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Governo Camilo Santana constrói dois
teleféricos no Cariri: um no Balneário
do Caldas e outro na Colina do Horto
O governador Camilo
Santana aprovou o projeto e
garantiu recursos do Tesouro
Estadual para a construção de
um teleférico e urbanização
do local conhecido como Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Tradicional ponto
de turismo religioso na região,
o local recebe milhões de visitantes durante o ano.
“Essa será uma obra importantíssima para os visitantes do
local. Vai melhorar a acessibilidade, trazer conforto e segurança para os turistas, romeiros e
alavancar ainda mais o turismo
em toda a região”, citou o governador do Ceará Camilo Santana, sobre a importância do
teleférico e da reurbanização da
Colina do Horto.
Pag 4

Hospital Regional do
Cariri recebe título de
Acreditação Nacional
Banco do Nordeste
apoia projetos
esportivos com
crianças do nordeste

<< Na foto uma ilustração de como
serão os teleféricos do Cariri

Enfim surge um governo de coragem que
Safra de cana no
decide construir o Camelôdromo do Crato
nordeste pode cair
ainda mais diante dos
6 anos de secas
Previsão da Funceme
aponta na média
aumento de chuvas

Ambulantes festejam autorização para o início das obras
do Camelódromo do Crato
Com uma área total de mais
de 1.700 m², o novo camelódromo possuirá 179 boxes,
piso industrial e irá contemplar
espaços e serviços. O valor total do investimento é de mais
de R$ 1,6 milhão
O início das obras do Camelódromo do Crato, na Região do Cariri, foi autorizada
pelo governador Camilo Santana. O chefe do Executivo disse
que cumpriu hoje um pedido
antigo da população. “Essa é

uma reivindicação antiga dos
usuários que, em parceria com
a Prefeitura, está sendo possível concretizar. Vamos cumprir
todas as exigências legais,
sanitárias e de segurança, e,
assim, permitir um empreendimento com mais qualidade
e conforto para a população”,
enfatizou.
O secretário das Cidades
do Estado do Ceara, Jesualdo Farias, disse que Crato vai
receber um dos centros de comércio popular mais modernos
da Região. Leia mais detalhes
na pagina 08
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<< GOVERNADOR Camilo Santana assina ordem de serviço ao lado
do prefeito de Juazeiro Arnon Bezerra e prefeito do Crato Jose Airton
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EDITORIAL

Reforma da Previdência Social
A reforma da Previdência
Social não pode mascarar a
origem dos números reais do
suposto déficit, bem como a
responsabilidade dos gestores políticos. Assim, sem uma
prévia auditoria (externa) nas
contas da Previdência Social
não se pode alterar as regras
da Previdência Social.
No governo Lula, os aposentados e pensionistas federais foram desrespeitados nos
seus direitos adquiridos, com
a conivência do Supremo Tribunal Federal, à época, presidido pelo ministro-político
Nelson Jobim, o qual soube
cooptar ministros para aprovação da PEC imoral, que
taxou em 11% a vida salarial
daqueles aposentados. Ora,
quem contribui em vida para
receber no futuro não tem culpa da malversação política na
administração do dinheiro da
Previdência Social. E agora,
infelizmente, assistimos ao
mesmo filme: o contribuinte
da Previdência Social é novamente chamado para pagar
pelos erros de administrações
políticas criminosas.
A propósito, o senador Paulo Paim (PT-RS) sempre contestou o déficit da Previdência
Social. Pergunta-se: por que
até hoje não foram apresentados à sociedade, por exemplo, (1) o Livro Caixa, onde
estão registradas as entradas
e saídas das contribuições e
(2) um laudo oficial de auditoria (externa), que comprove a existência e a origem do
déficit previdenciário, quando
se questiona que o dinheiro da
previdência é mal administrado e desviado para outras finalidades?
Essa caixa-preta previden-

ciária tem que ser aberta, antes de qualquer reforma, para
o Brasil testemunhar, efetivamente, como as contribuições
previdenciárias são processadas, desde a sua origem até
hoje.
Como se pretende relatar
a Reforma da Previdência,
alicerçado apenas em dados
fornecidos pelo governo – aliás, contestados pelo TCU que
afirmou que os dados estão divergentes ou incompletos -, se
a sociedade não tem um documento auditado que comprove
a debilidade previdenciária?
Se o dinheiro da Previdência
Social é manipulado politicamente para outras despesas,
quem tem que ser penalizado
é o autorizador das despesas
obscuras e não os trabalhadores em atividade, aposentados
e pensionistas.
Com a conhecida pouca seriedade de nossos políticos e
governantes, enquanto a Previdência Social não for administrada por gestores externos,
sem vinculação política, por
exemplo, por uma Fundação
Getúlio Vargas, o país será
constantemente alvo de propostas mirabolantes de reforma previdenciária.
Assim, a Reforma da Previdência não pode atropelar
o debate prévio para que se
possa analisar o efetivo déficit
previdenciário à luz de laudo
de auditoria (externa), para
que no futuro próximo não se
venha a propor outra reforma.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito
e servidor federal
aposentado
Balneário Camboriú-SC
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Será maldição?
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

Admirava-se meu pai, que a maioria dos turistas franceses, que visitavam o nosso país, nos anos cinquenta e sessenta, fossem operários
e modestos trabalhadores.
Admirava-se, porque nessa recuada
época, a classe média portuguesa,
limitava-se a idas à praia e passeios
ao campo.
Anualmente, em regra, em excursão, davam uma volta pelas cercanias; os mais abastados ou iam para
a “quinta” ou passavam quinze dias
na estrangeiro.
Os mais humildes, viajavam, se
emigravam, e regressavam, quando
obtinham meios de fortuna, ou bastante para parecerem ricos.
Meu pai pertencia à classe-média.
Pessoas, que à custa de economia
apertada, pareciam, por vezes abastadas. Era classe sanduichada, entre
ricos, que viviam desafogadamente, e pobres, que, em certos casos,
obtinham rendimento igual ou superior, aos que se consideravam da
classe-media.
Nesse tempo, amigos de meu pai
– que pensavam ser entendidos em
política, – contradiziam Salazar,
declarando, em surdina – não fosse
a PIDE ouvir, – que o futuro de Portugal era a Europa, e não a África,
como asseverava, teimosamente, o
estadista.
Mas, meu pai, que sempre foi muito
ponderado, ouvia-os…ouvia-os…
e rematava: “ Vivemos em paz.
Pode-se andar, sem receio, mesmo
de madrugada, por este Portugal…
Pelo menos temos paz…”
Por fim, sopraram, os famosos ventos da História, há muito esperados.

