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<< GEÓLOGO Yarlei Brito é aposentado da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos (Cogerh), e atual presidente da SAAEC.

Rafael Branco surge como
Morre o sociólogo
Plácido Cidade Nuvens uma liderança jovem na

Faleceu dia 1º de novembro de 2016, vítima de câncer,
no Instituto do Câncer em Fortaleza.
O professor Plácido Cidade
deixa uma história de dedicação
às pesquisas, estudos e aperfeiçoamento. Acumulou um farto

material sobre suas observações
paleontológicas, inclusive foi
ele que articulou junto a Editora
Vozes, o primeiro livro do poeta Patativa do Assaré “Cante
lá que eu canto cá” e escreveu
“Patativa e o Universo Fascinante do Sertão,” e “Pedras e
peixes de Santana.”
Essa vocação pelas letras e
teologia surgiu quando Plácido
ingressou no ano de 1957 no
Seminário São José de Crato,
validada quando foi para o Seminário da Prainha em Fortaleza. Sua estada, por vários anos,
na Itália elevou seu estado de
espírito para se dedicar de corpo e alma às observações paleontológica de sua terra natal
Santana do Cariri.
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política regional

Rafael Branco, empresário e assessor especial do governador
do Ceará, começa a dispertar

LEIA TAMBÉM

As opiniões, artigos e co-

carisma pelo seu jeito peculiar
de um bom moço, atende bem e
dá atenção a todos. É envolvido
e bem relacionado com as lideranças políticas regional.
Rafael é visto como provável candidato a deputado estadual no pleito de 2018 e diz
sentir-se confortável com essa
lembrança e preferência dos
amigos e correligionários dentro do PSD - Partido da Social
Democracia. Assim sendo vem
desfrutando de atenções especiais do governador Camilo
Santana e secretários de estado.
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Yarlei Brito, geólogo, atual
presidente da SAAEC, tem um
profundo conhecimento da situação hídrica do município do
Crato e diz que a região é privilegiada pela existência de 350
fontes perenes, sendo que 100
delas estão no Crato, jorrando
nos pés da serra do Araripe.
Atualmente a SAAEC fornece
a água mais barata do nordeste, o consumidor tem que ter
consciência de remunerar como
um bem essencial dentro de sua
casa que é a água. A SAAEC é
uma empresa de 53 anos e com
condições de muito bem geren-

ciar essa distribuição de água.
É preciso que o cratense
saiba que Crato se diferencia
de outros lugares pela sua água
captada de fontes natuais e da
melhor qualidade
É evidente que não se pode
negar a existência de uma boa
reserva de água na chapada do
Araripe, mas não tanto quando
existia no passado. É preciso esclarecer que o aquífero da chapada há 5 anos não recebe recarga pela falta das chuvas que
deveriam cair periodicamente.
Yarlei mostra preocupação com
o consumo futuro.
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Termina na URCA a exposição Sérvulo
Esmeraldo: “A Linha, A Luz, O Crato”

É intensa a visitação à exposição de Sérvulo Esmeraldo
em sua cidade natal, nos últimos
dias em cartaz com prolongamento para conferir a mostra “A
Linha, A Luz, O Crato” vai até
o final do mês na Universidade
Regional do Cariri (Urca).
Ao final da exposição, vem
os festejos dos 88 anos de vida
do artista a serem completados
em fevereiro de 2017. Pág. 04

mentários sobre as tendências
e questões do Cariri
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EDITORIAL

10 motivos para ser contra o
Bolsa Família
Antes de tudo, não sou contra
as medidas emergenciais de distruibuição de renda. O que sou
contrário é a atual forma como ela
ocorre no Brasil.
O Bolsa Família se consiste na
união e maior distribuição dos benefícios assistenciais criados no
governo Fernando Henrique. Atualmente, os gastos com o serviço
fazem com que não haja no mundo uma bolsa da Channel cravada
de diamantes que seja mais cara
do que o nosso Bolsa Família.
1- O Bolsa Família se consiste
meramente numa esmola, pois a
família não produz nada para receber o benefício. Nunca nenhuma nação do mundo prosperou
distribuindo esmolas ao seu povo.
Muito pelo contrário, os países
desenvolvidos são aqueles em
que o povo sobe de vida através
do próprio esforço.
2 - O Bolsa Família pode até
combater os efeitos, mas não combate a causa da pobreza. É como
secar o chão ao invés de tapar o
buraco da goteira. O Bolsa Família é uma medida emergencial que
não resolve os problemas estruturais do Brasil. Por mais necessária
que possa ser, ela ilude a muitos.
3- Como o Bolsa Família traz
um benefício maior para quem
tem mais filhos, muitos pobres
acabam tendo mais filhos para
ganhar mais benefícios do Estado-provedor. Logo, mais pessoas
carentes nascem e a pobreza é
perpetuada.
4 - O Bolsa Família tem um caráter assistencialista no Nordeste
que faz com que muitos o vejam
como uma dádiva dos nossos atuais
governantes. Logo, esse assistencialismo de Estado acaba influenciando muitas pessoas humildes a
dar seu voto a determinado partido, seja por gratidão ou seja por
medo de perder o que tem.
5 - Premiar a ociedade é um
erro. O assistencialismo acaba viciando o povo. Muitas são as pessoas que preferem ficar em casa do

que trabalhar, pois recebem seguro
desemprego e Bolsa Família.
6 - O Bolsa Família pode ser
gasto com bebidas, drogas, prostituição, etc – diferente do finado
Cheque Cidadão. Logo, o dinheiro do benefício pode causar ainda
mais malefícios para as famílias.
Não é a toa que muitas famílias
podem sofrer por causa do Bolsa
Família.
7- Não existe um mecanismo
de saída para quem recebe o benefício. Logo, muitas pessoas ficam
aprisionadas na mediocridade do
assistencialismo.
8 - O Bolsa Família não obriga as famílias a aprenderem uma
profissão ou a fazer um curso
técnico. Não basta dar o peixe, é
preciso ensinar a pescar. Não há
contrapartida ou qualquer serviço
que os beneficiados recebam para
adquirir o dinheiro suado dos contribuintes. A única contrapartida é
a mulher ter os filhos na escola e
vacinados, o que já é uma obrigação constitucional.
9 - Os gastos crescentes com
o Bolsa Família acabam aumentando os gastos do governo, que
terá que aumentar os impostos.
Com mais impostos, os empresários não se motivarão a investir
em mais empresas para criar mais
empregos. Com menos empregos,
há menos comércio e mais pobreza. Com mais pobreza, mais pessoas precisarão do Bolsa Família.
Com mais pessoas precisando do
Bolsa Família, mais votos terão
os políticos populistas. Com mais
políticos populistas, mais gastos
no Bolsa Família…
10 - O Bolsa Família não reduz
o trabalho infantil. Muitas crianças batem ponto nas escolas, mas
continuam trabalhando. O Bolsa
Família deveria ter como adicional para a melhora das notas dos
alunos e um reforço para suas educações. De nada vale bater ponto
nas nossas péssimas escolas públicas se a criança se tornar um analfabeto funcional.

OPINIÃO

GAZETA DE NOTICIAS

HUMBERTO PINHO

Pode ser generoso, o idoso
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.

