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“Um palácio,” onde por 
muitos anos funcionou o 
Fórum da Justiça do Traba-
lho na cidade de Crato ficou 
abandonado com a mudan-
ça das varas para um novo 
prédio em Juazeiro do Nor-
te. E por ser uma tradição e 
cultura na região dentro de 
pouco tempo os predadores 
urbanos destruirão o majes-
toso prédio dilapidando tudo, 
inclusive os alicerces. Num 
curto intervalo de uma noi-
te entram, arrancam portas, 
grades, portões, instalação 
elétrica, louças sanitárias 
e tudo que encontram pela 
frente. Exemplos nesse senti-
do aconteceram com o prédio 
do Matadouro Municipal e os 
galpões da Cerâmica Norgua-
çu onde derrubando inclusive 
uma caixa d’água de dez mil 
litros.     Continua na Pág. 04<< PALÁCIO coberto pela sujeira, mato, desalento, palmeiras mortas e entregue ao deusdará.

“Palácio da Justiça do Trabalho” abandonado 
em Crato serviria para Câmara Municipal
SAAEC não é 
uma empresa 
falida, diz diretor

Ceará acelera 
programa “De 
Ponta a Ponta” na
pavimentação das 
Rodovias CEs

Livro sobre a 
Lei Rouanet 
foi lançado no 
Centro Culturtal 
do BNB

SEST/SENAT 
abre campanha 
nacional 2017 
de incentivo a 
reciclagem

Nordeste tem 
inflação acima 
da nacional em 
dezembro

Projeto família na 
praça reúne mais 
de 700 em Crato

Agronegócios reage à samba da 
Imperatriz ofensivo à agricultura

O setor agrícola brasileiro 
é um dos mais fortes no pla-
neta. Alavanca a plataforma 
de exportação nacional. É 
um dos maiores fornecedores 
de alimentos no exterior. Um 
exemplo é o açúcar, do seg-
mento canavieiro, que produz 
alimento e energia a preços 

acessíveis, produzindo rique-
zas socioeconômicas ao País, 
mesmo em um período de ex-
trema crise. Só os plantadores 
independentes de cana, onde 
a maioria são agricultores fa-
miliares, geram 200 mil em-
pregos diretos e faturam R$ 
15,1 bilhões em valor bruto 
de produção. Apesar disso, a 
Escola de Samba  carioca Im-
peratriz Leopoldinense deci-
diu atacar a reputação do setor 
agrícola, através do seu novo 
samba-enredo para o Carnaval 
de 2017, conforme denuncia e 
repudia a Federação dos Plan-
tadores de Cana do Brasil (Fe-

plana), acusando a escola de 
total desconhecimento sobre 
o setor.

“Nossa vocação é produ-
zir. Trabalhamos todo dia em 
nosso negócio e investimos 
no que sabemos fazer para 
alimentar a sociedade e trazer 
riqueza ao Brasil. Conquista-
mos mercados internacionais. 
E cumprimos requisitos e rígi-
dos protocolos exigidos pelos 
compradores no aspecto am-
biental, trabalhista e social”, 
desabafa revoltado Alexandre 
Andrade Lima, presidente da 
Feplana. Leia matéria na ínte-
gra na página 06.

do Release de
Robério Coutinho  Assessor 

de imprensa da  Feplana

LEIA AS OPINIÕES
“No Crato seu hino é can-
tando com pura hipocri-
sia.” Acerca da falta de 
interesse pelas coisas do 
município. “Caminhamos 
para aonde.” Hildeberto 
Jamacaru levanta também 
o desinteresse nacional 
pelo patrimônio da Na-
ção.  “Recordando Tereza 
de Melo” numa crônica 
de Humberto Pinho. “A 
mala” a cronista Vivian 
Antunes escreve sobre os 
incômodos da vida. Na pá-
gina 5 veja a bela Francie-
le Perão na seção a Bella 
da Semana uma jovem que 
conquistou o pais com sua 
estonteante beleza.
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Recordando Tereza de Melo
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

Caminhamos para 
aonde?

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é 

cratense, cronista e 
corretor de imóveis 

residente em
Russas Ceará

A mala
Vivi Antunes é ajuntadora de 

letrinhas, escreve para vários 
jornais do Brasil, inclusive esta 

Gazeta de Notícias > www.
viviantunes.wordpress.com

EDITORIAL

Em 16 de Junho de 2008, mi-
nha amiga Tereza de Mello, es-
creveu-me, via correio eletrónico, 
declarando: “Se lhe disser que (o 
blogue) é a única coisa que alegra 
o meu dia, talvez não acredite; mas 
é verdade.”

Tereza de Mello, era pseudóni-
mo de Maria de Lourdes Brandão e 
Mello, Senhora, que diariamente “ 
conversava” comigo, via Internet.

Era velha fidalga, mas raramen-
te falava-me de seus ilustres ascen-
dentes. Para ela, o pai e mãe, eram 
apenas: pai e mãe, independente 
de apelidos herdados. Pelo menos, 
para mim, era assim.

Um dia destes, ao abrir velho com-
putador portátil, há muito desligado, 
fui encontrar a brevíssima autobio-
grafia, que ela, me mandou, quando, 
curioso, quis conhecer mais um pou-
co da minha querida confidente:

“ Embora a família fosse conser-
vadora, era muito aberta e simples. 
Dai eu ter tido uma infância tão fe-
liz, na Ponte da Barca, para onde ia 
com a Mãe, em Maio, até ao Natal.

“Brincava com todas as crianças 
da terra, descalças, algumas rotas; 
todos com piolhos.“

Éramos todos amigos de verda-
de: rapazes e raparigas.

“ Agora, graças a Deus, estão to-
dos bem na vida.“

Uns emigraram, outros foram 
para Lisboa, mas quando vão à terra, 
vão sempre visitar-me.

“Já crescida ia com eles, para as 
romarias, desfolhadas e vindimas. 
Dançava muito bem. Pertenci ao Ran-
cho de Viana, o primeiro que se fez.“

Depois, já mulherzinha, andava 
sozinha pelos montes, pelas margens 
do rio, e descobri sítios bonitos, com 
o barco “ DEUS TE GUIE”.

“Era muito piedosa, ia à missa 
todos os dias e rezava o rosário, no 
alto dos montes, como escrevi nos 
diários de então. Já não me lembro 
disso.”

“Tinha um irmão, e uma irmã, 
mais velhos, e completamente di-
ferentes de mim. Casei muito nova. 
Vim para Abrantes“

Os primeiros anos foram muito 
difíceis. As pessoas de Abrantes não 
são nada recetivas. O meu marido vi-
via absolvido pela fábrica.“

Dava por mim a dançar o Chula 
ou o Malhão, e acabava, sentada no 
soalho, quase sempre a chorar…”

(Contou-me, que certa vez, o ma-
rido, a surpreendeu a dançar. Ficou 
muito corada e envergonhada.)