Os detratores do estadista, tomaram
o poder em Lisboa e em África.
Entramos, então, finalmente, na tão
desejada Europa.
A guerra terminou. O país ficou reduzido à Lusitana. Com o dinheiro
europeu, Portugal modernizou-se,
vestiu-se de novas roupagens. O
povo, entusiasmado, regozijou: “
Agora sim! Agora somos europeus!
…”
Rapidamente verificou, que se enganara: em breve os jovens seguiam
as passadas dos avós: a emigração.
A diferença é que os de outrora
eram analfabetos ou quase; os de
agora instruídos, dominando línguas…; mas partem como partiram
no tempo da Primeira Republica e
de Salazar.
Verdade é que o país ficou mais bonito; pode-se dizer: mais rico; mas o
povo? Esta contínua pobre. A classe-media quase desapareceu, e foi –
a que não quis emigrar, – engrossar
o número da pobreza.
Por que será que o fado português
se repete de geração a geração? Por
que será? Quem sabe responder?
Os nossos políticos são ótimos, e
brilham nos organismos internacionais; os nossos desportistas são
o melhor que há; as nossas Universidades são respeitadas em todo o
mundo; e os que emigram, em regra, são trabalhadores exemplares.
Então, por que nunca deixamos a
cauda dos países do primeiro mundo?!
O que nos falta? Saberá o leitor?
Confesso que não sei. Será maldição?
Se não é; o que será?

Tenta, mas tenta diferente
Vivi Antunes é ajuntadora de
letrinhas, escreve para vários
jornais do Brasil, inclusive esta
Gazeta de Notícias > www.
viviantunes.wordpress.com

E vai caminhando, jurando que
está fazendo tudo certo.
Até que um dia, puft!
Quebra a cara!
Mas como?
Andou pelo caminho correto. Fez
tudo certo.
Continua a caminhar.
Vai mais um pouco.
Um pouco mais e puft!

De novo, quebra a cara!
Quando repara que quebrou de
novo, outra vez, senta-se e repete:
“Não é possível tanta quebradeira
para uma cara só!”
Para, descobre o motivo da quebradeira, muda de estratégia, troca
os instrumentos e tenta outra vez.
E lá vai ele, caminhando de cara
inteira.
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Chuvas, escassez de
providências
Hildeberto Jamacaru
de Aquino é
cratense, cronista e
corretor de imóveis
residente em
Russas Ceará

Enquanto chover e assistirmos aos
transbordamentos seguidos de injustificados desperdícios, clamamos:
“AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS, DESPERTAI-VOS!!! Não desperdicem mais esse tesouro que hoje
abunda, ontem nos era escasso e talvez amanhã possa nos faltar!”
Os grandes reservatórios (açudes),
mesmo que necessários, imprescindíveis reconhecemos, têm menos efetividade do que PEQUENAS BARRAGENS a serem construídas ao longo
dos nossos rios e riachos. Assim as
águas não seriam desperdiçadas ao
escorrerem canalizadas e sem aproveitamento diretamente para o mar;
manter-se-iam replenos os lençóis
freáticos (reservas nas partes subterrâneas); seriam criados pequenos
balneários para diversão e alegria
da coletividade, além de aumentar a
piscosidade nesses cursos de águas.
Ressalte-se mais que o custo é extremamente menor do que hoje se investe em açudes de quaisquer portes.
O que se lhes falta então para diligenciar nesse sentido ou preferem optar
por medidas paliativas e a um custo
extremamente mais elevado, além de
outros inconvenientes que fragilizam
nossa economia e toda estrutura familiar por decorrência da dizimação de
já diminutos rebanhos e lavouras das
famílias que residem na área rural?
Chega de visão apequenada, inabilidade administrativa na gestão dos
recursos públicos e até oportunismo eleitoreiro, tão somente, quando
do uso sistemático de promessas de
obras, muitas das quais que proteladas indefinida e injustificadamente
como o caso da desejada e imperativa
Transposição do São Francisco.
A hora é esta para equacionar e minimizar definitivamente efeitos climáticos adversos com escassez de água
que peculiares em nossas regiões.
José HILDEBERTO Jamacaru de
AQUINO > Leiam também nos endereços: http://www.blogdoaquino.
blogspot.com.br/www.tvrussas.com.
br, no Jornal Folha do Vale (Limoeiro
do Norte-CE) e Jornal Gazeta de Notícias (Crato-CE)

leia a
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Banco do Nordeste apoia projetos esportivos
com crianças do Ceará, Piauí e Minas Gerais
Ambiente de Comunicação
Sala de Imprensa do
Banco do Nordeste

Um projeto de futsal a ser
implementado no Ceará, um
de atletismo no Piauí e outro
que incentiva diversas modalidades esportivas em Minas
Gerais. Em comum entre eles,
a inclusão social de crianças e
adolescentes de baixa renda e
o apoio do Banco do Nordeste,
que destinou o montante de R$
923 mil às três iniciativas, por
meio da Lei de Incentivo ao
Esporte.
Os projetos são aprovados
pelo Ministério do Esporte
para captação de recursos. O
Banco do Nordeste selecionou
iniciativas de caráter social
inclusivo nas modalidades de
educação e participação. São
considerados critérios como a
relevância social para a localidade, o tempo de permanência
das crianças e adolescentes no
projeto e a quantidade de beneficiários.
“O objetivo da atuação do
Banco do Nordeste com apoio

<< BNB ESPORTIVO
financeiro a projetos esportivos, por meio de incentivos
fiscais, no âmbito da Lei de
Incentivo ao Esporte é incentivar o desenvolvimento físico,
psíquico e social por meio do
esporte para crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade social em nossa
Região, em consonância com
sua Política de Responsabilidade Socioambiental. Para esses jovens e suas famílias, essa
ação representa oportunidade

O Banco do Nordeste selecionou iniciativas de caráter social inclusivo nas modalidades de educação e participação.

de aprendizado e convivência
saudáveis, reduzindo o risco
de marginalização social por
meio da inclusão no processo
de desenvolvimento”, destaca
o superintendente de Políticas
de Desenvolvimento do BNB,
Fran Bezerra.