Li, já lá vão uns bons pares de
anos, que certo industrial, lá para
os lados de Coimbra, já idoso, e
sem herdeiros forçados, resolveu
oferecer um automóvel, a cada
operário, da sua empresa.
A proeza foi muito louvada, e
o industrial, declarou à imprensa,
que chegara a velho, rico e feliz,
graças ao trabalho e dedicação dos
trabalhadores.
Era tempo de premiar, já que
possuía bens suficientes para o
fazer.
Enganara-se o homem. O gesto
de generosidade, foi levado como
caducidade, e os parentes trataram
de o interditar.
Amigo meu, contou-me, que
certa senhora, sua conhecida, tinha
por hábito auxiliar várias instituições de caridade.
Todos os anos, pelo Natal, enviava cheques bancários, com determinada quantia. Dinheiro que
furtava, durante o ano, economizando. Era espécie de renúncia
anual, do mesmo jeito, que muitos católicos praticam na época da
Quaresma
Ora, ao perfazer oitenta anos,
os filhos realizaram festinha, e
convidaram amigas de infância,
da mãe.

Durante o aniversário, esta, entusiasmada, declarou: que ia agradecer a longevidade, ofertando determinada quantia, para divulgar o
Evangelho.
Não caiu bem, aos ouvidos dos
filhos, a prodigalidade materna, e
como não conseguiram demove-la,
nem passar-lhes procuração, resolveram interdita-la, retirando-lhe a
gestão dos bens.
Chego a pensar, que na idade
avançada, mesmo quando o espírito está lúcido, corre-se o perigo
de ficar sem o direito de ser generoso! …
A generosidade, as doações,
são, quantas vezes, considerados
gestos de esbanjamento, e má
gestão.
Pena é, que o mesmo não se
passe na política: interditando todo
aquele, que por incompetência ou
desvario, leve o país à ruína, obrigando os cidadãos, que não quiseram emigrar, a pagar o desgoverno.
Dizia-me, com graça, amigo,
já falecido: os que emigram, ou de
dupla nacionalidade, não deviam
ter direito a voto: porque escolhem
os governantes, mas não sofrem as
consequências da escolha…
Nunca me tinha lembrado disso! …

Quem lê mais, sabe mais.
Leia regularmente a Gazeta de Notícias
VIVIAN ANTUNES

O que sobrava agora falta
Vivian Antunes é cronista,
mora em Brasília e escreve
para vários jornais inclusive
esta Gazeta de Notícias

Ao ver a falta d’agua pela televisão, tive pena.
Pena de quem precisava tomar
banho de canequinha e, antes disso,
andar horas e horas para levar à casa
um pouco do líquido precioso.
Aquela realidade, a da canequinha para o banho, sempre foi muito
distante para mim.
Passei minha infância tomando
banho da água que desfila pela mangueira em dias de calor intenso.
Procurando motivo para ajuntar
os amigos e brincar com a água que
saia da torneira, a que juntava em
qualquer lugar, a que passava por
nós de maneira despercebida.
Enquanto eu crescia, qualquer
coisa era motivo para um banho,
um longo e despreocupado banho.
Nunca deixei a torneira escorrer
água livremente.
Desse mal eu nunca sofri.
Mas eu dispensava a água da
garrafinha por não estar gelada e
nunca fechava o chuveiro ao me
ensaboar.
A água sempre esteve presente
nos momentos festivos.
Mas hoje minha cidade sofre

hoje a pior seca de sua história.
A coisa está tão preocupante
que semana passada vi um anúncio
da companhia de água falando que
cobrará taxa extra, que, se não chover, começará um rodízio de distribuição de água.
Por isso, pela falta que hoje
existe, acabaram-se os longos banhos, a garagem tem dia e água
certos para que sua poeira seja
retirada, a água que não é bebida
e esquenta agora rega e inúmeras
outras providências são tomadas
dia a dia.
Pequenas mudanças de hábito.
Cuidados para que o pouco não
fique raro.
Faz-se necessário uma nova
postura, novos cuidados.
O mundo hoje, com tantos novos habitantes e com a falta de
preocupação de antigos e novatos,
oferece menos do que antes superabundava.
Novas atitudes para que o banho
de canequinha não se oficialize por
aqui.
Para que a pena não se transforme na minha realidade.

Estupro e misoginia
(excessiva e consentida)

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

Misoginia é a aversão, repulsa ou ódio
contra mulheres (adultas ou crianças).
Trata-se de uma odiosidade doentia e
patológica ao sexo FEMININO e guarda relação, direta, com a violência que é
praticada contra a mulher – em especial
espancamentos e estupros!
Aqui neste país tão aviltantemente
abandonado, em estado caótico em
diversas áreas (Saúde, Educação, Segurança, Economia etc.), somente em
2015, praticaram uma média de um
ESTUPRO a cada 11 minutos; média
de cinco por hora; 130 por dia; cerca de 47.000 por ano. Uma selvageria
consentida! Isto, apenas os casos denunciados, incluindo os coletivos (até
mais de 30 homens-monstros e uma só
vítima) e os praticados contra crianças
na mais tenra idade. Somem-se a isso
os que não chegaram ao conhecimento das autoridades por decorrências de
ameaças às vítimas e outras razões pessoais dessas. Uma das maiores vergonhas nacional e que TODOS calamos e
assentimos! Assistimos a uma tragédia
social e que segue impunida indefinidamente pelo desleixo das autoridades
competentes, em especial dos relapsos
quanto inábeis legisladores que hoje totalmente desvirtuados das suas funções
que seria, prioritariamente, “ZELAR
PELOS INTERESSES DO POVO”!
Agora mesmo cuidam, e com esmero,
da tal “Reforma Política” que trata apenas, e com ênfase, dos interesses dos
POLÍTICOS enquanto o caos domina
o País em todas as áreas. Destaque-se,
como convém, o inconcebível quanto
conivente negligencio também das “excelentíssimas” Senadoras e Deputadas
que poderiam cuidar, prioritariamente,
dos interesses das mulheres que dizem,
apenas dizem, representar. Entre elas
algumas que se demonstram tão combativas quanto agressivas, mas apenas
ao defender corruptos, enquanto que,
injustificadamente, descuram da classe
a que pertencem. No mesmo conceito
andam as tais entidades, oficiais e civis,
que se dizem “representantes” das Mulheres, em especial. Por que elas não se
aluem como lhes cabe e faculta a Lei?
Falta-lhes mais o quê para saírem às
ruas a pedir, exigir o agravamento das
penas para os casos da espécie? Até
quando a Sociedade (mulheres e homens) irá tolerar? Esperam o quê mais
para agir? Será que não agem pelo fato
de que ainda não tiveram familiares,
pessoas amigas, ou eles próprios não
foram molestados?
Abaixo os escrúpulos, quais sejam! Por
que não a CASTRAÇÃO FÍSICA que
imprime maior efeito psicológico aos
criminosos em lugar da química, por
vezes cogitada? Será que a Sociedade
ainda não apreciou os efeitos desse crime hediondo que é um estupro? No estupro cometem-se a violência física (do
ato sexual seguido de espancamentos,
risco de contaminação com doenças venéreas – AIDS e outras, quando não da
eliminação das vítimas), como também
os traumas psicológicos que decorrem,
já que o horror do ato criminoso as perseguirá por anos seguidos enquanto os
bárbaros, os vermes, seguem livres,
acobertados por imerecidos direitos que
os legisladores, a própria Justiça regida
por leis brandas e os tais e parciais (parciais porque só cuidam prioritariamente do lado bandido) “Diretos Humanos”
lhes propiciam para agir livremente?
Despertemos todos e nos mobilizemos
contra mais esses descomedimentos!!!
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Plantadores de cana se reúnem no Recife para
apoiar protesto contra usinas em Alagoas
Robério Coutinho
Assessoria de Imprensa
da UNIDA

