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Em ritimo acelerado a Estrada de Santa Fé é 
reconstruída  pelo governador Camilo Santana

A estrada vicinal no municí-
pio do Crato que liga a cidade 
aos distritos de Santa Fé e Mon-
te Alverne está sendo recons-
truída sob a coordenação do 
Departamento Estadual de Ro-
dovias - DER-CE que anuncia 
sua conclusão em 540 dias. 

Essa obra vem sendo ques-
tionada há décadas pelas lide-
ranças comunitárias dos dois 
distritos que incessantemente 
vêem cobrando sua reconstru-
ção, visto que essa estrada via-
biliza a mobilidade de uma po-
pulação com mais de cinco mil 
habitantes.

O ponto crucial, que empan-
cou a reconstrução da estrada de 
Santa Fé foi o posicionamento 
da Prefeitura Municipal do 
Crato que sempre alegou não 
ter meios nem recursos para 
assumir as obras e o Governo 
do Estado que justificava sua 
ausência por não ser de sua res-
ponsabilidade as estradas vici-
nais dos municípios. 

Decorria o tempo e nada era 
resolvido, até que o governador 
Camilo Santana tomou para si a 
responsabilidade e  que o Go-
verno do Estado iria construir a 
estrada de Santa Fé.  Pág. 06
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Raimundão se reúne com o prefeito 
eleito Arnon Bezerra para tratar da 
transição em Juazeiro do Norte

O prefeito Raimundo Ma-
cedo se reuniu com o deputado 
federal e prefeito eleito, Arnon 
Bezerra. Foi o primeiro encon-
tro entre os dois após o pleito 
municipal em Juazeiro do Nor-
te e teve o objetivo de discutir 
sobre a transição de governo. 
Raimundão prometeu que vai 
criar todas as condições neces-
sárias para que o futuro prefei-
to assuma sabendo a real situa-
ção do município.

Do seu governo, ele apresen-
tou parte da equipe que vai cui-
dar da transição: o procurador 
do Município, João Vítor Gran-

geiro; o Secre-
tário da Cida-
de, Francisco 
da Silva Lima 
e a Secretá-
ria de Gestão 
Raimunda Za-
rele. Por sua 
vez, Arnon fi-
cou de indicar 
quatro nomes 
e um deles de-
verá ser o atual 
vice-prefeito 
e seu irmão, 
Luiz Ivan Be-
zerra. Pag 06 << ENTENDIMENTOS para o progresso de Juazeiro do Norte Arnon e Raimundão

LEIA AINDA
“Um país afundado em dí-
vidas” contundente editorial 
do jornal Folha de S. Paulo. 
“É preciso ser criança” o re-
ligioso Felipe Aquino escre-
ve sobre a importância de ser 
criança. “Trio indigesto” bo-
nita crônica de Vivian Antu-
nes. “Dia da criança” artigo 
de Hildeberto Jamacaru em 
alusão as comemorações da 
significativa data. Julianne 
Siqueira escreve sobre “Re-
gressão de Carreira e o im-
pacto na auto estima.” sobre 
a busca por profissionais qua-
lificados e a crise que assola a 
área do emprego. Tiburcio Be-
zerra de Morais comenta acer-
ca de uma eleição perdida e “A 
vida continua.” O professor e 
palestrante Carlos Júlio ofere-
ce sugestões de “Como gerir a 
superação da delinquencia.” 
referindo-se as dificuldades de 
emprego para ex-detentos.
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OPINIÃO

É preciso ser criança
FELIPE AQUINO Dia da criança 

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Trio indigesto

Vivian Antunes é cronista, 
mora em Brasília e escreve 
para vários jornais inclusive 

esta Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

Um país afundado em dívidas
Fonte: Folha de São Paulo

Com o governo ato lado em dí-
vidas e sem perspectiva de arrumar 
suas finan ças a curto prazo, as em-
presas brasilei ras mais endivida-
das terão de buscar no mercado a 
solução para seus pro blemas. As 
condições internacionais ainda são 
benignas, mas poderão pio rar quan-
do os juros subirem de novo nos Es-
tados Unidos. Quando isso ocorrer, 
muito dinheiro hoje disponí vel para 
os emergentes será provavel mente 
desviado para aplicação em ativos 
americanos. Riscos financei ros são 
hoje elevados em todo o mun do e a 
situação de alguns grandes bancos 
europeus preocupa os merca dos. 
Mas governos do mundo rico e de 
alguns países emergentes têm al gum 
espaço para socorrer compa nhias 
endividadas e facilitar o ajuste do 
sistema bancário. No Brasil, o setor 
público terá de se empenhar prio-
ritariamente, por muitos anos, em 
melhorar o próprio balanço.

Este quadro resume informa-
ções importantes - e pouco anima-
doras - de dois documentos libera-
dos na se mana passada pelo Fundo 
Monetá rio Internacional (FMI) e 
comenta dos por diretores da ins-
tituição. Um relatório sobre finan-
ças globais mos trou um cenário de 
curto prazo me lhor que o esperado 
e uma coleção de riscos significati-
vos a médio pra zo.   Outro relatório 
mostrou como o enorme endivi-
damento público e pri vado impôs 
desafios à política fiscal. Nos dois 
estudos, mas especialmen te no se-
gundo, o Brasil aparece em si tuação 
especialmente vulnerável.

A dívida bruta do setor empresa-
rial, das famílias e dos governos 
atin giu US$ 152 trilhões no ano 
passado, valor correspondente a 
225% do pro duto bruto mundial. 
Oito anos de pois do estouro da 
última grande cri se financeira, em 
2008, o risco finan ceiro permanece 
elevado. A recessão foi superada na 
maior parte do mun do, mas o cres-
cimento continua insa tisfatório, de-
sajustes importantes subsistem e o 
endividamento excessi vo ameaça 
de novo a estabilidade mundial.

Vários fatores negativos diferen-
ciam a posição brasileira nesse qua-
dro. Depois de dois anos de reces são, 
a economia continua em mar cha len-
ta, a inflação ainda é elevada, as con-

tas públicas estão arrasadas e o setor 
não financeiro - público e privado - 
enfrenta os efeitos do en dividamento 
acumulado nos últi mos anos. Com a 
contração dos ne gócios e o aperto do 
crédito, a situa ção financeira das em-
presas, princi palmente das grandes, 
ficou muito complicada.

Segundo o FMI, as firmas “fra-
cas”, isto é, com dificuldade para 
co brir os juros, devem cerca de 
US$ 51 bilhões, aproximadamente 
11% de todo o débito corporativo. 
Num ce nário adverso, a dívida em 
risco po derá subir para US$ 88 bi-
lhões. A re comendação é aprovei-
tar as condi ções internacionais por 
enquanto favoráveis.

Em países com menor aperto fis-
cal os governos poderão socorrer as 
firmas endividadas. O caso do Bra sil é 
muito diferente. A dívida bruta do se-
tor público bateu em 73% do Produto 
Interno Bruto (PIB), 30 pontos acima 
da média de outros emergentes.

Se o governo conseguir arrumar 
as próprias contas nos próximos 
anos, já fará um serviço muito im-
portante. Se mostrar forte compro-
misso com a pauta de ajustes e de 
reformas, em presários e investido-
res privados se animarão a intensi-
ficar os negócios e isso facilitará a 
recuperação geral da economia. .

Pelas projeções do FMI, o saldo 
primário das contas públicas - sem 
os juros, portanto - continuará defi-
citário até 2019. Para 2020 está esti-
mado um saldo positivo equivalente 
a 0,3% do PIB. O resultado deverá 
chegar a 0,7% no ano seguinte. Mas 
isso ainda será insuficiente para im-
pedir a deterioração geral das con tas. 
O saldo nominal - com o custo dos 
juros - continuará no vermelho, 
com valores negativos de 7% em 
2020 e 6,4% em 2021.

Como o dinheiro, até lá, será 
insufi ciente para o pagamento inte-
gral dos juros, a dívida bruta che-
gará a 90,8% do PIB em 2020 e a 
93,6% no ano se guinte. Em 2021, a 
dívida pública dos emergentes e dos 
países de renda mé dia corresponde-
rá a 52,6% do PIB, de acordo com o 
FMI. Para a América Latina, a mé-
dia projetada é 63,6%. Também a 
deterioração da situação financeira 
do setor público brasileiro expressa 
nesses números é parte da herança 
deixada pelo PT.

Todos os dias 12 de outubro 
comemora-se o “Dia da Criança”. 
Pais, mesmo atravessando uma sé-
ria crise, saem, por tradição, ao co-
mércio à procura de lembrancinhas 
- um presentinho qualquer e cada 
vez mais em conta... Esse gesto é 
mais uma demonstração de cari-
nho, de amor pelas crianças de to-
dos nós. Imaginem quem tem cinco, 
sete, dez filhos...