“As minhotas são especiais.“
 Em 40 anos de casamento, acon-

teceram muitas coisas, como é nor-
mal: boas e más…”

Contínua, tratando assuntos pes-
soais, que não devo revelar.

Era esta Senhora, grande amiga 
deste blogue. Em nova, nos primei-
ros anos de infância, viveu na Rua 
Domingos Sequeira, em Lisboa, e 
em Ponte da Barca, onde tinha casa.

Pareceu-me justo, lembrar a me-
mória de alguém, que me marcou 
grandemente, e foi grande impulsio-
nadora, para que este modesto blo-
gue, fosse criado.

Hoje, graças o apoio de muitos, 
tem amplos leitores, principalmen-
te na Grande São Paulo; mas, tam-
bém é lido: em África, nos USA, 
no Canadá, e em muitos países da 
Europa. Alguns artigos têm sido 
transcritos na imprensa e publica-
dos em sites, graças aos excelentes 
colaboradores, que, semanalmente, 
enviam  suas crónicas para o blo-
gue “Luso-brasileiro”.

Se mais atentos nos dispuséssemos 
ficar e se os processos de alienação tais 
como o futebol (que hoje gorado, ve-
jam o fim do Maracanã e os fracassos 
da Seleção); o Carnaval (uma festa dita 
pagã também citada com um dos ópios 
do povo, mas que hoje usará até imagem 
de santa em desfile de escola de samba, 
no carnaval 2017, deixando-nos perple-
xos - festa pagã ou religiosa?), nos darí-
amos conta das profundas mudanças pe-
las quais passa nossa Sociedade. O que 
antes era inadmissível hoje é o natural. 
Tais mudanças profundas e que trarão 
consequências, isto sim, se reverterão 
em benefícios da nossa sacrificada co-
letividade ou é a decadência moral que 
vivemos e não nos apercebemos?  

Ministro do STF determina e político 
não atente e não vai preso, fica por isso 
mesmo (caso recente do presidente do 
Senado). A sociedade fica trancafiada, 
impossibilitada de usufruir do sagrado 
direito de “Ir e Vir”, que afirmam se nos 
assegurar nossa tão ultrajada Constitui-
ção enquanto a bandidagem é que dita 
as ordens, de dentro e fora dos presídios 
– vai e vem como bem entende e a qual-
quer hora. O bandido temia a polícia, 
hoje a polícia se sujeita (“negocia...”) 
às condições impostas pelos bandidos 
como no caso recente das rebeliões nos 
presídios por todo o País. Nossas forças 
policiais cuja missão constitucional é 
(ou seria) manter a ordem pública, cada 
qual na sua competência – Polícia e For-
ças Armadas, mas que não se impõem. 
Falta-lhes estratégia, determinação, o 
quê afinal? Temos um Congresso alque-
brado por conta de tantos e sucessivos 
escândalos que não param de eclodir sis-
tematicamente, mas os que o denigrem 
permanecem incólumes nos seus postos 
e por nós regiamente custeados. Não 
são privados de nada, mesmo que sobre 
eles pesem severas acusações. Até faze-
rem parte das tais “Comissões de ética”, 
“Comissão de Justiça” etc., ou de pode-
rem deliberar sobre o acatamento ou não 
no caso de indicação de ministro do STF 
– Presidente indica e Senado aprova – os 
que faltosos podem interferir (uma aber-
ração jurídica sem precedentes). O nosso 
poder Judiciário na sua crônica e eterna 
lerdeza não corresponde às expectativas 
e anseios da Sociedade. Milhões de pro-
cessos pendem de julgamento em todas 
as instâncias. Processos contra políticos 
chegam a prescrever e os faltosos saírem 
ilesos, e ficam livres para agir como lhes 
aprouver. Não há sequer a tal propala-
da liberdade entre os Poderes (só existe 
para reajustarem seus vultosos salários 
e ostensivas regalias, cada um por si e 
sem interferências e nós, suas maiores 
vítimas, os custeamos).

Economia, Educação e Saúde do 
País estão precarizadas e sem perspecti-
vas concretas de mudanças. Sai um pre-
sidente e entra outro e nós, em especial 
trabalhadores mais humildes e aposen-
tados, continuamos pressionados de to-
das as formas por conta de negligencio 
de ineptos que apenas desgovernam en-
quanto posam de autoridades. Queremos 
um país onde pessoas possam caminhar 
tranquilas pelas ruas, sem crianças ví-
timas de tiros, sem assaltos, com boas 
perspectivas para a Economia, sem in-
flação, sem filas infinitas de desempre-
gados, sem filas de espera intermináveis 
em hospitais. 

Para aonde verdadeiramente cami-
nhamos? Fim dos tempos? Não cremos! 
Decadência moral e institucional? As-
sim concebemos!

Em algumas situações, é melhor 
que não tivesse nem estivesse.

Em outras, melhor mesmo seria 
se nunca tivesse sido.

Quando a situação ocorre na fic-
ção, aquele que melhor seria não estar, 
simplesmente faz as malas e se vai. 
Outras vezes, simplesmente, pluft!

Fim do problema e seu agente!
Ou melhor, ainda: quando algo 

está incomodando muito, muito 
mesmo, lá ao longe, ouve-se um 
trovão e a pessoa leva um susto: 
tudo não passava de um sonho.

Mas, na vida real...
A vida real não há trovão ao lon-

ge nem pluft.
Quando algo ou alguém inco-

moda o que é possível fazer?
Lembro direitinho a primeira 

vez que desejei que o “autor” fizes-
se um indivíduo viajar.

Desejei, desejei e desejei.

Nada aconteceu.
Ele não desapareceu quando eu 

queria!
O jeito foi encarar o mala, apren-

der a conviver, remediar, contornar.
E, por incrível que pareça, um 

belo dia, ele se foi.
É certo que deixou atrás de si 

estragos que nunca foram remedia-
dos.

Efeito furacão: destruição para 
todos os lados.

Mas o mais importante é que um 
dia ele se foi e nunca mais voltou.

Aí agora, eu posso te falar que se 
hoje você estiver convivendo com 
um mala em casa ou no trabalho fi-
que tranquilo, quando você menos 
esperar ele vai embora.

Posso, mas hoje não.
Hoje eu digo, queridão: Abre o 

olho, cuidado e fique esperto, não 
seja o mala da vez!