Produtores de cana nordestinos também buscarão justiça
contra dupla majoração dos
financiamentos no período do
plano econômico do Collor
Nesta terça-feira (25), a direção da União Nordestina dos
Produtores de Cana (Unida)
se reuniu na Associação dos
Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) para abordar
um assunto bem polêmico e
que tem levado os agricultores
alagoanos a perderem o interesse na plantação de cana devido às dívidas das usinas que
já chegam a R$ 250 milhões.
A Associação dos Plantadores
de Cana de Alagoas (Asplana)
lidera um movimento contra o
descaso das unidades fabris e
redefiniu a data para a realização de uma grande manifesta-

ção em Maceió contra a situação. O protesto estava marcado
para segunda-feira (31), mas a
Asplana divulgará uma nova
agenda em novembro. As entidades de classe dos fornecedores de cana nos demais Estados
do Nordeste, vinculados à Unida, confirmaram a participação
e total apoio em defesa do segmento.
O presidente da Unida,
Alexandre Andrade Lima, que
também preside a Federação
dos Plantadores de Cana do
Brasil (Feplana), garantiu pleno apoio e participação do setor na manifestação da Asplana contra essa inadimplência
de usineiros em Alagoas. “É
inadmissível que o produtor
independente de cana forneça
a matéria prima para usinas
produzirem e lucrarem com
a produção do açúcar e do álcool, mas elas simplesmente
não pagam ou pagam quando quiserem”, criticou o líder
dos canavieiros nordestinos e

<<APOIO da UNIDA e FEPLANA contra essa inadimplência de usineiros em Alagoas.

do Brasil. Ele diz que em PE,
por exemplo, os produtores de
cana reabriram duas usinas que
estavam fechadas e pagam em
dia seus fornecedores de cana.
Outro problema de injustiça contra os fornecedores
de cana foi tratado durante o
encontro da Unida na Recife.
O segmento ajuizará ações na
Justiça Federal para que seja
revisto os valores das dívidas
com antigos financiamentos
dos agricultores entre 1987 e
1989. Os valores foram du-

plamente majorados devido o
advento do plano econômico
chamado de Plano Collor. O
reajuste subiu de 41% para
82%. “O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
que foi ilegal”, diz Andrade
Lima. Com isso, as entidade
interessadas em representar
seus associados que sofreram
com este problema, devem
aderir aos processos em parceria com a Feplana, que está
contratando consultoria jurídica especializada.

Extensão rural é tema de debate em assembléia
Assessoria de Comunicação
imprensa.anater@mda.gov.br

Os rumos do serviço de
Ater e atuação da Anater pautam o encontro que acontece
em dois dias, em Belo Horizonte, reunindo representantes de empresas de assistência técnica e extensão rural
de todo o País
Representantes de 27
empresas públicas de assistência técnica e extensão rural (Ater) participam, nesta
quinta e sexta-feira, dias 03 e
04 de novembro, da 51ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira
das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), em Belo
Horizonte/MG, com objetivo
de discutir e avaliar o cenário do setor no País. Um dos
principais temas do encontro
é a participação do Governo
Federal no financiamento das
entidades públicas de Ater.
Na Assembleia, o diretor administrativo da Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Anater), Ricardo Demicheli,
apresentou aos participantes
como a Anater está se estruturando para estabelecer parceria com os Estados e empresas prestadoras de Ater.
Criada em maio de 2014, a
Anater é um serviço social
autônomo, de direito privado,
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade
pública, cuja principal finalidade é promover a reconstrução da assistência técnica e
extensão rural no País.
Segundo Demicheli, a
proposta da Anater é atuar
de forma planejada e em co-

operação técnica, e a
Assembleia está sendo
uma importante oportunidade para apresentar esse planejamento.
“Neste momento, estamos formando o quadro de profissionais,
trabalhando os instrumentos jurídicos e estruturando os recursos
tecnológicos que vão
auxiliar na efetivação
de processos que possibilitem, junto com
as empresas de Ater, << RECONSTRUÇÃO Anater é um serviço social, de interesse coletivo e de
a execução de uma as- utilidade pública, com finalidade de promover a reconstrução da assistência técnisistência técnica mais ca e extensão rural no País.
abrangente e de qualidade. necessita, para crescer social Ater, através da Subsecretaria
Com os ajustes do plano de e economicamente”, avalia o de Agricultura Familiar. Isso
ação e do contrato de ges- deputado.
demonstra nosso comprometão, nossa expectativa é que
timento e o reconhecimena Anater possa iniciar efeticom o serviço público de
Mais investimentos to
vamente sua atuação a partir
Ater, que a Sead realmente
O presidente da Asbraer,
do ano que vem, cumprindo
conhece as peculiaridades de
Argileu
Martins,
destacou
os objetivos para os quais foi
cada região e executa um traque os Estados são respon- balho de forma continuada e
criada”, explica Demicheli.
Também
participando sáveis por cerca de 80% dos comprometida com a agriculda Assembleia, o deputado recursos investidos na Ater, tura familiar”, destacou.
federal Zé Silva (Solidarie- mas que no início do ano que
Segundo secretário de
dade/MG), que é o autor do vem, a Asbraer irá propor Agricultura, Pecuária e Abasprojeto de criação da Anater, uma lei para rever essa situ- tecimento de Minas Gerais,
disse que para a Agência con- ação. “Também faremos um João Cruz, “este é o mais
seguir atingir seus objetivos é debate profundo com a Ana- importante fórum para discupreciso que o Governo Fede- ter sobre a forma como ela se tirmos o quadro da extensão
ral mude a forma de financia- relaciona com os Estados e rural no País, porque reúne
mento, com repasse Fundo a sobre a participação da União todos os atores que definem
Fundo, de livre aplicação no financiamento da Ater”, as políticas públicas do setor.
pelas Emateres. “O repasse planeja Argileu.
Tenho certeza que tiraremos
Representante do Gover- boas diretrizes para a Ater”.
de recurso para os Estados
tem que ser revisto e deve ter no Federal, em sua apresentaO presidente da Ematercritérios que levem em consi- ção, o secretário da Secretaria MG, Glênio Martins, lemderação o tamanho e o núme- Especial de Agricultura Fa- brou que o serviço público de
ro de agricultores que cada miliar e do Desenvolvimento assistência técnica e extensão
Estado atende. A Anater é Agrário, José Ricardo Rose- rural é de responsabilidade da
uma grande conquista e uma no, ressaltou que o serviço de União, estados e municípios e
grande esperança do setor, e Ater é uma prioridade. “Neste também defendeu que o Goé necessário um investimen- ano, já foram liberados pela verno Federal possa contrito concreto da União para Sead cerca de R$ 67,8 mi- buir com uma parcela maior
resolver os desafios que a lhões para o fortalecimento no financiamento das empreagricultura familiar brasileira do serviço público estatal de sas estaduais.
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HILDEBERTO JAMACARU DE AQUINO

