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Governo federal retoma operação pente-fino nos
benefícios auxílio doença e no programa bolsa família
O Governo reinicia a operação pente-fino dos benefícios
do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS. No total, serão
chamados 530 mil beneficiários
com auxílio-doença que estão
há mais de dois anos sem perícia. A convocação será feita por
meio de carta com aviso de recebimento.
O Programa de Revisão dos
Benefícios por Incapacidade foi
autorizado pela Medida Provisória 767, publicada nesta sexta-feira última em edição extra
do Diário Oficial da União.
Já na próxima semana, será
realizado o levantamento dos
dados dos segurados cujos benefícios serão revisados e reconfigurado o agendamento das
perícias nas agências da Previdência Social.
Após receber o comunicado,
o segurado terá cinco dias úteis
para agendar a perícia pelo número 135. O beneficiário que
não atender a convocação ou
não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso.
Para reativar o auxílio, ele deverá procurar o INSS e agendar
a perícia.
Na data marcada para a rea-

lização da avaliação, o segurado
deve levar toda a documentação
médica como atestados, laudos,
receitas e exames.
O processo estava interrompido pelo vencimento da MP
739, de julho de 2016, e pela
não votação do PL 6427/2016
pelo Congresso Nacional.
A nova medida estabelece
os mesmos termos e critérios
tratados na MP de 2016, com
destaque ao Bônus Especial
de Desempenho Institucional
por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, que será
pago aos médicos peritos. O
valor permanece o mesmo: R$
60,00 por perícia realizada.

Bolsa Família

Um pente-fino feito pelo
Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA) encontrou irregularidades em 1,1
milhão de benefícios do programa Bolsa Família, de acordo
com a pasta. As irregularidades
representam 7,9% dos 13,9 milhões de benefícios. Em todos
os casos, foi constatado que a
renda das famílias era superior
à exigida para a participação no
programa.________ Pág. 04

Banco do Nordeste e
secretarias de estado firmam
acordo para beneficiar
empreendedores da região
O Banco do Nordeste e a
Secretaria Especial da Micro
e Pequena Empresa (Sempe)
assinam acordo de cooperação
para beneficiar MPEs e micro-

<< CANCELAMENTOS continuam em todos os programas de benefício e sociais até enxugar os abusos cometidos pelos
beneficários. Os programas sociais, como o Bolsa Família, são para os que vivem em extrema miséria

Rebanho brasileiro pode ter parição precoce
diminuindo os intervalos entre os partos
animais possuem registro genealógico definitivo (RGD) e
são provados pelo Programa
de Melhoramento Genético das
Raças Zebuínas (PMGZ).
A seleção para tal atributo impacta profundamente a
produtividade de uma fazenda.

empreendedores individuais da
área de atuação do BNB, que
inclui os nove estados nordestinos e o norte de Minas Gerais
e Espírito Santo.
Pág 04
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<< A SELEÇÃO para tal atributo impacta profundamente a produtividade de uma fazenda.

ÈIWCoXKFC

Uma novilha capaz de ciclar
aos 16 meses de idade, por
exemplo, tem sua primeira cria
em torno de 24 meses, bem inferior à média nacional de 36
meses, permitindo antecipar em
um ano o retorno econômico do
investimento.
Pag. 06

Diferente de 20 anos atrás,
a pecuária brasileira exige
hoje máxima eficiência dos
rebanhos. Para tanto, ter uma
prenhês mais precoce e diminuir o intervalo entre os partos são metas indispensáveis
a quem deseja ser competitivo
no mercado atual. A tarefa não
é simples, mas para ajudar os
pecuaristas nessa conquista as
Fazendas Sant’Anna lançam
em janeiro de 2017 o Leilão
Safra Antecipada.

O remate especial será realizado em 31 de janeiro pelo
MF Rural (www.mfrural.com.
br) e Nova Leilões, tendo como
proposta disponibilizar touros
e matrizes jovens, comprovadamente férteis, em um período no
qual a oferta de reprodutores é
restrita. Serão 15 touros Nelore PO com idade entre 26 e 28
meses e 18 novilhas Nelore PO
prenhes por IA aos 16 meses e
com parição prevista já para
o início de fevereiro. Todos os
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EDITORIAL

A Chuva
Nativos do interior, que
residem na capital, não param de festejar a chuva que
banhou o litoral. Não sabem
eles que aqui a realidade é
outra. O sol está arrebentando tudo e a perspectiva
de chuvas ainda é remota.
Do sertão central ao cariri a paisagem é desoladora.
Açudes sem água, terra seca
e temperatura em elevação.
As águas escassas, que ainda correm no sertão, viajam
em tanques de carros pipas
que cruzam as estradas em
várias direções.
Mesmo residindo no litoral, o homem sertanejo está
sempre ligado às suas origens e não esquece a chuva.
Em tom de regozijo, recebi
de diversos amigos alvissareiras informações de chuva
em Fortaleza. E lá, quando o
tempo fecha, as nuvens desabam sobre o mar, envolvem a cidade e fazem desaparecer os horizontes. Fica a
impressão de que chove em
todo o Estado.
Ledo engano. Enquanto
as águas banham o litoral, o
sol faz a festa no interior. O
que estava ruim, aos poucos
vai ficando pior. As chuvas
irregulares de dezembro sumiram rapidamente na terra
rachada de sede.
Os Institutos de Meteorologia, baseados no fenômeno “La Niña”, prognosticaram mudanças radicais, já a
partir de outubro passado,
e anunciaram muita chuva
para o nordeste. Nada aconteceu. O sertão continua do
mesmo jeito. Todas as reser-

vas d’água estão sendo consumidas, o que nos convence de que estamos mesmo à
beira de um colapso total.
São cinco anos de seca.
Nem as maiores estiagens
registradas pela história tiveram duração tão longa.
Janeiro sempre foi um mês
de chuva, mas o que estamos
vendo é um quadro diferente. Ninguém na roça. Ninguém plantando. Todo mundo assustado e desconfiado a
olhar pras terras que se vão
desertificando. Espera-se a
chuva, como quem espera a
volta de um parente querido
que foi embora pra longe.
Ela faz falta. Sua ausência é fator de desequilíbrio
econômico e social. Por
isto, a desejamos com tanta
ansiedade. Que venha na segunda quinzena de janeiro,
ou mesmo em fevereiro.
Gosto da chuva. Gosto
de vê-la cair e jorrar pelos
grotões e riachos. Gosto de
ouvir o seu barulho, de sonoridade única, nos telhados
e nas quebradas das serras.
Gosto de ver relâmpagos e
de ouvir trovoadas. Gosto de
contemplar viçosos roçados
e boiadas bem alimentadas.
Gosto do sertão verdejante e
florido. Gosto da alegria do
meu povo.