É verdade! Eu lí na
Gazeta de Notícias

Hino de Crato 
Flor da terra do sol
Ó berço esplêndido
Dos guerreiros da “Tribo Cariri”
Sou teu filho e ao teu calor
Cresci, amei, sonhei, vivi
Ao sopé da serra, entre canaviais
Quem já te viu, ó não te esquece mais!
Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!
No teu céu linda brilha estrela fugida
Que há cem anos norteia o teu porvir
Crato amado, idolatrado
Teu destino hás de seguir
Grande e forte como nosso verde mar
Bendita sejas, ó terra de Alencar!

Há muita hipocrisia no Hino 
do Crato, apesar da beleza de 
seus versos e dos propósitos 
de Martins D’Alvarez que es-
creveu, tentando ele induzir o 
zelo e o amor a terra num su-
posto civismo dos cratenses, o 
que não aconteceu. A hipocri-
sia está na postura do povo que 
ao ouvir os primeiros acordes 
do hino do Crato se perfila e 
põe a mão sobre o peito, numa 
demonstração forçada de mos-
trar simbolicamente seu amor 
pelo Crato.

Em épocas passadas ha-
via gente que de fato gostava 
e amava o Crato, e por esse 
sentimento despendia recur-
sos próprios e trabalho. A his-
tória nos conta que um grego 
de nome George Lucetti, que 
residia em Crato, mandou cal-
çar parte das ruas Ratisbona e 
Monsenhor Esmeraldo. Mais 
recente ressaltamos os senho-
res> Alexandre Arraes, Dr. 
Joaquim Fernandes Teles, An-
tonio Araripe, Thomaz Oster-
ne de Alencar, Pedro Felício 
Cavalcante, Ariovaldo Carva-
lho entre outros, que deixaram 
suas marcas em legados be-

neficentes para os presentes e 
futuras gerações.

Nas últimas décadas o mu-
nicio do Crato dá um passo 
para frente e dois para trás. 
Perde todas as conquistas, re-
partições públicas acabam ou 
se mudam, instituições religio-
sas são dilapidadas, empresas 
comerciais fecham suas por-
tas, eventos tradicionais per-
dem seus brilhos enquanto são 
tolhidas as participações do 
povo no contexto gestor dos 
acontecimentos.

Muito se fala ruas e nas pra-
ças que Crato está ficando a ci-
dade dos já teve e já foi. 

Também nas últimas déca-
das as gestões públicas têm 
sido conduzidas por pessoas 
incompetentes, inescrupulosas 
ou propositadamente intencio-
nadas a acabar com as tradi-
ções progressistas e riquezas 
do Crato, levando para si todas 
as vantagens com o dinheiro 
público. A cada novo prefeito 
um bando de algozes se arvora 
por um emprego e nunca ima-
gina que em épocas não muito 
distantes Crato teve senhores 
> “cidadão” que antes de tudo 
pensavam: “O que eu posso 
fazer pelo meu município,” e 
nunca e jamais pensaram “O 
que meu município pode fazer 
por mim,” como acontece nos 
dias atuais.

Por isso, sem medo de er-
ras, clamamos que o hino do 
Crato é cantado com pura hi-
pocrisia.

Não fora as iniciativas do 
então governador Cid Ferreira 
Gomes, Crato não teria essa 
série de importantes obras que 
vieram fortalecer a infraestru-
tura urbana da cidade, desde a 
colossal encosta do Seminário 
às praças, avenidas e estradas 
asfaltadas ligando a zona rural 
a sede do município.

No Crato seu hino é cantado
com pura hipocrisia
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A Região Centro-Sul do 
Estado é mais uma das bene-
ficiadas pelo Ceará de Ponta a 
Ponta - O Programa de Logísti-
ca e Estradas do Ceará, do Go-
verno do Ceará. Os trabalhos 
de pavimentação asfáltica da 
rodovia CE-282, no trecho Icó 
– Icozinho, iniciados há nove 
meses, atualmente apresentam 
cerca de 70% de serviços exe-
cutados.

Ao todo, 36 quilômetros de 
rodovia recebem serviços de 
movimentação de terra, drena-
gem, pavimentação, revesti-
mento asfáltico, obras d’artes 
correntes e especiais, sinali-
zação e proteção ambiental. 
Com o término da pavimenta-

ção, a população poderá con-
tar com melhores condições 
de trafegabilidade e seguran-
ça viária, além de auxilio no 
escoamento da produção da 
região Centro-Sul do Estado. 
A expectativa é que a melho-

ria na infraestrutura rodovi-
ária também amplie a oferta 
de serviços à população, tais 
como saúde, educação, além 
de opções de compras, lazer e 
entretenimento.

Fiscalizada pelo Depar-

“Ceará de Ponta a Ponta:” Pavimentação
CE-282 alcança 70% de execução

tamento Estadual de Rodo-
vias (DER), a obra envol-
ve aporte financeiro de R$ 
29.376.572,90, do Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento - BID, com contraparti-
da do Tesouro Estadual.

<< RECURSOS obras fiscalizadas pelo DER, envolve aporte financeiro de R$ 29.376.572,90

Assessoria de
Comunicação do DER
ascom@der.ce.gov.br

O ex-secretário de Fomen-
to à Cultura do Ministério da 
Cultura (Minc), jornalista 
Henilton Menezes, esteve no 
Centro Cultural Banco do 
Nordeste (CCBNB-Cariri), 
por ocasião do lançamento do 
seu livro “A LEI ROUANET 
– MUITO ALÉM DOS (F)
ATOS”, que aconteceu neste 
sábado, 28 de janeiro, às 19h. 
Um dia antes, a obra também 
será lançada no CCBNB-Sou-
sa (PB). A entrada é gratuita.

O trabalho de pesquisa re-
alizado pelo jornalista reúne 
informações acerca dos proce-
dimentos em torno do incenti-
vo fiscal federal, no âmbito da 
Cultura, tratando especifica-
mente da Lei nº 8.313/91, a Lei 
Rouanet.

O livro oferece uma lin-
guagem acessível a todos os 
públicos. “Pretendo colaborar 
com o debate que vem se de-

senrolando ao longo dos anos, 
de forma positiva, alargando o 
caminho em torno do entendi-
mento de que se deve manter 
as boas conquistas que a Lei 
promoveu”, diz o jornalista 
Henilton Menezes.

Henilton Menezes
Jornalista, gestor cultural, 

Livro sobre Lei Rouanet foi 
lançado no Centro Cultural 
Banco do Nordeste

produtor musical e produtor 
cinematográfico, Henilton 
Menezes também foi gestor de 
Cultura do Banco do Nordeste, 
sendo responsável pela con-
cepção e  gestão dos editais 
de Cultura e pela instalação e 
gestão dos Centros Culturais 
do BNB em Sousa (PB), Jua-
zeiro do Norte (CE) e Fortale-
za (CE). Atualmente é sócio-
diretor da Grimpa Consultoria 
e Gestão Cultural.