Racionalização de águas
no Rio Jaguaribe
Causa indignação que, intencionalmente, imponderadamente até, e pela já peculiar falta de zelo para com nossas
comunidades, em especial da área rural, mais uma vez fatos
aconteçam que deixam perplexos a todos que prejudicados,
direta e indiretamente, e dai terem que recorrer, gritar para
fazer valer seus direitos. O sério problema hoje enfrentado
pela população ribeirinha, à margem do Rio Jaguaribe - de
Botica (Quixeré) a Itaiçaba - merece lugar de destaque na
Imprensa para que toda sociedade se posicione e que clame
em favor dos nossos pequenos produtores rurais. Simplesmente cortaram o fluxo das águas que imprescindível à subsistência dos moradores dessas áreas, deixando-os sem água
até para beber, além de terem dizimados seus rebanhos por
falta de abastecimento desse líquido indispensável à vida dos
animais, o que é obrigatório por lei enquanto houver água
disponível. Alguém indagará para que fins então foi bloqueado o fluxo das águas? Preferencialmente para irrigar milhares
de hectares na Chapada do Apodi, Chapadão de Russas e até
indústrias de Fortaleza com água provinda do Castanhão. O
bloqueio injustificado das águas se verifica em longo trecho
ocupado por milhares de ribeirinhos. Isto é de fácil constatação posto que além da verificação ”in loco” e fotos, podese confirmar também pelos registros do fato constar de atas
do Comitê da Bacia do Baixo e Médio Jaguaribe. Há, por
conseguinte, o assentimento das autoridades competentes. A
quem mais imputar a culpa por esse desatino? Por que não a
RACIONALIZAÇÃO IGUALITÁRIA, em dias alternativos,
onde todos fossem atendidos mesmo que precariamente? Por
que só a alguns o privilégio e os outros a amargura dos prejuízos irrecuperáveis que decorrerão, inclusive atingindo a
área urbana de Russas e outros municípios?
Em justo desespero, os ribeirinhos prejudicados, constituído de pequenos e médios produtores que já padecem
da cruel seca que assola todo o Estado, ainda são privados
de água que indispensável até para que possam sobrevier e
manter seus pequenos rebanhos. E tudo para que interesses
econômicos prevaleçam e assim mantenham lavouras e até
pastagens a custo da desgraça de outrem. E aqui a pergunta
que não quer calar: O que fazem os políticos - Prefeito e
Vereadores nossos, por que não se mobilizam contra esses
desatinos? E os deputados que aqui tiraram votos e só aparecem nas eleições? É hora de convocar a todos para que,
unidos com a classe produtora encontrem saídas factíveis.
Já não bastam as negligências de Governos federais seguidos - das mentiras da transposição que se arrastará, politiqueiramente, até as próximas eleições em 2018 com novas
e infindáveis promessas - e outras negligências também do
Governo cearense, haja vista que estamos padecentes de uma
seca que já perdura por SEIS anos (talvez a maior da nossa
história), sem que tenhamos contornado ou minimizado o
problema? Vamos amigos e humildes produtores, unam-se
e através de suas entidades representativas façam valer seus
direitos. Recorram à Justiça como a mais segura das alternativas e invoquem até o Art. 225 da Constituição Federal.
Que todos que estão sendo prejudicados pelos desmazelos
governamentais (daqueles quem têm obrigação de zelar pelos interesses da população) atentem para mais esse evento
e, na época oportuna, recordem-se bem dos nomes dos que
dizem lhes representar, mas que se demonstram omissos e
coniventes com essa situação calamitosa. Que aos prejudicados lhes seja dada a atenção cabida, posto que justa, e que
RACIONALIZEM a água o quanto antes, é a expectativa de
nossa sociedade!
# “Indigne-se por você e por todos contra as injustiças,
quais forem. Clame, exija, exerça sua cidadania plenamente
evitando tornar-se mais um abmudo!”
José HILDEBERTO Jamacaru de AQUINO é articulista na
página 2 desta Gazeta de Notícias)
Visitem o Blog:
http://www.blogdoaquino.blogspot.com.br/

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
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Morre o sociólogo Plácido Cidade Nuvens
Professor, reitor, político e criador do museu de paleontologia
Nessa temporada em
Roma, a convivência com a
Igreja Católica e suas instituições levou Plácido a ser um
locutor da Rádio Vaticano e
redator do jornal da Santa Sé
L’Oservatório Romano.
De volta e já em Crato foi
um importantes articuladores,
juntamente com o bispo Vicente de Paulo Araújo Matos,
para a criação da Fundação
Padre Ibiapina, órgão da Diocese do Crato que tem prestado importantes serviços sociais e formação profissional
ao povo do Crato.
De 1983 a 1989 foi prefeito do município cearense
de Santana do Cariri, onde
fundou o Museu de Paleontologia, posteriormente doado
à Universidade Regional do
Cariri. A criação do museu
lhe rendeu diversas homenagens, como o Troféu Sereia
de Ouro do Sistema Verdes
Mares e o nome de uma espécie de dinossauro descoberta na chapada do Araripe, o
Santanaraptor placidus.
Com professor da Universidade Regional do Cariri, foi
coordenador do curso de Direito e vice-reitor de 1996 a
2003 e 2007 até 2011, reitor
da Universidade regional do
Cariri, sendo considerado um
dos melhores reitores para
URCA.

<<< UNIVERSIDADE Plácido Cidade Nuvens nasceu em Santana
do Cariri em 1943 e morreu em 1º de novembro de 2016, foi um sociólogo, professor envolvido com o desenvolvimento da Universidade
Regional do Cariri e político regional..
Da Reportagem local de
Luiz José dos Santos

Graduou-se em filosofia
pelo Seminário da Prainha
em Fortalezsa, onde obteve
uma bolsa para cursar teo-

logia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma,
concluindo o cursos de licenciatura e mestrado. Obteve,
ainda, títulos de especialista
em português superior pela
Universidade de Lisboa e de
doutor em ciências sociais
pela Pontifícia Universidade
Santo Tomás de Aquino.

Faleceu dia 1º de novembro de 2016, vítima de câncer, no Instituto do Câncer
em Fortaleza.
O professor Plácido tem
uma história de dedicação às pesquisas, estudos e
aperfeiçoamento, deixando
um farto material sobre suas
observações e descobertas
paleontológicas. Também
foi ele que articulou junto a
Editora Vozes, a publicação
do primeiro livro do poeta
Patativa do Assaré “Cante
lá que eu canto cá” e escreveu um outro “Patativa
e o Universo Fascinante
do Sertão.” De sua autoria
foi publicado em 1990 um
opúsculo com o título “Pedras e peixes de Santana”
sobre o acervo de fósseis
existente do Cariri.
Essa vocação pelas letras e teologia surgiu quando
Plácido ingressou no ano de
1957 no Seminário São José
de Crato, validada quando foi
para o Seminário da Prainha.
Sua estada, por vários anos,
na Itália elevou seu estado
de espírito e se voltar para o
mundo dos estudos e das ciências. Com a descoberta dos
peixes fossilizados em Santana do Cariri, Plácido passa
a se dedicar às observações
paleontológica de sua terra
natal.

