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Parceria internacional pode voltar 
a incentivar a produção de etanol 

SEST/SENAT realiza 
o V Comando de saúde 
na BR 116 na cidade de 
Milagres

Juazeiro do Norte 
promove a 1ª Semana 
da Prematuridade

Banco Mundial e 
Secretaria das Cidades  
do Estado do Ceará 
visitam obras no Cariri

Governo do Ceará 
asfalta CE 288 que liga 
Rodovia Pe. Cícero a 
cidade de Granjeiro

Novembro azul tem como símbolo um bigode
No exterior a campanha 

é chamada de Movember 
(Moustache + November em 
inglês. Bigode e Novembro). 
Começou em um Pub, na 
Austrália, em 1999. Um gru-
po de amigos teve a ideia de 
deixar o bigode crescer du-
rante todo o mês como apoio 

à conscientização da saúde 
masculina e arrecadação de 
fundos para doação às insti-
tuições de caridade. O mês 
de novembro foi o escolhido 
justamente por comemorar 
no dia 17 o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Prós-
tata.                         Pág; 06

<< DIPLOMACIA Brasil ressuscita a antiga “diplomacia do etanol”, agora rebatizada como “diplomacia da bioenergia”, lançando uma plataforma 
com 19 outros países para ganhar escala na produção de biocombustíveis de segunda geração, a partir da quebra de celulose, a fim de reduzir 
emissões do setor de transporte. Leia mais detalhes na página 03
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OPINIÃO

O que aconteceu no dia de
Nossa Senhoras das Neves

HUMBERTO PINHO Seca - carta ao
Governo Temer

EDITORIAL

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Corajosa

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

esta Gazeta de Notícias

VIVIAN ANTUNES

As secas no nordeste

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.

Estou na Povoa do Varzim, 
cidade cosmopolita, de magnifi-
cas praias, bordadas pelo manso 
Atlântico.

Este ano, nem a “ famosa” 
nortada, veio visitar as iodadas 
areias, das célebres praias, fre-
quentadas por turistas de várias 
nacionalidades.

Como na Vila de A-Ver-o-Mar, 
nesse quente mês de Agosto, havia 
festa, em honra de Nossa Senhora 
das Neves, com rijo arraial, resolvi 
calcorrear, a pé, os poucos quilóme-
tros, que separam o centro da Póvoa 
e a antiga povoação de pescadores, 
imortalizada por Luísa Dacosta. 
Hoje quase descaracterizada, devi-
do à urbanização, que primou, em 
regra, pelo mau gosto.

Chegado à moderna Avenida de 
Nossa Senhora das Neves, e para re-
pousar da caminhada, pelo novíssi-
mo passadiço – feliz iniciativa, que 
veio enriquecer, dando novo aspec-
to à bonita região, – acomodei-me 
em airosa cafetaria, a refrescar-me, 
saboreando suco bem geladinho.

Mal havia chegado, entra cigana 
romena, de saia colorida, roçando 
os pés, a solicitar esmola.

Não é caso inédito, desde que 
escancararam a fronteira, essa “ 
praga” – e outras ainda muito pio-
res, – enxameiam o nosso país.

Mas, como ia dizendo, a lasti-
mosa mulher, em português macar-
rónico, pedia para comer.

Senhora, que bebia seu cafézi-
nho, por piedade, ou para se livrar 
da importuna, disse-lhe que lhe pa-
gava: leite chocolatado e pão com 
manteiga.

Não gostou a “romena” da ofer-
ta, e contrapôs: que queria suco e 
bolo. Irritou-se a senhora, apoiada 
pela empregada da casa. Houve al-
tercação a cigana, após beber sofre-
gamente o leite, saiu amuada.

Sou, várias vezes, abordado por 
pedintes, alguns estrangeiros, em 
restaurantes. Parece-me que se tor-
nou hábito.

Outrora, no tempo da minha 
juventude, só se pedia à porta das 
igrejas – era proibido estender a 
mão, por lei, fora do recinto sa-
grado. Agora pede-se à porta dos 
hotéis, restaurantes, bares… até na 
praia. Curioso é, que quem esmola, 
muitas vezes, fala língua estranha, 
e duvido, até, em certos casos, que 
precise.

A semana passada, rapazinho, 
bem entrajado, com roupas de mar-
ca, estendeu a mão, quando perpas-
sei por ele. Dizia o petiz:

-”Dá-me um euro, para o lan-
che! …”

Sei que é obrigação, já não digo 
como cristão, mas humanamente, 
auxiliar os mais necessitados, mas 
parece-me que anda muita gente 
a governar-se, do mesmo jeito, do 
Mendigo de “Deus lhe Pague…” de 
Coracy Camargo.

A coragem vem com o tempo.
Surge com a necessidade.
Você mora com seus pais e tem 

medo de barata.
A barata surge você grita.
Vem o pai, o irmão, a mãe.
A barata desaparece.
Você mora sozinha e tem medo 

de barata.
A barata surge você vai pra 

cima como um gladiador profis-
sional.

Acho que gladiador tem o cora-
ção muito mais calmo com o seu.

Mesmo assim, com o pobre 
querendo sair pela boca, você cor-
re atrás, mata, esmaga, sapateia 
em cima da coitada.

Já mais calma, mas desespe-
radamente enojada, recolhe os 
restos mortais, lava e desinfeta as 
mãos.

Quando o coração volta a tra-
balhar com tranquilidade, sente-se 
a mais poderosa de todas as mu-
lheres.

No quesito barata você já tem 
coragem.

Coragem cagona, cheia de von-

tade de fugir, mas tem.
E assim, a cada pouco um de-

safio, uma tempestade e um cora-
ção desembestado, pernas moles e 
sangue no olho.

Quando aparece o quesito 
“sangue no olho” os homens se di-
ferenciam dos meninos.

Ou melhor: as mulheres se di-
ferenciam das meninas.

Nessa hora, vai pra cima, enca-
ra com a faca nos dentes.

E aí, a cada barata esmagada, a 
cada chefia assumida, a cada sal-
to, mergulho ou montanha, você 
vai tornando-se mais corajosa um 
pouquinho.

E quando vê: é uma pessoa co-
rajosa, que já faz tudo aquilo que 
fazia tendo que segurar o coração 
com tranquilidade e classe.

Tanto que nem lembra que 
tudo começou por você não querer 
dividir o apartamento com a Dona 
Baratinha.

Vivi Antunes é ajuntadora de 
letrinhas e assim o faz às segun-
das, quartas e sextas no www.vi-
viantunes.wordpress.com

Em face da crítica e insustentável 
situação hídrica que assola parte do 
Nordeste, em especial o Estado do 
Ceará, é hora de demonstrar o cará-
ter humanitário do vosso governo ao 
voltar a atenção, efetivamente e sem 
contemporizações, para esse gra-
víssimo problema. Não cabem mais 
postergações haja vista serem milha-
res de casos de sobrevivência e já na 
iminência do caos absoluto. Torna-se 
imprescindível que, como medida ur-
gente e prioritária, a Presidência da 
República tome a iniciativa de con-
vocar o especialíssimo Batalhão de 
Engenharia do Exército e a ele se lhe 
atribua a COORDENAÇÃO, rigoro-
sa e ajustada, da conclusão das obras 
da Transposição do São Francisco, o 
que mitigaria a situação da popula-
ção dessas áreas afligidas já que é o 
único recurso com o qual podemos 
contar até que a situação climática se 
normalize, se é que ocorrerá. Nossos 
reservatórios (açudes) estão pratica-
mente secos e as perspectivas atuais 
não são otimistas. Como consequên-
cias ocorrerão perdas humanas e to-
tal dizimação dos rebanhos nas áreas 
mais atingidas. Os recursos que vie-
rem a ser aplicados serão menos one-
rosos ao País do que se o problema 
permanecer descurado.