Sala de imprensa do
Banco do Nordeste

O Banco Central divulgou 
nesta segunda-feira, 23, o 
ranking de reclamações pro-
cedentes por instituição finan-
ceira no segundo semestre de 
2016. O Banco do Nordeste é 
a empresa com menor núme-
ro de registros entre os ban-
cos mais com de 4 milhões de 
clientes e mantém a posição 
de liderança dos primeiros 
seis meses do ano.

O ranking é formado a 
partir das demandas registra-
das pelo público e considera 
bancos comerciais, múltiplos, 
cooperativos, de investimen-
to, filiais dos bancos estran-
geiros, caixas econômicas, 

sociedades de crédito, fi-
nanciamento e investimento 
(SCFI) e administradoras de 
consórcio.

O índice de cada institui-
ção no ranking é calculado 
com base no número de recla-
mações consideradas proce-
dentes dividido pela quanti-
dade de clientes da instituição 
e multiplicado por 1 milhão. 
No segundo semestre, o índice 
do BNB foi 0,17 (contra 58,59 
do banco mais reclamado) e 
no primeiro semestre foi 0,37 
(contra 323,79 da instituição 
com mais reclamações). As 
informações estão no site do 
Bacen.

BNB registra menor número 
de reclamações em 2016

A inflação na região Nordes-
te apresentou crescimento de 
0,42% no último mês de 2016, 
resultado superior ao índice de 
novembro (+0,20%) e ao índice 
nacional (+0,30%). As maio-
res elevações ocorreram nos 
grupos de Despesas Pessoais 
(+1,28%), Vestuário (+0,83%) 
e Transportes (+0,73%).

A avaliação é do Escritó-
rio de Estudos Econômicos do 
Nordeste (Etene), órgão de pes-
quisas do Banco do Nordeste, 
e complementa as informações 
divulgadas mensalmente, no 
âmbito nacional, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O índice regional de infla-
ção do Etene é elaborado a 
partir de metodologia própria e 
utiliza dados oficiais para cons-
truir base de análise ampla, vá-

lida para toda a Região.

Capitais
Entre as regiões metropo-

litanas, Fortaleza apresentou 
a maior elevação de preços 
na Região nos grupos de Des-
pesas Pessoais (+1,99%) e 
Transportes (+1,06%). Sal-
vador registrou maior cresci-
mento no grupo de Vestuário 
(+1,06%) e Recife superou as 
demais capitais nordestinas 
nos grupos Artigos de Resi-
dência (+0,79%), Alimentos 
e Bebidas (+0,70%) e Habita-
ção (+0,5%).

No ranking nacional, 
Fortaleza (+0,60%) e Recife 
(+0,43%) figuraram na quar-
ta e quinta colocações, res-
pectivamente, entre as regiões 
metropolitanas com maior in-
flação em dezembro.

Nordeste teve inflação acima 
da nacional em dezembro

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016

O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para selecionar 
empresas especializadas em fornecimento de material odontológico para atender a clínica odontológica da 
Unidade do SEST/SENAT - CAPIT 91, situada na Av. Padre Cícero, 4.400 - Bairro São José - Crato - CE, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 20/02/2017, às 14h30min. Para 
retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST/SENAT 
- B91 Crato - CE, em até 03 (três) dias antes da data acima mencionada, das 09:30 às 17:00h

ASS: COMISSÃO DE LUICITAÇÃO

ESTUDANTES DE TODO O CARIRI
Participe da Gincana “Gazeta de Notícias Literária”

 
Foco: “Personalidades de História do Cariri”

Textos sobre os grande homens de nossa história
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“Um palácio,” onde por 
muitos anos funcionou o Fó-
rum da Justiça do Trabalho na 
cidade de Crato ficou abando-
nado com a mudança das va-
ras para um novo prédio em 
Juazeiro do Norte. E por ser 
uma tradição e cultura na re-
gião dentro de pouco tempo os 
predadores urbanos destruirão 
o majestoso prédio dilapidan-
do tudo, inclusive os alicerces. 
Num curto intervalo de uma 
noite entram, arrancam portas, 
grades, portões, instalação elé-
trica, louças sanitárias e tudo 
que encontram pela frente. 
Exemplos nesse sentido acon-
teceram com o prédio do Mata-
douro Municipal e os galpões 
da Cerâmica Norguaçu onde 
inclusive derrubaram uma cai-
xa d’água de dez mil litros.

“O Palácio” da Justiça do 
Trabalho em Crato, situado na 
Avenida Perimetral Dom Fran-
cisco, é chamado de palácio 

pela sua exuberância arquite-
tônica, tem toda uma estrutura 
para acomodar os mais diferen-
tes departamentos da Câmara 
Municipal do Crato, inclusive 
o Plenário.

A sede própria para a Câma-
ra Municipal de Crato tem sido 
objeto de promessas da maio-
ria dos presidentes anteriores, 
mas nunca passou de quimera 
e enganação eleitoreira.

Agora eis ai a oportunidade 

para, depois de conversações e 
acordos com a Justiça do Tra-
balho, a Câmara do Crato ter 
sua ampla, suntuosa, bonita e 
prática sede própria e em po-
sição de nãos mais pagar fortu-
nas em alugueis de espremidas 
salas improvisadas. Atualmen-
te o Plenário da Câmara do 
Crato não acomoda o público 
assistente por mais simples 
que seja a reunião. É um pré-
dio antigo que não mede mais 

de sete ou oito metros de lar-
gura por dez ou doze metros de 
comprimento.

O assunto vem sendo exaus-
tivamente mostrado e discutido 
nas redes sociais.

Até o fechamento desta 
edição foi tentado um conta-
to com o atual presidente da 
Câmara do Crato vereador 
Florisval Coriolano que se 
encontrava em lugar incerto e 
não sabido.

“Palácio da Justiça do Trabalho” abandonado 
em Crato serviria para Câmara Municipal

<< FECHADO e abandonado, entregue a própria sorte a espera dos predadores urbanos

<< PALMEIRAS imperiais, plantas resistentes e adaptadas ao 
clima regional, morreram por falta d’água e os devidos cuidados.