Texto editorial escrito por
Tibúrcio Bezerra de Morais
Tiburcio Bezerra

de Morais é
municipalista,
cronista e
articulista .
Escreve para
esta Gazeta de
Notícias
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Deus salve vossa majestade
Humberto Pinho da Silva é
cronista português (Porto
Portugal), editor do blog:
solpaz, escreve para vários
jornais do mundo, inclusive
para esta Gazeta de Notícias

“Conta, o grande jornalista
abrantino, Fernando Martins Velez, em “ Poeiras do Passado”, que
frequentemente escutava, entre
risadas, a saudação: “ Deus salve
Vossa Majestade!“Andava o jornalista intrigado, porque não compreendia a razão das risadinhas brincalhonas, e a intenção de quem a
proferia, a cada passo.
Ganhando coragem, abeirou-se
de velho amigo, para inteirar-se da
razão, dos risinhos abafados, quando alguém se lembrava de mencionar a “ antiga” saudação.
Foi-lhe então revelado a historia
– não sabe se verdadeira, – muito
corrente, na época, na região onde
nascera.
Certo dia o Rei andava à caça pelos montados do reino. Passou por
ele humilde camponês, que o saudou com reverência, deste modo:
- “ Deus salve Vossa Majestade! “
O Rei, agradeceu a cortesia, e
cumprimentou, levantando, ligeiramente, o chapéu.
Aconteceu, que nos dias seguintes – por várias vezes, – encontra-

ram-se; e sempre o lavrador o saudava do mesmo jeito.
Como Sua Majestade era muito
afável e conversador, logo que teve
oportunidade, parou, para cavaquear com o camponês.
Conversa vem; conversa vai, o
Rei perguntou-lhe: Por que o saudava sempre de igual modo, quando
perpassava por ele?; ao que o aldeão, prontamente, respondeu:
- Saiba Vossa Majestade que
já vivi muito, e conheci Seu avô,
que também foi Rei, e tinha mau
feitio!…
Depois, sucedeu-Lhe Seu Pai,
que não Lhe ficava atrás…
Agora reina Vossa Majestade…
e rogo a Deus, que não venha a ser
ainda pior! …
Remata, Fernando Martins Velez, no seu soberbo estilo de genial
articulista:
Agora: “ Nós diríamos: Deus salve o Senhor Presidente, porque…”
Esta perícope – não passa de brincadeira, – mas como o camponês,
rogo também, a Deus, que não se
aplique ao Brasil… ou até a Portugal…Não agora…; mas no futuro….

Você novo
Vivi Antunes é ajuntadora de
letrinhas, escreve para vários
jornais do Brasil, inclusive esta
Gazeta de Notícias > www.
viviantunes.wordpress.com

Já teve a impressão que existe
manual para tudo?
Todas as coisas que a gente vai
fazer parece que têm uma forma
na qual somos impelidos a nos encaixar, perfeitamente.
Olhe só a comida que você alegremente saboreou nas festas dos
últimos dias.
Por acaso, assim, por puro acaso, não foi o mesmo cardápio do
ano passado, que foi o mesmo do
ano atrasado?
Esse cardápio, deliciosamente
gessado, está no manual dos cardápios das festas de fim de ano.
Quando Papai Noel chega, espalha vermelho e verde para todos
os lados.
E, aí, caso você tenha passado
o ano meio sonolento e abra os
olhos sem ouvir, apenas sentindo
o cheiro e vendo as cores, saberá
identificar o que se comemora naquele dia.
A semana passa e as cores somem.
Vem o branco como uma onda,
cobrindo a todos.
E começa o ano como termi-

nou tantos outros: seguindo a cartilha da tradição, a do “todo mundo faz assim.”
E lá vai você pela nova temporada, comendo o que todos comem
em determinados dias do ano, vestindo o que todo mundo veste, fazendo, pensando e querendo o que
todo mundo come, faz e pensa.
E se usar branco no último dia
do ano foi a última coisa que sua
pessoa fez igual a todo
mundo?
Que tal aproveitar que estamos
no começo de tudo novo de novo,
que tal inovar?
Começar a partir de agora a fazer diferente, fazer do seu jeito?
E se, a partir de já, você seguisse apenas a tradição do seu
coração? A cartilha que faz o seu
tum-tum acelerar?
Caso queira elaborar, a partir
de hoje, o seu jeito de viver as coisas, desejo que tenha sabedoria,
criatividade e coerência.
Assim, fica mais bonito ser diferente e deixar de fazer porque
todo mundo faz.
Feliz tradição nova pra você!

Quem não lê

continua um eterno ignorante:
na música, na política e na religião.

Que lê sabe mais

Festas - Uma visão
de Mundo?
Hildeberto Jamacaru
de Aquino é
cratense, cronista e
corretor de imóveis
residente em
Russas Ceará