Embora seja nosso propósito ex-
clusivo tratar apenas desse grave 
problema climático, indicando solu-
ções plausíveis, de outro ângulo tal 
iniciativa da parte do Governo Fe-
deral, sob a vossa habilidosa gestão, 
seria uma forte estratégia, inclusive 
com repercussão política no propósi-
to de redimir e consolidar a imagem 
do atual governo perante a Socieda-
de, em especial da Região Nordeste. 
Não é que se lhe atribuamos culpa 
por essa adversa conjuntura, de modo 
algum, mas negligências que decor-
rerem a partir do início da vossa ges-
tão como nosso Excelentíssimo Pre-
sidente da República,  poderão lhes 
ser cobradas de forma efetiva quanto 
incisiva. A situação é a mais propícia 
para que, em uma atitude estratégica 
e perspicaz, sejam minimizadas as 
críticas improcedentes ao vosso go-
verno e com repercussão favorável 
até para a imagem pessoal de Vossa 
Excelência. A hora é esta!

Na expectativa de vossa humani-
tária e obsequiosa atenção,

Respeitosamente,
José Hildeberto Jamacaru de Aquino
Travessa Joaquim Ferreira de Matos, 
420
62.900-000 - Russas (CE)
hildebertoaquino@yahoo.com.br

Ao contrário do que muitos 
pensam, a seca não atinge toda 
região nordeste. Ela se concen-
tra numa área conhecida como 
Polígono das Secas. Esta área 
envolve parte de oito estados nor-
destinos (Alagoas, Bahia, Ceará, 
Minas Gerais, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe) e parte do norte de Mi-
nas Gerais. 

Causas da Seca
As principais causas da seca 

do nordeste são naturais. A região 
está localizada numa área em que 
as chuvas ocorrem poucas vezes 
durante o ano. Esta área recebe 
pouca influência de massas de 
ar úmidas e frias vindas do sul. 
Logo, permanece durante muito 
tempo, no sertão nordestino, uma 
massa de ar quente e seca, não ge-
rando chuvas

O desmatamento na região da 
Zona da Mata também contribui 
para o aumento da temperatura na 
região do sertão nordestino.

Características da região
-Baixo índice pluviométrico 

anual (pouca chuva);
-Baixa umidade;
-Clima semi-árido;
-Solo seco e rachado;
-Vegetação com presença de 

arbustos com galhos retorcidos e 
poucas folhas (caatinga);

-Temperaturas elevadas em 
grande parte do ano.

Seca, fome e miséria: um pro-
blema social

A seca, além de ser um pro-
blema climático, é uma situação 
que gera dificuldades sociais para 
as pessoas que habitam a região. 
Com a falta de água, torna-se difí-
cil o desenvolvimento da agricul-
tura e a criação de animais. Desta 
forma, a seca provoca a falta de 
recursos econômicos, gerando 
fome e miséria no sertão nordes-
tino. Muitas vezes, as pessoas 
precisam andar durante horas, sob 
Sol e calor forte, para pegar água, 
muitas vezes suja e contaminada. 
Com uma alimentação precária 
e consumo de água de péssima 
qualidade, os habitantes do ser-
tão nordestino acabam vítimas de 

muitas doenças.
O desemprego nesta região 

também é muito elevado, provo-
cando o êxodo rural (saída das 
pessoas do campo em direção as 
cidades). Muitas habitantes fogem 
da seca em busca de melhores 
condições de vida nas cidades.

Estas regiões ficam na depen-
dência de ações públicas assisten-
cialistas que nem sempre funcio-
nam e, mesmo quando funcionam, 
não gera condições para um desen-
volvimento sustentável da região.

Ações para diminuir o impacto 
da seca

-Construções de cisternas, açu-
des e barragens;

-Investimentos em infra-estru-
tura na região;

-Distribuição de água através 
de carros-pipa em épocas de estia-
gem (situações de emergência);

-Implantação de um sistema 
de desenvolvimento sustentável 
na região, para que as pessoas não 
necessitem sempre de ações assis-
tencialistas do governo;

-Incentivo público à agricultu-
ra adaptada ao clima e solo da re-
gião, com sistemas de irrigação.

Transposição do
rio São Francisco

A transposição do rio São Fran-
cisco é um projeto do governo fe-
deral que visa a construção de dois 
canais (totalizando 700 quilôme-
tros de extensão) para levar água 
do rio para regiões semi-áridas do 
Nordeste. Desta forma, diminuiria 
o impacto da seca sobre a sofrida 
população residente, pois facilita-
ria o desenvolvimento da agricul-
tura na região.

A Seca de 2012
A seca que atingiu o nordeste 

no começo de 2012 foi a pior dos 
últimos 30 anos. A região mais 
afetada foi o semiárido nordestino, 
principalmente do estado da Bahia. 
Neste estado, cerca de 230 municí-
pios foram atingidos. Municípios 
de Alagoas, Ceará e Piauí também 
sofreram com a falta de chuvas. A 
seca trouxe muito prejuízo para as 
principais fontes de renda da região: 
pecuária e agricultura de milho e 
feijão. Autora: Edith Oliveira Menezes

Fique bem informado 
sobre os temas e questões 

regionais
LEIA a

GAZETA DE NOTÍCIAS
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EMPREGO: Gerente de loja
-- Empresa no segmento de Varejo contrata 
Gerente de Loja do sexo feminino :
Desejável experiência com vendas e gestão
Interessados enviar currículo para E-mail:

vagasconfidencias.if@gmail.com

VENDO TERRENO 
Na Palmeirinha dos Brito em Ponta da Serra - medin-
do 27 m X 55 metros de frente, com Energia - Água 
encanada - Rua calçada - Casa nova (inacabada) - 
Boa vizinhança - Fruteiras: Manga - Caju - Acerola 
e Banana, a 15 minutos do Crato - Preço a combinar 
- TRATAR pelo tel: (88) 98133 5158 com Gildo

VENDO UMA CASA
No Parque Grangeiro em terreno 12 m X 30 de fundo a 
Rua Pedro Bantim, 30 - entrada do Rotary Club.
Com 4 quartos (duas suites), 3 salas, cozinha e área de 
serviço - garagem, dependencia de empregada, jardim 
e amplo quintal.

PREÇO DE OCASIÃO
Informações com Morais tel: (88) 99767 5316/ 98878 2724

Levantamento com 130 usi-
nas revela detalhes sobre pro-
dutividade agrícola e industrial 
do setor sucroenergético

Analisar as usinas de açú-
car e etanol no Brasil não é ta-
refa fácil. Dizer que as usinas 
são ineficientes é ignorar a eli-
te sucroenergética e, ao mesmo 
tempo, o setor possui empresas 
em situação lastimável.

Uma companhia pode ter 
baixa produtividade no cam-
po, alta eficiência na usina 
e saúde financeira crítica. O 
campo, a indústria e as finan-
ças impactam de forma dife-
rente cada unidade de produ-
ção no Brasil. Com variações 
gritantes entre elas.

Assim, uma das melhores 
formas de estudar o mercado é 
coletar indicadores a partir de 
uma amostra grande de usinas. 
Exatamente o trabalho que um 
grupo de pesquisadores se pro-
pôs a fazer. Neste ano a amos-
tra alcançou 130 usinas.

A grande heterogeneidade 
e distância entre a competiti-
vidade das usinas brasileiras 
fazem com que as mesmas se 
situem entre dois grupos extre-

mos. Um é das unidades bem 
estruturadas, que têm melhores 
práticas industriais e de mane-
jo e, principalmente, de gestão 
corporativa. O outro é das usi-
nas com baixos indicadores de 
produtividade e elevados cus-
tos de produção, em situação 
crítica tanto operacional quan-
to financeira.

Essa disparidade entre os 
grupos empresarias é o que 
deve determinar qual curso 
cada um seguirá diante de uma 
convergência de fatores que o 

setor deve começar a experi-
mentar, “levando a maioria das 
empresas a terem ligeiras recu-
perações”.

Quadrantes
Analisando a distribuição 

da produtividade agrícola e 
agroindustrial do etanol hidra-
tado na safra 2015/2016, a pes-
quisa dividiu, em um primeiro 
momento, 43 companhias em 
quatro quadrantes.