Reportagem de
Luiz José dos Santos

A SAAEC - Sociedade Anô-
nima de Água e Esgoto do Cra-
to, uma autarquia da Prefeitura 
Municipal, há décadas vem en-
frentado dificuldades em suas 
finanças pela inadimplência 
de seus usuários e o defasa-
do preço das tarifas cobradas. 
Existe também um imensurá-
vel número de usuários clan-
destinos e uma considerável 
disparidade entre as chácaras 
e mansões dos bairros nobres 
da cidade com outras localida-
des. Diante dos demonstrativos 
das planilhas, fruto de exausti-
vos estudos e análises da atual 
situação, o presidente Yarley 
Brito Gonçalves, geólogo e co-
nhecedor dos recursos hídricos 

SAAEC não é uma empresa falida, mas em dificuldades a 
busca de soluções para equacionar pendências, diz diretor

localizados nos sopés da Serra 
do Araripe e no subsolo, disse 
que “a SAAEC é uma empresa 
viável, porém precisa de uma 
reestruturação administrativa 
para equacionar suas receitas e 
despesas tornando-a uma em-
presa rentável e que venha a ter 
reservas para sua manutenção, 
expansão e estar sempre pronta 
para os imprevistos na captação 
de água.”

“Não existe rombo na SA-
AEC, o que existe são pendên-
cias financeiras com o fornece-
dor de energia, com a Cogerh 
que gerencia as águas no Ce-
ará, com as obrigações sociais 
e outros débitos atrasados que 
estão parcelados e com paga-
mentos rigorosamente em dia,” 
afirma Yarley.

Disse o presidente que há 
em elaboração um projeto de 
alto alcance social para reedu-

car os consumidores e suas fa-
mílias a usarem somente a água 
necessária ao consumo huma-
no, que, de acordo com a Or-
ganização das Nações Unidas, 
cada pessoa necessita de 3,3 
m³ durante o mês ou cerca de 
110 litros de água por dia para 
atender as necessidades de con-
sumo e higiene. Porém, no Bra-
sil, o consumo por pessoa pode 
chegar a mais de 200 litros/dia, 
e no Crato esse consumo chega 
a 300 litros diários.

Há uma crise hídrica em 
curso em diversas cidades bra-
sileiras, inclusive Fortaleza 
que assiste seus reservatórios 
se exaurindo pela falta de chu-
vas e sendo castigados pelo sol 
causticante provocando consi-
derável evaporação. A região 
do Cariri é privilegiada pela 
abundância de suas águas nas 
fontes e no subsolo, porém é sa-

bido que os poços vêm baixan-
do seus níveis e as fontes dimi-
nuindo suas vazões. A história 
de que a Chapada do Araripe 
guarda em seu leito água em 
volume bem maior que a Baia 
da Guanabara no Rio de Janei-
ro é mito, isso foi uma alusão 
dita por geólogos franceses que 
visitaram a região no século 19 
referindo-se as fontes que em 
tempos remotos jorravam muita 
água sobre o vale.

Os demonstrativos financei-
ros não classificam a SAAEC 
como uma empresa falida e suas 
contas insanáveis. Seu sólido 
patrimônio é avultado e suas 
receitas, apesar das inadimplên-
cias de usuários que chegam 
próximos do R$ 8 milhões, é 
possível vislumbrar um equilí-
brio financeiro em curto prazo, 
basta que se equilibrem as con-
tas, e isso está sendo feito.

<< RECUPERAÇÃO é possível vislumbrar um equilíbrio financeiro 
em curto prazo, basta que se equacione as contas, e isso está sendo feito.

Da Reportage local

 A primeira campanha na-
cional promovida pelo SEST 
SENAT neste ano tem como 
foco a responsabilidade socio-
ambiental. E isso não é por aca-
so. A atividade humana polui 
constantemente, e nossos hábi-
tos de consumo tornam os re-
cursos cada vez mais escassos.

Com o conceito “as suas 
escolhas fazem a diferença”, 
a instituição quer chamar a 

atenção para o impacto que o 
consumo desenfreado de ele-
mentos essenciais para a so-
brevivência pode gerar. Além 
disso, estimula a mudança de 
hábitos, que pode solucionar 
problemas ou amenizá-los 
para um futuro melhor. “Es-
tamos mobilizados nacional-
mente para conscientizar sobre 
a importância de um consumo 
mais responsável”, destaca 

a diretora nacional do SEST 
SENAT, Nicole Goulart.

Todas as Unidades Ope-
racionais do SEST SENAT 
estarão envolvidas com a 
campanha durante o mês de 
fevereiro. Diversas ativida-
des serão realizadas em todo 
o Brasil como palestras sobre 
sustentabilidade e eficiência 
energética, campanhas de re-
dução de consumo, conscien-

tização para a separação cor-
reta do lixo, blitze educativas, 
entre outras.

Além dessas ações, a ins-
tituição desenvolveu uma pá-
gina especial na internet com 
dicas de reaproveitamento e 
orientação sobre alguns re-
cicláveis presentes em nosso 
cotidiano: o pneu, a sacola 
plástica, a garrafa pet e o pa-
pel. O objetivo é contribuir 

para o engajamento da socie-
dade em geral para o consumo 
consciente.

Para saber a programação, 
entre em contato com a Uni-
dade do SEST SENAT mais 
próxima.   

O SEST SENAT é re-
conhecido nacionalmente 
por promover a melhoria da 
qualidade de vida e o desen-
volvimento profissional dos 

trabalhadores do transporte. 
Atrelada a essa missão, a ins-
tituição também tem como 
foco a sustentabilidade. Por 
isso, desenvolve projetos 
como o Despoluir – Progra-
ma Ambiental do Transporte e 
mantém nas qualificações pro-
fissionais oferecidas conceitos 
e práticas de responsabilidade 
socioambientais. http://www.
sestsenat.org.br

SEST SENAT abre campanha de incentiva ao reaproveitamento de itens recicláveis



GAZETA DE NOTÍCIAS 15 A 30 DE JANEIRO DE  2017      05

Franciele Perão 2012 - Ela foi a modelo mais vo-
tada do Concurso Bella mais Bela e, para comemorar a vitó-
ria, retorna ao Bella da Semana com um ensaio todo especial. 
Franciele Perão tem 25 anos, foi finalista do Musa do Bra-
sileirão pelo Figueirense em 2011 e gosta de deixar claro: 
é linda e gostosa, sim, mas a humildade vem em primeiro 
lugar. Segundo ela, ´de nada adianta ter o corpo bonito, o 
sorriso perfeito, o cabelo mais lindo... Você reflete por fora 
o que sente por dentro! Humildade, sempre!´
Nascimento: 19 de junho de 1987, em Lages (SC). Cidade 
onde mora: Florianópolis (SC). Signo: Gêmeos .
Medidas: altura 1,67m, quadril 93cm, cintura 60cm, bus-
to: 87cm, pés 35.
Essa foto de Franciele Perão é uma repetição, desta 
feita com a oportunidade para você curtir outras fotos da 
madêlo: > https://www.belladasemana.com.br/modelos/
franciele-perao-2012/fotos#1.1

A Bella da Semana Literatura
CONHECER

A rede armada no alpendre
Enquanto você navega
Na tal rede virtual
E o real amor renega
Vejo você navegando
Eu adormeço sonhando
Com tudo que você nega.