Final de ano, repetidas festas e que,
para os que creem um novo nascer
de seus deuses; já para alguns apenas
uma excelente oportunidade de tentar
esquecer os traumas do ano que finda e nada mais oportuno de que uma
confraternização familiar. Para todos,
indistintamente, novas perspectivas,
mesmo que tenhamos atravessado mais
um ano de conturbações que na maioria não provocadas por nós próprios,
mas que pelos inconsequentes que têm
o poder e dever de minorar tais eventos
nos proporcionaram.
Em 21 de dezembro, às 7:44h, chegaremos ao Verão que para muitos de nós
(nordestinos) é o “Inverno” por causa das
benditas chuvas que nos encherão de esperanças e que sejam bem-vindas! Com
elas, mais e boas perspectivas, em especial para os que padecem diretamente, há
mais de cinco anos, com perdas de suas
lavouras, dizimação de seus já escassos
rebanhos que conseguido a muito custo e
até mesmo pela dificuldade de água para
sua própria subsistência (só quem vive
esses dramas é que tem essa consciência
e sabe o quanto é traumatizante). Mas
que não esqueçamos que bem ao lado,
nas nossas ruas, nos nossos bairros e cidades há milhões de pessoas que atravessam situações por demais difíceis, mais
graves do que concebemos. No mundo
já são mais de 350 MILHÕES de crianças em estado de miséria absoluta. Como
agenciar objetivando o fim da desumana
situação de milhões de refugiados que
restam dos conflitos absurdos no Oriente
Médio, na África e em outras regiões do
mundo; guerras injustificadas sob qualquer aspecto, onde crianças e mulheres
são estupradas (casos até em que os pais
das jovens preferem-nas mortas a serem
abusadas e humilhadas) e que o mundo
apenas assiste passivamente, não reage
como desejável a fim de minimizar o
sofrimento que perdura há anos? Muitos poucos se apiedam e raros os que
ainda têm essa consciência humanitária
de uma calamidade bestial que parece
não ter fim. Enquanto esbanjam bilhões
de dólares com projetos mirabolantes
(viagens espaciais, construções nababescas etc.), absoluta maioria dos quais
sem resultados diretos e efetivos para a
Humanidade, outros passam frio, sede,
fome e torturas, sem sequer ter a liberdade de ir e vir tranquilamente posto que
ameaçados pela insegurança que grassa
em função da impunidade, em todos os
recantos. Já não somos mais livres! Tornaram-nos réus do ódio consequente da
tolerância ao crime que consentida pelas
autoridades!
E dai cabem perguntas: a humanidade tem de fato o que comemorar? Ou
nós não temos nada a ver com o que
se passa por lá, bem distante de nós ou
mesmo nas nossas imediações? Então
as barbáries das guerras (algumas ditas
“santas”) e violências se justificam? E
a solidariedade humana também não
se justificaria? O que está realmente ao
alcance de cada um para que possamos
minimizar o sofrimento, verdadeiro, incontestável e insustentável de milhões
de outros seres que inapropriadamente
denominamos de “irmãos”? Como irmãos se lhes viramos as costas?
Felizes e tranquilas Festas e mais um
Ano Novo de mais conscientização do
nosso papel humanitário é o que desejamos a todos! Presentes, champanhes...,
só depois de acordarmos!!!
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Distrito de Mangabeira em Lavras, celebra seu padroeiro São Sebastião
Da Reportagem de
Donizete de Sousa (Lavras da
Mangabeira) e da Redação

Nos primeiros dias deste
mês de janeira celebra-se o padroeiro São Sebastião do distrito de Mangabeira, paróquia da
Diocese do Crato, antigo “São
José de Mãe Veia” Lavras da
Mangabeira. Sebastião foi um
mártir e santo cristão, morto
durante a perseguição levada
a cabo pelo imperador romano
Diocleciano. Sebastião era um
soldado romano. Por volta do
ano 286, a sua conduta branda
para com os prisioneiros cristãos levou o imperador a julgálo sumariamente como traidor,
tendo ordenado a sua execução
por meio de flexas. Foi dado
como morto e atirado no rio,
porém, Sebastião não havia

falecido. Encontrado e socorrido apresentou-se novamente
diante de Diocleciano, que ordenou então que ele fosse espancado até a morte. Seu corpo
foi jogado no esgoto público
de Roma. O povo de São José
juntamente com o pároco de
Lavras escolheram São Sebastião para padroeiro, venerando
seu bom coração e sua brandura com o povo.
As comemorações começam dia 10 e prosseguem até o
dia 20 de janeiro momento da
grande celebração, com procissão e missa solene.
Durante esses dez dias as
ruas do distrito são tomadas
por barracas e muita animação
com as tradicionais comidas
da região e os folguedos com o
folclore local. Todas as noites
as ruas e praça são tomadas por
religiosos e fiéis devotos.

São José, hoje distrito de
Mangabeira, tem na figura
de João Gonçalves de Sousa
(1913-1979) seu filho mais
ilustre, um expoente na vida
pública brasileira chegou a
ONU – Organização das Nações Unidas, OEA – Organização dos Estados Americanos,
foi superintendente da SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e
foi representante do Brasil, por
vários anos, junto ao Conselho
da FAO, - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em Roma,
e Chefe da Delegação Brasileira em diversas conferências
internacionais de problemas
econômicos, sociais e rurais,
dentro e fora do continente
americano
Mesmo tento alcançado
cargos públicos nos mais al-

<< BONDADE de São Sebastião, contada em sua história, levou o povo a consagrá-lo como padroeiro e
santo de grande devoção, do distro de Mangabeira no município de Lavras. Na foto Igreja de Mangabeira

tos escalões, João Gonçalves
nunca esqueceu sua terra natal
e sempre que podia voltava às

O médico Sávio Pinheiro fala do Hospital São Raimundo
de Várzea Alegre, hoje Hospital Polo Regional, e em
versos escreve sobre suas andanças e sua vida profissional
Hospital São Raimundo
Nonato é uma entidade filantrópica, mantida pela SAMIVA - Sociedade de Assistência
Médica Integrada de Várzea
Alegre, que vem, há 51 anos,
servindo a população de Várzea Alegre. Em julho de 2014,
diante dos resultados obtidos
pela instituição, foi reconhecido pela secretaria de Saúde
do Estado do Ceará SESA e
elevado à categoria de Hospital Polo, sendo credenciadas
as clínicas, média, obstétrica
e cirurgia, que passaram a ser
financiadas pelo Governo do
Estado. Ampliou-se assim a
assistência, garantindo-se a
prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, as clinicas credenciadas e também beneficiado
tanto a população local, como
outros sete municípios, quais
sejam: Baixio, Caríus, Cedro,
Granjeiro, Ipaumirim, Lavras
da Mangabeira e Umari. Horário de Visita: Manhã: 09h às
10h, Tarde: 17h às 18h.

Biografia armorial

Sávio Pinheiro é
médico e nas horas
vagas escreve,
inclusive poesias

Bebi a poesia da praia do Janga
Comi o marisco, vivi minha sina,
Morei no hospital, estudei medicina,
Senti o sabor de mangaba e pitanga.
Do Alto da Sé, acabei minha zanga
Dançando um bom frevo, querendo encantar.
Voltei às entranhas do alegre sonhar
Na terra do mestre Humberto Teixeira
Vivi em Iguatu a etapa primeira
Cantando galope na beira do mar.

Tentei Várzea Alegre, meu berço ascendente,
Segui para Cedro mudando o destino
Criei a família: meninas, menino,
Na estrada de ferro fui médico valente.
Na terra de Amâncio, poeta eloquente,
Lutei fortemente querendo acertar.
No centro cirúrgico, em qualquer lugar,
Ouvi os segredos com muito cuidado
Fiz parto, operei, emendei pé quebrado,
Cantando galope na beira do mar.