Cuida-se mais dos presentes do 
que da própria criança. O sentido 
é deixa-la feliz de qualquer forma. 
Estão certos os pais, não lhes tira-
mos o brilho dessa atitude de afeto. 
Mas serão tão caprichosos assim 
quando cuidam da educação, do 
disciplinamento de seus entes ma-
ravilhosos? Será que fiscalizam da 
sua saúde ao seu aproveitamento 
escolar? Na vida prática são cobra-
das pela higiene corporal e dentá-
ria?  Nos estudos basta que sejam 
promovidas de qualquer forma ou 
são de perto acompanhadas? Esta-
riam sendo alertadas, de forma cla-
ra e sem constrangimentos, sobre 
todas as etapas da vida que terão 
que atravessar e dos perigos das 
malditas drogas? Como andam suas 
amizades – “Diga-me com quem tu 
andas e te direi quem és”? Estarão 
tomando consciência dos cuidados 
com a segurança própria, onde po-
dem e não podem ir e que situações 
evitar? Os zelosos pais têm com as 
crianças amadas diálogos e exem-
plos (mais importantes) diários e 
sem agressões mútuas, apenas con-
versam claramente tentando enten-
der um ao outro, sem exageradas 
cobranças de ambas as partes e na 
busca de soluções conjuntas para os 
problemas do cotidiano? “Nossas” 
crianças não são nossas, crianças 
são do mundo, apenas tentamos 
colocá-las da melhor forma na vida, 
mas sem o poder de decidir o futuro 
de ninguém. Crianças também não 
têm limite de idade para serem co-
bradas e por que não fazê-lo a cada 
desvirtuamento? Não é tornar a vida 
das “nossas” crianças um inferno de 
cobranças. Elas têm o mundo delas, 
e os pais podem e devem acompa-
nha-las, orientá-las, mas a vida é 
delas. Se atenciosas e amorosas só 
terão a ganhar, caso contrário arca-
rão com as consequências, infeliz-
mente, é da vida.

Portanto, neste dia que tem tudo 
para ser um dia feliz, aproveitemos 
e comemoremos com muita intensi-
dade mesmo que longe ou já cresci-
das, já que a distância não nos isola 
e para os pais serão sempre eternas 
crianças, traquinas ou não.

Feliz Dia da Criança!
 

Leiam também nos endereços: 
http://www.blogdoaquino.blogs-
pot.com.br/
www.tvrussas.com.br, no Jor-
nal Folha do Vale (Limoeiro do 
Norte-CE) e
Jornal Gazeta de Notícias (Cra-
to-CE)

“Você tem certeza do que vai 
fazer?”

– Claro! Certeza absoluta. Te-
nho toda a esperança de que tudo 
vai dar certo.

“Então, tá bom. Caso alguma 
coisa dê errado, estarei sempre 
aqui.

– Muito obrigada, Coração. 
Mas pode acreditar: vai dar tudo 
certo.

E assim, lá foi ela:
Com a esperança embalan-

do cada um dos seus pertences, 
foi embora para o outro lado do 
mundo.z

Lá chegando lavou, passou, 
costurou, cozinhou.

Quando cansou, bordou , can-
tou, dançou.

Fez de tudo e um pouco mais.
Chorou, sorriu, caiu, levantou, 

bateu e apanhou.

Voltou.
“Por quê?”
– Cansei.
“Do quê?”
– De tudo.
“E a esperança?”
– Essa foi comigo.
“Ficou lá?”
– Nunca!
“Sei. Fala a verdade, ela nem 

foi, né?”
– Foi sim, Coração. Ela foi co-

migo e ficou ao meu lado durante 
todo o tempo em que lá estive. De-
cidi voltar, não por ela ter acabado, 
não. Voltei por decidir redirecionar 
minha amiga. Agora, estou colo-
cando minha esperança em outra 
coisa. E não só ela, mas também 
o meu trabalho e minha energia. 
Esses três, juntos, ficam tão fortes 
e indigestos que nunca, nunquinha 
serão engolidas pelo medo!

Jesus disse que para entrar no 
Reino de Deus é preciso ser como 
as crianças. “Deixai vir a mim as 
criancinhas”. Então vale a pena 
meditar o que a criança tem de 
tão especial, embora já carregue 
as marcas do pecado original que 
afeta toda natureza humana.

As crianças nos dão lições de 
vida.

Não discriminam ninguém, 
acolhe a cada um sem olhar a sua 
condição social, a sua beleza físi-
ca, os seus defeitos e qualidades… 
apenas veem nas outras um igual.

As crianças aceitam qualquer 
roupa, qualquer casa, não cobram 
luxo e nem conforto; querem ape-
nas brincar e viver.

As crianças vivem o presente 
sem a menor preocupação com o 
passado ou com o futuro; confiam 
no pai e na mãe e não se dão conta 
das ameaças da vida. Não se pre-
ocupam com nada, a não ser com 
viver a vida e dela desfrutar. Não 
correm atrás do dinheiro, não se 
preocupam em acumular bens e 
vivem na inocência da castidade.

As crianças são espontâneas e 
puras, dizem o que sentem e sen-
tem o que dizem; choram copiosa 
e facilmente se estão tristes ou se 
estão contrariadas; não mascaram 
seus sentimentos.para_ser_feliz

A criança é simples, dócil, sin-
cera, não tem malícia, tem o cora-
ção puro, não tem maldade, é ho-
nesta, não tem preconceitos, ama 

gratuitamente, não têm medo de 
expressar seus sentimentos, não se 
preocupa com sua autoimagem.

A criança é alegre, verdadei-
ra, perdoa com facilidade e se re-
concilia rapidamente, não guarda 
mágoa, não tem preocupações, 
faz amizade com facilidade, e se 
deixa conduzir por seus pais com 
docilidade e confiança, sabe silen-
ciar e obedecer.

As crianças são mais sensí-
veis e mais abertas para aprender 
o novo, apresentam uma grande 
capacidade de aprendizagem, são 
espontâneas e falam o que tiverem 
de falar, são como folhas em bran-
co onde você pode escrever o que 
quiser; se deixam moldar.

A criança ama a todos, confia 
em todos, sabe aproveitar cada 
momento do dia como se a vida 
fosse só uma festa, não se preo-
cupa com o amanhã. Ela tem con-
fiança e sabe ser pequena, e pre-
cisa de pouca coisa para ser feliz. 
Sabe pedir ajuda sempre que pre-
cisa; é humilde, não tem medo de 
dizer que não sabe.

Penso que ainda haja muito 
mais coisas bonitas a descobrir 
nas crianças; basta você parar 
diante de um grupo delas que es-
teja brincando, e saber observar 
suas grandezas.

Temos de aprender as simples e 
belas lições que elas nos dão, sob 
pena de não passarmos na porta 
estreita da vida que leva ao céu.

Diácono Felipe Rinaldo Queiroz 
de Aquino, Prof. Felipe Aquino é 

um engenheiro mecânico, escritor, 
professor, apresentador e radialista 

brasileiro das emissoras católicas 
Rádio Canção Nova e TV

O hábito de ler a Gazeta de Notícias é muito 
bom, expande os horizontes, aumenta o vocabulário e 

nos torna mais flexíveis para argumentar.
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Apesar da grave crise eco-
nômica ainda em curso, uma 
cooperativa rural pernambu-
cana não para de crescer. Tan-
to que acaba de ampliar suas 
instalações no Recife, triplicar 
postos de trabalho e elevar fa-
turamento. Embora a previsão 
anual fosse de faturar R$ 8 mi-
lhões, a cooperativa já atingiu 
nos últimos 12 meses o mon-
tante de R$ 11 milhões. O se-
gredo do desempenho está no 
método que a Cooperativa do 
Agronegócio da Associação 
dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco (Coaf/AFCP) 
aplica em favor dos seus agri-
cultores cooperativados. Ela 
aposta na diversificação do 
portfólio de produtos agrope-
cuários comercializados   com 
preços abaixo dos praticados 
no mercado, já que atua para 
baixar  custos de produção da 
cana e de pastagens, estratégi-
cos para entidade.  

 Além de comercializar 
fertilizantes e herbicidas para 
cana e pastagens a preços di-
ferenciados do mercado, bem 

como ferramentas e utensílios 
e várias linhas de pastagens, a 
Coaf passará a comercializar 
também peças para tratores de 
todas as marcas e ainda imple-
mentos agrícolas. A novidade 
começa a partir de segunda-
feira (10). A Cooperativa, que 
fica na Av. Mascarenhas de 
Moraes, no bairro da Imbi-
ribeira no Recife, já realizou 
cadastro com as várias distri-
buidores locais dessas peças e 
também está buscando firmar 
parcerias com as indústrias do 
segmento.

 “A nossa intenção é trazer 
também a indústria de peças de 

tratores para perto do produtor 
de cana e com preços mais bai-
xo que os praticados no merca-
do”, explica o gerente comer-
cial da Cooperativa, Hermano 
Interaminense. O gestor conta 
que peças de tratores é uma de-
manda cotidiana dos agricul-
tores. O trator é essencial para 
a produção da cana-de-açúcar 
e o gasto com peças é um dos 
fatores que encarecem os cus-
tos de produção. Desse forma, 
como a Coaf tem como missão 
atuar para buscar baixar tais 
custos dos seus cooperativa-
dos, a direção da entidade de-
cidiu inserir estes produtos no 

No meio da crise, Coaf/AFCP fortalece 
cooperatismo rural em Pernambuco

seu portfólio. 
 “Desde 2010, quando foi 

criada, a Coaf/AFCP se desta-
ca pelo valor diferenciado dos 
produtos comercializados para 
os seus cooperativados. E isso 
ocorre justamente porque esta 
é a sua finalidade: baixar cus-
tos de produção da cana e ago-
ra também de outros setores 
agropecuários”, diz o respon-
sável por sua criação, Alexan-
dre Andrade Lima, presidente 
da AFCP e da Coaf. É por isso 
que a Cooperativa continua 
crescendo. Ela inclusive já 
possui uma filial em Timbaúba 
desde 2015.