Em outro foco do trabalho, 
com uma amostra maior, de 56 
unidades de produção, o estudo 

analisou o custo contábil (que 
mede a aplicação de recursos 
para produção, distribuição e 
comercialização de produtos) 
versus a moagem por milhões 
de tonelada de cana. O custo é 
uma ponderação para produ-
ção e comercialização de açú-
car e etanol 

O custo contábil é impor-
tante pois, sem custo de capital 
ou de encargos financeiros, é 
mais fácil avaliar a viabilidade 
econômica, isolando a opera-
ção da usina.

Usinas revelam detalhes sobre produtividade 
agrícola e industrial do setor sucroenergético

Brasil ressuscita a antiga 
“diplomacia do etanol”, agora 
rebatizada como “diplomacia 
da bioenergia”, lançando uma 
plataforma com 19 outros paí-
ses para ganhar escala na pro-
dução de biocombustíveis de 
segunda geração, a partir da 
quebra de celulose, a fim de 
reduzir emissões do setor de 
transporte

O Estado de S. Paulo
Depois de anos sem defen-

der o etanol como uma política 
externa, o Brasil vai reassumir 
sua “diplomacia do etanol” 
– que tinha sido marcante na 
primeira gestão Lula –, agora 
rebatizada de “diplomacia da 
bionergia”. O País lança junto 
com 19 outras nações a “Plata-
forma Biofuturo”, uma parce-
ria para incentivar os chamados 
biocombustíveis avançados e 
ajudar a reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa do setor 
de transporte.

Para o cenário brasileiro, a 
ideia é dar escala para o etanol 
de segunda geração, obtido 
através da quebra de celulose 
do bagaço de cana (e não só do 
açúcar), hoje já obtido por duas 
usinas no Brasil, mas ainda em 

quantidade pequena.
Atualmente o País produz 

cerca de 30 bilhões de litros de 
etanol por ano somente com a 
tecnologia de primeira gera-
ção. De acordo com o governo 
federal, a segunda geração tem 
potencial para aumentar em 
50% a produção.

Esses 15 bilhões de litros 
extras deixariam o Brasil per-
to de cumprir uma das metas 
nacionais junto ao Acordo de 
Paris, que é fazer com que a 
bioenergia (biocombustíveis e 
energia do bagaço) respondam 
por 18% da matriz energética 
até 2030. No caso do etanol, a 
produção teria de saltar para 50 
bilhões de litros.

De acordo com Renato Go-
dinho, chefe da Divisão de Re-
cursos Energéticos do Itama-
raty e um dos nomes por trás 
da plataforma, a ideia é que os 
países trabalhem para oferecer 
soluções rápidas para as emis-
sões de transporte. Hoje, se-
gundo cálculos da Agência In-
ternacional de Energia, o setor 
(que inclui também navegação 
e aviação), responde por 23% 
das emissões de gases de efeito 
estufa de energia.

“A tecnologia de usar mate-
rial celulósico já saiu do labora-
tório e chegou à indústria, mas 
ainda tem alguns problemas 
de escala. Queremos chamar a 
atenção do mundo para essas 
coisas. Países como China e Ín-

dia nunca pensaram em plantar 
cana (porque competiria com 
a produção de alimentos), mas 
com essa tecnologia podem 
usar palha de arroz, de milho 
e extrair mais valor”, disse a 
jornalistas brasileiros em Mar-
rakesh. Já existem seis plantas 
de biocombustível avançado no 
mundo. Duas estão no Brasil 
(Alagoas e Piracicaba). A maior 
está nos Estados Unidos.

Artur Milanez, gerente do 
Departamento de Biocom-
bustíveis, também envolvido 
na plataforma, acredita que o 
modelo pode ajudar a derrubar 
barreiras europeias ao produ-
to, que se estabeleceram por 
causa do potencial risco de a 
cana-de-açúcar roubar espaço 
de alimentos ou impulsionar o 
desmatamento da Amazônia. 
Como o etanol de segunda ge-
ração é feito com resíduos da 
produção de primeira geração, 
não existe pressão para aumen-
to de área.

A retomada da investida bra-
sileira em etanol internacional-
mente ocorre em um momento 
que cresce a tentativa de eletri-
ficar a frota de carros no mun-
do. A Alemanha decidiu em ou-
tubro que vai proibir a venda de 
veículos a combustão (de diesel 
e gasolina) a partir de 2030. E a 
Índia anunciou um plano de só 
ter carros elétricos circulando 
nas ruas naquele ano.

Questionados se isso não 

poderia ser um problema para 
os planos de expansão, Mila-
nez e Godinho disseram acre-
ditar que a mudança não será 
tão imediata quanto a que pode 
ser oferecida já pelo etanol.

“A eletrificação requer tro-
car a frota inteira, infraestrutu-
ra para lidar com as baterias. 
Acho que os planos vêm mais 
do fato de que os países ainda 
não veem outras possibilida-
des de resolver as emissões 
de transporte”, comentou Go-
dinho. “Mesmo nos cenários 
mais otimistas, ainda devemos 
ter motores a combustão por 
um bom tempo”.

Ele acredita também que 
a eletrificação não será num 
primeiro momento soluções 
para o transporte aéreo e na-
val. “Usar biocombustível para 
isso está no mandato da plata-
forma”, explicou.

O evento, sob comando dos 
ministros Sarney Filho (Am-
biente) e Blairo Maggi (Agri-
cultura), será realizado na 22.ª 
Conferência do Clima da ONU, 
que ocorre em Marrakesh. 
Também participam represen-
tantes de Argentina, Canadá, 
China, Dinamarca, Egito, Es-
tados Unidos, Finlândia, Fran-
ça, Filipinas, Holanda, Índia, 
Indonésia, Itália, Marrocos, 
Moçambique, Paraguai, Reino 
Unido, Suécia e Uruguai. “É o 
G20 da bioeconomia”, brincou 
Godinho.

Parceria internacional pode voltar a incentivar 
a produção de etanol em todo o Brasil

Através desta Gazeta de Notícia vem sendo orquestra-
da uma campanha noticiosa para o funcionamento da Usina 
Açusa de Barbalha com propósitos de promover uma reto-
mada à cultura da cana de açúcar em todo o sul do Ceará, 
uma imensa região que há anos vem pairando sobre uma ver-
dadeira inércia agrícola sem precedente em sua história. Esse 
imobilismo incomoda e todo caririense que não vê oportuni-
dade de trabalho, nem mesmo no setor primário que é a agri-
cultura. Todo o vale do Cariri tem suas terras vocacionadas 
para o cultivo da cana de açúcar, principalmente, e estão de-
volutas, sem serventia pela falta de uso adequado. Nada, ou 
quase nada, se produz nas dadivosas terras do Cariri, e saber 
que a região foi um celeiro de frutas e verduras para o sul do 
Ceará e estados vizinhos. 

Estudos já foram feitos e foi diagnosticado que as terras 
do Cariri são propicias aos mais variados cultivos, inclusive 
de plantas exóticas, seu subsolo tem água em abundância, 
além de dimensões imensuráveis vales de terras úmidas para 
a exploração agrícola em duas safras anuais.

O cratense Antonio de Alencar Araripe, conhecido no 
âmbito do Congresso Nacional como o deputado da seca, 
escreveu “O problema das secas e outros ensaios” um livro 
que trata pormenorizando as questões pertinentes as intem-
péries no nordeste e aponta como solução a convivência com 
as secas, dando ao nordestino as oportunidades já sabidas 
pelos sucessivos governos, que é a açudagem, “açudes aos 
milhares” dizia Antonio Araripe. Essa visão nunca foi levada 
a sério ou atendida pelas autoridades.

Para uma remontagem e funcionamento da usina de Bar-
balha demanda tempo, uma década talvez, pela inexistência 
dos canaviais e a falta de incentivo para sua implantação. 
Será como começar do zero, pelas dificuldades com a falta 
de interesse do nordestino pelo trabalho que vive sob os aus-
pícios dos mais variados programas sociais implantadas de 
forma eleitoreira pelos governos petistas. O brasileiro gosta 
de sombra e água fresca e isso o governo oferece sem nenhu-
ma contrapartida.