O rio Jaguaribe que sopra a cidade
É o leito mais seco do nosso sertão,
As águas não correm no seco verão,
Porém traz o vento com muita vontade.
Mostrando sua força e a velocidade
Traz vento certeiro pra nos refrescar.
Do túnel da mata, confins do além-mar,
Meu sonho encantado esperava pra vir
Voltei à minha terra querendo servir
Cantando galope na beira do mar.

A estampa do tempo criou outro plano
Mostrando, sereno, um novo estandarte,
No mastro da vida surgiu nova arte
Revendo elementos de um amor soberano.
Com traço seguro e sem desengano
Na várzea alegria pude cavalgar.
Ousei escrever, transgredir, relatar
Mostrar toda a fé de um santo estradeiro,
Mostrei São Raimundo, nosso padroeiro,
Cantando galope na beira do mar.
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suas origens e procurava trazer
melhorias para seus conterrâneos, como sistema de água

encanada e calçamento que
vieram dar nova dimensão ao
seu distrito.

Crato ficou entre os menos
poluidores no Ceará em 2016
Fhilipe Augusto
Assessor de Imprensa da
Semace

Mais de 9.100 veículos
movidos a diesel foram fisca-

o fluxo de automóveis movidos
a diesel, como ônibus, caminhões, transportes alternativos, pickups e utilitários.
Segundo a gerente de Análise e Monitoramento da Semace, Maira Brandão, os números referentes a 2016 estão
dentro da expectativa da autarquia. “Nos últimos tempos

<< NORMALIDADE os veículos auferidos ficaram dentro dos padrões
exigidas pela SEMACE

lizados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente
(Semace) em blitze do Programa de Combate à Fumaça Negra no ano de 2016. A
média estadual de automóveis
com emissão de poluentes
acima do permitido ficou em
4%. O destaque positivo foi
o município de Crato, no Cariri, onde menos de dois por
cento das vistorias resultaram
em autuações. Do lado oposto
apareceu Itapipoca, com quase 8% de carros irregulares.
Ao todo, foram realizadas
87 blitze em todo o Ceará.
Fortaleza recebeu 36 operações, tendo 3.904 veículos
vistoriados e 162 autuados.
Na Região Metropolitana da
Capital ocorreram 12 ações,
com 1.023 carros monitorados
e 40 multados. No interior do
Estado a Semace promoveu 39
fiscalizações, medindo o índice de fumaça de 4.252 e autuando 163. Os locais foram
escolhidos levando em conta

percebemos uma queda no percentual de veículos poluindo e
isso é muito bom, pois mostra
que o trabalho desenvolvido
pela autarquia está surtindo
efeito e conscientizando os
proprietários da necessidade
de fazer as manutenções periódicas do motor. Quando o
programa teve início o índice
de veículos poluindo chegava
a 34%. Atualmente, a média
vem se mantendo abaixo dos
cinco por cento”, comemorou
a gestora.
A emissão de fumaça negra
pelos veículos automotores do
ciclo diesel é o resultado de
uma combustão incompleta e
está associada a problemas
operacionais e de manutenção,
podendo acarretar doenças
relacionadas aos aparelhos
respiratório e cardiovascular,
bem como alterações no clima terrestre. A multa aplicada
pode variar de R$ 1.614,40 e
6.457,60, dependendo do grau
de poluição.
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Governo federal retoma operação pente-fino nos
benefícios auxílio doença e no programa bolsa família
Do Release da Assessoria
de Comunicação
do Ministério
da Previdencia Social
do Governo federal

O Governo reinicia a operação pente-fino dos benefícios do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. No
total, serão chamados 530 mil
beneficiários com auxílio-doença que estão há mais de dois
anos sem perícia. A convocação será feita por meio de carta com aviso de recebimento.
O Programa de Revisão
dos Benefícios por Incapacidade foi autorizado pela Medida Provisória 767, publicada nesta sexta-feira última em
edição extra do Diário Oficial
da União.
Já na próxima semana,
será realizado o levantamento
dos dados dos segurados cujos
benefícios serão revisados e
reconfigurado o agendamento
das perícias nas agências da
Previdência Social.
Após receber o comunicado, o segurado terá cinco dias
úteis para agendar a perícia
pelo número 135. O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer na
data agendada terá o benefício suspenso. Para reativar o

auxílio, ele deverá procurar o
INSS e agendar a perícia.
Na data marcada para a
realização da avaliação, o
segurado deve levar toda a
documentação médica como
atestados, laudos, receitas e
exames.
O processo estava interrompido pelo vencimento da
MP 739, de julho de 2016,
e pela não votação do PL
6427/2016 pelo Congresso
Nacional.
A nova medida estabelece
os mesmos termos e critérios
tratados na MP de 2016, com
destaque ao Bônus Especial de
Desempenho Institucional por
Perícia Médica em Benefícios
por Incapacidade, que será
pago aos médicos peritos. O
valor permanece o mesmo: R$
60,00 por perícia realizada.

benefícios. Nos outros 654 mil
casos em que foram encontradas irregularidades, o governo
determinou a suspensão dos
pagamentos até que sejam esclarecidos eventuais erros no
cadastro dos beneficiários.
O Bolsa Família é voltado para famílias em extrema
pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, e
para famílias pobres, com renda per capita mensal entre R$
85,01 e R$ 170,00.
O cancelamento do benefício foi determinado para famílias que, segundo o pente-fino,
têm renda per capta acima

de R$ 440. Já o bloqueio foi
aplicado nos casos em que o
ministério verificou renda familiar per capita entre R$ 170
e R$ 440.
“Nós vamos, todos mês, passar um pente-fino, vai ser uma
ação regular”, disse o ministro
de Desenvolvimento Social e
Agrário, Osmar Terra. “O objetivo é separar o joio do trigo.
Quem precisa, terá acesso ao
programa”, completou.
Além dos beneficiários que
tiveram o pagamento suspenso ou cancelado, outras 1,4
milhão de pessoas foram convocadas para fazer atualização
cadastral. Essas famílias, com
renda per capita menor que R$
170,continuarão a ser atendidas.