Robério Coutinho
81 9 9971-0806

Assessoria de Imprensa

Como previa o calendário eleitoral, aconteceram as eleições 
municipais, no dia 2 de outubro. Em Várzea Alegre venceu o 
empresário José Helder Máximo de Carvalho com larga maioria 
de votos, credenciado pelo desempenho que teve como prefeito 
durante oito anos e pela habilidade política que lhe é peculiar.

São muitas as esperanças do povo em meio a este tormento 
sem fim que é a crise econômica do país. O município padece 
dos mais elementares serviços públicos, realidade essa que nem 
posso atribuir aos gestores locais. Tendo livre trânsito entre as 
forças do PT e do PMDB, acredio que o futuro prefeito terá o 
mesmo sucesso das gestões anteriores.

Não foi demérito para o candidato Homero Fiúza o fato de 
sair derrotado. A oposição de Várzea Alegre vive uma crise 
histórica. É dificil alavancar uma campanha política a partir de 
tantas desvantagens, principalmente se tiver que considerar o 
aspecto financeiro

Posso até afirmar que a campanha foi decente. Aconteceu 
sem incidentes. Os antagonistas defenderam cada um o seu 
pensamento e demonstraram ambos que tinham boas intenções 
com relação aos anseios de Várzea Alegre. As paixões parti-
dárias e o acirramento de ânimos são fatos naturais a qualquer 
disputa eleitoral.

Estive do lado perdedor, mas isto não me abateu. Compre-
endo a voz das urnas como resposta democrática. Não há o que 
contestar. Sinto-me feliz por isto.

Para mim o que causou espanto foi o resultado da eleição 
proporcional, diante do quadro de rejeição do eleitorado aos 
atuais vereadores. Nunca se viu na história uma reprovação 
tão grande. Dos 13 vereadores atuais, apenas uma conseguiu 
reeleger-se. Um fenômeno que intriga até o mais hábil analista 
político.

O atual Prefeito já manifestou a sua disposição de fazer 
uma transição transparente, de acordo com o mandamento le-
gal e demonstra absoluta isenção diante das obrigações que 
ainda tem a cumprir, sem o expediente condenável do fami-
gerado “desmonte”. Os efeitos da derrota já foram absorvidos 
como um fato natural..

Desejo sucesso aos futuros gestores. Várzea Alegre espera um 
tempos de paz, harmonia e prosperidade. E a vida continua...

A vida continua
Tiburcio Bezerra 
de Morais é ex-

seminarista, contador 
público e articulista  

Cresce a expectativa dos 
canavieiros e demais produto-
res do nordeste em relação à 
regulamentação da recente lei 
federal 13.340/16, onde permi-
te a renegociação das dívidas 
rurais em antigos financiamen-
tos com a União. Pela lei, os 
agricultores e pecuaristas com 
débitos junto aos bancos públi-
cos, ainda não seguritizados, 
poderão parcelar e liquidá-los 
diante dos descontos ofereci-
dos, bem como fazer novos 
financiamentos. Já a dívida 
seguritizada, por sua vez, não 

terá parcelamento, mas conta-
rá também com descontos para 
pagá-la. O governo federal e a 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) estão prepa-

rando o texto respectivamente 
da regulamentação de cada tipo 
da dívida. A previsão é que as 
regulamentações ocorram até o 
fim deste mês, como apurou e 

informa a Federação dos Plan-
tadores de Cana do Brasil (Fe-
plana).

 “Em Pernambuco, por 
exemplo, uma parte dos 13 
mil fornecedores de cana pos-
suem dívidas junto a bancos 
públicos, as quais foram ma-
joradas significativamente por 
pacotes econômicos de gover-
nos passados, inviabilizando a 
liquidação”, conta Alexandre 
Andrade Lima, presidente da 
Feplana, satisfeito com a nova 
lei que reviu o caso, dando 
consideráveis descontos e que 
garante o pagamento inclusi-
ve com parcelamento, exceto 
às dívidas segutirizadas pela 
PGFN. O dirigente conta que, 
mesmo com a sanção da lei, os 
bancos somente poderão ini-
ciar as renegociações após a 
regulamentação da legislação. 

Regulamentação da lei da dívida rural pode 
sair este mês, diz Alexandre Lima da Feplana

<< EMPLOGADO Alexandre Lima  presidente da FEPLANA de Per-
nambuco vê que após essas negociações a agricultura nordestina en-
trará em um novo tempo produtivo

<< DESTAQUE Coaf/AFCP se destaca pelo valor diferenciado dos produtos comercializados para os seus 
cooperativados E isso ocorre justamente porque esta é a sua finalidade

Robério Coutinho
81 9 9971-0806

Assessoria de Imprensa

Investidores de todos os 
cantos já se cadastram para 
disputar as 32 matrizes e repro-
dutores da raça Índio Gigante 
em oferta no 1º Leilão Dia-
mante Índio Gigante  no dia 17 
de outubro, 19 horas através 
do site www.mfrural.com.br, 
numa Promoção da Diaman-
te Índio Gigante. Informações 
adicionais: (19) 9 9842-6161 

Este é o maior frango caipi-
ra do mundo, chegando a mais 
de um metro e vinte de altura. 

Com apenas três anos, em 
destaque, o Canário Diaman-
te, um galo com 1,24 metro, e 
a franga Viola, com 1,06 me-
tro. “É tido como um negócio 
promissor. Acima de um metro, 
cada centímetro do animal che-
ga a valer mais de R$ 1.000,00. 
Revelar aves desse porte é difí-
cil, mas este não é um problema 
na fazenda Diamante Índio Gi-
gante pelos critérios de seleção 
e melhoramento genético de-
senvolvido. Há muitos irmãos 
desses animais em oferta no 
remate”, afirma o proprietário 
Haroldo. 

Origem da raça
O Galo Índio Gigante nas-

ceu nos Estados de Goiás e 
Minas Gerais, do cruzamento 
entre as raças Shamo e Ma-
laio, com a tradicional galinha 
caipira, de quem herdou uma 

incrível docilidade.  Muitos o 
classificam como uma ave or-
namental, mas é notório seu 
desempenho como melhora-
dora de terreiro. Aliás, a raça 
é uma alternativa viável à pro-
dução de carne orgânica, outro 
mercado em ascensão. “Essa 
tarefa é ocupada por aves com 
menos de porte menor e o re-
sultado é até dois quilos extras 
de carne nas partes mais no-
bres das aves comerciais. 

O tamanho mínimo aceitá-
vel para ser classificado como 
Índio Gigante é 1 metro aos 
galos e 85 cm para as galinhas.  
“Ressalto que o foco do leilão 
é a comercialização de exem-
plares de elite, mercado de me-
lhor aceitação e valorização”, 
conclui Haroldo Poliselli que é 
sócio com seu irmão Diogo.

Galos gigantes estreiam no 
mercado de leilões no Brasil

A partir dessa segunda-
feira (10), os canavieiros do 
Estado e do Nordeste contam 
com mais uma iniciativa da 
Cooperativa do Agronegócio 
da Associação dos Fornece-
dores de Cana de Pernambuco 
(Coaf/AFCP) para baixar os 
custos da produção agrope-

cuária. Além de comercializar 
fertilizantes e herbicidas para 
cana e pastagens a preços di-
ferenciados do mercado, bem 
como ferramentas e utensílios 
e várias linhas de pastagens, a 
Coaf também ofertará peças 
para tratores de todas as mar-
cas e implementos agrícolas. 
A iniciativa integra o crono-
grama de expansão da Coaf 
que ampliou suas instalações 
este ano, triplicou o número 

de funcioná-
rios e tem um 
faturamento de 
R$ 11 milhões 
nos últimos 12 
meses através 
do estímulo 
ao coopera-
tivismo rural 

Coaf diversifica portfólio para fortalecer cooperativismo

mais baixo que os praticados 
no mercado”, explica o geren-
te comercial da Cooperativa, 
Hermano Interaminense

em PE. “A nossa intenção é 
trazer também a indústria de 
peças de tratores para perto do 
produtor de cana e com preços 

A Cooperativa ofertará peças de tratores a preços diferenciados
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Como gerir a superação 
da delinquência?

Nas redes sociais, foram muitos os comentários sobre 
uma reportagem recente do UOL sobre ex-presos que pro-
curam colocação profissional.

Os jornalistas apresentaram uma pergunta a seus leito-
res: “você daria emprego para um ex-detento?”

Para 34,13%, até a noite de segunda-feira, a resposta foi 
esta: “não, é muito difícil confiar em alguém que já passou 
pela prisão”.

Para 65,87%, a opção foi: “sim, se a pessoa tiver capa-
citação para a função, merece uma chance”.

Efetivamente, no entanto, o resultado da enquete não 
reflete a realidade daqueles que passaram por um período 
de privação de liberdade.

Muitos brasileiros e brasileiras que saem da prisão não 
encontram oportunidades de trabalho e, com frequência, 
voltam a delinquir.