Cada toque do seu dedo
No teclado é um insulto
E cada expressão no rosto
Sugere um enredo oculto
Tento manter a decência
Encho-me de paciência
Concedo-lhe novo Indulto.

Enquanto na tela fria
Você aquece a ilusão
Aqui na rede eu fico
Pensando em nosso colchão
Que vive desaquecido
Após ter aparecido
A nova navegação.

Você se distrai na rede
Dia e noite é assim
Em outra rede matuto
Sem você perto de mim
Viver assim não aceito
Ou você vai tomar jeito
Ou decreto nosso fim.

Sua rede não é a aminha

Dalinha Catunda é poeta 
cordelista da cidade de 

Ipueiras, mora no Rio de 
Janeiro, mas não perde

o vínculo com as 
coisas do sertão 

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.

As tuas mãos

Edésio Batista é bancário 
aposentado e poeta 

cordelista da Academia 
de Cordelistas do Crato

Franciele Perão

Uma professora de idiomas estava explicando aos seus alunos que os 
substantivos em francês são categorizados em dois gêneros - masculino 
e feminino, mas que nem sempre são os mesmos que em português.
“’Casa’ em francês também é feminino - “la maison”, mas “caneta” é 
masculino - “le stylo”, ela explicou.
Um estudante perguntou: “Qual o gênero de “computador?”
A professora achou que seria um bom exercício se os alunos discutis-
sem isso, e chegassem às suas próprias conclusões.
CurtirEntão, ela dividiu a turma em dois grupos, homens e mulheres, 
e pediu que decidissem se “computador” é um substantivo feminino 
ou masculino. Ambos os grupos deveriam dar três justificativas para 
sua escolha.

O grupo dos homens decidiu que “computador” é um substantivo fe-
minino (“la ordinateur”), porque:
1. Ninguém além do seu criador entende sua lógica interna.
2. Até o menor dos erros fica armazenado na sua memória de longo 
prazo, com a possibilidade de reavaliação futura. 
3. Assim que você decide ter um, percebe que vai ter que gastar muito 
dinheiro com acessórios para ele.

 O grupo das mulheres decidiu que “computador” é um substantivo 
masculino (“l’ordinateur”) porque: 
1. Ele tem muita informação, mas não consegue pensar sozinho.
2. Ele serve pra resolver os problemas, mas na maioria das vezes Ele 
É o problema.
3. Assim que você decide ter um, percebe que, se tivesse esperado um 
pouco mais, poderia ter um modelo melhor!

“Qual é o Gênero do Computador?”
HUMOR

Duas estátuas, uma feminina e uma masculina, permaneceram por dé-
cadas paradas em um parque da cidade, até que um dia um anjo desceu 
do céu...
“Vou dar aos dois um presente especial...”, disse o anjo.
“Vocês terão trinta minutos de vida, e podem fazer o que quiser.” 
E com um estalo de dedos, o anjo deu vida as estátuas...
As duas belas figuras aproximaram-se um pouco timidamente, mas 
logo se esconderam nos arbustos. Muitos risos e agitação dos galhos 
de árvores aconteceram...
Quinze minutos depois, as duas estátuas saíram dos arbustos com 
grandes sorrisos em seus rostos.
O anjo muito bonzinho disse a eles, piscando: “Vocês ainda têm mais 
quinze minutos!”
Sorrindo ainda mais, a estátua feminina virou-se para a estátua mas-
culina e disse: “Desta vez, agora você segura o pombo para baixo e eu 
vou fazer o meu ‘serviço’ na cabeça dele!”

Estátuas vivas

  “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se 
parado neste andar”.
Essa é uma aberração “legalizada” porque surgiu em cumpri-
mento à Lei nº 9.502 – aprovada pela Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo no dia 11 de março de 1997 –, cujo 
artigo 1º decretava: Os prédios comerciais, edifícios de aparta-
mentos, escritórios e outros estabelecimentos congêneres, pú-
blicos ou particulares, dotados de elevadores, ficam obrigados a 
fixar junto às portas externas desses equipamentos plaquetas de 
advertência aos usuários, com os seguintes dizeres: “Aviso aos 
passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo 
encontra-se parado neste andar” (sic). [Sic é um advérbio latino que 
em português significa “assim”, “desse modo”, “desse modo estava escrito”]
Porém, há regras gramaticais que os legisladores paulistas não 
conheciam, tampouco os “passageiros”: nunca se deve empre-
gar a expressão o mesmo (ou a mesma) para se referir a prono-
mes ou substantivos
 Há, portanto duas formas de cumprir a lei paulista e, ao mesmo 
tempo, respeitar a gramática normativa do português: “Antes 
de entrar, verificar se o elevador está parado neste andar” ou, 
como segunda opção, “Antes de entrar no elevador, verificar 
se ele está parado neste andar.” Outras construções corretas: 
“Torci pelo Atlético, mas o time perdeu” (e nunca o mesmo 
perdeu). “Os membros do tribunal reuniram-se hoje, amanhã o 
país conhecerá a decisão dos magistrados” (ou deles) – e nunca 
dos mesmos.

“Mesmo” pode ser tudo, menos
pronome e substantivo

Língua portuguesa

Quem não se confunde na hora de escrever dá ou dar? São mui-
tas regras na nossa língua portuguesa, vamos tentar ao menos 
esclarecer mais esta.
“Ele vai dar um presente ao namorado” (dar/entregar ou dá/
entrega?)
“Você sempre dá valor a coisas banais.” (dar/entregar ou dá/
entrega?)
Nas duas primeiras frases, deve-se preencher com “entregar”, 
ou seja, poderia ser “dar”; na última, só é cabível a forma fle-
xionada “entrega”, ou seja, cabe apenas “dá”.
Dá é a 3.ª pessoa do singular do presente do indicativo.
Ele dá uma de esperto 
“Manoel dá tudo que pode aos seus filhos.” 
Dar é o verbo no infinitivo. Na hora da dúvida entre usar um ou 
outro, quando empregar o “dar” substitua por outro verbo no 
infinito, se o sentido continuar o mesmo então use dar e não dá.
“Devemos dar amor aos nossos filhos” (devemos receber 
amor) 
“Melhor dar que receber” (melhor viver que morrer)