Projetos

No Ceará, o contemplado é o projeto Futsal Social.
A Confederação Brasileira de

Futebol de Salão recebeu R$
473 mil para incentivar a prática da modalidade para melhoria da qualidade de vida e
inclusão social pelo esporte.
Serão atendidas 1.190 crianças
e adolescentes em Fortaleza e
há, ainda, a possibilidade de
extensão da iniciativa a outros
municípios do Nordeste.
O Circuito Kids de Atletismo é organizado pela Federação de Atletismo do Piauí, em
Teresina, e pode ser ampliado

a outros municípios da Região.
O Projeto recebeu R$ 150 mil
para atividades em diferentes
provas de atletismo, que beneficiará cerca de 1.200 crianças
de 6 a 12 anos.
O apoio do Banco do Nordeste ao projeto Esporte, Educação, Um pacto Campeão II,
de Itamarandiba (MG), foi de
R$ 300 mil. A iniciativa está
em sua segunda etapa e incentiva a prática de basquete,
boxe, capoeira, futebol 7 so-

ciety, futsal, handebol, jiu-jitsu, peteca, taekwondo, tênis de
mesa e vôlei. O Centro Social
Mali Martins atenderá, com os
recursos doados pelo Banco do
Nordeste 307 crianças e adolescentes.
O Banco do Nordeste destinou, no período de 2009 a
2016, R$ 7,9 milhões a 43 projetos de incentivo ao esporte.
Foram beneficiados cerca de
25 mil jovens de baixa renda
em sua área de atuação.

SAAEC promove campanha com “Programa hidroambiental”
para uso consciente da água e preservação ambiental
Da Reportagem local com
pesquisa junto a SAAEC

SAAEC está desenvolvendo junto à rede escolar do município do Crato o programa
“Educação Hidroambiental da
SAAEC” que visa disseminar
entre a classe estudantil e com
isso atingir todas as famílias
para o uso consciente da água
e desconstruir a cultura do desperdício.

Para atingir esses objetivos a SAAEC está criando kits
com material pedagógico com
um linguajar comum e de fácil
entendimento, com informações sobre os recursos hídricos,
controle e difundindo a prática
do uso consciente sem desperdício. Esse trabalho começa
com o envolvimento de todos
os funcionários da SAAEC e
suas famílias.
Esses kits, apresentados e
distribuídos trarão informações
em revistas em quadrinhos, de-

senhos animados e materiais
para a montagem de peças teatrais. O objetivo básico é motivar a todos para uma reflexão
sobre o potencial hídrico do
município do Crato.
Serão desenvolvidos programas e projetos específicos
para os mais diferentes públicos com suas específicas
capacidade de entendimento.
São destacados os programas:
Educação Hidroambiental nas
Escolas e Programa Hidroambiental Social, que estimularão

práticas do uso consciente da
água e os cuidados ambientais
com a preservação das matas
ciliares juntas às nascentes e
vertentes de água.
Esse material informativo
e também educacional vai ser
distribuído
indistintamente
entre a população, principalmente os usuários, clientes da
SAAEC e os estudantes com a
recomendação de divulgar os
ensinamento e ser um observador do uso da água em suas
casas.
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<< PRESERVAÇÃO da natureza mantendo as matas ciliares e cuidadas fontes e vertentes de água.
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Governador Camilo aprova projeto e garante
recursos para teleférico e urbanização do Horto,
estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte

FOTO ILUSTRAÇÃO

Núcleo de Comunicação
do Governo do
Estado do Ceará

O local é um tradicional
ponto de turismo religioso na
região do Cariri e recebe milhares de visitantes durante o
ano.
O governador Camilo
Santana aprovou o projeto e
garantiu recursos do Tesouro
Estadual para a construção de
um teleférico e urbanização do
local conhecido como Horto
do Padre Cícero, em Juazeiro
do Norte. Tradicional ponto de
turismo religioso na região, o
local recebe milhões de visitantes durante o ano.
“Essa será uma obra importantíssima para os visitantes do
local. Vai melhorar a acessibilidade, trazer conforto e segurança para os turistas, romeiros
e alavancar ainda mais o turismo em toda a região”, citou o

<< TELEFÉRICO vem como uma grande melhoria para o turismo religioso de Juazeiro

governador do Ceará Camilo
Santana, sobre a importância
do teleférico e da reurbanização da Colina do Horto.

Percurso

O percurso do teleférico tem
aproximadamente 2 mil metros,

com tempo total de 12 minutos.
A expectativa é transportar cerca de 400 pessoas por hora.

Estátua

Construída em 1969 na
Colina do Horto pela Prefeitura Municipal na gestão do

então prefeito Mauro Castelo
Branco Sampaio, a estátua de
Padre Cícero tem 27 metros e
está entre as três maiores do
mundo. O monumento representa a presença do patriarca
no coração dos fiéis devotos e
tornou-se símbolo sagrado do
romeiro.

Vereadores denunciam maus tratos com animais capturados
nas Ruas de Lavras da Mangabeira pela Prefeitura Municipal
Colaboração de
Donizete de Sousa
Lavras da Mangabeira.
Fonte: Blog do Paulo Sérgio