O problema é grave. Afinal, o Brasil já tem a quarta 
maior população carcerária do mundo. Na última conta do 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 
havia 622 mil cidadãos detidos.

Há maiores contingentes somente na Rússia, na China e 
nos Estados Unidos. A diferença é que, nestes países, o nú-
mero de detentos vem caindo nos últimos anos. No Brasil, 
não para de crescer.

Em 2004, para cada grupo de 100 mil brasileiros, 185 
estavam presos. Em 2014, a parcela de detidos havia sal-
tado para 306.

Há dados que podem traçar um perfil dos privados de 
liberdade. No total, 67,1% são negros, 8 em 10 não passa-
ram do ensino fundamental, apenas 13% estudam e somen-
te 20% trabalham.

Pode-se deduzir que a criminalidade é resultante, so-
bretudo, do fracasso do Estado em educar o cidadão e ofe-
recer-lhe condições dignas de trabalho.

O Brasil prende cada vez mais pessoas e, mesmo assim, 
os números oficiais não indicam redução da violência e da 
insegurança.

No caso dos que já cumpriram pena, é possível imagi-
nar-se o porquê da dificuldade na reintegração social.

Nossas cadeias e presídios são superlotados. Uma uni-
dade construída para abrigar 100 pessoas tem, em média, 
161 detentos. Não há muito espaço para se respirar. Como 
imaginar que exista oportunidade à regeneração?

Não são muitas as unidades que desenvolvem progra-
mas de reinserção social por meio do estudo e da profissio-
nalização. Em geral, o tempo vivido na prisão serve para 
que o indivíduo aprenda mais sobre o crime.

Enfim, prender cada vez mais pessoas não é glória para 
o Brasil. Triunfo seria reduzir a criminalidade e canalizar 
saberes e energias para o trabalho honesto, produtivo e ge-
rador de benefício coletivo.

E mais: um país que nos cobra tanto em impostos de-
veria investir mais na construção de um sistema educativo 
para os presos.

Sim, com a devida capacitação profissional, muitos 
desses brasileiros seriam capazes de recolocar-se de forma 
harmoniosa e colaborativa na sociedade.

De alguma forma, a prática da delinquência exige co-
nhecimento, talento e eficiência operativa. É o que mostra, 
por exemplo, a indústria do tráfico.

Ora, são indivíduos cujas competências bem poderiam 
ser empregadas em iniciativas empreendedoras e na con-
dução de negócios.

Fica a sugestão: mudar o paradigma. Educar para evitar 
a punição. Capacitar em vez de permitir a consolidação da 
cultura da delinquência. É tarefa: dos governos e da socie-
dade organizada.

Afinal, a teoria, na prática, funciona!

Carlos Júlio é professor, 
palestrante, empresário e 
escritor. Leia mais artigos 

do Magia da Gestão. Siga: 
@profcarlosjulio no twitter 

e seja fã no Facebook.
http://www.carlosjulio.com.

br/categorias/podcast/

O Brasil viveu uma revo-
lução “verde” com o etanol 
de cana-de-açúcar nos últimos 
quarenta anos. Desde a década 
de 1970, quando foi criado o 
Proálcool, o mais bem-sucedi-
do programa do país de substi-
tuição de um combustível fós-
sil (gasolina) por um de origem 
vegetal (etanol), os brasileiros 
vêm desfrutando de inúmeros 
benefícios socioeconômicos e 
ambientais da produção e do 
uso desse biocombustível. As 
áreas de mudanças climáticas 
e de saúde concentram dois 
desses benefícios.

O etanol emite até 90% me-
nos dióxido de carbono (CO2) 
do que a gasolina comum, de-
vido a aspectos específicos, 
como o tipo de energia e o 
processo de sua produção, bem 
como o carbono absorvido 
pela cana em seu crescimento. 
Portanto, quando você opta por 

Por que abastecer o carro com etanol vale a pena?
abastecer seu carro com etanol, 
você ajuda, e muito, a enfren-
tar o aquecimento global e suas 
consequências. Não à toa esse 
biocombustível foi reconheci-
do como componente impor-
tante na ambiciosa proposta 
brasileira de combate às mu-
danças climáticas, defendida 
na Conferência da ONU para 
Mudanças Climáticas, a COP 
21, que resultou no Acordo de 
Paris.

Atualmente, a cana, culti-
vada em apenas 0,5% do nos-
so território, produz mais de 
28 bilhões de litros de etanol 
anidro (adicionado à gasolina, 
na proporção de 27%) e hidra-
tado (disponível na bomba). 
O volume é suficiente para 
abastecer diariamente mais de 
25 milhões de carros flex, ou 
seja, aproximadamente 68% 
da frota leve. Responsável por 
substituir 40% do consumo na-
cional de gasolina em 2015, o 
etanol é estratégico na redução 
das emissões de gases do efeito 
estufa da nossa economia.

Para cumprir com o com-
promisso no acordo mundial de 
reduzir 43% das emissões bra-
sileiras até 2030, o Brasil defi-
niu que até lá o total da matriz 
energética deverá ter 18% de 

biocombustíveis sustentáveis, 
incluindo o etanol e demais 
biomassas da cana. Na prática, 
a demanda pelo biocombustí-
vel será de cerca de 50 bilhões 
de litros ao ano. E, para que 
isso aconteça, é preciso que o 
país dê mais atenção e valor ao 
etanol e ao uso sustentável das 
florestas nacionais.

Nos últimos sete anos, a 
cadeia da cana recuperou, so-
zinha, mais de 267 mil hectares 
de áreas ciliares, que margeiam 
e protegem rios e lagos, e cerca 
de 8 mil nascentes. Isso graças 
ao Protocolo Agroambiental do 
Estado de São Paulo, firmado 
entre governo, produtores e for-
necedores canavieiros. Outro 
avanço ambiental se deu com o 

Zoneamento Agroecológico da 
Cana, que determina quais áre-
as são aptas para a produção da 
planta, proibindo sua expansão 
na Amazônia e Pantanal.

Na área de saúde, o etanol 
contribui para reduzir a ocor-
rência de doenças. Um estudo 
do Laboratório de Poluição 
Atmosférica Experimental da 
Faculdade de Medicina da USP 
concluiu que o uso do etanol 
em oito metrópoles do país re-
duz 1.500 mortes por proble-
mas cardiorrespiratórios e qua-
se 10.000 internações anuais. 
Por todos esses motivos, vale a 
pena abastecer o carro com eta-
nol, sempre que possível. Sua 
saúde e o meio ambiente agra-
decem.

Elizabeth Farina 
é diretora 

presidente 
da União da 
Indústria de 

Cana-de-Açúcar 
(Unica).

A escola de Ensino Funda-
mental Joaquim de Figueiredo 
Correia, que tem seu nome em 
homenagem ao eminente polí-
tico varzealegrense deputado 
Joaquim de Joaquim de Fi-
gueiredo Correia. Figueiredo 
Correia, como era conhecido, 
nasceu em 4 de novembro de 
1920 e morreu em Fortaleza a 
16 de junho de 1981. Foi um 
advogado e político cearense 
da melhor estirpe. Iniciou seus 
ensaios políticos nas lides es-
tudantis e tornou-se um autên-
tico representante do povo no 
parlamento, tendo trabalhado 
desde a restauração do regime 
constitucional, em 1945, até o 

momento em que não lhe foi 
mais possível trabalhar, em 
conseqüência de uma forte en-
fermidade que lhe tirou a vida 
aos 60 anos de idade. Ocupou 
pelo no período de 1947/1951, 
uma cadeira na Assembléia Le-
gislativa do Ceará, tendo sido, 
também, deputado federal de 
1975/1979. Foi vice-governa-
dor no período de 1963/1967, 
secretário de Educação, entre 
outros cargos públicos.

O município de Várzea 
Alegre prestou uma justa ho-
menagem ao seu filho ilustre 
dando seu nome a uma de suas 
principais escolas que nesse 
27 de outubro próximo marca 
com festivas comemorações 
seus 52 anos de fundação. A 
Escola Joaquim de Figueire-
do Correia foi fundada em 27 
de outubro de 1964, no então 
governo do coronel Virgílio 
Távora, sendo prefeito muni-
cipal Josué Alves Diniz. 

A professora Ormecinda 
Siebra Leite foi à pioneira 

na direção desta escola. Atu-
almente o cargo é ocupado 
pela professora Maria Socorro 
Vieira.

A escola tem no seu con-
texto o primor pela formação 
educacional e condução à ci-
dadania, despertar na comu-
nidade estudantil o gosto pela 
leitura e pelas pesquisas.

O Núcleo Gestor vem nesta 
oportunidade parabenizar alu-
nos, professores, funcionários 

e pais dos alunos que fazem 
parte da honrosa comunidade 
escolar. 

Dentro da programação 
alusiva a magna data, na ins-
tituição, acontecerá homena-
gens aos professores e funcio-
nários, posse da diretoria do 
Grêmio Estudantil, Feira de 
Ciências, atividades artística 
cultural desenvolvida pelos 
discentes e uma manhã espor-
tiva.