Do Release do Núcleo de
Comunicação do Governo do
Ceará e da
Gazeta de Notícias

É intensa a visitação à exposição de Sérvulo Esmeraldo
em sua cidade natal, o Crato,
nos últimos dias em cartaz
com novo prolongamento para
conferir a mostra “A Linha, A
Luz, O Crato” agora até 31, no
Campus do Pimenta da Universidade Regional do Cariri
(Urca).
Antes do final da exposição,
que também adianta festejos
aos 88 anos de vida do artista a
serem completados em fevereiro de 2017, Sérvulo Esmeraldo
estará presente na Urca, nesta
sexta-feira, dia 28/10, das 19
às 21 horas, para o lançamento do livro catálogo com 123
páginas, sob design gráfico da
Verve Comunicação e ilustrado
com reproduções coloridas fotografadas por Gentil Barreira
de todas as 58 obras expostas
- esculturas, relevos, gravuras
e a magistral série de desenhos
inéditos, intitulada ‘Suíte Araripe’. A publicação bilíngue
traz capa desenhada por Guto
Lacaz, sendo recheada por
textos da curadora da mostra
Dodora Guimarães, também

parceira de vida de Esmeraldo
há mais de 30 anos, além de
escritos pelo jornalista Gilmar
de Carvalho e pelo arquiteto
Romeu Duarte.
O mestre Esmeraldo ainda
presenteará a sua Terra Berço e ao Cariri com o anúncio,
guardado para a noite do lançamento do livro-catálogo, de
que doará uma obra à URCA,
ainda a revelar, assim como as
maravilhosas “PIRÂMIDES”
que estão expostas na Encosta
do Seminário, em frente ao Seminário Diocesano São José, e
ficarão definitivamente para a
cidade do Crato.
Assim, a exposição ‘Sérvulo Esmeraldo: A Linha, A
Luz, O Crato’ faz do grande
sonho do artista, uma agigantada e memorável realidade, ao
mostrar pelo Cariri a sua obra
até a maturidade, através da
realização pelo Instituto Sérvulo Esmeraldo e o NUPROCE, juntamente aos preciosos
apoios do Governo do Estado
do Ceará, Banco do Nordeste
do Brasil e da Expresso Guanabara. A mostra festeja ainda
os 30 anos da Universidade
Regional do Cariri (URCA),
exibindo a dinâmica trajetória
de Sérvulo, construída como
escultor, gravador e desenhista
de notório reconhecimento nacional e internacional.

FOTO: Gentil Barreira

Exposição ‘Sérvulo Esmeraldo: A Linha, A Luz,
O Crato’ termina nesse dia 31 de outubro
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A felicidade segundo Francisco
João Baptista Herkenhoff, 80
anos, é magistrado aposentado
(ES), professor, palestrante e
escritor. E-mail: jbpherkenhoff@
gmail.com / site: www.
palestrantededireito.com.br

O maior anseio das pessoas, individualmente, e dos povos,
coletivamente, é encontrar, nesta vida transitória, a felicidade e a alegria.
No mundo capitalista, onde tudo se transforma em mercadoria, pretende-se fazer da felicidade um objeto de consumo e,
por consequência, submetido a operações de compra e venda.
Na contramão do pensamento circulante, marcado pelos desvalores, o Papa Francisco começa sua encíclica “Evangelii
Gaudium” (A Alegria do Evangelho) denunciando a falsa
alegria:
“O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que
brota do coração comodista e mesquinho.”
Em oposição à enganosa proposta de felicidade fundada no
egocentrismo, Francisco aponta uma outra rota para conduzir
nossas vidas:
“Chegamos a ser plenamente humanos, quando somos mais
do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de alcançarmos o nosso
ser mais verdadeiro.”
As exortações do Papa não devem merecer ausculta apenas
dos crentes e dos cristãos, e muito menos receber a restrita
atenção dos católicos.
O texto é ecumênico, aberto aos múltiplos pensares contemporâneos. Não pretende, de modo algum, converter quem
quer que seja ao redil confessional de Roma.
Numa época em que se faz da mulher um objeto, de forma
explícita ou sub-reptícia, Bergoglio exalta a dignidade do feminino e não utiliza meias palavras para profligar o machismo e a violência doméstica.
Segundo prognostico, durante a permanência de Francisco
no Vaticano a mulher será admitida ao sacerdócio católico,
com lamentável atraso, pois em outras igrejas evangélicas já
temos mulheres exercendo, em plenitude, o pastoreio e ocupando as sedes episcopais.
Na Missa do Galo do Natal passado, o Papa disse que o mundo precisa de ternura. Papas anteriores doutrinaram que o
mundo precisa de Justiça, Solidariedade, melhor distribuição
dos bens, convivência harmônica entre as nações. Nunca tinha ouvido um Papa dizer que o mundo precisa de ternura.
O que é essa ternura que o Papa argentino deseja que habite
o coração da Humanidade? Essa ternura não resume todos os
valores, todas as metas, todos os sonhos?
Parece que, naquele momento, São Francisco de Assis habitou o espírito do seu homônimo: ”Senhor, fazei de mim um
instrumento de vossa paz.”
A ternura não tem rótulo de um credo religioso, nem está
enclausurada nos domínios da Fé. Foi resumida, não por um
filósofo, na academia, mas por um cantor argentino, num cabaré: “Tenemos que abrirnos, no hay otro remédio.” (Carlos
Cardel).

<< CRATENSE Sérvulo Esmeraldo faz parte de uma plêade de intelectuais do Crato espalhada pelo mundo.

Sérvulo Esmeraldo nasceu
Crato Ceará em 1929. É um
escultor, gravador, ilustrador e
pintor.
No início de sua carreira artística, dedica-se à xilogravura.
A partir de 1947, em Fortaleza,
freqüenta a Sociedade Cearense de Artes Plásticas - SCAP;
Em 1951 trabalha na montagem da 1ª Bienal Internacional
de São Paulo. Após o encerramento da Bienal, passa a residir em São Paulo, exerce a função de gravador e ilustrador no
Correio Paulistano. Em 1957,
realiza individual no Museu de
Arte Moderna de São Paulo MAM/SP e viaja para a Europa
com bolsa do governo francês.
Em Paris estuda litografia na
École Nationale Supérieure

des Beaux-Arts e tem acesso
às obras raras da Bibliothèque
Nationale de France, o que lhe
permite estudar a gravura de
Albrecht Dürer (1471 - 1528)
por dois anos. Com orientação
de Johnny Friedlaender (1912
- 1992), inicia seu trabalho
de gravura em metal, publicado por editores europeus. Em
meados dos anos 1960, integra
o movimento da arte cinética,
quando realiza as obras Excitáveis - quadros e objetos movidos pela eletricidade estática.
Retorna ao Brasil em 1978,
fixa-se em Fortaleza e dedicase à arte pública. Idealiza na
capital cearense a Exposição
Internacional de Esculturas
Efêmeras, da qual é curador
em 1986 e 1991.
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A Bella da Semana
Jéssica Guimarães