Os maus-tratos a animais,
infelizmente, seguem como
um problema presente em todos os lugares, independente
da classe social. Ao começar
o ano de 2017, várias foram
as testemunhas de diferentes
atos de violência e injustiça
absurda contra cachorros indefesos, que chegaram a revoltar
populares e viraram manchete de Sites de Associações de
Proteção a Animais, bem como
de autoridades e usuários das
redes sociais.
Vereadores de Lavras da
Mangabeira, ao receberem uma
denuncia anonima dando conta
que, estava havendo maus tratos com os cães que a Prefeitura Municipal de Lavras da
Mangabeira estava retirandoos das ruas e os levando para
o Matadouro Público local, foram averiguar a veracidade da
informação.
Os Vereadores Tenta Olegário e Nem Ferrer, acompanhados do Advogado Dr. Diassis
Viana, disseram ter testemunhado maus tratos para com os
animais ali presos, afora que o
odor estava insuportável, numa
mistura de fezes com carniça.
Para registrar o que viram, fizeram o registro com um vídeo
do Celular do Vereador Nem
Férrer, além de bateram fotos.
Sem comida e sem água, os
cães ali apreendidos pela Carrocinha da Vigilância Sanitá-

ria, apresentavam sintomas de
Calazar, inclusive, um morto,
alem de outros animais aparentemente bem de saúde.
Nesta Quarta-Feira (14/02),
os vereadores acompanhado
do advogado Dr. Diassis Viana foram a Delegacia de Polícia Civil Local e Fizeram um
Boletim de Ocorrências com
Queixa Crime.
Após entidades de proteção a animais do Cariri bem
como de todo o país tomarem
conhecimento do ocorrido, um
dos videos publicados na Fan
Page da APAC CARIRI - Associação de Proteção dos Animais Carentes em menos de 48
horas chega a 60 mil visualizações, inclusive com inúmeros
comentários.

<< VEREADORTES Tenta Olegário e Nem Ferrer (o da foto), acompanhados do Advogado dr. Diassis Viana, disseram ter testemunhado maus
tratos para com os animais ali presos,
afora o odor que estava insuportável,
numa mistura de fezes com carniça.

<< INSUPORTÁVEL odor era exalado do improvisado local
onde estão presos os animais persos nas ruas de Lavras

Um absurdo atrás do outro
Tibúrcio Bezerra de Morais
é municipalista, afeito aos
questionamentos regionais,
articulista, cronista e
escreve para esta
Gazeta de Notícias

A sequência de equívocos que se sucedem, desde a acensão
de Zé Sarney, até o momento atual, só demonstra o verdadeiro caráter e a flagrante incompetência dos nossos políticos.
As bravatas inconsequentes de Color de Melo, pseudo “caçador de marajás”, o fracassado e corrupto neo-liberalismo
de Fernando Henrique, o doentio populismo de Lula, o indiscutível despreparo de Dilma, produziram o atabalhoado
Michel Temer, cujo governo já está copiando os maus costumes dos seus antecessores.
Há em Brasília uma permanente disputa entre os seus velhos caciques, verdadeiro “vale tudo” pelo poder. Alianças
espúrias aproximam forças sem a menor identidade ideológica e resultam em brigas ferrenhas, traições desmedidas e
até “golpes”. A tudo dão o nome de luta democrática e até
fingem agir em defesa do povo e dos interesses nacionais. O
povo, pobre povo, sempre vai na onda.
Com a queda de Dilma Russef, cujo grande adversário
era o PSDB, o PT perdeu o protagonismo. O PMDB, outrora aliado incondicional do PT, agora apoia-se no solidário ombro de seu antigo desafeto, justamente o PSDB.
Aliaram-se ao DEM e compuseram o que podemos chamar de aliança compacta. Dominam o Senado e a Câmara e agora voam em céu de brigadeiro. Seria tudo muito
bonito, se o país estivesse em ordem.
A realidade porem é diferente. Com a economia destroçada e as instituições desacreditadas, vivemos momentos
de angústia e de desespero. Nada sinaliza no sentido da
retomada do crescimento. As atitudes do Governo perdem-se na sua própria desfaçatez e não condizem com o
ideal moralizante assumido nos discursos de posse.
É anormal o casuísmo e o jogo de acomodação. Extinguem-se Ministérios, que logo são recriados com nomes
diferentes. Nomeiam-se Ministros, ainda que tenham
seus nomes comprometidos em inquéritos perante o STF.
Fazem de tudo para inibir a Justiça e para anular os efeitos da guerra que travamos contra a corrupção. Especulase até que poderá ser o super delatado Renan Calheiros o
futuro Ministro da Justiça.
Câmara e Senado usam as caladas da noite para aprovarem leis em seu próprio benefício e para punirem juízes
e promotores. Vejam de onde saíram os nomes para compor o STF, a para presidir a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado.
Não sei aonde vamos chegar. Mas o que vejo, até agora, é
um absurdo atrás do outro. O Temer está citado em algumas delações, no entanto, não duvido de que sua preocupação maior, nestas alturas, já seja a sua reeleição.
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A Bella da Semana
Juliana Salimeni
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Paçoca de pilão
Dalinha Catunda é poeta
cordelista da cidade de
Ipueiras, mora no Rio de
Janeiro, mas não perde
o vínculo com as
coisas do sertão

O pilão foi muito usado
E ainda tem serventia
Pras bandas do meu sertão
Sem ele não se vivia
Foi de grande utilidade
Mas hoje é antiguidade
Enfeite de moradia.
Eu tenho na minha casa
Um pilão até bonito
E nele faço paçoca
Receita que eu repito
é paçoca do sertão
Que sei pisar no pilão
Seguindo o antigo rito.

Juliana Salimeni - Linda e super à vontade a PANI-

CAT Juliana Salimeni, de 22 anos, é a própria síndrome do pânico. Ao primeiro contato, não se assuste se lhe faltar ar ou alterar
seus batimentos cardíacos.
Nascimento: 24 de setembro de 1986, em São Paulo – SP. Cidade onde mora? São Paulo.
Signo: libra
Medidas: altura 1,70 m, quadril 102 cm, cintura 67cm, busto:
93 cm, pés 36,
Um traço marcante: determinação
Comunicativa ou tímida? Comunicativa quando trabalho, pois
me torno um personagem, mas sou bem tímida no dia-a-dia.
Sonho de criança: ter uma piscina de bolinhas.
Sonho de consumo: New Beatlle rosa com bancos brancos.
Estilo: sexy, diva ou cool? Sexy.
Musa inspiradora: raciane Barbosa.
Uma cidade: São Paulo.
Uma tecnologia: I-pod.
TV x Cinema: Não tenho muito tempo pra TV, mas faço questão
de ir ao cinema. Adoro filmes de terror!