Escola de Ensino Fundamental Joaquim de 
Figueiredo Correia comemora 52 anos

Do colaborador
Donizete de Sousa

é da Redação

<< PRIMOR escola tem no seu contexto o primor pela formação edu-
cacional e condução à cidadania,

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte já colocou mais de um 
milhão de metros quadrados 
de asfalto em ruas e aveni-
das da cidade durante a atual 
gestão do prefeito Raimundo 
Macedo. Além disso, mais de 

300 mil metros quadrados de 
calçamento em diversos bair-
ros sem contar com as 59 ruas 
que, atualmente, estão sendo 
calçadas na Vila Nova e Vila 
São Francisco, respectivamen-
te, nos bairros Pedrinhas e Ae-
roporto.

Para Raimundão, são nú-
meros significativos se obser-
vado o custo do asfaltamento e 
a escassez de recursos. Sobre o 
asfalto, ele explica que se deu 

em serviços de pavimentação 
de ruas e avenidas pela primei-
ra vez ou a repavimentação de 
trechos que se encontravam 
muito esburacados. O prefeito 
promete que vai continuar e 
sua grande vontade é começar 
logo o asfaltamento da estrada 
do São Gonçalo, onde o mu-
nicípio está construindo uma 
ponte.

Ele cita ainda a grande 
quantidade de asfalto que foi 

colocada na execução dos 
projetos de requalificação das 
Avenidas Virgílio Távora, Ma-
noel Coelho de Alencar, Letí-
cia Pereira, Tenente Raimundo 
Rocha, Ailton Gomes e Paulo 
Maia objetivando ligar esta 
última com o anel viário. Rai-
mundão até aconselha as pes-
soas passarem nesses trechos 
para ver de perto a nova reali-
dade em termos de mobilidade 
urbana.

Prefeitura de Juazeiro do Norte já colocou mais de um 
milhão de metros quadrados de asfalto nas ruas e avenidas

Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

E-mail: imprensa.juazeiro@
juazeiro.ce.gov.b

<< BENEFÍCIOS Desde 1970 quando foi criado o Proálcool foram grandes os benefícios 
socioeconômicos e ambientais com mudanças climáticas e na saúde 
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DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada cordelista

da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no

Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na 

Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

CANTINHO DA POESIAA Bella da Semana
Priscila Rocha

HUMOR

ÁRIES (21/3 a 20/4)  Os seus comportamentos serão muito agra-
dáveis e terão eco noutros corações. O dia é de apostas e investi-
mentos.

TOURO (21/4 a 20/5) Mantenha um bom diálogo. Usando criati-
vidade, ficará surpreendido com a forma como algumas situações 
serão resolvidas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) Evite desconfianças que acabarão por per-
turbar uma relação. terá de rever algumas tarefas ou diretivas sendo 
mais preciso.

CÂNCER (21/6 a 21/7)   Tende a reagir em cima dos acontecimen-
tos; as atitudes são desajustadas. Apesar de ganhos inesperados; 
faça contas à vida. 

LEÃO (22/7 a 22/8) Pense bem antes de se pronunciar acerca de 
qualquer assunto. Seja mais prático na resolução de problemas pro-
fissionais.

VIRGEM (23/8 a 22/9) Conjuntura sentimental positiva. Não se 
mostre indiferente a desafios mesmo que envolvam projetos inter-
nacionais.

LIBRA (23/9 a 22/10) Tendência a solidão e isolamento que devem 
ser combatidos pela presença de amigos. Situação de algum sufoco 
económico.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)  Evite atuar sem respeito pelos senti-
mentos de quem está consigo. Algumas relações podem quebrar-se 
e deixá-lo instável.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Hoje deve tomar cuidado com a for-
ma como diz as coisas para não perder a razão. Não é um bom dia 
para fazer experiências

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Tem dificuldade em perceber o que 
realmente sentem por si.Está numa fase de desmotivação que deve 
combater com apoios.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) No amor atravessa um período estável; 
descobrirá novos interesses.Situações pouco explicitas serão dis-
cutidas e superadas. 

PEIXES (20/2 a 20/3) Estará particularmente simpático e cordial. 
Consegue superar uma divergência antiga e melhorar o rendimento 
profissional.

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS

Pérolas da nossa
língua portuguesa

Levaram Fransquim
Martins pensando que

fosse uma criança
No meu peito a saudade
Dele dói, mas me ufana
Na Serra da Mariana
Era amigo de verdade.
Foi puro, sem ter maldade,
Honesto, de confiança,
De prosa, muita “lambança”...
Deus, os Anjos e Querubins
Levaram o Fransquim Martins
Pensando fosse uma criança..

Estátua Viva
Uma mulher estava na cama com seu amante, quando ouviu seu 
marido abrindo a porta.
- Depressa!”, diz a moça, “Fique de pé lá no canto do quarto!”
Ela rapidamente cobre o amante com um lençol, esfrega óleo por 
todo o seu corpo e, em seguida, joga talco sobre ele.
- Não se mexa até eu mandar”, ela sussurra. “Finja que você é 
uma estátua!”
- O que é isso, querida?, pergunta o marido ao entrar no quarto.
- Oras, é uma estátua!, ela respondeu casualmente. Os Teixeira 
compraram uma para o quarto deles, e eu gostei tanto que resolvi 
comprar uma para nós também...
O casal não falou mais sobre a estátua, nem mesmo à noite, quan-
do foram dormir. Às duas da manhã, o marido se levanta, vai até a 
cozinha e volta com um sanduíche e um copo de suco.
- Tome”, diz o marido para a estátua. “Coma alguma coisa. Eu 
fiquei parado por três dias, feito um idiota, no quarto dos Teixeira 
e ninguém sequer me ofereceu um copo de água!”

Primeiros Socorros
Certo dia, a professora pede para que seus alunos tragam qualquer 
tipo de instrumento de primeiros socorros para mostrar para a clas-
se no dia seguinte.
No dia, esperado.
-Marina, o que você trouxe?
-Eu trouxe um esparadrapo, professora.
-E quem te deu?
-Foi minha tia.
-E o que ela disse?
-Disse que é muito bom pra fechar um curativo.
E assim foi com todos os alunos, até chegar na vez do Joãozinho...
-Joãozinho, o que você trouxe?
-Eu trouxe um balão de oxigênio, professora.
-Que interessante! E quem te deu?
-Foi minha avó.
-E o que ela disse?
-Devolve! Devolve!

Tudo era tão diferente
Nos meus tempos de criança
As brincadeiras antigas
Eu guardo bem na lembrança
Nas brincadeiras de roda
Eu cirandava na dança.

Brinquei de bola de gude,
Amarelinha e peteca,
Junto com minhas amigas
Brinquei muito de boneca,
De trisca e esconde-esconde,
Sempre fui muito sapeca.
*Hoje a coisa está mudada
Não tem movimentação
Menino não joga bola
E nem solta mais pião,
Seu mundo é a internet
Sua vida a televisão.

Versos de Dalinha Espedito 
Aragão Catunda Filho

A criança ontem e hoje

Priscila Rocha - Conhecida nas redes sociais 
‘Barbie Morena’ e representante de Goiás no Miss Bumbum, a 
morena Priscila Rocha resolveu ousar e mostra tudo o que tem 
de melhor em um ensaio nu feito especialmente para o Bella da 
Semana. Mostrando músculos definidos e curvas bem torneadas 
devido ao treinamento pesado, Priscila aposta na combinação de 
musculação com dieta balanceada para atingir os objetivos e con-
quistar boas posições nas competições de fitness. Mas não é só 
nas academias que a modelo marca presença. No carnaval deste 
ano, Priscila fez parte do quadro de musas da escola de samba 
Acadêmicos do Grande Rio. Quer ver todo o samba no pé, o bum-
bum que representa o Brasil e as demais curvas cuidadosamente 
esculpidas da nossa Barbie Morena? 
VEJA MAIS mulheres bonitas no site: 
https://www.belladasemana.com.br/modelos/priscila-rocha#1.1

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta!
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,
É um seio de mãe a transbordar carinhos.
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos,
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos!
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos!
Vê que grande extensão de matas, onde impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera!
Boa terra! jamais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que agasalha…
Quem com o seu suor a fecunda e umedece,
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhum como este

Canção do exílio
Gonçalves Dias

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em  cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar sozinho, à noite
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá. 

A Pátria
Olavo Bilac

A vara da infância
e juventude

Quando eu era inda criança
Em minha jurisdição
O meu pai era o juiz
Aplicando a punição
A pena não era rara
Pois eu entrava na vara
Dia sim e outro não.

Quando saí da infância
E cheguei à juventude
Eu era reincidente
Não mudei de atitude
E nem livrei minha cara
Outra vez entrei na vara
Desta vez mais amiúde.

Criança tinha respeito,
Limite e obrigação,
E caso se rebelasse
Tinha castigo e carão
Mas hoje se vacilar
O pai é quem vai penar
E encarar vara e prisão.