Bolsa família

Um pente-fino feito pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
(MDSA) encontrou irregularidades em 1,1 milhão de
benefícios do programa Bolsa Família, de acordo com a
pasta. As irregularidades representam 7,9% dos 13,9 milhões de benefícios. Em todos
os casos, foi constatado que a
renda das famílias era superior à exigida para a participação no programa.
O ministério determinou o
cancelamento de 469 mil dos

Cariri: Secretários e reitores
Banco do Nordeste e secretarias
Especiais da Micro e Pequena Empresa realizam reuniões de parceria com
prefeitos para a regional da SBPC
assinam acordo para beneficiar
empreendedores da Região
Da Sala de Imprensa do
Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste e a
Secretaria Especial da Micro
e Pequena Empresa (Sempe)
assinam acordo de cooperação
para beneficiar MPEs e microempreendedores individuais
da área de atuação do BNB,
que inclui os nove estados nordestinos e o norte de Minas
Gerais e Espírito Santo. O termo foi firmado pelo secretário
especial José Ricardo Veiga e
o presidente do Banco, Marcos
Holanda, na sede do BNB, em
Fortaleza (CE).
O acordo prevê a realização
de ações voltadas ao intercâmbio de estudos e informações;
simplificação das exigências
documentais para criação, fechamento de MPEs e concessão de crédito e ampliação do
apoio financeiro por meio de
linhas de crédito destinadas às

<< FACILIDADES nas ações voltadas às informações e simplificação das
exigências documentais para criação de micro e pequenas empresas

micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais.
Pelo termo, Banco e Sempe atuarão juntos na orientação
desse público sobre contratação
de linhas de crédito; integração
de procedimentos no âmbito
do Portal Empresa Simples; e
capacitação dos empreendedores sobre gestão.
José Ricardo Veiga condu-

zirá palestra à equipe de gestores do BNB, no Hub Inovação
Nordeste (Hubine), ambiente
de apoio a negócios inovadores, que criem produtos, serviços e soluções capazes de
contribuir com a dinamização
da economia regional. O Hubine está localizado na sede do
Banco do Nordeste, na Avenida
Doutor Silas Munguba, 5.700,
bairro Passaré.

A Universidade Regional
do Cariri (Urca) realiza reuniões de parceria em Crato e
Juazeiro do Norte para a reunião Regional da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), que irá acontecer este ano, no Cariri. O
evento será de 2 a 6 de maio.
O Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
do Estado (Secitece), Inácio
Arruda, esteve na região, com
a finalidade de participar dos
encontros com os prefeitos das
cidades de Crato e Juazeiro do
Norte, juntamente com os reitores da URCA e Universidade
Federal do Cariri (UFCA) e diretores de institutos, para tratar
de apoio para a realização do
evento, que deverá reunir mais
de seis mil pessoas.
Em Juazeiro do Norte, foram apresentadas as primeiras
resoluções já relacionadas à regional da SBPC, que começa a
formar as primeiras comissões
para a organização do evento
e em breve estará lançando a
programação oficial. O reitor
da Urca, professor Patrício
Melo, destacou os apoios iniciais das instituições de fomen-

to de pesquisa, porém ressaltou
a necessidade imprescindível
de parceria com os municípios
da região.
O secretário da Secitece
ressaltou importantes benefícios que poderão ser gerados,
a partir da realização de um
evento do porte da regional da
SBPC, no Cariri, atualmente
com nove instituições de ensino superior e os institutos, que
estarão envolvidos no evento.
Estarão reunidos no Cariri
grandes nomes da pesquisa
nacional, além de professores
e estudantes de vários estados
brasileiros. “É um evento que
vai mobilizar muita gente e que
terá uma importância para o
fomento do desenvolvimento
tecnológico e para a economia
local, porque grandes empresas da área de tecnologia do
País estarão na região”, disse
Inácio Arruda.
A reunião ocorrida na Reitoria da UFCA, em Juazeiro do
Norte, contou com a presença
do prefeito da cidade, Arnon Bezerra, e em Crato, na prefeitura,
esteve o prefeito José Ailton Brasil. Os prefeitos se prontificaram
em dar apoio para a realização

da reunião regional da SBPC e
ressaltaram a conquista desse
evento para o Cariri.

V Simpósio Internacional
do Padre Cícero

Na ocasião, a diretora do
Instituto de Pesquisa do Cariri (Ipesc), professora Fátima
Pinho, realizou apresentação
sobre o V Simpósio Internacional do Padre Cícero, que este
ano terá como tema: Reconciliação... E agora?., e será realizado em Juazeiro do Norte,
pela Universidade Regional do
Cariri.
Para o prefeito Arnon Bezerra, é de grande relevância o
fortalecimento desses eventos,
além de ressaltar o seu irrestrito apoio à reunião da SBPC.
O prefeito Zé Ailton afirmou
seu compromisso em não medir
esforços no apoio a realização
da reunião. “Temos aqui um
admirável potencial turístico e
cultural e uma das premissas
da gestão será fortalecer essas
riquezas naturais, disponibilizando subsídios para o seu desenvolvimento”, disse.
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A Bella da Semana

CONHECER

Benefícios do Mel de abelha
O mel é um maravilhoso e essencial
ingrediente, utilizado em incontáveis
culturas ao redor do
mundo há mais de
2.500 anos, e mesmo hoje é amplamente consumido, e
com a vantagem de
que pode ser usado
de diversas formas:
você pode se deliciar com uma colher cheia de mel, passar no pão como se fosse uma
geleia, ou misturar no café, chá e suco como forma mais saudável de
adoçá-los, ao invés do açúcar refinado. E além de muito saboroso, o
mel é tem excelente propriedades medicinais que podem melhorar e
muito a sua saúde. Selecionamos algumas informações importantes a
respeito deste poderoso ingrediente. Confira.

Saiba a diferença entre mel puro e industrializado

Assim como diversos outros alimentos, há uma grande diferença entre
o mel puro, integral e até mesmo orgânico com o industrializado, que
você encontra com mais facilidade nos supermercados. Em alguns casos, corre-se o risco de comprar até mesmo uma imitação!
O mel puro não passou pelo processo de filtragem e nem foi aquecido
a uma temperatura superior a 46 oC, como a maioria das marcas comerciais. Neste processo, o mel perde grande parte das suas enzimas,
nutrientes e praticamente todos os seus antioxidantes.

Para diferenciar o mel puro do industrializado

Niege Menegat - Beleza rara no Bella da Semana!