Leia sempre
Falta de tempo não é desculpa, leia, mas leia 
o que te interessa, jornais, livros, revistas, leia 
quando estiver numa fila, ou antes de dormir. 
Isso é importante, ler é um momento de reflexão 
e onde se ganha conhecimento sobre a nossa 
língua portuguesa.
“Uma pessoa que tem o hábito de ler se torna 
mais concentrada e capaz de conversar sobre os 
mais diferentes assuntos”

Como e onde usar:
“dar” ou “ dá”
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O setor agrícola brasileiro é 
um dos mais fortes no planeta. 
Alavanca a plataforma de ex-
portação nacional. É um dos 
maiores fornecedores de ali-
mentos no exterior. Um exem-
plo é o açúcar, do segmento ca-
navieiro, que produz alimento 
e energia a preços acessíveis, 
produzindo riquezas socioeco-
nômicas ao País, mesmo em 
um período de extrema crise. 
Só os plantadores independen-
tes de cana, onde a maioria são 
agricultores familiares, geram 
200 mil empregos diretos e fa-
turam R$ 15,1 bilhões em valor 
bruto de produção. Apesar dis-
so, a Escola de Samba  carioca 
Imperatriz Leopoldinense deci-
diu atacar a reputação do setor 
agrícola, através do seu novo 
samba-enredo para o Carnaval 
de 2017, conforme denuncia e 
repudia a Federação dos Planta-
dores de Cana do Brasil (Fepla-
na), acusando a escola de total 
desconhecimento sobre o setor.

“Nossa vocação é produzir. 
Trabalhamos todo dia em nos-

so negócio e investimos no que 
sabemos fazer para alimentar 
a sociedade e trazer riqueza ao 
Brasil. Conquistamos mercados 
internacionais. E cumprimos 
requisitos e rígidos protocolos 
exigidos pelos compradores no 
aspecto ambiental, trabalhista 
e social”, desabafa revoltado 
Alexandre Andrade Lima, pre-
sidente da Feplana, Alexandre 
Andrade Lima, depois de to-
mar conhecimento da letra do 
samba-enredo da Imperatriz, 
que, segundo ele não se limita a 
homenagear os indígenas, mas 
a atacar o setor agrícola.

Várias trechos do samba 
são classificados pela Feplana 
como ofensivos ao setor agrí-
cola. Em destaca a parte que 
insinua especificamente que o 
problema ambiental deriva do 
agronegócio -segmento que é 
orgulho do Brasil, único setor 
que gera tantos resultados posi-
tivos, mesmo no atual período 
de forte recessão econômica. O 
trecho da canção diz: “Sangra o 
coração do meu Brasil. O belo 
monstro rouba as terras dos 
seus filhos, devora as matas e 
seca os rios, tanta riqueza que a 

cobiça destruiu!”. 
A Feplana entende a impor-

tância do Carnaval para o Bra-
sil, já que dá visibilidade global 
como um dos maiores movi-
mentos populares mundial. O 
Carnaval mostra o cotidiano, 
costumes e história do País no 
exterior. “Portanto, expor uma 
imagem distorcida da agricultura 

brasileira, com generalizações, 
ataques e sem conhecimento 
real da atividade, é uma decisão 
inconsequente da agremiação 
carnavalesca e consterna muito 
todo o setor agrícola”, afirma 
Andrade Lima, que representa 
o interesse de 70 mil produtores 
independentes de cana-de-açú-
car de todo o Brasil.

Agronegócios reage à samba da 
Imperatriz ofensivo à agricultura

Do Release de Belcoutinho

>> REVOLTA de  Alexandre Andrade presidente da Feplan

O Brasil exportou em ja-
neiro 103,3 milhões de litros 
de etanol, o que corresponde 
a um aumento de 47,2% na 
comparação com os 70,2 mi-
lhões de litros embarcados em 
dezembro de 2016. Em rela-
ção a janeiro do ano passado, 
quando foram embarcados 
119,9 milhões de litros, o vo-
lume é 13,8% menor.

Os dados foram divulga-

dos nesta quarta-feira, 1º de 
fevereiro, pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC).

A receita cambial com a 
venda do biocombustível alcan-
çou US$ 71,5 milhões em janei-
ro, aumento de 60% ante os 
US$ 44,7 milhões registrados 
em dezembro. Em relação aos 
US$ 55,9 milhões de janeiro de 
2016, houve avanço de 27,9%.

Brasil tem aumento na
exportação do etanol

Mais cana, mas com menor 
rendimento agrícola. Essa es-
tranha fórmula está presente 
em quase todos os principais 
estados produtores do Brasil. 
Ao longo dos últimos dez anos, 
a evolução na produção se 
deu, em parte, por um aumen-
to na área plantada, apesar da 
involução da quantidade de 
cana-de-açúcar produzida por 
hectare.

Segundos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o rendimento 
médio dos canaviais brasileiros 
caiu de 75,1 ton/ha em 2006 
para 74,2 ton/ha em 2015. Ao 

mesmo tempo, a produção total 
de cana-de-açúcar aumentou 
de 477,5 milhões para 748 mi-
lhões de toneladas (os dados 
consideram todos os canaviais 
do país, não apenas os destina-
dos às indústrias sucroenergé-
ticas, e são referentes aos perí-
odos de janeiro a dezembro).

Por mais que a expectativa 
natural seja a de que novas áre-
as apresentem um rendimento 
inicial menor, a queda afetou 
áreas já estabelecidas. Assim, 
os números trazem os impactos 
climáticos e, principalmente, os 
resultados da falta de investi-
mentos nos canaviais.

Cana: Mais área plantada
com menor produtividade
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A Prefeitura do Crato, 
por meio da Secretaria do 
Esporte, lançou nesse do-
mingo (29) na Praça da Sé, 
no Município, o Projeto Fa-
mília na Praça. O Objetivo 
é disponibilizar à sociedade 
cratense atividades esporti-
vas e de lazer, incentivando 
assim uma mudança positi-
va de hábitos, com a inclu-
são social, esporte e saúde 
com a família.

 Foi uma manhã de mui-
ta interação com atividades 
destinadas a crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e 
idosos. Passeio ciclístico, 
futebol, treino funcional 
para melhor idade, zumba, 

danças, brincadeiras infantis, 
skate, artes marciais, capoei-
ra e hip hop, bem como ser-
viços de saúde com aferição 
de pressão arterial e testes de 
glicemia.