LEIA MAIS poesias de Dalinha Catunda no Facebook



06  03 A 14 DE OUTUBRO DE 2016 GAZETA DE NOTICIASCIDADES

O papa Francisco até que tem vontade de promover al-
gumas reformas na Igreja.  Quanto ao celibato no início 
de seu pontificado ele disse aos jornalistas: “a Igreja tem 
padres casados nos ritos orientais. O celibato não é dogma 
de fé, nem mandamento bíblico, é uma regra de vida. Não 
sendo dogma sempre há uma porta aberta.” Mas para que 
ele foi dizer isto?  A pressão sobre ele é grande quando se 
fala em mudar esta regra e outras mais principalmente por 
parte dos septuagenários e octogenários celibatários da 

Celibato sacerdotal intocável

José Eugênio Medeiros 
é teólogo, padre 

licenciado para o 
casamento, professor, 

poeta e cronista. Escreve 
sistematicamente para 

esta Gazeta de Notícias 

Cúria Romana. Tanto é que posteriormente, pressionado 
por bispos italianos e pel a Cúria Romana, ele disse: “o 
celibato vai continuar como está” Parece que esta gente 
quer que o celibato acabe com a Igreja antes que a Igreja 
acabe com ele. Mas  engraçado é o seguinte : No catolicis-
mo há  seis  ritos  e  mais de  vinte Igrejas e somente o rito 
latino   impõe  o celibato obrigatório   para seus sacerdo-
tes. Ao rito latino pertencem a Igreja Católica Apostólica 
Romana com o rito latino romano e o rito ambrosiano e 
galicano.

 Já o rito bizantino é composto pelas igrejas greco-mel-
quita, grega ucraniana, rutena, eslovaca, búlgara, romena, 
ítalo-albanesa, georgiana, comunidade russa, comunidade 
albanesa e bielorrussa. Ao rito armênio pertence à Igreja 
Armênia. Ao rito antioquino pertencem as Igrejas Siríaca, 
Maronita e Siríaca Malankar. Ao rito alexandrino perten-
cem as Igrejas Copta e Etíope.  Todas estas Igrejas são 
católicas e nenhuma delas tem o celibato obrigatório. 

Desde o inicio da Igreja houve padres casados e ce-
libatários. Mas  o celibato era opcional.  Só bem depois, 
por motivos não muito evangélicos, foi imposto a obriga-
toriedade do celibato para os sacerdotes. No decorrer da 
história muitos têm pedido para que se mude esta regra.  
A disciplina celibatária deve ser tomada na devida consi-
deração. É um  elemento importante mas não é fundamen-
tal. O problema maior está na obrigatoriedade do celibato 
que considero contra os direitos fundamentais da pessoa 
humana e uma apostasia biológica. O sacerdote, às vezes, 
por não poder ter uma esposa, possui uma amante ou t em 
outro relacionamento qualquer. A culpa disto é muito mais 
da igreja do que dele. Por conta desta lei a igreja perde 
um grande exército de padres que poderiam se casados, 
estarem a serviço do Evangelho.

Em ritimo acelerado a Estrada de Santa Fé é 
reconstruída  pelo governador Camilo Santana

FOTO DE HENRIQUE MAIA

A estrada vicinal no muni-
cípio do Crato que liga a ci-
dade aos distritos de Santa Fé 
e Monte Alverne está sendo 
reconstruída sob a coordena-
ção do Departamento Esta-
dual de Rodovias - DER-CE 
que anuncia sua conclusão em 
540 dias. A construção do tre-
cho da CE 561 com 13 km de 
extensão terá investimento de 
R$ 12.906.764,11 e está sendo 
executado pela empresa Cons-
trutora Luiz Costa Ltda.

A estrada terá movimen-
tação de terra, pavimento rí-
gido, serviços de drenagem, 
revestimento asfáltico, sinali-
zações horizontais e verticais 
e proteção ambiental. O proje-
to se estende também, a recu-
peração do trecho da CE - 292 
entre Crato e Nova Olinda.

Essa obra vem sendo ques-
tionada há décadas pelas lide-
ranças comunitárias dos dois 
distritos que incessantemente 
vêem cobrando sua recons-

trução, visto que essa estrada 
viabiliza a mobilidade de uma 
população com mais de cinco 
mil habitantes.

O ponto crucial, que em-
pancou a reconstrução da 
estrada de Santa Fé foi o po-
sicionamento da Prefeitura 
Municipal do Crato que sem-
pre alegou não ter meios nem 
recursos para assumir as obras 

e o Governo do Estado que 
justificava sua ausência por 
não ser de sua responsabili-
dade as estradas vicinais dos 
municípios. Decorria o tempo 
e nada era resolvido, até que 
o governador Camilo Santa-
na resolveu que o Governo 
do Estado iria construir a es-
trada. Até então, por mais de 
uma década, os dois distritos 

tiveram que trafegar por estra-
das esburacadas que faltavam 
tudo, inclusive sinalização. 
Os transportes alternativos 
chegam a cobrar R$ 6,00 por 
passageiro para levá-lo por 50 
minutos em 13 quilômetros de 
buraqueira, quando o preço 
normal seria no máximo R$ 
2,00 a exemplo dos ônibus 
Crato-Juazeiro. 

<< MÁQUINAS PESAS e caminhões movimentam a terra para construir uma base sólida e rígida 
para receber uma camada asfáltica de boa qualidade.

Reportagem de
Luiz José dos Santos

Aproveitando o feriado de 
nossa Padroeira e antes de via-
jar à Fortaleza, a fim de visitar 
o ex-prefeito Carlos Cruz que 
se submeteu a uma cirurgia 
cardíaca, o prefeito Raimundo 
Macedo se reuniu com o de-
putado federal e prefeito elei-
to, Arnon Bezerra. Foi o pri-
meiro encontro entre os dois 
após o pleito municipal em 
Juazeiro do Norte e teve o ob-
jetivo de discutir sobre a tran-
sição de governo. Raimundão 
prometeu que vai criar todas 
as condições necessárias para 

que o futuro prefeito assuma 
sabendo a real situação do 
município.

Do seu governo, ele apre-
sentou a equipe que vai cuidar 
da transição no caso o Procura-
dor Geral do Município, João 
Vítor Grangeiro; o Secretário 
da Cidade, Francisco da Silva 
Lima; e a Secretária de Ges-
tão, Raimunda Zarele. Por sua 
vez, Arnon ficou de indicar 
quatro nomes e um deles de-
verá ser o atual vice-prefeito e 
seu irmão, Luiz Ivan Bezerra. 
Raimundão antecipou a garan-
tia de uma transição tranqüila 
para que o futuro gestor possa 
conhecer a verdadeira situa-
ção de cada secretaria.

Além disso, ações e obras 
em execução e projetos de 
interesse de Juazeiro em Bra-
sília e junto ao Governo do 
Estado. Os dois conversaram 

Raimundão se reúne com o prefeito eleito Arnon Bezerra 
parar tratar sobre a transição em Juazeiro do Norte
Assessoria de Comunicação

da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

E-mail: imprensa.juazeiro@
juazeiro.ce.gov.br

muito a respei-
to do municí-
pio e Arnon 
procurou obter 
in fo rmações 
sobre as maio-
res dificulda-
des apontadas 
como quedas 
em repasses 
e a escassez 
de recursos. 
R a i m u n d ã o 
prometeu que 
vai colaborar e 
orientar duran-
te a transição e 
sempre que for 
preciso mesmo 
sem participar 
da futura ad-
minis t ração . 
Ele lembrou que, hoje, o pro-
cesso de transição é lei muni-
cipal para que os gestores não 

enfrentem as dificuldades que 
teve pela indisposição do pre-
feito que o antecedeu

<< ENTENDIMENTOS políticos é uma contingencia 
natural entre o atual prefeito Raimundo Macedoi e o eleito 
deputado federal Arnon Bezerra que tem seu irmão José 
Ivan Bezerra como vice de Raimundão

O campus de Juazeiro do 
Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) realiza de 18 a 21 de 
outubro as atividades da Se-
mana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. A programação 
abrange minicursos, oficinas, 
palestras, mesas-redondas, 

apresentação de trabalhos 
científicos, visitas técnicas, 
mostras culturais e artísticas.

O evento tem entrada gra-
tuita, para efetuar a inscrição 
nos minicursos e oficinas bas-
ta preencher o formulário de 
inscrição on-line disponível 
em ifce.edu.br/juazeirodonor-
te. A participação nas demais 
atividades não necessita de 
inscrição. A  I Semana de En-
genharia Ambiental e o “Uni-
verso IFCE” integram a pro-
gramação.

O “Universo IFCE” leva à 
sociedade cearense informa-

ções sobre as ações de ensino, 
pesquisa e extensão desenvol-
vidas pela instituição. Durante 
esse evento, os estudantes das 
escolas públicas da região do 
Cariri terão a oportunidade de 
conhecer os cursos ofertados 
pelo IFCE-campus de Juazei-
ro do Norte na segunda edição 
da Feira de Profissões, que 
acontecerá na sexta-feira (21). 
Professores interessados em 
agendar a visita a essa feira, 
podem entrar em contato pelo 
telefone 2101-5321.  

A Semana Nacional de Ci-
ência e Tecnologia (SNCT)  é 

organizada sempre no mês de 
outubro, sob a coordenação 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações, e Comu-
nicações (MCTIC), e  busca 
aproximar a Ciência e a Tec-
nologia da população, promo-
vendo eventos que congregam 
centenas de instituições com 
atividades de divulgação cien-
tífica em todo o país. A ideia é 
criar uma linguagem acessível 
à população, por meios inova-
dores que estimulem a curiosi-
dade e motivem a população a 
discutir as implicações sociais 
da ciência.