Quem olha para este rostinho encantador não diz que Niege Menegat, é mais diabinha do que anjinha. Aos 24 anos, a loira de
olhos azuis sabe como provocar até o mais fiel dos homens. Para
começar, quando está sozinha em casa ela curte dançar. Agora
vem a parte boa: peladinha! A gaúcha de Passo Fundo se excita
com sacanagens sussurradas no ouvido e acha divertido receber
cantadas de outras mulheres.
Nascimento: 04 de junho de 1988, em Passo Fundo (RS).
Cidade onde mora: Balneário Camboriú (SC).
Signo: Gêmeos.
Medidas: altura 1,56m, quadril 88,5cm, cintura 65cm, busto: 89
cm, pés 35/36.
Seu nome é lindo e bem eclético. Tem uma história por trás disso? Quando estava grávida de mim minha mãe viu no jornal uma
tenista de Florianópolis (SC) com esse nome e gostou. Em francês significa ´neve´.
Sonho de consumo: vagar pelo mundo, sem rumo, sem compromissos, sem data de volta.
Maior loucura que já fez na vida: tinha uma vida estável, trabalho, namorado. Tive que começar do zero quando decidi viver no
lugar que mais amo, o litoral. Mas todos os dias faço pequenas
loucuras.
Qual é a sensação de ser muito, mas muito gostosa? Não me vejo
dessa forma.
Em três palavras, como você se definiria? Autêntica, geniosa e
transparente.
Tem alguma mania? Sim! Se estiver em casa, estou dançando...
peladinha! (risos)
Estuda? Faço faculdade de Administração de Empresas – com
ênfase em RH.
Alguma mulher já deu em cima de você? Sim, muitas. Achei divertido. Você jamais vai escutar uma cantada vulgar de mulher
para mulher.
Como foi o seu primeiro beijo? Foi doce e inocente :
Já realizou uma fantasia erótica de algum homem? Já realizei
uma fantasia MINHA! Consequentemente a de mais alguém, mas
é segredo!
Qual é a melhor forma de enlouquecer um homem na cama?
Cada pessoa é particularmente única. Assim como seus gostos,
vontades e desejos. Acredito que o que enlouquece um não enlouquece necessariamente o outro. Sendo assim, qual a melhor forma
de enlouquecer vocês na cama?
O que a excita? Aquele olhar de desejo. E falar sacanagem, muita
sacanagem! (risos)
Se a sua calcinha falasse, o que ela diria agora? Substitua-me
por um biquíni, já!
Em que lugar você gostaria de fazer amor? Em todos! Quanto
mais inusitado, melhor.
Qual é a parte mais gostosa do seu corpo? Sou tão pequenina
e magrinha... Não me considero gostosa em nenhuma parte do
corpo. Prefiro meu rosto.
Já tinha feito algum ensaio sensual antes? O Bella com certeza
foi o ensaio mais sensual que já fiz.
Como foi fotografar para o Bella da Semana? Foi uma delícia!
Muito divertido, me senti super à vontade. A equipe é incrível.

1. Teste da consistência: Ao contrário do artificial ou refinado, o mel
puro é mais sólido. Coloque uma colher no mel, que deve ficar intacta e não afundar. Caso isso aconteça, não é integral.
2. Teste da água: O mel artificial dissolve facilmente na água. Mas ao
adicionar o puro na água, o mel desce para a superfície do copo e é
bem mais difícil de dissolver.
3. Tempo de armazenamento: mel puro cristaliza com o passar o
passar do tempo, enquanto a imitação permanece com a mesma consistência, como se fosse um xarope, mesmo que fique armazenado
por longo tempo.
4. Teste do fósforo: Coloque a ponta de um palito de fósforo no mel
e tente acendê-lo. Se o mel for puro, o palito vai acender facilmente
e queimar o mel, o que não ocorre com o artificial, porque causa dos
produtos químicos.
Portanto, para usufruir cem por cento dos benefícios deste incrível
ingrediente, opte pelo orgânico e puro, que você pode encontrar em
lojas de produtos naturais ou até mesmo bons supermercados.

Os Nutrientes Essenciais do Mel Puro

O mel puro tem muitas vitaminas e minerais, repleto de vitaminas do
complexo B, incluindo B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina),
B5 (ácido pantotênico) e B6 (piridoxina). Essas vitaminas são importantíssimas para o organismo, pois têm como principal função manter
reter em nosso corpo toda a energia que consumimos dos alimentos,
além de regularizar o apetite, melhorar a visão, a pele e o sistema
nervoso, assim como melhorar a formação das células vermelhas do
sangue. O mel também é uma ótima fonte de vitamina C que, além
de fazer bem para a pele, fortalece os tendões musculares, ossos e
outros tecidos da pele.
E tem mais: o mel ainda tem minerais como magnésio, potássio, cálcio, cloreto de sódio, cobre, ferro, manganês, enxofre, zinco e fosfato
- todos eles melhoram o metabolismo do corpo de forma significativa, deixando-o mais hidratado, além de fortalecer os ossos. São inúmeras as qualidades.

05 Benefícios do Mel puro para a sua saúde

1. Ótima fonte de energia: Os carboidratos em forma de glucose e frutose abastecem dão energia ao corpo e ao cérebro, dando mais resistência e reduzindo a fadiga. Por isso o mel é tão utilizado por atletas, pois
é uma boa fonte natural de energia.
2. Excelente fonte de antioxidantes: Além de muitas vitaminas e minerais, o mel contém um flavonoide chamado pinocembrina, que só pode
ser encontrado no mel. Este flavonoide ajuda na produção de enzimas
e as fortalece.
3. Fortalece as bactérias saudáveis: osso corpo precisa de bactérias saudáveis para um bom funcionamento. O mel fortalece a bifidobacterium,
uma bactéria do bem presente no sistema gastrointestinal que ajuda e
muito na digestão. O mel também é rico em probióticos, que ajuda na
formação da bifidobacterium. Se você tem problemas digestivos, pode
consumir o mel sem problemas, pois ele não fermenta no estômago, e
ainda pode usado em problemas digestivos.
4. É ótimo no tratamento de alergias e fortalece a imunidade: O mel
contém propriedades bactericidas e antifúngicas que são excelentes no
tratamento de alergias, pois fortalece a imunidade. Além disso, fortalece as células brancas do sangue, fundamentais para combater bactérias
ruins e doenças virais.
5. Ótima fonte antienvelhecimento: diminuição de enzimas no corpo
contribui para acelerar o processo de envelhecimento. O mel puro é
um dos poucos alimentos que ajuda a diminuir esse processo através
da ingestão da amilase, uma enzima que acaba com o excesso de açúcares e carboidratos. Com isso, a pele rejuvenesce, e fica mais bonita,
saudável e suave.
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Lá no meu sertão
Dalinha Catunda é poeta
cordelista da cidade de
Ipueiras, mora no Rio de
Janeiro, mas não perde
o vínculo com as
coisas do sertão

Na casa singela
De ferro a panela
De lenha o fogão
Como capitão
Na mão amassado
Costume passado
Que o povo detinha
Feijão com farinha
Na mão abolado.
Lá na minha oca
Casa de sapé
Eu tomo café
É com tapioca
Ou com mandioca
Cozida com sal
Adoro um curral
E leite mugido
E o cheiro sentido
Não há outro igual
Deitada na rede
Me embalo ditosa
Que vida gostosa
Com pé na parede
Aqui minha sede
Alguém vem matar
Nós dois ao luar
E a brisa da noite
Num leve açoite
Vem nos refrescar.
A lua faceira
Quando fica cheia
Meu rancho clareia
Eu toda lampeira
Com a cabroeira
Faço cantoria
Só vendo alegria
Neste meu rincão
É este o sertão
Que me contagia.