A usina de Barbalha

Luiz José dos Santos é 
jornalista e diretor editor 

da Gazetade Notícias 

Da Revista NovaCana

Da Revista NovaCana

<< ETANOL é um combustível limpo e apontado como solução para a minimizar a poluição, enquanto 
proposciona milhares de empregos em sua produção.
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F a l t a n -
do um pouco 
mais de um 
mês para o 
Natal o co-
mércio de 
todo o país se 
mobiliza na 
expec ta t iva 
de ter resulta-

Comércio de Várzea Alegre 
gera expectativas de boas 
vendas nesse período natalino

dos positivos, com boas vendas 
nesse final do ano, época con-
siderada a mais rentável para 
os lojistas.

Já inserida neste clima e aos 
poucos ornamentando suas lo-
jas a cidade de Várzea Alegre, 
que tem o segundo maior co-
mércio do centro-sul do estado, 
aguarda com grande expectati-
va um boa movimentação para 
estes próximos 45 dias que ain-
da restam em 2016.

O presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Várzea 
Alegre, Luís Fernando Costa 

Cavalcante, em entrevista à 
reportagem da Gazeta de No-
ticias, diz que os empresários 
estão otimistas com os presu-
míveis resultados levando em 
conta que suas lojas estão com 
estoque renovados e preços 
bem bem competitivos.

Um maior consumo é acre-
ditado, apesar da crise que as-
sola a economina brasileira, 
pelo fatos de ser no Natal a 
época em que todos ficam mais 
sensíveis e presentear é uma 
cultura natalina. (Por Donizete 
de Sousa - colaborador)

<< O MAIOR Várzea Alegre tem o segundo comércio 

Com objetivo de chamar 
atenção para o crescente nú-
mero de partos prematuros, a 
direção do Hospital São Lucas 
promoverá desta segunda-feira 
até o dia 18 a primeira Semana 
de Prematuridade de Juazeiro 
do Norte. Serão palestras, de-
poimentos e bate-papos gratui-
tos sobre prematuridade, como 
prevenir e informações sobre 
as consequências para o bebê, 
sua família e a sociedade. A 
iniciativa se baseia na campa-
nha do Novembro Roxo e no 
Dia Mundial da Prematurida-
de, que transcorre em 17 de 
novembro.

No Brasil, o índice de nas-
cimento prematuro é de 12,3% 
com mais de 300 mil crianças 
por ano o que dá uma média de 
40 bebês a cada hora no país. 
Além disso, a prematuridade 
é a segunda causa de morte 
infantil em crianças abaixo de 

cinco anos e nos óbitos abaixo 
de um ano quando 70% das 
crianças morrem no período 
neonatal. O nascimento de um 
prematuro além de aumentar a 
mortalidade infantil, também 
é causa de sequelas físicas e 
cognitivas, assim como pode 
deixar sequelas psicológicas 
na família.

Segundo a médica neona-
tologista e coordenadora da 
UTI Neonatal do Hospital São 
Lucas, Lilianny Medeiros, da-

dos da Secretaria de Saúde do 
Ceará apontam, em 2015, que 
em Juazeiro nasceram 497 
bebês de 22 a 36 semanas de 
idade gestacional ou 12,1% de 
todos os nascimentos no ano 
passado. Já o número de óbitos 
infantis em menores de 1 ano 
foi de 58, sendo 41 no período 
neonatal ou 70,6%.

Para ela, medidas simples 
como não fumar, não beber 
na gestação, tratar infecções, 
ter uma boa nutrição, fazer o 

Começa segunda-feira a 1ª Semana da Prematuridade 
no Hospital São Lucas em Juazeiro do Norte

     Em parceria com a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
e o Ministério da Justiça, o 
SEST SENAT Crato realiza no 
próximo dia 22 de novembro, 
o VComando de Saúde, das 
7h às 12h,no posto da PRF, 
na BR 116, Km 478,4 em Mi-
lagres-CE, distante 70 km da 
unidade.            

Tendo sido iniciada no ano 
de 2006, o Comando de Saú-
de nas rodovias é uma cam-
panha socioeducativa e de 

atendimento com prestação 
de serviços que acontece nas 
principais rodovias de todo o 
país, e que tem por finalidade 
reforçar, junto aos profissio-
nais do transporte, a necessi-
dade de manutenção da saúde 
para evitar acidentes de trânsi-
to, além de obter indicadores 
estatísticos do perfil de saúde 
do público alvo da instituição, 
os motoristas profissionais.

Seguindo o circuito pa-
dronizado, serão oferecidos 
serviços de ação preventiva, 
sendo iniciado com a coleta 
de dados; medidas antropo-
métricas com cálculo de Índi-
ce de Massa Corporal (IMC); 
percentual de gordura; com 
medicina de tráfego; acuida-
de visual; avaliação clínica; 
aferição da pressão arterial; 

teste de glicemia; entrega de 
preservativos; brindes; e pan-
fletos educativos.

Maiores informações: Liz 

SEST/SENAT Crato realiza o V Comando de 
Saúde nas rodovias no município de Milagres

controle adequado de hiperten-
são e diabetes gestacional e ter 
uma assistência Pré-Natal de 
qualidade, sendo realizados to-
dos os exames necessários para 
identificar os fatores de risco, 
podem reduzir esses índices. 
A 1ª Semana de Prematuri-
dade tem o apoio do Instituto 
Médico de Gestão Integrada 
(IMEGI) e da Liga Acadêmica 
de Neurodesenvolvimento In-
fantil (LANDI) com lugar no 
auditório do hospital.

Do Release da Assessoria 
de Comunicação
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

<< NO BRASIL o índice de nascimento prematuro é de 12,3% com mais de 300 mil crianças por ano

Bitú (Assessora de Comuni-
cação do SEST SENAT uni-
dade Crato).Contato: (85) 9 
9913.1665.

<< ESTANDE é montado para o pessoal do SEST/SENAT prestar 
atendimento e todas as informaçõs

Liz Bitu da Assessoria
de Comunicação do

SENAT Crato
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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
Liége Andrade  

HUMOR
ÁRIES (21/3 a 20/4)  Uma amizade poderá transformar-se num 
caso sentimental. Vao surgir opções profissionais com possibili-
dade de maior realização.

TOURO (21/4 a 20/5)  O dia é favorável a novos conhecimentos. 
Dedique-se a pequenas tarefas; assuntos mais complicados devem 
ficar para depois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) Seja cordato mas não passivo. Hoje nin-
guém o vai prejudicar; qualquer tentativa acabará por ser anula-
da.

CÂNCER (21/6 a 21/7)   Não se deixe influenciar por recorda-
ções, o tempo é de futuro. Deve dar atenção a novos projetos sem 
negligenciar assuntos em curso.

LEÃO (22/7 a 22/8) Uma união sentimental consolida-se, os afe-
tos estão intensos. Vai sentir-se útil, os seus recursos serão apro-
veitados.

VIRGEM (23/8 a 22/9) Está pouco paciente; com má vontade não 
vai conseguir que o compreendam. Algumas das suas palavras 
tendem a perder-se.

LIBRA (23/9 a 22/10)  Conseguirá melhorar o clima numa re-
lação e acertar pontos de vista. Todos os seus passos serão no 
sentido da evolução.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)  Mantenha as suas opções, no amor 
tudo está num bom caminho. Pode haver desfasamento entre a sua 
vontade e os recursos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Use de racionalidade para combater 
receios emocionais vindos de relações passadas. Pode ter de to-
mar decisões complicadas. 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Use de racionalidade para com-
bater receios emocionais vindos de relações passadas. Pode ter de 
tomar decisões complicadas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Poderá sentir dificuldade em esquecer 
alguém mas é conveniente estar só. Vai conseguir boas realiza-
ções profissionais. 

PEIXES (20/2 a 20/3) Hoje deve aumentar gestos românticos ou 
afetuosos. Decisões profissionais tornam-se inadiáveis, confie na 
sua intuição.