IFCE campus de Juazeiro do Norte abre inscrições para 
atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Sheyla Graziela 
Jornalista (MTb 1869 JP-CE )

IFCE - Campus de Juazeiro do 
Norte (88) 2101- 5328
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Perante o quadro de transformação das relações empre-
gatícias que se encontra o cenário nacional onde empresas 
buscam profissionais qualificados, experientes e com custos 
baixos, alguns profissionais precisam rever sua trajetória pro-
fissional para que não fiquem fora do mercado diante deste 
real cenário. O desenvolvimento de suas carreiras são inter-
rompidos, planos e sonhos são adiados, vida financeira re-
quer cuidado dobrado, estilo de vida forçosamente adaptado. 
O profissional vivente desta realidade caminha para um novo 
status profissional, a adaptação não está mais ligada a identi-
ficação do cargo ou da profissão mas sim ao preenchimento 
das necessidades básicas de higiene, ou seja, alimentar-se, 
transportar-se, pagar contas essenciais. Para não reviver o de-
sespero do desemprego, a refletir sobre todas as indagações, 
questões sem respostas e incertezas de futuro, levando até a 
casos extremos de interrupção da própria vida, muitos desses 
profissionais se submetem ao rebaixamento de seu cargo na 
hierarquia do mundo organizacional. 

Quando a realidade do desemprego surge na vida de al-
guns profissionais e estes encontram uma recolocação onde 
o cargo oferecido é inferior ao anteriormente ocupado, estes 
entram em conflitos internos e com seus próximos. A acei-
tação pessoal para este novo cenário requer um comprome-
timento interno e com o meio, as relações afetivas precisam 
estar fortemente condizentes e esperançosas. A auto estima 
tende a cair, e ela é essencial para uma vida satisfatória, pois 
afeta crucialmente todos os aspectos de nossa existência. 
“Segundo Nossas reações aos acontecimentos cotidianos são 
determinadas por quem e pelo que pensamos que somos. A 
auto estima é composta por dois sentimentos: de competên-
cia pessoal e de valor pessoal. Em outras palavras, é a soma 
da autoconfiança com o auto respeito. Ela reflete nossa capa-
cidade de lidar com os desafios da vida, entender e dominar 
os problemas e o direito de ser feliz, respeitar e defender os 
próprios interesses e necessidades” (Sedikides&amp; Grega, 
2003). De acordo com o terapeuta JohhBradshaw, a auto es-
tima inclui a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si 
mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em 
algum grau ela pode ser construída como uma característica 
permanente de personalidade ou como uma condição psico-
lógica temporária. 

Ao afirmarmos com otimismo sobre nossas competências 
e estado que nos encontramos no momento como algo passa-
geiro e necessário para nós mesmos, conseguimos enxergar 
horizontes e vivenciar o momento com aceitação. Acreditar 
em nós, em nossos valores e em o que adquirimos até o pre-
sente momento, nos dar forças para seguir em frente. Traba-
lhando nossa auto estima para um estado momentâneo pode-
mos conseguir superar o que antes parecia um regresso e que 
poderá ser encarado como um degrau para o progresso.

Regressão de Carreira e o 
impacto na auto estima

Julianne Siqueira é 
administradora de empresa  

especialista em RH - Recursos 
Humanos - Reside  e trabalha 

em Petrolina Pernambuco

Medeia Vozes, criação co-
letiva da Tribo de Atuadores 
Ói Nóis Aqui Traveiz de Porto 
Alegre/RS, com patrocínio da 
Petrobras, será apresentada de 
12 a 23 de outubro, de quartas 
a domingos, no Centro Cul-
tural RFFSA (Rua Ratisbona, 
189) na cidade do Crato/CE, 
com entrada franca. As senhas 
serão distribuídas 30 minutos 
antes do espetáculo. Além das 
apresentações, o grupo tam-
bém ministra uma serie de 
atividades formativas como: 
workshop/vivência com a Tri-
bo, palestra, filme e a desmon-
tagem Evocando os Mortos 
Poéticas da Experiência.

 Este Projeto foi selecio-
nado pelo Programa Petro-
bras Distribuidora de Cultura 
2015/2016. As atividades con-
tam com o apoio da Univer-
sidade Regional do Cariri, do 
SESC Crato e da Secretaria de 
Cultura CRATO – CE.
Dias e horários de Medeia Vo-
zes:
Dia 12 de outubro, às 19h30
Dias 13, 14 e 15, 16 de outu-
bro, às 0h
Dias 19, 20, 21, 22 e 23 de ou-
tubro, às 19h30

Na encenação da Tribo 
de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz o mito de Medeia é 
reinventado. Medeia livra-se 
da imagem de infanticida e 
aparece representada em ou-
tros termos: trata-se da mulher 
que ousou desafiar a política 
estabelecida, foi punida por 
seu senso de independência e 
liberdade e banida da cidade 
por saber de crimes que não 
deviam ser revelados. A base 
para a criação de Medeia Vo-
zes é o romance homônimo 
da alemã Christa Wolf (1929-
2011). Em suas investigações, 
a escritora bebeu em outros 
estudos da arqueologia, mito-
logia e sociologia. Retornou às 
bases do matriarcado primitivo 
e da fundação das sociedades. 
Wolf tomou uma versão antiga 
e desconhecida do mito para 
afirmar Medeia como uma 
mulher vítima dos valores e 
das necessidades do patriarca-
do, que não cometeu nenhum 
dos crimes de que a tragédia 
de Eurípides a acusa. 

          O espetáculo forma 
uma obra polifônica, no qual, 
além das vozes dos persona-
gens narradores do romance, 
somam-se vozes de mulhe-
res contemporâneas como as 
revolucionárias alemãs Rosa 
Luxemburgo e Ulrike Mei-
nhof, a somali Waris Diriiye, 
a indiana Phoolan Devi e a 
boliviana Domitila Chungara, 
que enfrentaram de diferentes 
maneiras a sociedade patriar-
cal em várias partes do mun-

do. Medeia Vozes é Teatro de 
Vivência, onde o espectador 
é convidado a vivenciar o es-
petáculo através de seus cinco 
sentidos, de maneira interativa 
com os atuadores, potenciali-
zando radicalmente a capaci-
dade transformadora do teatro. 
Medeia Vozes foi o espetácu-
lo mais premiado da história 
do teatro gaúcho, recebendo 
o Prêmio Açorianos em 8 ca-
tegorias (melhor espetáculo,  
atriz para Tânia Farias, dire-
ção, cenografia, iluminação, 
trilha original, dramaturgia e 
produção) e Prêmio de Melhor 
Espetáculo pela Escola de Es-
pectadores.

Com a criação coletiva 
Medeia Vozes a Tribo de Atu-
adores Ói Nóis Aqui Traveiz 
dá continuidade ao Projeto 
Raízes do Teatro e segue uma 
linha de investigação sobre te-
atro ritual de origem artaudia-
na e performance contemporâ-
nea. Este projeto já trabalhou 
com mitos que resultaram nos 
espetáculos: Antígona Ritos 
de Paixão e Morte (1990), 
Missa para Atores e Público 
sobre a Paixão e o Nascimento 
do Doutor Fausto de Acordo 
com o Espírito de Nosso Tem-
po (1994) e Aos Que Virão 
Depois de Nós Kassandra In 
Process (2002) apresentada no 
Crato em 2003.

           Para contemplar o 
plano de acessibilidade, o es-
petáculo Medeia Vozes contará 
com serviço de audiodescrição 
e linguagem de libras, datas a 
confirmar.

Atividades
formativas

Nos dias 17 e 18 de outu-
bro será realizado o workshop 
“Vivência com a Tribo”, das 9h 
às 12h, no Centro de Artes da 
Universidade Regional do Ca-
riri (Av. Castelo Branco, 1056 
– Pirajá Nuazeiro do Norte - 
CE). O workshop, aberto aos 
grupos locais, estudantes de 
teatro e público em geral, con-
siste em um encontro coorde-
nado pelos atuadores do gru-
po, que investiga movimento e 
voz para a ampliação do corpo 
do ator e a ocupação do espa-
ço teatral. As inscrições são 
gratuitas pelo e-mail terreira.
oinois@gmail.com de 10 a 14 
de outubro.

No dia 17 de outubro, às 
15h, no Centro de Artes da 
Universidade Regional do Ca-

riri (Av. Castelo Branco, 1056 
– Pirajá Nuazeiro do Norte - 
CE) acontecerá a exibição do 
documentário “Raízes do Tea-
tro”, do cineasta Pedro Isaias 
Lucas, apresentando um dos 
principais eixos do trabalho de 
criação do Ói Nóis Aqui Tra-
veiz, que pesquisa as origens 
ritualísticas do teatro. As se-
nhas serão distribuídas 30 mi-
nutos antes do filme.

No dia 18 de outubro, às 
19h, no Teatro Adalberto Va-
mozi SESC-Crato (Rua André 
Cartaxo, 443 bairro São Mi-
guel), acontecerá a apresenta-
ção da “Desmontagem Evo-
cando os Mortos – Poéticas da 
Experiência” com a atriz Tâ-
nia Farias. Na desmontagem, 
a atriz desnunda seu próprio 
processo de criação de per-
sonagens e do grupo Ói Nóis 
Aqui Traveiz, além de discutir 
questões de gênero. As senhas 
serão distribuídas 30 minutos 
antes da Desmontagem.