CONHECER

Os Dez erros mais graves
Alguns erros revelam maior desconhecimento da língua que outros. Os dez abaixo estão nessa situação.
1 - Quando “estiver” voltado da Europa. Nunca confunda tiver e
tivesse com estiver e estivesse. Assim: Quanto tiver voltado da
Europa. / Quando estiver satisfeito. / Se tivesse saído mais cedo.
/ Se estivesse em condições.
2 - Que “seje” feliz. O subjuntivo de ser e estar é seja e esteja:
Que seja feliz. / Que esteja (e nunca “esteje”) alerta.
3 - Ele é “de menor”. O de não existe: Ele é menor.
4 - A gente “fomos” embora. Concordância normal: A gente foi
embora. E também: O pessoal chegou (e nunca “chegaram”). /
A turma falou.
5 - De “formas” que. Locuções desse tipo não têm s: De forma
que, de maneira que, de modo que, etc.
6 - Fiquei fora de “si”. Os pronomes combinam entre si: Fiquei
fora de mim. / Ele ficou fora de si. / Ficamos fora de nós. / Ficaram fora de si.
7 - Acredito “de” que. Não use o de antes de qualquer que: Acredito que, penso que, julgo que, disse que, revelou que, creio que,
espero que, etc.
8 - Fale alto porque ele “houve” mal. A confusão está-se tornando muito comum. O certo é: Fale alto porque ele ouve mal.
Houve é forma de haver: Houve muita chuva esta semana.
9 - Ela veio, “mais” você, não. É mas, conjunção, que indica
ressalva, restrição: Ela veio, mas você, não.
10 - Fale sem “exitar”. Escreva certo: hesitar. Veja outros erros
de grafia e entre parênteses a forma correta: “areoporto” (aeroporto), “metereologia” (meteorologia), “deiche” (deixe), enchergar (enxergar), “exiga” (exija). E nunca troque menos por
“menas”, verdadeiro absurdo lingüístico.

Jéssica Guimarães

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

HUMOR
Uma velhinha muito sincera

Em uma sessão de júri em uma cidadezinha do interior, o
promotor chama a sua primeira testemunha, uma senhorinha
aparentemente inocente.
O promotor se aproxima dela e pergunta:
— A senhora me conhece, Dona Otília?
Ela responde:
— Claro que sim, Sr. Almeida. Conheço você desde garoto
e, francamente, você se revelou uma grande decepção para
mim. Você mente, engana a sua esposa, você manipula as
pessoas e fala delas pelas costas. Você se acha grande coisa
mas não tem estrutura para entender que nunca vai passar de
um burocrata de meia-tigela. Sim, eu conheço você.
O promotor ficou atordoado. Sem saber o que fazer, apontou
para a sala do júri, perguntando:
— Dona Otília, a senhora conhece o advogado de defesa?
Ela respondeu novamente:
— Claro que sim. Conheço o Sr. Fernandes desde menino
também. Ele é preguiçoso e cheio de preconceitos, além de
ter problemas com bebidas. Ele não consegue manter um relacionamento saudável com ninguém, e o seu escritório de
advocacia é um dos piores da região. Isso sem falar que ele
traiu a esposa com três mulheres diferentes! Sim, eu o conheço.
O advogado de defesa quase teve um ataque cardíaco.
O juiz pediu para o promotor e o advogado se aproximarem
da sua bancada e, com a voz bem baixa e calma, falou:
— Se algum de vocês perguntar se ela me conhece, vai pegar
30 anos de cadeia!

Dizer, escrever o que pensa, é parte de um sentimento, de uma democracia, interpretar corretamente as escrituras é para os inteligentes e isso me
tranquiliza, me ensina a tolerar tudo aquilo que
não me faz bem.

HORÓSCOPO

PORTUGUÊS

ÁRIES (21/3 a 20/4) Riscos de desentendimentos nas relações
mais antigas. As possibilidades de ganho estão associadas à capacidade de resposta.

TOURO (21/4 a 20/5) Meça as palavras; evite conflitos. A falta de
concentração pode ser o único obstáculo; concentre-se com toda a
sua energia.
GÊMEOS (21/5 a 20/6) Não deixe que as marcas do passado ensombrem o seu futuro. Reveja e corrija alguns procedimentos e
tudo correrá melhor.
CÂNCER (21/6 a 21/7) Reduza ao mínimo o uso de palavras duras. Mantenha a sua humildade; hoje apesar de tudo poderá aprender algumas lições.
LEÃO (22/7 a 22/8) Reparta anseios e decisões com a pessoa que
está na sua vida. Bons indicadores para quem se encontra numa
fase de escolhas.
VIRGEM (23/8 a 22/9) O reencontro ou contacto com um antigo
amor surge com grande probabilidade na conjuntura. Hoje pode
sentir-se inseguro..
LIBRA (23/9 a 22/10) Ponha limites à sua teimosia e não insista
em arranjar problemas. Deverá tomar mais atenção à sua situação
financeira.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) Defenda a harmonia do seu lar ou
de um amor. Está numa etapa ascendente, mas algumas entradas de
dinheiro estão atrasadas
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Uma relação evolui de forma segura. Seja benevolente nas relações laborais; precisam de tempo para
atuar com competência.
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) Poderá sentir que não lhe dão todo o apoio
de que precisa. Faça alguns pedidos para melhorar a sua situação
profissional.
PEIXES (20/2 a 20/3) Para os que procuram uma nova relação a
conjuntura é auspiciosa. Os trabalhos estão beneficiados podendo
atingir fama.
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CANTINHO DA POESIA
DALINHA CATUNDA é poetisa,
renomada cordelista
da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no
Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na
Gazeta de Notícias
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

Foi-se a pomba vadia
Eu já tive uma rolinha
E era de estimação
Com xerém e com alpiste
Peguei em meu alçapão
Cuidei dela noite dia
Mas a pomba era vadia
Escapou da minha mão.
Eu jamais tentei pegar
Aquela rola fujona
Que certamente fez ninho
No sítio de outra dona
E a tal pomba que se foi
Era uma sangue-de-boi
Bem comum em qualquer zona.
Não demorou muito tempo
Por obra da natureza
Outra pomba eu ganhei
Conhecida por Burguesa
A rola é bem parecida
É maior, bem mais nutrida,
Me encanta pela grandeza.

O velho vaqueiro
O Velho vaqueiro chora
Com saudades do passado.
Desmancha o nó na garganta
Solta um aboio chorado
Num relembrado penoso
Lacrimeja o desditoso
No seu canto acabrunhado.
Pita um cigarro de palha
E puxa pela memória
Buscando em cada pitada
Um pouco da sua história
Coloca e tira o chapéu
Olha pro chão e pro céu
Nas cenas da trajetória.
Hoje somente a saudade
Habita seu coração.
Pois morando na cidade
Vive de recordação,
E chora pela boiada
Que por ele era tocada
Nas quebradas do sertão.