As tuas mãos
Edésio Batista é bancário
aposentado e poeta
cordelista da Acedemia
de Cordelistas do Crato

Mulher, tuas mãos não mentem,
Guardam segredos talvez,
E confortadas se sentem,
Por teu porte de honradez.
São mãos de funcionária,
Porém limpas, muito finas,
Mãos de eficaz operária,
Que não aceitam propinas.
Mãos de quem não vê novela,
Pois no lar tem dura lida,
Mãos que mexem com panela,
E que preparam comida.
Mãos que sempre dão esmola,
Ao faminto, ao desvalido,
Mãos daquela que consola
A que perdeu o marido.
Mãos de mãe de muito brio,
Compreensiva, prudente,
Que atende o filho sadio,
Que vela o que está doente.
Estas tuas mãos mimosas
De quem nutre,acaricia,
São afáveis , generosas,
Lembram, sim, às de Maria.
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Rebanho brasileiro pode ter parição mais precoce
diminuindo os intervalos entre os partos
Do Release
Adilson Rodrigues – Jornalista
Robson Rodrigues
Coordenação e Atendimento
Telefone: (11) 3876-8648
robson@pecpress.com.br

Diferente de 20 anos atrás,
a pecuária brasileira exige
hoje máxima eficiência dos
rebanhos. Para tanto, ter uma
prenhês mais precoce e diminuir o intervalo entre os partos são metas indispensáveis
a quem deseja ser competitivo
no mercado atual. A tarefa não
é simples, mas para ajudar os
pecuaristas nessa conquista as
Fazendas Sant’Anna lançam
em janeiro de 2017 o Leilão
Safra Antecipada.
O remate especial será realizado em 31 de janeiro pelo
MF Rural (www.mfrural.
com.br) e Nova Leilões, tendo como proposta disponibilizar touros e matrizes jovens,
comprovadamente férteis, em
um período no qual a oferta de reprodutores é restrita.
Serão 15 touros Nelore PO
com idade entre 26 e 28 meses e 18 novilhas Nelore PO
prenhes por IA aos 16 meses
e com parição prevista já para
o início de fevereiro. Todos
os animais possuem registro
genealógico definitivo (RGD)
e são provados pelo Programa
de Melhoramento Genético
das Raças Zebuínas (PMGZ).
Segundo Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, diretor das Fazendas Sant’Anna,
o Leilão Safra Antecipada
surgiu para disponibilizar ao

mercado joias raras que até
então ficavam retidas para o
aprimoramento genético do
plantel da propriedade, que,
entre outros objetivos, há
mais de 40 anos, prioriza precocidade sexual, fertilidade e
habilidade materna, três das
características de maior impacto econômico na pecuária
nacional.

Precocidade sexual

A seleção para tal atributo impacta profundamente a
produtividade de uma fazenda. Uma novilha capaz de
ciclar aos 16 meses de idade,
por exemplo, tem sua primeira cria em torno de 24 meses,
bem inferior à média nacional
de 36 meses, permitindo antecipar em um ano o retorno
econômico do investimento.
Outro benefício gerado por
uma matriz com essa qualidade é permitir o ajuste da produção para o nascimento de
um bezerro por ano, uma exigência da pecuária moderna.
Já se emprenhassem aos
18 ou 20 meses o ganho seria
menor comparado ao de uma
prenhez aos 16 meses, mas
ainda assim muito satisfatório
perante a realidade atual. Utilizar touros e vacas selecionadas para precocidade sexual
não significa apenas fêmeas
emprenhando mais cedo, mas
também que todas as vacas de
reposição estarão sexualmente
ativas ainda no início da estação de monta. “As novilhas
apartadas para o Leilão Safra
Antecipada foram selecionadas com essa filosofia e são ca-

<< EFICIÊNCIA o tema é melhorar a eficiência produtiva e o capital de giro da fazenda.
pazes de gerar bons ganhos aos
pecuaristas voltados a resultados”, afirma Bento Mineiro.

Fertilidade e
Habilidade materna

Assim como ocorre com a
precocidade sexual, fertilidade e habilidade materna são
qualidades essenciais quando

o assunto é melhorar a eficiência produtiva e o capital de
giro da fazenda. A primeira
porque o bezerro tem que nascer saudável e a segunda porque precisa desmamar pesado,
fatores que podem ser melhorados através do uso de touros
com DEPS (diferenças esperadas na progênie) positivas.
“E são exatamente esses dife-

renciais que estamos levando
para o leilão”, complementa
Bento Mineiro.
Além deste remate, as Fazendas Sant’Anna planejam
um novo leilão de fêmeas,
ainda no primeiro semestre,
no mês de junho. Estes dois
remates são parte de uma estratégia maior dos promotores, de maximizar a venda de

matrizes e reprodutores jovens, buscando disponibilizar
ao mercado o que tem de mais
atual da genética Sant’Anna.
Com essa nova estratégia o
tradicional leilão anual de touros, que está em sua 28ª edição
e ocorre no segundo semestre,
fica reservado para a venda de
touros mais erados, com idade
média de três anos.

Redução na taxa de juros do FNE beneficia clientes de todos os portes
no Banco do Nordeste. A expectativa é de contratar 21 bilhões este ano.
Imprensa Banco do Nordeste

O Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste
(FNE), principal fonte de recursos do Banco do Nordeste,
conta com juros mais baixos
desde o início de janeiro. A redução média de 9% nas taxas
beneficia produtores e empresas de todos os portes em vários segmentos da economia.
As novas taxas vigoram até
março, em acordo à decisão do
Conselho Monetário Nacional
(CMN), e devem fomentar a
aplicação dos recursos do Fundo, que disponibiliza R$ 21
bilhões em crédito para aplicação em 2017.
A maior redução ocorreu
para financiamento de projetos
de ciência, tecnologia e inovação, que têm agora taxa de
8,10% ao ano, com 9,50%para

clientes de grande porte.
Operações com finalidade
de investimento, inclusive com
capital de giro associado, contam com encargos de 9% anuais, sendo 10,59% para empreendimentos de grande porte.
Já propostas de crédito destinadas à capital de giro e comercialização podem ser contratadas com juros de 13,75%
ao ano para clientes de micro
a médio porte e 15,90% aos de
grande porte.
Os clientes do Banco do
Nordeste também fazem jus
a bônus de 15% sobre o valor
das parcelas pagas até a data
do respectivo vencimento.