No dia 25 de outubro, às 
14h30, no Centro de Artes da 
Universidade Regional do Ca-
riri (Av. Castelo Branco, 1056 
– Pirajá Nuazeiro do Norte 
- CE), será realizado o deba-
te “Teatro de Grupo e a Cena 
Contemporânea” com grupos 
teatrais da cidade, no qual se-
rão compartilhadas experiên-
cias sobre o processo de cria-
ção no teatro de grupo.

Com entrada franca em 
toda programação, é uma opor-
tunidade única - para o público 
em geral, artistas, pesquisado-
res e estudantes de teatro - de 
entrar em contato com a obra 
de um dos grupos mais antigos 
do país.

Tribo de Atuadores 
Ói Nóis Aqui

Traveiz
38 Anos!

 
Durante quase quatro déca-

das, a Tribo de Atuadores Ói 
Nóis Aqui Traveiz construiu 
uma trajetória que marcou 
definitivamente a paisagem 
cultural do Brasil. Com a ini-
ciativa de subverter a estrutura 
das salas de espetáculos e o 
ímpeto de levar o teatro para 
a rua, abriu novas perspectivas 
na tradicional performance 
cênica do sul do país. A de-
terminação em experimentar 
novas linguagens a fez seguir 
caminhos nunca trilhados por 
aqui. Com base nos preceitos 

de Antonin Artaud e do teatro 
revolucionário, investiga com 
rigor todas as possibilidades 
da encenação. Na busca de 
uma identidade, desenvolveu 
uma estética própria, funda-
da na pesquisa dramatúrgica, 
musical, plástica, no estudo da 
história e da cultura, na experi-
mentação dos recursos teatrais 
a partir do trabalho autoral do 
ator, estabelecendo um novo 
modo de atuação. Seu centro 
de produção, a Terreira da Tri-
bo de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz, ocupa lugar de desta-
que entre os espaços culturais 
do Rio Grande do Sul, sendo 
igualmente apontada como 
uma referência de âmbito na-
cional. 

Funciona como escola de 
formação de atores e, prin-
cipalmente, como ponto de 
aglutinação de pessoas e pro-
fissionais dos mais diversos 
segmentos, fomentando a 
criação artística em diferentes 
áreas. A organização da Tribo 
é baseada no trabalho coletivo, 
tanto na produção das ativida-
des teatrais, como na manu-
tenção do espaço. Para a Tribo 
de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz o teatro é instrumento 
de desvelamento e análise da 
realidade; a sua função é so-
cial: contribuir para o conhe-
cimento dos homens e o apri-
moramento da sua condição.

Ficha técnica 
Medeia vozea

Criação coletiva da Tribo de 
Atuadores Ói Nóis Aqui Tra-
veiz inspirada livremente no 
romance homônimo de Christa 
Wolf.
Roteiro, encenação, cenografia, 
figurinos e iluminação da Tri-
bo de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz.
Música: Johann Alex de Souza
Preparação Vocal: Leonor 
Melo
Atuadores: Tânia Farias, Paulo 
Flores, Clélio Cardoso, Marta 
Haas, Eugênio Barboza, Eduar-
do Arruda, Arlete Cunha, Paula 
Carvalho, Roberto Corbo, Le-
ticia Virtuoso, Mayura Matos, 
Luana da Rocha, Keter Atácia, 
Alex Pantera, Lucas Gheller, 
Pascal Berten e Júlio Kaczam
Operação de luz e som: Daniel 
Steil e Márcio Leandro
Contrarregra: Thales Rangel

Serviço:
O que: Espetáculo Medeia Vo-
zes da Tribo de Atuadores Ói 
Nóis Aqui Traveiz
Onde: Centro Cultural RFFSA 
(Rua Ratisbona, 189)  
Quando: Dias e horários de 
Medeia Vozes:
Dia 12 de outubro, às 19h30
Dias 13, 14 e 15, 16 de outu-
bro, às 0h
Dias 19, 20, 21, 22 e 23 de ou-
tubro, às 19h30
Classificação indicativa: 16 
anos
Entrada Franca. As senhas se-
rão distribuídas 30 minutos an-
tes do espetáculo. 

Medeia Vozes em Terras Nordestinas!
Release :

www.oinoisaquitraveiz.com.br
Paula Carvalho

paula.terreira@gmail.com
(51) 8111 0371 / 9396 11 40 / 

9999 45 70

Funciona como escola de formação de atores e, principalmente, como ponto de 
aglutinação de pessoas e profissionais dos mais diversos segmentos.
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Aline Maria
“Uma das coisas 
que eu aprendi 
da maneira mais 
difícil foi que não 
vale a pena ficar 
desanimada. O certo 
é manter-se ocupada 
e fazer do otimismo 
um modo de vida”

Em sociedade tudo se sabe ...

Sai um livro/documento sobre o Padre Cícero
Chega-nos às maõs mais 

um livro sobre o Padre Cícero, 
não se trata de um livro co-
mum, esse foi escrito por Sávio 
Hedwiges que teve em seu avô 
José Edwiges Filho um narra-
dor dos fatos vivenciados junto 
e no dia a dia do Padre Cícero. 
A preocupação de Sávio foi 
corrigir algumas distorções 
sobre as histórias transmitida 
de boca em boca, muitas vezes 
aumentadas ou diminiuidas. 
Esse livro “História de Juazei-
ro do Norte a a Vida de Padre 
Cícero” traz um descritivo das 
conversas informais e das coi-
sas ditas sem pretenções de que 
um dia isso fossem parar nos 
livros de história.  São regis-
tros de ocorrência de romeiros 
que vinham de longe para se 
aconselhar com o Padre Cíce-

ro e dele ouvia 
premunições 
inacreditáveis, 
mas que nop 
decorrer do 
tempo aconte-
ciam.

Enfim é um 
compêndio de 
fatos e aconte-
cimentos que 
passaram des-
percebidos por 
muitos histo-
riadores, mas 
que se torna-
ram importan-
te para Sávio 
Edwiges que 
teve uma outra 
visão histórica 
do santo Padre 
Nordestino.

Projeto “Fotografias do Crato 
ontem e hoje” continua com sua 
exposição em vários lugares

<< PRAÇA DA SÉ > toda equipe do Club da fotografia: Janildo Bantim, Alan Bastos, Gui-
lherme Pinheiro, Roberto Jamacaru, Seila Aires, Jocildo Bantim, Franci Lima, Valter Pinheiro 
e Luiz José dos Santos, (Jackson Bantim está ausente nessa foto) responsáveis pelo impor-
tante trabalho que vem cumprindo uma concorrida agenda de exposições.

Lázaro Lopes Fontinele aniversaria
Nesse dia 22 de outubro 

próximo aniversaria o bancário 
aposentado e empresário Láza-
ro Fontinele que nasceu em 
Crateus, zona norte do estado, 
mas fez de Crato sua segunda 
terra natal. Em Crato construiu 
sua vida, nasceram seus filhos e 
após sua aposentadoria do Ban-
co do Brasil tornou-se um em-
presário gráfico e mine granjei-
ro nas horas vagas.

Foi Lázaro que implantou, 
em sua época, uma das mais 
modernas gráficas do interior 
Cearense > Gráfica Universi-
tária que após se aposentar de 
todas as atividades passou para 
os filhos. 

Agora está ai numa vida que 
nem pediu a Deus numa ampla 
e irrestrita aposentadoria

Bem-vindo ao Crato

Por muitos anos essa foi 
a visão receptiva do Crato, 
da estação do trem a imagem 
de Cristo Redendor de braços 
abertos dava boas-vindas aos 
passageiros e visitantes que 
chegavam à Princesa do Cari-
ri, inclusive dos trens trazidos 
pela velhas Maria fumaça, lá 
pelos idos de 1950 e tempos da 
RVC - Rede Viação Cearense, 
depois RFFSA Rede Ferrovi-
ária Federal Sociedade Anô-
nimas já com a locomotivas a 
diesel.

Hoje com a moderna tecno-
logia surge o “Droner,” um mi-
núsculo helicóptero que com 

uma câmara filme e fotografa 
do alto e nos possibilitar fazer 
fotos inimagináveis. O Droner 
além de útili virou moda em 
todo o mundo.

Essa fotografia e outras da 
Praça Francisco Sá e da boni-
ta estação do trem foram pos-
síveis graças a gentileza do 
médico Romberto Jamacaru 
Filho, que tem no Drone um 
hobby para seus momentos de 
entretenimento.

A Praça Francisco Sá, tam-
bém conhecida como: praça 
da estação, praça dos ônibus 
e praça Cristo Redendor é um 
marco da história do Crato an-

tigo. Infelizmente os sucessi-
vos prefeitos não lhes tem dado 
seu devido e merecido valor. 
A Praça Francisco Sá, nome 
que presta homenagem ao en-
genheiro que determinou que 
a linha ferrea, em construção 
no sul do Ceará, terminaria em 
Crato, tem seus encantos como 
a estátua de Cristo Redentor, a 
Samaritana com seu vaso jor-
rando, o que deveria ser a água 
pura do Crato e um fonte que 
já teve seu projeto original mu-
dado inúmeras vezes.

A Praça Francisco Sá é um 
dos agradáveis logradouros do 
Crato.

<< PARABÉNS de familiares e amigos. Na foto Lázaro Fontinele 
com sua nora esposa de Lázaro Filho