HORÓSCOPO   PORTUGUÊS
Jornal Correio da Manhã

A Primeira vez do pirata
Um marinheiro e um pirata estavam conversando, contando um 
ao outro sobre suas aventuras no mar. O marinheiro, que observou 
com admiração que o pirata tinha uma perna de pau, um gancho 
no lugar da mão e um tapa-olho, decidiu perguntar:
Pirata”Como você ficou com essa perna de pau?”
“Nós estávamos em uma tempestade e uma onda me jogou no 
mar. Eu caí entre tubarões e, enquanto os meus companheiros ten-
tavam me salvar, um tubarão arrancou minha perna”.
“Uau! Que dor!”, respondeu o marinheiro, que continuou pergun-
tando: “E o que aconteceu com sua mão? Por que você tem esse 
gancho?”
“Bem...”, disse o pirata, “fomos atacar um navio e, enquanto eu 
lutava, uma espada inimiga cortou fora a minha mão.”
“Que azar!”, exclamou o marinheiro. “E como você perdeu seu 
olho?”
“Uma pomba estava voando e fez cocô no meu olho”, disse o 
pirata.
 “Não me diga que você perdeu o olho por causa de cocô de pom-
bo?!”, respondeu o marinheiro.
“Não é bem isso... É que eu ainda não tinha me acostumado com 
o gancho...”

Divórcio
- Pai vou me divorciar… Faz 6 meses que minha mulher não fala 
comigo”
O pai fica em silêncio…da um gole na cerveja e diz:
- Pense bem meu filho… mulher
assim é difícil de arranjar…”

Campainha
Joãozinho esta com a maior dificuldade de tocar a campainha, 
quando vê um guarda diz:
– O senhor poderia tocar a campainha para mim?
E o guarda responde:
– Claro!!!
O guarda toca a campainha e pergunta:
– E agora?
Joãozinho responde:
– Vamos correr!!!!!!!!!!!!!!!!

O Dicionário do Joãozinho
A professora aplicou uma prova de vocabulário e ficou surpresa 
com as respostas do Joãozinho!
Veja abaixo:
Abreviatura: ato ou efeito de abrir o carro da polícia
Alopatia: dar um telefonema para tia.
Cálice: ordem para ficar calado.
Caminhão: caminho grande.
Catálogo: ato ou efeito de apanhar coisas rapidamente.
Comediante: adiar uma refeição para comer mais na frente.
Computador: queixa de alguém com dor grande.
Compressa: que está apressado.
Cretino: habitante da ilha de Creta, na Grécia.
Destilado: aquilo que não está no lado de lá.
Detergente: ato de prender um indivíduo suspeito. 
Determina: ato de prender uma garota.
Diagnóstico: fantasma detectado durante o dia.
E-mail: metade de um coisa.
Esfera: animal feroz domesticado.
Filosofia: é apenas um filho da Sofia.
Imbróglio: página da internet gratuita onde muita gente está en-
volvida.
Leilão: mulher chamada de Leila que é muito alta.
Leptospirose: vírus que infetam laptop.
Carma: expressão mineira para evitar o pânico.
Locadora:  mulher maluca chamada Dora.
Morfologia: ciência que estuda o morfo. 
Novamente: indivíduo que renova sua maneira de pensar.
Pianista: mulher que passa o dia na pia lavando louças.
Razão: lago muito extenso, mas pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, porém agora está a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe.
Sossega: afirmação de que não enxerga.
Talento: coisa muito devagar.
Típica: o que o mosquito te faz.
Vatapá: ordem do prefeito para tapar os buracos na rua.
Viúva: ato de ver uma uva.
Volátil: sobrinho avisando a tia aonde vai.

Agora ela pensa: “Que nota devo dar a ele? Zero por que está tudo 
errado, ou 10 pela criatividade?”

Liége Andrade - Ela não para quieta! Ela adora viajar, 
pratica atividade física todos os dias e, quando está em casa sozinha, 
pula e dança sem parar – vestindo apenas lingerie. “Acho que tenho 
muita energia...”, diz o mulherão, com seus 24 anos. Liége Andrade é 
paranaense, faz faculdade de Administração e acredita que nada é im-
possível. Seu passatempo favorito é fazer compras e o final de semana 
perfeito é aquele curtido a dois, com vinho, música e sexo – com 
sentimento, claro! Quando pedimos para que ela mandasse um recado 
a todos os que estão loucos para vê-la sem roupa no ensaio, ela disse 
apenas para que apreciassem sem moderação alguma. Que tal fazer 
isso agora? Nome: Liége Andrade. Data e local de nascimento: 08 de 
junho de 1992, em Andirá (PR). Cidade onde mora: Curitiba (PR). 
Medidas Altura: 1,62 m. Quadril: 86 cm. Cintura: 64 cm. Pés: 35.

Só justiça
Hoje o caos se manifesta
Assombra nossa nação.
O povo fica à deriva
Com tanta corrupção,
Que a mídia descortina,
Que o país contamina,
Em sua propagação.

Que a espada justiceira
Seja firme no combate,
Que a balança aferida
Nos compense nesse embate,
Devolvendo a esperança
Restaurando a confiança
Cassando o que nos abate.

Que a venda da justiça
Não represente a cegueira,
Que o olhar imparcial
Transponha qualquer barreira,
Para buscar a verdade
Com total sobriedade
Honrando nossa bandeira.

A meretriz
Pe. Antonio Tomaz

Essa mulher de face encaveirada
Que vês tremendo em ânsias de fadiga
Estendendo a quem passa a mão mirrada
Foi meretriz, antes de ser mendiga.

Em breve fugiu-lhe a sorte airada
A mocidade, a doce quadra amiga
E ela se viu pobre e desgraçada
Antes de tempo, a tanto o vício obriga.

Ontem, do gozo e da volúpia ardente
Fosse a quem fosse dava a qualquer hora
O seio branco e o lábio sorridente

Hoje, triste sina, embalde chora
Pedindo esmola àquela mesma gente
Que de seus beijos se fartara outrora.

Terra boa
José de Matos

Terra boa é o Cariri
Tem mangaba e tem piqui
Tem muita moça bonita e
Caba bom no fuzil,
Mas ar redor de sete légua
Tem caba fio de uma égua
que nega até um píqui
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A partir de
 Janeiro de 2017

a Gazeta de Notícias
vai lançar o concurso
“Gazeta Literária”

Uma gincana de redação
entre os estudantes do 

ensino fundamental 
e médio das escolas 

regionais.

A noite recém-chegada estendia o seu manto escuro so-
bre a cidade. A chuva fina que caía diminuíaa visibilidade e 
o brilho da parca iluminação ao longo da única avenida de 
“Nova Donzela”. Em certo trecho da avenida respirava-se 
um forte mau cheiro. Um felino morto, já em estágio putre-
fato, deixado dentro de uma caixa de papelão junto ao meio 
fio, exalava insuportável odor. Ali a coleta de lixo era rea-
lizada à noite. O tratorista deslocava-se a uma velocidade 
pequena em relação aos outros veículos, entretanto “Gari” 
não conseguia alcançá-lo sem correr. Trajando surrado ma-
cacão azul, calçando botas pretas afolozadas, sem luvas e 
sem máscara de proteção, o popular “Gari”, o único gari da 
cidade, iniciava a coleta do lixo. Do negro “Gari”, ninguém 
jamais soube o verdadeiro nome. Percorria a pé, todas as 
noites, cerca de seis quilômetros atrás do trator-coletor. Na-
quela noite, sem qualquer restrição recolheu o animal morto 
e o colocou na caçamba do veículo. No lixão, final da mara-
tona, já por volta das 21:00 horas, esse atleta sem medalhas 
exibia cansaço e o “uniforme” impregnado pelo mau cheiro 
do lixore colhido. O retorno pra casa a pé era a continuação 
da maratona. Sorridente, reencontrava mulher e filhos que 
o aguardavam no aconchego da mansarda de portas trame-
ladas, onde morava. Depois do banho (quando tinha água)
a refeição frugal. Agora, sem ânimo, quedava-se nos braços 
de Morfeu. Gari trabalhava mais horas num dia do que os 
edis durante a semana e ganhava salário dez vezes menor do 
que ganhava cada um dos integrantes da Casa Legislativa de 
Nova Donzela.  Surreal, mas veraz.