Já chegou o B-R-O-Bro
Já chegou B-R-O- BRÓ
Com eles a sequidão
O nordeste pega fogo
Fica mais quente o sertão
Pras bandas do meu lugar
Açudes chegam a rachar
A água some do chão.
Até que corre um ventinho
Mas quando bate é quente
Porém na boca da noite

Ele bate diferente
O Aracati afamado
Deixa mais refrigerado
O nosso sertão ardente.
Tange a boiada outra vez
O vaqueiro calejado
Que repete sua saga
No remanejar do gado
Recomeça o sofrimento
O aboio é um lamento
Parece um canto chorado.
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CIDADES

Secretaria de Justiça institui projeto “Hora da Defesa” e
inicia agendamento eletrônico de atendimento jurídico
Assessoria de Comunicação
Secretaria da Justiça e
Cidadania do Ceará
www.sejus.ce.gov.br
email: ascom.sejus@gmail.com

A Secretaria da Justiça e
Cidadania do Estado começa,
a partir de 1º de novembro, a
realizar o agendamento eletrônico do atendimento jurídico
dos internos. O projeto, denominado “A hora da defesa”, foi
apresentado aos advogados durante a 5ª Sessão Ordinária do
Conselho Seccional da OABCE, na última quinta-feira (28).
Na reunião, o titular da Sejus,
Hélio Leitão, e o presidente da

entidade, Marcelo Mota, assinaram convênio para viabilizar
o novo sistema.
O sistema permite que o
advogado agende, com a antecedência de 24 horas, a visitação ao interno. O agendamento
começa a funcionar a partir
do dia 1º de novembro e ficará disponível no site da Sejus
(www.sejus.ce.gov.br).
O secretário da Justiça, Hélio Leitão, explicou que um
dos objetivos é facilitar o trabalho do advogado criminal.
“Nós inauguramos esta ferramenta para facilitar o contato
entre o interno do sistema penitenciário e a defesa, para otimizar o tempo do advogado e
da própria unidade prisional”,
ressalta. O agendamento poderá ser feito com a antecedência

Do Release da Assessoria de
Imprensa da Junta Comercial
do Estado do Ceará

Já nesta segunda-feira
(07/11), o Alvará de Funcionamento Fácil e a Licença
Sanitária para empreendimentos de baixo risco poderão ser
emitidos através do Portal de
Serviços da Junta Comercial
do Estado do Ceará, em um
prazo de até 48h após a solicitação. Os novos serviços
foram lançados em cerimônia
realizada no espaço Multiuso do Serviços de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas,
pela Jucec, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Seuma, e Sebrae.
A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, destacou a
importância da integração da
Seuma à RedeSimples e da implantação da Junta Digital. “A

<< ORGANIZA projeto acaba com todo tipo de transtorno nos presídios

de, no mínimo, um dia. O funcionamento será de segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h.
Para o presidente da OABCE, Marcelo Mota, o convênio
entre as duas instituições representa uma defesa intransigente
às prerrogativas profissionais.

“Esse convênio vem a permitir que a advocacia se organize e não tenha nenhum tipo de
transtorno nos presídios. Ressalto que a parceria também
vem a colaborar com o exercício pleno da nossa profissão”,
considera Mota.

<< DIGITAL a Junta Comercial, está adequando o processo interno à
RedeSimples, com a implementação da Junta Digital

brae e presidente do Subcomitê Gestor da RedeSimples no
Ceará, Joaquim Cartaxo, destacou o trabalho que vem sendo realizado de integração dos
municípios ao projeto. “Hoje
já estamos com mais de uma
dezena de municípios sendo
trabalhados para, a exemplo
da prefeitura de Fortaleza que
vem sendo exemplo nacional
neste processo, por meio de
ações como esta da Seuma,
fortalecerem a vida dos empreendedores, estimularem a

formalização e fomentar a economia local”, destacou.
Para emitir o Alvará de Funcionamento Fácil e a Licença
Sanitária, é necessário ter feito
o registro na Junta Comercial
e cadastro na Receita Federal.
O link do formulário complementar será encaminhado para
o e-mail do requerente. Após
o preenchimento e pagamento
das taxas referentes aos dois
documentos, eles serão disponibilizados, em até 48h, para
impressão.

Previdência própria dos servidores de Juazeiro
do Norte já acumula saldo de R$ 171 milhões
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores
de Juazeiro do Norte (PREVIJUNO) já acumula saldo de R$
171 milhões segundo levantamento feito até meados deste
mês de outubro. Além disso,
um órgão que conquistou o respeito e tem servido como paradigma a outros municípios os
quais possuem ou pretendem
criar o seu instituto previdenciário. Por conta disso, o gestor
Jesus Rogério de Holanda tem
recebido muitos convites para
palestras em prefeituras e câmaras municipais.
Com menos de 10 anos de
criação, o PREVIJUNO se

tornou modelo e detém todas
as certidões periódicas e obrigatórias rigorosamente como
exemplo. Hoje, são cerca de R$
64 milhões aplicados no Banco
do Brasil, quase R$ 7 milhões
no Banco do Nordeste, aproximadamente R$ 90 milhões
na Caixa Econômica Federal e
outros R$ 10 milhões no Banco
Regional de Brasília (BRB).
A Caixa Econômica detém
52,5% dos recursos superavitários da Previdência dos Servidores de Juazeiro e alguns
tipos de aplicações tem a observância de carências, porém com
taxas de rendimentos melhores
a exemplo das outras institui-

O novo ou velho Brasil
Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor
federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

Alvará e Licença Sanitária poderão ser emitidos através
do portal da Junta Comercial em 48h após a solicitação
emissão do alvará de funcionamento fácil e licença sanitária
no Portal de Serviços da Jucec
representa um importante passo no intuito de efetivar a RedeSimples no Ceará. Na Junta,
estamos adequando o processo
interno à RedeSimples, com a
implementação da Junta Digital, que consiste na tramitação
de todos os processos de registro de empresas através da internet”, destacou.
A secretária Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, falou da
mudança de paradigmas no
processo de legalização de
empresas, com a integração
dos serviços de licenciamento
e registro. “A integração tem
representado uma revolução,
pois trata da qualidade de vida
do cidadão e do controle urbano”, ressaltou. Águeda anunciou que em breve o serviço
de alvará de funcionamento
para empresas de médio e alto
risco serão disponibilizados
pelo Portal de Serviços, ressaltou.
O superintendente do Se-
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<< GARANTIDO por sua organização e recursos aplicados a PREVIJUNO tem garantia de funcionamento por décadas

ções financeiras. Para Jesus Rogério, o resultado de tudo isso
é a confirmação que o prefeito
Raimundo Macedo tinha toda
a razão quando criou o PRE-

VIJUNO em seu primeiro governo já que a saúde do órgão
está garantida por décadas doravante, mesmo que não surjam
novos servidores.

Efetivamente o resultado das urnas, em dois de outubro último, desnudou o mantra desgastado do golpe, mostrou o
esfacelamento da hegemonia do PT e sinalizou que o país
precisava de nova orientação.
Mas o governo atual tem que apresentar outro perfil moralizador e ter coragem de não indicar aos ministérios e secretarias políticos em interrupção de mandato, com ficha suja ou
que estejam respondendo a processo na Justiça, o que infelizmente não está sendo observado, por exemplo, como foi o
caso da indicação recente do ministro do Turismo, deputado
federal Marx Beltrão (PMDB-AL), réu em processo que tramita no STF.
A moralização política foi uma das reivindicações substantivas das manifestações de ruas. Contemplar partidos da base
de apoio no preenchimento de cargos públicos, de baixo ao
alto escalão, é um câncer que precisa ser combatido urgentemente, pois ele corroeu o governo petista.
O país político precisa sofrer uma guinada de 360 graus para
readquirir credibilidade social. A nossa Constituição está repleta de privilégios e de incoerências, que urgem alterações.
O Congresso Nacional, por sua vez, está deitado em berço
esplêndido com cobertor recheado vantagens, que afrontam
o contribuinte, mas os seus políticos não esboçam nenhum
gesto moralizador de cortar o excesso de gastos da instituição. Por exemplo, muita gente não sabe que os senadores,
ex-senadores e familiares, desfrutam, de forma perene e gratuita, de reembolso de serviços médicos e hospitalares, sem
ter contribuído com um só centavo, enquanto o trabalhador
aqui fora tem que se socorre do precário SUS ou pagar do
próprio bolso plano de saúde. Por que os parlamentares, à luz
do Art. 5º, da Constituição Federal, são pessoas diferentes?
Recentemente, o senador Álvaro Dias (PV-PR), preocupando-se com os gastos da República, especificamente com os
privilégios pagos, de forma perene, aos ex-presidentes cassados, encaminhou ao Senado estudo para estancar tal aberração. Louva-se a iniciativa do senador por se constituir em
princípio de moralização, só que a medida deveria abranger
todos os ex-presidentes da República.
Por que o Senado mantém ilegalmente a regalia imoral do
Plano de Saúde gratuito? Por que também o Congresso Nacional até agora não impediu as regalias de ex-presidentes
da República?
A moralização dos gastos públicos deveria ser feita a partir
do Congresso Nacional, com os parlamentares corrigindo
ou cortando a enorme lista de privilégios pecuniários de que
desfrutam, inclusive com a redução de seus salários, em respeito ao contribuinte nacional. Como isso não ocorre, entendemos a razão por que privilégios dos ex-presidentes da República, mesmo dos cassados, continuam vergonhosamente
a sangrar o Tesouro, embora uma luz tênue tenha acendida
na iniciativa do senador Álvaro Dias.