HORÓSCOPO
ÁRIES Estará capaz de desenvolver uma relação sentimental
da melhor forma. Actue de acordo com a sua percepção das
coisas.
TOURO O tempo vai trazer a estabilidade e as certezas que
tanto necessita. Projectos e ideias estão em fase de desenvolvimento.
GÉMEOS É altura para reflectir sobre a evolução da vida sentimental. Simplifique formas de actuação e tudo se desenrolará
melhor
CÂNCER Dê especial atenção ao amor. Pode ser confrontado
com atitudes ou acontecimentos inesperados de que pode tirar
partido.
LEÃO Uma relação ainda tem um grande percurso pela frente.
Escute o que têm para lhe dizer; não é altura para ser inflexível
VIRGEM Viverá momentos radiosos desde que não bloqueie
sentimentos. Trate assuntos delicados com bom humor mas seja
objectivo.
LIBRA Não se sente muito adaptado numa relação; vai sentirse confuso. Não esconda informações ou apoios ao grupo de
Trabalho.
ESCORPIÃO Pode sentir rejeição ou abandono. Vão passar para
as suas mãos responsabilidades com que não contava mas vai
sair-se bem.
SAGITÁRIO Conseguirá ultrapassar conflitos e passar a uma fase
mais afectuosa. Deve usar a racionalidade; nada de impulsos.
CAPRICÓRNEO Forte estado de paixão pode impedi-lo de ver
as coisas com clareza. Se procura trabalho aceite o que lhe propuserem.
AQUÁRIO Alguma instabilidade interior ou conflito de emoções. Está com forte capacidade de trabalho e de superação de
problemas.
PEIXES Dia em que não são aconselháveis grandes iniciativas.
Terá dificuldade em aceitar ordens que contrariam os seus critérios

Mania: maquiagem
Fé: Umbanda
Hobby: musculação
O perfume do sucesso: Fantasy, Britney Spears e alguns da
Victoria”s Secret.
“Beleza”, qual o segredo? Se cuidar por dentro e por fora, disciplina e força de vontade.
O que não falta na sua bolsa? Maquiagem e perfume.
Um homem é sexy quando veste... Blusa mais apertada e calças
mais largas, estilo mais hip hop.
Dentro do perfil “homem ideal”, o que não pode faltar? Ser fiel
acima de tudo.
Dominada ou dominadora? Dominadora.
Já leu o Kama Sutra? O que achou? Não li.
Uma dica de lugar, coisa ou programa: restaurante japonês
Como vê a idéia de se tornar uma musa após fotografar para o
Bella? Mais uma conquista para minha carreira.
Você por você mesma: Verdadeira, justa, perseverante e ambiciosa, luto pelos meus sonhos e pela minha carreira.

____________________________________________

HUMOR
Casal

No velório, o viúvo recebe o abraço dos amigos: - Meus pêsames. Ela vinha sofrendo há muito tempo? - Sim. Desde que nos
casamos.

Levar a sogra para Jerusalém

O marido ganhou (num sorteio) três passagens para Jerusalém. Pediu alegremente à mulher para arrumar as malas e ligou
para convidar a mãe dele para ir junto. E começou uma discussão.
A esposa queria levar a mãe dela. No fim da briga, ele concordou
em levar sogra (a mãe dela). Em Jerusalém, visitando o local onde
Cristo foi enterrado e ressuscitou, a sogra se emocionou demais,
passou mal e rapidamente faleceu. O marido perguntou quanto
custava o enterro em Jerusalém, e lhe disseram que seria mil reais. Perguntou quanto custava mandar o corpo para o Brasil e
soube que, com transporte aéreo e tudo, ficaria por vinte mil reais.
O marido decidiu então mandar o corpo para o Brasi. Os judeus e
a esposa ficaram surpresos demais. - Por que mandar para o Brasil, se é 20 vezes mais caro? O marido respondeu: - Tenho muito
receio. Aqui em Jerusalém vocês já tiveram o caso de alguém que
morreu e ressuscitou. Prefiro não arriscar.

Japonês queria ter uma namorada

O jovem inconformado por não dar sorte com mulher bonita,
vai procurar um grande sábio japonês (claro !!!) - Mestre, o
que épreciso para um cara conseguir um mulher linda e gostosa??? E o sábio responde: - É precisoo karatê, né ?! O jovem
discípulo não entendendo direito, pergunta: - Karatê, mestre ??
- Sim. É preciso o karatê beleza,o karatê cabeça, okaratê carro,
o karatê grana...

A carne pode ser fresca
Para em casa preparar
Depois da carne bem limpa
É hora de temperar
Pimenta do reino e sal
E o alho é essencial
Esse não pode faltar.
Bote a carne no tempero
Deixe o tempero pegar
Depois de algumas horas
Ponha no sol pra secar
Retire e corte bem ela
Leve com banha à panela
Para em seguida fritar.
Pra paçoca ficar boa
Preste bastante atenção
A carne é bem torrada
Por favor, não queime não
Quanto a cebola escolhida
A roxa é a preferida
Assim manda a tradição.
Depois que tirar do fogo
Pode deixar esfriar.
A manteiga de garrafa
Você pode acrescentar,
Pra ficar mais coradinha,
O colorau na farinha,
Garanto vai ajudar.
Corte a cebola em quatro,
Tem que ser boa porção,
E depois de juntar tudo
Bata aos poucos no pilão
Farinha de mandioca
é a que vai na paçoca
Que se faz lá no sertão.
Essa gostosa paçoca
Mamãe nos oferecia
Com banana fatiada
Agente até repetia
O gosto está na memória
Fez parte da minha história
Era assim que mãe fazia.