Veja quadro resumido
das novas taxas:
Micro, Mini, Pequeno e
Médio Portes 9% e Grande
Porte 10,59% > Crédito para
investimento, inclusive com
capital de giro associado.
Crédito para capital de
giro e comercialização. Mi-

<< RECURSOS do FNE a juros baixos para fomentar o desenvolvimento dos micros e pequenos negócios
cro, Mini, Pequeno e Médio
Portes 13,75% e Grande Porte

15,90%.
Crédito para projetos de

ciência, tecnologia e inovação
Micro, Mini, Pequeno e Médio

Portes 8,10% e Grande Porte
9,50%
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Praça Padre Cícero será revitalizada e se tornará centro de
referência para visitação religiosa de Juazeiro do Norte
Do Release da Coordenadoria
de Imprensa da Prefeitura de
Juazeiro do Norte com
copidesque da Redação

O Prefeito de Juazeiro do
Norte, Arnon Bezerra, esteve visitando um dos principais pontos de referência
do Município e do Cariri, a
Praça Padre Cícero, na última sexta-feira. Uma das
ações de seu governo será
promover a revitalização da
praça e do entorno, para tornar o espaço um dos centros
de visitação mais atrativos
da cidade. Vários aspectos
estão sendo estudados, com
essa finalidade.
Segundo o Prefeito, não
somente a praça receberá
melhorias, mas outros espaços, a exemplo de áreas
no bairro Novo Juazeiro e
entorno do Centro de Apoio
aos Romeiros.
O projeto de resgate da
originalidade da praça será

trabalhado no intuito de
manter a área atrativa para
visitação. “Vamos trazer a
nostalgia dos anos 60 e colocar no entorno da praça
Padre Cícero uma pavimentação, com pisos intertravados, para ficar mais bonita e
mais ecológico”, explica.
Os trajetos das ruas: São
Francisco, Padre Cícero,
São Pedro, São José, Santa
Rosa e a área no entorno do
terminal rodoviário, serão
construídos passeios, com
projeto paisagístico ao moldo de um ‘boulevard’, incluindo inclusive arborização das vias. A ideia é que
essas áreas se tornem bonitas e de lazer para todos
os visitantes que cheguem a
Juazeiro. “Precisamos criar
em nossa cidade espaços
com caracterísiticas familiar para uma convivência
mais fraterna propiciando,
portanto, alegria a todos.”,
completa

<< A PRAÇA Padre Cícero terá em sua reforma arquitetura classica nostálgica remontando o ambiente aos anos 1960
com todos os detalhes para ser bonita, atrativa e agradável

Ministro da Saúde anuncia investimentos para o Ceará
Núcleo de Comunicação do
Governo do Estado do Ceará

<< RECURSOS Na ocasião, o ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de verba para custeio de
264 serviços de saúde que estavam em funcionamento sem a contrapartida federal

O governador Camilo Santana esteve, nesta quinta-feira (12),
ao lado do secretário de Saúde,
Henrique Javi, e do prefeito de
Fortaleza, Roberto Cláudio, nas
instalações do Hospital Geral
de Fortaleza (HGF) e do Instituto Doutor José Frota (IJF) para
apresentar ao ministro da Saúde,
Ricardo Barros, os serviços de
saúde prestados nas unidades.
“São dois equipamentos importantes que prestam grande serviço ao povo cearense. Não tenha
dúvida de que todo recurso que
vier para nosso estado será bemvindo, pois ele ajuda a melhorar
a qualidade do serviço da saúde

pública do Ceará”, salienta o
chefe do Executivo.
O secretário Henrique
Javi disse que é importante
conhecer a realidade da saúde
nos municípios. “É importante que o Ministério da Saúde saiba o que acontece nos
municípios por todo o Brasil
e na rede estadual de saúde.
São dois hospitais complexos, que tem uma hiperlotação, com uma necessidade
enorme de atenção, para que
possamos dar mais qualidade de atenção à saúde nestes
equipamentos”, pontua.
Na ocasião, o ministro
Ricardo Barros anunciou a liberação de verba para custeio
de 264 serviços de saúde que
estavam em funcionamento
sem a contrapartida federal.
“O Ministério da Saúde libe-

rou R$ 240 milhões de recursos
para o Ceará, sendo cerca de R$
60 milhões de custeio permanente. Desde o credenciamento
e a habilitação do serviço de
saúde em todo o estado serão
custeados enquanto estiverem
funcionando pelo Ministério da
Saúde, na sua participação de
50%”, informa.
Do montante, R$ 179,8
milhões são de emendas parlamentares e R$ 59,2 milhões
para serviços que beneficiarão
a população de 48 municípios
cearenses. As verbas subsidiarão laboratório de próteses
dentárias, centro de especialidade e reabilitação (CER),
além de serviços hospitalares
e ambulatoriais, voltados à assistência especializada e atendimento de média e alta complexidade.

Gazeta Literária
Um projeto para estimular a Leitura e a Redação
com vista às provas do ENEM, enquanto procura dispertar
no estudante o interesse pela história regional.

“Personalidades da História do Cariri”
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Aline Maria

Hora de Plantar é revitalizada
pelo governador Camilo Santana
FOTO DE ALINE MARIA

Não se mede o valor de uma
pessoa pelas suas roupas ou pelos bens que possui, seu verdadeiro valor está no seu caráter, em
suas idéias e na nobreza dos seus
ideais.
Charles Chaplin

Rebuscando a história de
seu pai Eudoro Santana, quando secretário de agricultura do
estado, que foi um dos criadores do programa Hora de
Plantar, o governador Camilo
Santana quer revitalizar a agricultura no Ceará em todos os
seus seguimentos.
No Crato a distribuição de
sementes aconteceu no Parque
de Exposições Pedro Felício
Cavalcanti com a presença de
autoridas do governo, do prefeito Zé Ailton, e agricultores
de toda região do Cariri.
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