A partir de

Janeiro de 2017

a Gazeta de Notícias
vai lançar o concurso
“Gazeta Literária”
entre os estudantes do
ensino fundamental
e médio das escolas
regionais.
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Yarlei Brito, geólogo, atual presidente da
SAAEC, tem um profundo conhecimento
da situação hídrica do
município do Crato e
diz que a região é privilegiada 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 partilha onde alguns agricultores beneficiados usavam a água durante o
dia e vendiam água da
noite para seus vizinhos
que armazenavam e durante o dia irrigavam
sua terra e dava outras

utilidades. Isso aconteceu
há 150 anos até chegar a
Constituição que determinou 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 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, acompnhados de geólogos franceses,
de um instituto francês de
referências na hidrogeologia, promoveram um estudo chamado “Estudo de
base Vale do Jaguaribe”
que em sua conclusão disseram 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 informações a população não
vai entender com facilidade da necessidade de
economizar água, porque supostamente existe
em abundância no Crato.
Mas há de se perceber
que com as mudanças climáticas 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 racionalidade.
É evidente que não se
pode negar a existência

de uma boa reserva de bem essencial que você
É preciso que o craágua na chapada do Arari- tem dentro de sua casa que tense saiba que Crato
pe, mas não tanto quando é a água. A SAAEC é uma se diferencia de outros
existia no passado. É pre- empresa de 53 anos e que lugares pela sua água
ciso esclarecer
que o aquífero
da chapada há
5 anos não recebe recarga pela
falta das chuvas
que deveriam
cair periodicamente na região.
Yarlei
mostra
preocupação
com o consumo
futuro.
Atualmente a
SAAEC fornece
a água mais bara- << BATATEIRA o geólogo Yarleri Brito na principal fonte de água do Crato
ta do nordeste, o consumi- tem condições de muito captada de fontes natudor tem que ter consciên- bem gerenciar essa distri- ais e da melhor qualicia de remunerar como um buição de água.
dade.
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Aline Maria
“Se for preciso
mudar o rumo dos
seus passos, não se
revolte, o Pai sabe
o que faz e sempre
faz o melhor para
cada um de Seus
filhos.”

Em sociedade tudo se sabe ...

Rafael Branco disponta como
uma nova liderança no Cariri
Rafael Branco, empresário e assessor especial do governador
do Ceará, começa a dispertar
carisma pelo seu jeito peculiar
de um bom moço, atende bem e
dá atenção a todos. É envolvido
e bem relacionado com as lideranças políticas regional.
Rafael é visto como provável
candidato a deputado estadual
no pleito de 2018 e diz sentir-se
confortável com essa lembrança e preferência dos amigos e
correligionários dentro do PSD
- Partido da Social Democracia. Assim sendo vem desfrutando de atenções especiais do
governador Camilo Santana e
secretários de estado.
Ainda não se diz pré-candidato,
acha que deve esperar o momento oportuno e avaliar se está
mesmo dentro do contexto eleitoral de seu partido no Cariri.
Rafael Branco, como assessor
especial de governo, vem acompanhando e monitorando o andamento das obras na região,
principalmente vendo as previsões de suas conclusões.
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Morre em Crato o taxista Neném
Texto de
Luiz José dos Santos
e Huberto Cabral

Próximo de completar 50
anos na profissão de motorista,
morre por complicações diversas em sua saúde, Zacarias Camilo de Oliveira - Neném, que
destacou-se como taxista pela
ousadia de logo cedo ter sempre um carro novo em seu taxi.
Neném chegou ao Crato no
meado dos anos 1970 vindo
da cidade de Jaguaruana, sua
terra natal, onde já exercia a
profissão de motorista caminhoneiro e de praça. Em Crato
se intalou no posto da Praça
Siqueira Campos onde atuou
por mais de 40 anos desfrutando da simpatia de seus colegas
e de sua clientela. Foi uma figura carismática e atenciosa.
Com sua morte deixa viuva
Francisca Santiago de Oliveira
e duas filhas: Eliane - professora residente em Crato e Eugênia - comerciante que mora
na cidade de Santa Inês no Maranhão, além de quatro netos
Lara, Luan, Talita e Ticiana e

<< DESTAQUE de Zacarias Camilo foi pelo seu carisma e elevado
senso profissional

também um bisneto Tiago.
Neném tinha suas particularidades destacando-se pelo
alto senso profissional e cuidados especiais com seu taxi.
Nessas quatro décadas fincou
raízes no Crato, fez muitos
amigos, tornou-se uma figura
popular e um cratense de co-

ração.
Toda equipe da Gazeta
de Notícias ficou por demais
consternada por Neném ser
um amigo, divulgador da Gazeta de Notícias e sempre dispunha de exemplares em seu
taxi para distribuir como cortesia entre seus clientes

Raimundo Macêdo continua a
frente na política e com o povo

>> LIDERANÇA forte que disponta como candidato do Cariri
à Assebléia Legislativa do Ceará no pleito de 2018
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Como ele mesmo diz: “Serei sempre Doutor Raimundo,
como prefeito ou sem ser prefeito.” Essa prerrogativa de ser
um homem popular e viver no
meio do povo ninguém pode
tirar do ex-deputado estadual e
federal, e prefeito de Juazeiro
do Norte por duas vezes.
Raimundo Antônio de Macêdo, nasceu em Aurora, 30 de
novembro de 1942, é um médico e político filiado ao Partido
do Movimento Democrático
Brasileiro PMDB.
Foi agricultor em sua cidade natal, no entanto decidiu
abandonar a lavoura e se dedicar aos estudos, formando-se
em medicina.
Entrou para a política em
1988, elegendo-se vice-prefeito
de Juazeiro do Norte pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em que esteve
filiado até o ano de 2008. Em
1990, foi eleito deputado estadual, conseguindo se reeleger
por quatro vezes consecutivas.
Em 2004, foi eleito Prefeito de
Juazeiro do Norte. Em 2010,

<< CONTINUA não há nenhuma informação de que Raimundo Macêdo vá sair da política

após migrar para o PMDB,
elegeu-se deputado federal. Em

2012, elege-se novamente Prefeito de Juazeiro do Norte.
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