Na ribalta do quotidiano, os holofotes alcançam “mãos 
limpas” que trabalham sujas e “mãos sujas” que trabalham 
limpas. O prefeito de Nova Donzela era o senhor Salustiano 
Ferrolho. A sua família administrava a cidade desde a fun-
dação. O seu salário era “segredo de justiça”. Ninguém lhe 
fazia oposição na Câmara Municipal. As prestações de con-
tas da Prefeitura sempre foram reprovadas pelo Conselho de 
Contas do Município, mas sempre aprovadas, “com louvor”, 
pela Câmara Municipal. A Câmara local tinha dez vereado-
res. Reuniam-se uma vez por semana, ás sextas-feiras, das 
19:00 ás 21:00 horas .Um vereador em Nova Donzela ga-
nhava doze salários mínimos, mais 20% de VDP (verba de 
desempenho parlamentar), mais 20%de VTSD (verba para 
tratamentos de saúde diversos) e 10% de VACOS (verba de 
apoio aos contadores de sonhos). Na última sessão do mês 
cada vereador contava o seu sonho e, no final, eles próprios 
elegiam o melhor, garantindo o prêmio ao vencedor. Contan-
do o seu sonho, um vereador afirmou que tinha sonhado com 
o fim da “verba do sonho” e concordava com a sua extin-
ção. Foi acusado de “falta de decoro parlamentar”, e perdeu 
o mandato na mesma sessão. Nos 50 anos de emancipação 
política da cidade, Salustiano quis testar a sua popularidade. 
Distribuiu milhares de formulários com as seguintes indaga-
ções: 1º) Quem é a autoridade mais importante desta cidade? 
2º) Quem merece ser o eterno prefeito de Nova Donzela? 
Preenchidos, os formulários foram depositados numa urna 
gigante a ser aberta por ocasião da festade aniversário da 
cidade. Na data, a urna foi aberta e o público teve acesso ao 
formulário preenchido. Com a praça lotada, o cerimonialista 
orientou a população presente para que, depois de feita a lei-
tura de cada um dos dois quesitos do formulário, respondes-
se a pergunta em voz alta. Foi lida ao microfone a primeira 
pergunta: “Quem é a autoridade mais importante desta cida-
de”? A populaçãoem voz alta, respondeu: Sua excelência o 
Gari.  O prefeito amarelou. Achando que o povo não tinha 
entendido e na esperança de reverter o vexame, mandou o 
cerimonialista ler a última pergunta do formulário: “Quem 
merece ser o eterno prefeito de Nova Donzela”? Pergunta 
feita, resposta dada. Mais de duas mil pessoas postadas na 
praça, “berraram”: “Sua excelência o Gari”. A cidade de 
Nova Donzela não fica aqui por perto....Ou fica?

Sua excelência o Gari

José Josival Silva é 
advogado, poeta

e filósofo

No exterior a campanha é 
chamada de Movember (Mous-
tache + November em inglês. 
Bigode e Novembro). Come-
çou em um Pub, na Austrália, 
em 1999. Um grupo de amigos 
teve a ideia de deixar o bigo-
de crescer durante todo o mês 
como apoio à conscientização 
da saúde masculina e arrecada-
ção de fundos para doação às 
instituições de caridade. O mês 
de novembro foi o escolhido 
justamente por comemorar no 
dia 17 o Dia Mundial de Com-
bate ao Câncer de Próstata.

A campanha foi um suces-
so, alguns anos depois o país 
todo estava participando e foi 
criada o Movember Foundation 
Charityem 2004. A ideia então 
era que os homens deixassem 
o bigode crescer durante todo 
o mês de novembro (as mulhe-
res davam seu apoio usando 
a cor azul ou bigodes falsos) 
para espalhar a conscientiza-
ção da importância do cuidado 

a saúde masculina, com foco 
principal no câncer de próstata 
e depressão. Além disso, diver-
sos eventos de arrecadação de 
fundos foram criados.

Hoje a campanha já é mun-
dial, inclusive o bigode se 
tornou pouco para os partici-
pantes. Atualmente é comum 
o movimento levar o nome de 
“No ShaveNovember” que se-
ria, em tradução livre, Novem-
bro sem se barbear. Durante 
esse período os envolvidos 
cultivam não mais só o bigo-
de, mas também a barba. Al-
guns países continuam com o 
nome original (Movember ou 
No ShaveNovember) e alguns 
– como o Brasil – utilizam o 
nome Novembro Azul, já que 
além do bigode a cor azul é 
símbolo da Campanha. A ideia 
é o máximo de pessoas usarem 
a cor azul, o bigode e a barba 
para deixar os “desentendidos” 
curiosos do motivo e então a 
partir dessa curiosidade espa-
lhar a conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de prósta-
ta através dos exames regulares 
e a atenção à saúde masculina.

No Brasil
 Quem trouxe a campanha 

para o Brasil foi o Instituto 

Lado a Lado pela Vida em par-
ceria com a Sociedade Brasi-
leira de Urologia. A campanha 
ainda está crescendo por aqui, 
mas no ano passado foram rea-
lizadas 2.200 ações oficiais em 
todo o país e, assim como no 
Outubro Rosa, há a bela ilu-
minação de pontos turísticos. 
Diversas celebridades e ins-
tituições apoiam a campanha 
e muitos eventos são criados 
para espalhar informação e ar-
recadar dinheiro para a causa. 
Com toda essa iniciativa, hoje 
a Campanha Novembro Azul 
faz parte do calendário nacio-
nal de prevenções.

Sobre o câncer de próstata
A próstata é uma glândula 

no aparelho reprodutor mascu-
lino com a função principal de 
produzir o esperma. O câncer 
de próstata é quando as célu-
las desse órgão começam a se 
multiplicar de forma desorde-
nada.

Estatísticas indicam que:
• Esse é o segundo tipo de 

câncer mais mortal entre os 
homens.

• Um em cada seis homens 
é alvo da doença.

• Há um diagnóstico de 
câncer de próstata a cada 7,6 
minutos.

• Há um óbito por câncer de 
próstata a cada 40 minutos.

• É o sexto tipo de câncer 
mais frequente no mundo.

A doença em seu início não 
apresenta nenhum sintoma, 
por isso é de suma importância 
a realização de exames de to-
que e de sangue periódicos. O 
exame de sangue NÃO substi-
tui o de toque, visto que muitas 
vezes a doença não é detectada 
a partir do sangue, assim, os 
exames são complementares e 
devem-se fazer ambos.

Normalmente, os homens 
são mais resistentes a cuidar de 
sua saúde de forma preventiva 
e procurar um médico regular-
mente. Por isso na maioria das 
vezes a doença é descoberta 
tardiamente, apenas quando os 
sintomas começam a aparecer. 
E 95% dos casos de câncer de 
próstata já se encontram em es-

tágio muito avançado e grave 
quando os sintomas começam 
a aparecer. Por isso é tão im-
portante prevenir-se e desco-
brir a doença na fase inicial, 
quando as chances de cura são 
grandes.

Mas, quais são os sintomas?
Os sintomas mais comuns – 

que como já dito anteriormente 
só aparecem na fase avançada 
da doença – são: vontades ur-
gentes e repentinas de urinar, 
dificuldade para urinar, dimi-
nuição no jato de urina, au-
mento da frequência urinária, 
dores corporais e ósseas, insu-
ficiência renal e fortes dores.

Prevenção
Não existe uma forma de 

se tornar imune à doença. Por 
isso os exames de sangue e 
toque periódicos são tão im-
portantes, eles possibilitam o 
diagnóstico precoce e o trata-
mento efetivo – além de me-
nos invasivo – aumentando 
as chances de cura.

A doença atinge princi-
palmente homens acima dos 
50 anos de idade e por isso 
homens nessa faixa etária 
devem realizar os exames 
anualmente. Além disso, ho-
mens com história de câncer 
na família correm mais risco, 
exigindo o início dos exames 
anuais aos 45 anos de idade.

Mas existem alguns hábi-
tos para diminuir os riscos da 
doença:

• Uma dieta saudável. Rica 
em frutas, verduras, legumes, 
grãos e cereais. Evitando gor-
duras, principalmente de ori-
gem animal.

