fatos descritos em seu livro
“Pessoas e Lugares”
A família Teles, uma das
mais tradicionais do Crato, é
entrelaçada por vínculos familiar com as: Quetal, Fernandes,
Mendonça, Gonçalves, Bezerra
de Menezes, Pinheiro, Brito entre outras famílias caririenses.
Na foto ao lado, o casal

dona Cristina e Dr. Ebert Teles
com o jornalista Luiz José Teles
dos Santos, um dos primos em
quarto ou quinto grau do proeminente e provecto médico oftalmologista.
Pessoas e Lugares é o resultado de demorada pesquisas
e importante trabalho do Dr.
Ebert que servira para as gerações futuras bem conhecerem
suas origens.
Dr. Ebert continua trabalhando diariamente, atendendo
em sua clínica no Crato.

Icó recebe apresentação do Coral da UFCA
As vozes com o cancioneiro popular voltaram a ecoar no
palco do Teatro Municipal da
Ribeira dos Icós, após dois anos
da última passagem do Coral da
Universidade Federal do Cariri
(UFCA) no espaço cênico mais
antigo do Ceará.
A apresentação gratuita aconteceu às 16h dessa quinta-feira
(29) e faz parte de mais uma edi-

ção do programa Circulô, da
Pró-reitoria de Cultura (Procult)
da UFCA no Campus Icó da instituição.
CORAL E CIRCULÔ - A
apresentação ao público icoense
contou com músicas do popular
e erudito brasileiro e destacam o
trabalho realizado há cinco anos
pelo Coral, um projeto de extensão da UFCA criado em 2011.
O programa Circulô tem
como objetivo difundir a produ-

ção artística da UFCA pelos campi da Universidade. O coral da
UFCA é formado por estudantes
da UFCA e comunidade externa,
é apoiado pela Procult e coordenado pelo professor do curso de

O Mais Belo Poema de
Charlie Chaplin
Este é um poema de Charlie Chaplin, escrito em seu
70º aniversário, em 16 de Abril de 1959:
Quando comecei a amar-me,
eu entendi que em qualquer momento da vida,
estou sempre no lugar certo na hora certa.
Compreendi que tudo o que acontece está correto.
Desde então, eu fiquei mais calmo.
Hoje eu sei que isso se chama CONFIANÇA.
Quando eu comecei a me amar,
entendi o quanto pode ofender alguém
quando eu tento impôr minha vontade sobre esta pessoa,
mesmo sabendo que não é o momento certo e a pessoa não
está preparada para isso,
e que, muitas vezes, essa pessoa era eu mesmo.
Hoje, sei que isto significa DESAPEGO.
Quando comecei a amar-me
eu pude compreender que dor emocional e tristeza são apenas
avisos para que eu não viva contra minha própria verdade.
Hoje, sei que a isso se dá o nome de AUTENTICIDADE.
Quando comecei a amar-me,
eu parei de ansiar por outra vida
e percebi que tudo ao meu redor é um convite ao crescimento.
Hoje eu sei que isso se chama MATURIDADE.
Quando comecei a amar-me,
parei de privar-me do meu tempo livre
e parei de traçar magníficos projetos para o futuro.
Hoje faço apenas o que é diversão e alegria para mim,
o que eu amo e o que deixa meu coração contente,
do meu jeito e no meu tempo.
Hoje eu sei que isso se chama HONESTIDADE.
Quando comecei a amar-me,
tratei de fugir de tudo o que não é saudável para mim,
de alimentos, coisas, pessoas, situações e de tudo que
me puxava para baixo e para longe de mim mesmo.
No início, pensava ser “egoísmo saudável”,
mas hoje eu sei que trata-se de de AMOR PRÓPRIO.
Quando comecei a amar-me
parei de querer ter sempre razão.
Dessa forma, cometi menos enganos.
Hoje, eu reconheço que isso se chama HUMILDADE.
Quando comecei a amar-me,
recusei-me a viver no passado
e preocupar-me com meu futuro.
Agora eu vivo somente este momento onde tudo acontece.
Assim que eu vivo todos os dias e isto se chama CONSCIÊNCIA.
Quando comecei a amar-me,
reconheci que meus pensamentos
podem me fazer infeliz e doente.
Quando eu precisei da minha força interior,
minha mente encontrou um importante parceiro.
Hoje eu chamo esta conexão de SABEDORIA DO CORAÇÃO.

Música, Márcio Mattos.
Projeto Círculô - Coral da UFCA
Local: Teatro Municipal da
Ribeira dos Icós - Data: 29 de
Setembro (quinta-feira) - Horário: 16h - Entrada foi gratuita.

Não preciso mais temer discussões,
conflitos e problemas comigo mesmo e com os outros, pois
até as estrelas às vezes chocam-se umas contra as outras
e criam novos mundos.
Hoje eu sei que isso é a VIDA!
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