Curada de cobra
Você foi fogo de palha
Que a labareda lambeu
Foi nuvem que virou chuva
Caiu no chão e correu
Foi o canto da cigarra
Só pra cantar teve garra
Depois do esforço morreu

Você foi folha ao vento
Que a tempestade levou
Você foi caldo de cana
Que na cabaça azedou
Você foi cobra criada
Seu bote não valeu nada.
Curada de cobra sou.
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Safra de cana do nordeste pode cair ainda
mais diante dos 6 ano de secas consecutivas
Do Release de
Robério Coutinho
Assessoria da UNIDA

Entidades canavieiras do
nordeste cobram da União políticas públicas para amenizar
efeitos da estiagem na região.
Sem chuva pelo sexto ano
seguindo, os canaviais nordestinos já estão morrendo. A previsão de frustração produtiva é
de 30% em comparação à safra
anterior. Há áreas onde a perda
será de até 70%. A estiagem é
maior nos estados de PE e AL
- maiores produtores de cana
da região. Diante do prejuízo
e sem previsão de chuva, as
lideranças do setor se mobilizam para reivindicar do governo federal políticas públicas
emergenciais e ações estruturadores para evitar a repetição
do cenário. Os presidentes das
entidades canavieiras da Bahia
ao Rio Grande Norte estão em

Brasília e definirão hoje (15)
uma pauta única de reivindicação durante a reunião da União
Nordestina dos Produtores de
Cana (Unida).
“Uma proposta de ação
emergencial a ser defendida
será o pagamento da subvenção da cana, mesmo diante da
crise econômica do país, visto
que a crise do produtor rural
é ainda maior porque trata da
subsistência”, fala Alexandre
Andrade Lima, presidente da
Unida. Existe inclusive uma
subvenção federal já sancionada e pendente de pagamento desde 2014. Na reunião de
logo mais, a Unida decidirá se
solicitará outra subvenção, ou
buscará o apoio do governo e
do Congresso Nacional para
atualizar a validade da aplicação da subvenção não paga no
respectivo período.
Entre as medidas de médio
e longo prazo, os canavieiros

As precipitações para os
meses de março, abril e maio
devem continuar dentro da
média histórica: a probabilidade é de 43% de precipitações
dentro da normalidade – 3%
a mais em relação à previsão
anterior, lançada em janeiro.
Ações de enfrentamento à seca
serão intensificadas
A probabilidade de chuvas
dentro da média histórica no
Ceará é de 43% para os meses
de março, abril e maio. O prognóstico, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia
(Funceme) na manhã desta terça-feira (21), também projeta
20% de chuvas acima da média
e 37% abaixo da média.
O prognóstico de chuvas
em torno da média para o próximo trimestre é mais favorável que os dados anteriores, divulgados em 18 de janeiro, que
registravam a chance de 40%
de precipitações para os meses
de janeiro, fevereiro e março.
Para as outras categorias, os
índices eram de 30%.
Apesar da expectativa,
ações de segurança hídrica
devem permanecer, já que as
cargas d’água nesses dois primeiros meses do ano ainda não
são suficientes para atenuar o

rastro dos cinco anos consecutivos de estiagem.
O presidente da Funceme,
Eduardo Sávio, explicou que,
mesmo que os índices estejam
dentro da média histórica, não
há certeza de que haverá aporte hídrico. “Quando a gente
roda as simulações de vazão
d’água, com base no prognóstico, a tendência é de o escoamento ficar abaixo da média.
Isso não significa que teremos
o aporte significativo para
os reservatórios estratégicos,
como o Castanhão, Orós e Banabuiú”, indica.
As chuvas acima da média
para este mês de fevereiro, segundo o titular da Funceme,
foram concentradas, o que se
espera que ocorra ao longo
dos próximos meses. “Chuvas
concentradas significam que
o solo não tem capacidade de
absorver toda essa chuva, gerando escoamento superficial,
que se transforma em aporte
para os reservatórios. É melhor que continue chovendo
abaixo ou na média, de forma
concentrada, como está acontecendo, para alguns reservatórios continuarem vertendo.
À medida em que os DFT5519
webpequenos e médios reservatórios vão enchendo, a gente
também espera que os grandes
(reservatórios) comecem a receber um aporte significativo”,
afirma.
O presidente da Funceme
reforça, ainda, a preocupação

Chove no sertão
Luiz José dos Santos
é jornalista há 55 anos
Reg. Prof. 0289 MTE/1980,
Editor Responsável pela
Gazeta de Notícias

<< CANAVIAIS Sem chuva pelo sexto ano seguindo, os canaviais
nordestinos já estão morrendo.

reivindicarão a edição regional de um projeto hídrico para
os canaviais. Um exemplo é o
projeto “Águas do Norte”, de
autoria do consultor do setor,
Gregório Maranhão. Andrade
Lima conta que este projeto
tem como objetivo reter a água
abundante da quadra chuvo-

sa em pequenas propriedades
através de micro barragens,
utilizando-a durante o período
mais seco. Com isso, garante
a segurança hídrica necessária
para a produção dos canavieiros e ainda evita que a água da
chuva deságue no mar sem nenhuma função.

Previsão de chuvas na média aumenta, aponta Funceme
Núcleo de Comunicação do
Governo do Estado do Ceará
Deivyson Teixeira / Cagece
FOTOS: Tiago Stille
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<< NUVENS cúmulo-nimbo normalmente produzem muita chuva

com o aumento das probabilidades de surgimento do El Niño
para 2018. “O aquecimento
do (Oceano) Pacífico está se
acelerando, está colocando o
aquecimento mais centralizado
na Linha do Equador. Isso provoca uma descida de ar sobre o
Norte e Nordeste, que impede
a elevação de vapor quente e
úmido, ou seja, de formar nuvens e precipitações”, projeta.

Continuidade
das ações

Presidente da Cogerh, João
Lúcio Farias disse que é preciso esperar as chuvas dos meses
de março e abril para haver
uma melhor avaliação e planejamento. O gestor também afirma que o olhar dos órgãos de
controle hídrico do Estado está
voltado para o próximo ano,

em decorrência do El Niño.
“Vamos continuar com o
nível de alerta, fazendo o planejamento dos reservatórios
e controlando a economia
d’água. Novas instalações de
adutoras de montagem rápida estão sendo programadas e
mais perfurações de poços, já
autorizadas pelo governador
Camilo Santana, terão continuidade. Todas as ações necessárias serão intensificadas”,
garante João Lúcio.
Com as últimas chuvas
significativas, o aporte das
12 bacias hidrográficas e dos
153 açudes monitorados pela
Cogerh passou de 6,29% para
6,4% da capacidade total – em
volume, o recente percentual
representa 1,19 bilhão de metros cúbicos (m³). A capacidade total dos reservatórios é de
18,64 bilhões de m³.