  Os serviços contaram 
com o apoio das Secretarias 
Municipais de Saúde e de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social. Segundo o Secretário 
de Esportes do Crato, Lamar 
Lima, o lançamento do pro-
jeto foi muito positivo. “Mais 
de 700 pessoas participaram 
e esse foi o início de diversas 
ações que planejamos para 
toda a cidade, alcançamos o 
nosso objetivo no sentido de 
estimular a família à prática 
esportiva e hábitos saudá-
veis”, destaca. O Prefeito Zé 
Ailton Brasil esteve presente 
no evento e enalteceu a re-
alização de projetos, como 
esse que promovem a quali-
dade de vida da cidade como 
um todo.

Projeto Família na Praça atende 
mais de 700 pessoas em Crato

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

<< ATIVIDADES na Praça da Sé, no Crato, o “Projeto Família na Pra-
ça” promove atividades com crianças e adolescentes

O pagamento também 
pode ser parcelado em quatro 
vezes com os seguintes venci-
mentos: 30/03; 30/04; 30/05 e 
30/06. Ao todo, são cerca de 
127 mil imóveis, entre comer-

Prefeitura de Juazeiro realiza 
distribuição do IPTU 2017

A Secretaria Munici-
pal de Gestão de Juazeiro 
do Norte está realizando a 
distribuição dos boletos re-
ferente ao Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU). 
O proprietário do imóvel 
tem a oportunidade de es-
colher entre duas formas 
de pagamento. A primeira é 
em parcela única, com 20% 
de desconto e que deverá 
ser paga até o dia 24 de fe-
vereiro.

ciais e residenciais, em todo o 
Município. A previsão é que 
até o dia 10 de fevereiro todos 
os boletos sejam entregues.

O contribuinte também 
pode optar por pegá-lo no 
Setor de Tributos, na Secre-
taria de Gestão, ou através 
do site www.juazeiro.ce.gov.
br. Garantir uma arrecada-
ção eficaz, sem no entan-
to aumentar os impostos, 
é uma das prioridades da 
nova gestão.

Coordenação de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

imprensa@juazeiro.ce.gov.br

CIDADES

Na última sexta-feira, 
(27) a Secretária de Educa-
ção do Crato, Otonite Cortez, 
juntamente com sua equipe, 
receberam em seu gabinete o 
Deputado Estadual, Elmano 
de Freitas, para tratar da pro-
posta de implantação de uma 
creche de tempo integral, no 
centro da cidade, para aten-
der prioritariamente os filhos 
das mulheres que trabalham 
no comércio e serviços.

 Estiveram também pre-
sentes o vereador Amadeu de 
Freitas e o Chefe de Gabine-
te Adjunto, Felipe Correia, o 
presidente do Sindicato dos 
Empregados do Comércio do 
Crato, Evandro Nascimento, 
e o presidente da Federação 
dos Trabalhadores do Co-
mércio e Serviços do Estado 

do Ceará, Elizeu Rodrigues 
Segundo a professora 

Otonite, o projeto visa aten-
der a uma reivindicação do 
Sindicato dos Empregados 
do Comércio do Crato. O 
deputado Elmano de Freitas 
ficará responsável pela li-
beração do recurso junto ao 
Governo do Estado e a Pre-
feitura do Crato entrará com 
o terreno.

 Na oportunidade, foi 
constituído um grupo de tra-
balho formatado por servido-
res da Secretaria de Educa-
ção e diretores do Sindicato, 
para realizar os estudos ne-
cessários para a elaboração 
do projeto. Na ocasião, o 
parlamentar se colocou à dis-
posição da gestão municipal 
para acompanhar a liberação 
de recursos para construção 
de creches, quadras e escolas 
regulares junto ao Ministério 
da Educação / Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (MEC/FNDE). 
“Estamos criando um grupo 

de trabalho para estudar a si-
tuação e possamos resolver 
da melhor maneira possível 
a questão dos trabalhado-
res do comércio local, que 
necessitam de creches para 
seus filhos”

“Toda parceria de traba-
lho para a concretização das 
ações de interesse do nos-
so município é encarada de 

Secretaria de Educação do Crato planeja ações 
de implantação de creches no Município

forma positiva pela gestão. A 
creche é evidentemente muito 
importante, não só pelo fato 
de amparar as famílias que 
trabalham, mais para o de-
senvolvimento intelectual da 
criança, que nessa fase recebe 
os estímulos determinantes 
para a vida educacional fu-
tura”, finalizou a Secretária 
Otonite Cortez.

<<REUNIÃO na foto: secretários da Prefeitura do Crato, pro-
fessores, sindicalistas e empresários do Crato.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

Hospital São Raimundo 
Nonato é uma entidade filan-
trópica, mantida pela SAMI-
VA - Sociedade de Assistência 
Médica Integrada de Várzea 
Alegre, que vem, há 51 anos, 
servindo a população de Vár-
zea Alegre. Em julho de 2014, 
diante dos resultados obtidos 
pela instituição, foi reconhe-
cido pela secretaria de Saúde 
do Estado do Ceará SESA e 
elevado à categoria de Hospi-
tal 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 especia-
lizados de média e alta com-
plexidade, as clinicas creden-
ciadas e também beneficiado 
tanto a população local, como 
outros sete municípios, quais 
sejam: Baixio, Caríus, Cedro, 
Granjeiro, Ipaumirim, Lavras 
da Mangabeira e Umari. Ho-
rário de Visita: Manhã: 09h às 
10h, Tarde: 17h às 18h.

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.

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.

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.

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.

Biografia armorial Sávio Pinheiro é 
médico e nas horas 

vagas escreve, 
inclusive poesias

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

Com 20 anos de história, o Jornal Gazeta de Notícias 
é reconhecido nos dias de hoje como um título de re-
ferência na imprensa regional. Tendo sido o primeiro 
jornal no interior do Ceará a ter uma plataforma di-
gital aberta, conseguido ao longo do tempo a capaci-
dade de se reinventar e adaptar-se a nova realidade 
e exigências dos leitores, mantendo o seu carisma e 
seguindo o rumo norte. Com conteúdos diversifica-
dos, o Jornal Gazeta de Notícias é uma publicação 
abrangente e de confiança.
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Fonte: IDEB 2015.

Há 10 anos o Governo do Ceará criou o PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa.

Uma iniciativa que revolucionou a educação do estado e inspirou todo o Brasil. Resultado: hoje, 

das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do país, 77 são do Ceará. E dentre elas,

as 24 primeiras do ranking, também são cearenses. Mostramos a todo o país que com união entre 

Estado, Prefeituras, professores, pais, alunos e demais profi ssionais da educação, investimentos, 

e uma política pública continuada, que valoriza o aprendizado, sim, é possível um estado do 

Nordeste estar entre os melhores do Brasil na Educação.