• Atividade física. Ao me-
nos 30 minutos, 5 vezes na 
semana.

• Controle de Peso. Evitar 
a obesidade e manter o peso 
adequado ao seu corpo.

• Diminuir o consumo de 
álcool. É indicado que o ho-
mem limite-se à apenas duas 
taças diárias.

• Não fumar. Essa é a prin-
cipal regra para evitar qual-
quer tipo de câncer.

Novembro azul tem como símbolo um bigode

Quem não lê, não quer saber, 
quem não quer saber,

quer errar.

A Secretaria de Saúde 
do município do Crato 
realizará no próximo sá-
bado dia 19, o Dia D de 
vacinação Antirrábica. 
Para uma maior como-
didade para a população 
cratense, as imunizações 
estarão sendo disponibi-
lizadas em vários pontos 
da cidade.

De acordo com o 
tar que a única forma de pre-
venção é através da vacina.

O Horário de atendimento 
no sábado dia 19 será das 8h 
às 17h.

Sendo importante ressaltar 
que a vacina antirrábica con-
tinua disponível o ano todo.

Crato realiza mutirão de 
vacinação contra raiva 
próximo sábado, dia 19

Do site psicologia para 
curiosos

administrador do Centro de 
Zoonose, Marcos George 
Mendes da Costa, é muito 
importante que os animais 
sejam vacinados, pois a raiva 
é fatal aos animais e pode ser 
transmitida aos seres huma-
nos, sendo importante salien-
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Quem trafega pela Região 
do Cariri, na rodovia CE-288, 
já observa as intervenções fei-
tas no local. No trecho Granjei-
ro – entroncamento da CE-385, 
Rodovia Padre Cícero, Coron-
zol, o Governo do Ceará, por 
meio do Departamento Estadu-
al de Rodovias (DER), segue 
com a fiscalização da obra de 

pavimentação, que já alcança 
47% dos serviços executados.

Atualmente, o trecho rece-
be serviços de movimentação 
de terra, drenagem, pavimen-
tação, obras d’artes correntes, 
sinalizações horizontal e verti-
cal, além de proteção ambien-
tal. As melhorias levarão bene-
fícios diretos à população de 
Granjeiro, que passará a contar 
com uma via segura e confor-
tável para o deslocamento de 
passageiros e escoamento da 
produção; bem como aos turis-
tas interessados em conhecer a 
região do Padre Cícero.

Com investimento de R$ 
14.304.981,06 do Tesouro do 

Asfalto na CE-288 que liga a Rodovia Padre Cícero a 
cidade de Grangeiro fomentará turismo na região do Cariri

Jóslen Barros da 
Assessoria de
Comunicação

do DER

Estado e do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), a obra é mais uma con-

templada pelo Programa Viá-
rio de Integração e Logística 
– Ceará IV.

<< ASFALTO chega atendendo insistentes pedidos da polação de 
Granjeiro visto que a velha estrada estava esburacada

Na última semana foi reali-
zada missão técnica no Cariri 
entre a Secretaria das Cida-
des e representantes do Banco 
Mundial, que durante três dias, 
visitaram obras recém concluí-
das e em conclusão para avaliar 
o andamento e as intervenções 
realizadas na região.

O secretário das Cidades, 
Lucio Gomes, intermediou um 
encontro entre o prefeito em 
exercício de Juazeiro do Nor-
te, Luiz Ivan Bezerra, o vice-
prefeito eleito do município, 
Geovanni Sampaio, e o coor-
denador de operações setoriais 
do Banco Mundial, Paul Pro-
cee. Durante o encontro foram 
apresentadas as ações realiza-
das em parceria com o Banco 
e a SCidades na região e dis-
cutidos futuros projetos para a 
cidade.

“Temos obras no Brasil in-
teiro, e a evolução das obras 
coordenadas pela Secretaria 
das Cidades, no Ceará, foi 
muito boa. São grandes inves-
timentos voltados para a me-
lhoria da população, pensando 
nas pessoas e o Ceará, hoje, é 
um dos melhores do Brasil”, 
afirmou o coordenador de 
operações setoriais do Banco 
Mundial, Paul Procee.   

Resumo da Missão
A equipe de técnicos da 

SCidades e os representantes 
do BIRD visitaram as obras 
realizadas em parceria com o 
banco. Em Juazeiro do Norte, 
as obras da 1ª e da 2ª etapa da 
Avenida do Contorno. Com 
5,16 km de extensão, a inter-
venção contempla a constru-
ção de vias e dois viadutos (um 
deles, pelo qual passará por 
baixo o Metrô do Cariri, será 
o viaduto mais alto do Ceará 
com 9 metros de altura).

O trecho II, que possui 2,8 
km de extensão e o trecho III 
tem extensão de 2,36 km, as 
obras estão com 76% de exe-
cução. A 1ª etapa está concluí-
da e contempla 3,4 km de ma-
lha viária em pista dupla, indo 
do município de Caririaçu até 
a ponte do Rio Salgadinho. O 
valor total do investimento da 
SCidades nas duas etapas é de 
R$ 48.803.517,29.

No Crato, o secretário ad-
junto das Cidades, Quinti-
no Vieira, o coordenador de 
operações setoriais do Banco 
Mundial, Paul Procee, a co-
ordenadora da Unidade de 
Gerenciamento de Projetos 
– Cariri Central da SCidades, 
Marília Gouvêia, e tecnicos da 
Secretaria estiveram visitando 
os equipamentos e as obras 
realizadas pela SCidades em 
parceria com o Banco Mun-
dial. Entre as intervenções foi 
visitado pela comitiva as ações 
realizadas no bairro do Semi-
nário, que beneficiou mais de 
12.500 pessoas através de um 
investimento total de R$ 51,7 

milhões. Estiveram presentes 
além da comitiva técnica da 
SCidades e de representantes 
do Banco Mundial, o prefeito 
eleito do Crato, Zé Ailton Bra-
sil. 

As obras de urbanização 
foram executadas através do 
Projeto Cidades do Ceará – 
Cariri Central, da Secretaria 
das Cidades. Dividido inicial-
mente em duas etapas, a obra 
contemplou 14,3 hectares com 
serviços de contenção da en-
costa, terraplanagem, recom-
posição da vegetação, 16km 
de drenagem e esgotamento 
sanitário.

No bairro, ainda pelo proje-
to, também foi construída uma 
via paisagística com extensão 
de 1,2km, iluminação adequa-
da, paisagismo, passeios aces-
síveis, sinalização e espaços de 
contemplação da paisagem, de 
lazer e atividades esportivas.

A equipe técnica da SCi-
dades também esteve com o 
representante da Sociedade 

Banco Mundial e Secretaria das Cidades do 
Ceará concluem visitas às obras no Cariri

Anônima de Esgoto do Cra-
to (SAAEC), Iarlei Brito, e o 
secretário de infraestrutura do 
Crato, José Muniz, para tratar 
sobre o processo de operação 
da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), no bairro Semi-
nário, no Crato. O equipamento 
integrou as obras de urbaniza-
ção do bairro. Também estive-
ram presentes o engenheiro do 
Departamento de Arquitetura 
e Engenharia (DAE), Juvenal 
Barreto; Paul Procee e Paulo 
Frontini, técnicos do BIRD, 
e Igor Alencar e João Feitosa 
como representantes da cons-
trutora Coral.

Durante a reunião, foi fo-
ram repassadas informações 
sobre o aumento da utilização 
da ETE para o ano de 2017 e 
o processo de ligações intrado-
miciliares. A pré-operação da 
estação será coordenada pela 
empresa WPR que fará a ca-
pacitação dos funcionários e o 
monitoramento da ETE duran-
te 3 meses.