A GAZETA DE NOTÍCIAS
é um jornal onde se discute e são questionados
os problemas do desenvolvimento da Região do Cariri

Chove no sertão, não em sua totalidade, mas chuvas caem
na maioria dos municípios cearenses e de estados vizinhos.
Essa beleza de estação nos leva a lembrar da “Volta da Asa
Branca” de Luiz Gonzaga: “Rios correndo / As cachoeira
tão zoando / Terra moiada / Mato verde, que riqueza..” Mais
que rápido, como num passe de mágica, as matas ganharam
seu verde escuro, mudando a paisagem nordestina. Infelizmente “O nordestino é, antes de tudo, um bravo” como disse
Euclides da Cunha, hoje é uma quimera, esse nordestino envelheceu e a nova geração abandonou a lavoura e suas casas
nos sítios e fazendas. Nada mais se produz na agricultura
nordestina, tudo é limitado às campineiras e pastagem nativa para os animais. O algodão foi dizimado pela praga do
bicudo sem nenhum socorro por parte dos governos, a cana
de açúcar ficou inviabilizada pela falta de mão de obra e os
baixos preços no açúcar e no álcool. Arroz, milho e feijão
não mais são plantados nas terras nordestinas. O feijão, prata
da casa e produto corriqueiro na mesa nordestina, pela falta
de plantio tem seu preço sempre em altas constantes, dificultando chegar a todas as mesas.
Roceiro, morador, rendeiro, trabalhador rural são atividades em extinção. A opção foi pelas benesses de governo,
como o bolsa família e o auxilio maternidade. O sentido dos
programas sociais do governo, mudou em vez de sicorrer os
desvalidos serviu para formar dependentes e currais eleitorais, alistando indistintamente gente que não precisa de auxilio. Benefícios estes que tiraram a vergonha e viciou o cidadão, levando legiões a se mudarem para as cidades enquanto
engrossou os cinturões em suas periferias.
Grandes escritores já disseram que uma nação não sobrevive com dispêndios para continuamente sustentar seu povo.
É preciso trabalho e produção para que um país consiga superar dificuldades e as próprias intempéries. O Brasil foi levado a trilhar as normas e modos de um governo populista
que preferiu dominar o povo com benesses e manter os propósitos de continuar no poder. Mesmo rica pela sua imensidão territorial e exuberante natureza a terra descoberta por
Pedro Álvares Cabral não resistiu e se vê hoje devastada por
um débito de R$ 170 bilhões agregados a uma crise moral,
política, econômica e social sem precedente em sua história.
Todavia não é vislumbrada uma luz no final do túnel. Mesmo com um novo governo não se vê delineada uma mágica
salvadora. O país vive tempos de vacas magras e nenhum
grão nos celeiros. Tudo foi generosamente desperdiçado pelo
governo populista.
Em décadas passadas, como disse Luiz Gonzaga, “Ai, ai,
o povo alegre / Mais alegre a natureza / Sentindo a chuva
/ Eu me arrescordo de Rosinha / A linda flor / de meu sertão pernambucano.” Hoje as chuvas não trazem esperanças,
muito menos bonanças porque nada foi plantado e por isso
não há nada para colher.

Acordei pelo som de um trovão
Tiburcio Bezerra de
Morais é municipalista,
analista político e mora
em Várzea Alegre CE

Não foi um trovão de estalo, daqueles que faz o mundo
estremecer. Foi porém o aviso que eu esperava. Despertei e
logo fui olhar o tempo lá fora. Nem um raio de sol. Uma camada de nuvens, naquele tom de cinza que gostamos de ver,
prenunciava chuva iminente. E ela veio logo. Em 15 minutos,
o meu pluviômetro registrou 24 mm.
Foi pouco? Não. Achei excelente. Acostumado com a terra
seca e com o sol escaldante, qualquer chuva me enche de empolgação. Os mais de 50 tons de verde da nossa flora vão ganhando matizes ainda mais belas e, aos poucos, a terra sertaneja se transforma, animada pelos mais de 50 sons da passarada.
É o sinal de que estamos vencendo a maior seca da história.
O sítio VARAS amanhece molhado e vai mantendo uma
média satisfatória, quando nos referimos à constância das precipitações pluviométricas. Desde o começo do ano, já acumulamos 270 mm de chuvas, faltando ainda uma semana para
terminar fevereiro. A continuar assim, poderemos superar a
média histórica e marchamos firmes para vencer a seca, espectro terrível que nos persegue, há tantos anos.
A chuva para nós é uma dádiva do Céu, um presente de
Deus. O cheiro da terra molhada e o orvalho da relva renovada
serão sempre uma motivação para os planos que se vão rebrotando na alma dos habitantes do campo. O camponês, sempre
forte e esperançoso está cheio de garra, cuidando do seu roçado e sonhando com dias mais promissores. Quanto a mim,
quero despertar, ainda muitas vezes, ao som de trovoadas.
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Hospital Regional do Cariri recebe acreditação nacional
Wiarlen Ribeiro
Repórter / Célula de
reportagem
Fotos: José Wagner e
Nívia Uchoa

O reconhecimento referese à excelência nos serviços
oferecidos à população, com o
título de Acreditado com Excelência - Nível III
A Organização Nacional
de Acreditação (ONA), que
homologa requisitos de segurança e gestão integrada até o
nível de excelência gerencial,
reconheceu nessa quinta-feira
o Hospital Regional do Cariri
(HRC) pela excelência nos serviços oferecidos à população e
entregou o título de Acreditado
com Excelência - Nível III. A
solenidade, realizada no município de Juazeiro do Norte, na
Região do Cariri, contou com
a presença do governador Camilo Santana, que parabenizou
os servidores da unidade. “O
serviço público precisa sempre receber, acolher e atender
bem às pessoas. E é isso que os
servidores dos órgãos do governo têm feito nos municípios
cearenses. Hoje foi o Hospital
Regional do Cariri, que passou por um rigoroso critério
de avaliação, independente,
reconhecida nacionalmente e
internacionalmente. Essa acreditação mostra os avanços que
os equipamentos públicos do
Governo do Ceará têm tido ao
longo dos anos, principalmente na área da saúde que presta esse importante serviço à
população cearense”, afirmou
Camilo.
Para o secretário da Saúde,
Henrique Javi, o reconhecimento traz mais responsabilidade para o Estado, que já
possui a maior rede acreditada
do país. “O Hospital Regional
do Cariri entra na história da
acreditação nacional. Em um
estado pobre, que tem passado
por imensas dificuldades, fazer assistência em saúde com