<< FISCALIZAÇÃO Missão técnica do Banco Mundial, visitan-
do obras no Cariri

Do Release da Assessoria 
de Comunicação do DAE

A Mostra Sesc Cariri de 
Culturas é realizada pelo Sesc 
– Serviço Social do Comércio, 
no Ceará, através de edital 
público. Consiste em um dos 
maiores eventos de cultura 
do Brasil e acontece durante 
cinco dias ininterruptos, com 
integração das linguagens 
artísticas e culturais nas mais 
diferenciadas áreas da criação 
e produção, promovendo o in-
tercâmbio, o desenvolvimento 
e a cooperação entre artistas.

A Mostra visa contribuir 
para a construção e difusão da 
identidade regional, brasilei-
ra e universal, revelando, di-
vulgando e apoiando artistas, 
formando plateias, articulan-
do saberes, proporcionando 
diversão e reflexão intercala-
damente, consolidando a inte-
ração e o compartilhamento de 
conhecimentos que perdurem, 
influenciem e transformem o 
conceito das comunidades, das 
cidades, do Estado do Ceará e 
da sociedade brasileira como 
um todo.

Em 2016, a Mostra Sesc 
Cariri de Culturas completa 
18 anos de existência, con-
solidados no calor da busca 
permanente pela excelência 
das ações culturais, sem es-
quecer de vincular a cultura 
com a valorização e preserva-
ção do patrimônio ambiental, 
através de ações educativas 
representadas por um dos 
símbolos naturais da Região 
do Cariri, símbolo da Mostra, 
“O Soldadinho-do-Araripe”.

A intenção é articular, mais 
uma vez, dezenas de grupos de 
todo o país, imprimindo a plu-
ralidade de formatos e estéti-
cas que já lhe são peculiares, 
e propondo um olhar misto 
entre a tradição e as moderni-
dades, possibilitando assim a 
multiplicidade de fazeres nas 
áreas de audiovisual, artes 
visuais, literatura, artes cêni-
cas, música, culturas popula-
res, sempre primando também 
pelas dimensões educativas 
das artes, suas especificida-
des e contextos.

Com base em pesquisas 
realizadas pelo Sesc, atra-
vés do IPDC – Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
do Comércio, a Mostra tem 
significativo valor no que diz 
respeito à contribuição cultu-
ral, ao estímulo, à divulgação 
e à promoção da cultura. A 
promoção do intercâmbio de 
diversas culturas é sempre ci-
tada como a maior contribui-
ção da Mostra Sesc Cariri de 
Culturas, além do desenvolvi-
mento cultural, a integração 
entre as classes da sociedade, 
a oportunidade de aproxima-
ção das pessoas e o conheci-
mento de culturas diferentes.

Evidencia-se também a 
contribuição da Mostra Sesc 
Cariri de Culturas para o 
desenvolvimento econômico 
da Região do Cariri: Aque-
cimento das vendas, geração 
de empregos temporários, au-
mento das vendas no comércio 
local, crescimento do turismo 

regional e geração de emprego 
e renda.

O crescimento do apoio de 
empresários do setor de servi-
ços é reflexo do desenvolvimen-
to econômico da Região, uma 
vez que o aumento da renda e 
de sua distribuição influencia 
diretamente o setor.

Para 2016, a Mostra Sesc 
Cariri de Culturas desenvol-
veu, mais uma vez, o processo 
de seleção por meio de edital e 
com o aval de uma curadoria 
composta por artistas cearen-
ses com formação multilin-
guagem, além de técnicos de 
cultura do Sesc. Como parte 
significativa da programação, 
realiza-se o Seminário Arte e 
Pensamento, que busca defi-
nir conteúdos, permitindo as-
sessorar coletivamente a pro-
gramação da Mostra quanto 
à reflexão dos temas urbanos, 
considerando os aspectos eco-
nômicos, sociais, políticos e 
culturais do Cariri.

Abertura com
Martinho da Vila
No Cariri, Martinho da 

Vila apresenta repertório com 
os hits do último trabalho, inti-
tulado “De Bem Com A Vida”, 
lançado no último mês de 
agosto. O trabalho é o primei-
ro álbum com músicas inéditas, 
em 9 anos. No show, o público 
também acompanha clássicos, 
que marcaram a carreira do 
artista de 78 anos, como “O 
Pequeno Burguês” e “Mulhe-
res”. O show de Martinho da 
Vila acontece às 21h, na RFF-
SA – Crato, e marca a abertura 
de mais uma edição do projeto. 
A apresentação do músico, em 
sua primeira vez na Mostra, 
destaca as comemorações dos 
100 anos da história do samba 
no Brasil.

Acontece 18ª Mostra Sesc 
Cariri de Culturas

Encerramento com
Alceu Valença

Cantor e compositor nato, 
Alceu Valença é um dos maio-
res ícones da música do Nor-
deste do Brasil. Levando ao 
palco a riqueza cultural da re-
gião, o artista pernambucano 
foi convidado para se apresen-
tar no encerramento da Mos-
tra, na terça-feira (22/11), na 
cidade de Barbalha. O músico 
promete um show animado, 
embalado por conhecidas dis-
cos de sucesso como: “Molha-
do de Suor” (1974), “Espelho 
Cristalino” (1977) e “Vivo! 
(1976)”, uma ponte entre a 
música do sertão profundo e 
as sonoridades psicodélicas 
do pop/rock setentista. O mes-
mo trabalho foi materializado 
em seu último DVD, intitulado 
VIVO! REVIVO!,gravado no 
Teatro Santa Isabel, em Recife, 
neste ano.
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Yarlei Brito, geólo-
go, atual presidente da 
SAAEC, tem  um pro-
fundo conhecimento 
da situação hídrica do 
município do Crato e 
diz que a região é privi-
legiada pela existência 
de 350 fontes perenes, 
sendo 100 delas estão 
no Crato, que jorram 
dos pés da serra do 
Araripe.

Yarlei conta que em 
1855 houve uma parti-
lha onde alguns agricul-
tores beneficiados usa-
vam a água durante o 
dia e  vendiam água da 
noite para seus vizinhos 
que armazenavam e du-
rante o dia irrigavam 
sua terra e dava outras 

utilidades. Isso aconteceu 
há 150 anos até chegar a 
Constituição que deter-
minou a água como bem 
público, mas com valor 
ecnômico para haver um 
melhor uso, quando para 
isso mexe no bolso do 
usuário.

Em 1960, os geólogos 
da SUDENE - Superinten-
dência do Desenvolvimen-
to do Nordeste, acompnha-
dos de geólogos franceses, 
de um instituto francês de 
referências na hidrogeolo-
gia, promoveram um es-
tudo chamado “Estudo de 
base Vale do Jaguaribe” 
que em sua conclusão dis-
seram que na planície e no 
sub solo tinha uma baia da 
Guanabara de água. Quer 

dizer há um oceano de 
água no Cariri.

Diante dessas infor-
mações a população não 
vai entender com facili-
dade da necessidade de 
economizar água, por-
que supostamente existe 
em abundância no Crato. 
Mas há de se perceber 
que com as mudanças cli-
máticas no planeta, essas 
previsões podem mudar, 
por isso, é preciso o uso 
racional da água, embora 
se pense num mar d´água 
na chapada. Diante desse 
quadro é preciso que cada 
usuário pense diferente e 
use a água com raciona-
lidade.

É evidente que não se 
pode negar a existência 

de uma boa reserva de 
água na chapada do Arari-
pe, mas não tanto quando 
existia no passado. É pre-
ciso esclarecer 
que o aquífero 
da chapada há 
5 anos não rece-
be recarga pela 
falta das chuvas 
que deveriam 
cair periodica-
mente na região. 
Yarlei mostra 
p r e o c u p a ç ã o  
com o consumo 
futuro.

 Atualmente a 
SAAEC fornece 
a água mais bara-

bem essencial que você 
tem dentro de sua casa que 
é a água. A SAAEC é uma 
empresa de 53 anos e que 

tem condições de muito 
bem gerenciar essa distri-
buição de água. 

ta do nordeste, o consumi-
dor tem que ter  consciên-
cia de remunerar como um 

É preciso que o cra-
tense saiba que Crato 
se diferencia de outros 
lugares pela sua água 

captada de fontes natu-
ais e da melhor quali-
dade.

<< BATATEIRA o geólogo Yarleri Brito na principal fonte de água do Crato