qualidade é possível. O Ceará possui, hoje, a maior rede
pública acreditada do Brasil,
com dois hospitais, quatro policlínicas, quatro Centros de
Especialidades Odontológicas
e o Laboratório Central. O reconhecimento é saber que nós
fazemos saúde com excelência
e segurança”, destacou.
O diretor geral da ONA, Péricles Góes da Cruz, ressaltou o
empenho dos profissionais que
fazem o Hospital Regional do
Cariri. “O Hospital Regional
do Cariri é um exemplo acabado do que nós pretendíamos
desde o princípio, que é trazer
para o país uma certificação
nacional que integrasse todos
os serviços brasileiros voltados
para a qualidade de atendimento. O princípio básico de todo
o processo que implantamos
no Brasil se chama amor. E
são os profissionais que fazem
com que seja possível perpetuar este sentimento no interior
das unidades”, salientou.
Bastante emocionada, a diretora geral do HRC, Demostenia Coelho, disse que a responsabilidade aumenta e que a
equipe está prearada. “Acredito que este é um grande marco
para a saúde do Ceará porque
comprova que a população
possui um atendimento seguro, garantido, em um hospital
público, custeado 100 % com
recursos públicos e com assistência de qualidade. Nossa responsabilidade agora aumenta
muito, pois tão difícill quanto
conquistar um reconhecimento é manter o padrão de qualidade. Mas nossa equipe está
comprometida e envolvida e
isso garante que continuemos
com uma assistência segura”,
enfatizou.
O aposentado Edson Barros, de 72 anos, esteve no hospital, entre os dias 12 e 17 de
janeiro. Vítima de AVC, ele
esteve na Unidade de AVC
Agudo, que é referência na Região e já realizou 2.597 atendimentos, desde 2013. “Já fui
bem atendido logo na chegada
ao hospital, desde o tratamento dos profissionais até a boa
alimentação que recebi. A rea-

lidade é que o hospital público
pode sim ter um atendimento
de qualidade e eu comprovei
isso. Graças a Deus e a excelente assistência que recebi
aqui, posso dizer que renasci
e ganhei novos amigos, pois é
isso que os profissionais desta
unidade são para os pacientes”,
pontuou.
Ao lado dos prefeitos de
Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), e Crato, Zé Ailton
Brasil (PP), o deputado estadual Dr. Santana (PT), que é da
Região, disse que “a estratégia
dos Hospitais Regionais implantadas no Ceará é o maior
exemplo de sucesso do Sistema Único de Saúde e de um
atendimento de qualidade”. A
representante da Assembleia
Legislativa, deputada Augusta Brito (PC do B), e o deputado Federal Manoel Salviano (PSD), além de prefeitos,
secretários e pessoas ligadas
a entidades e sindicatos dos
profissionais da saúde também
estiveram presentes na solenidade.

<< RECONHECIMENTO nacional pela excelência nos serviços. Na foto o segundo a esqueda prefeito de Juazeiro Arnon Bezerra e o governador Camilo Santana segurando o Título
“Acreditando Excelência” homologando os requisitos de segurança e gestão integrada até o
nível de excelência gerencial,

Hospital Regional

O primeiro hospital público terciário construído no
interior do Ceará atende a 1,4
milhão de habitantes dos 45
municípios da macrorregião
do Cariri. Com 324 leitos, o
HRC tem cobertura 24h para
Urgência e Emergência e é
referência em traumatologia e
em Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Foram realizadas ainda
49.646 internações e 38.881
cirurgias no hospital, que também faz a captação de órgãos e
tecidos para transplante desde
junho de 2012. Com 27.126
m2 de área construída, foram
investidos R$ 105.624.000 na
construção do hospital. Desse
total, o Governo do Ceará investiu na obra R$ 58.568.000
e o Ministério da Saúde participou com R$ 12.500.000. Os
equipamentos, no valor de R$
31.226.000, foram adquiridos

<< ATENDIMENTO O Hospital Regional do Cariri é um centro de referencia hospitalar local e
regional, inclusive a pacientes de estados vizinhos. É dotado de equipamentos ultra moderno
para atendimento especializado e de alta complexidade.

exclusivamente com recursos
do Tesouro Estadual.

Acreditação

Em 2014, o HRC iniciou o
processo de avaliação externa, no
qual a ONA conferiu a certificação de Acreditado Pleno – Nível
2. Com isso, o Hospital Regional

do Cariri tornou-se o primeiro hospital público do interior
do Estado com emergência e
mais de 200 leitos das regiões
Norte, Nordeste e CentroOeste do País a ser acreditado
pleno. Dois anos depois, no
processo de recertificação, a

ONA atesta o amadurecimento
do trabalho realizado por toda
a equipe de gestão, colaboradores, além de prestadores de
serviços e fornecedores, e desta
vez o HRC recebeu a certificação de Acreditado com Excelência – Nível 3.

Câmara do Crato aprova proposta de Reforma Administrativa do Executivo
Assessoria de Comunicação Câmara de Vereadores do Crato
Contato: (88) 3523-2749

A Câmara de Vereadores
do Crato aprovou, a Reforma
Administrativa enviada pelo
prefeito Zé Aílton Brasil.O
projeto do Executivo prevê
alterações na estrutura organizacional-administrativa do
município que resultará em
economia anual de aproximadamente R$ 30 milhões.
A proposta foi analisada
pelos vereadores e recebeu parecer favorável das Comissões
Permanentes de Constituição
e Justiça e de Finanças e Or-

çamento. Foi acrescido quatro
emendas modificativas e uma
aditiva.
Presidente da Câmara, Florisval Coriolano (PRTB) destacou a obediência que a Mesa
Diretora terá para com o Regimento Interno do Legislativo
cratense. “Foi um compromisso desta nova Mesa Diretora da
Câmara Municipal de que todo
projeto de lei, seja da Mesa,
seja do vereador ou do Poder
Executivo, será bem discutido, independente da urgência.
Isso é feito para que não haja
nenhum problema quanto à sua
votação”, explica o presidente.
Florisval Coriolano ressaltou que foi feito todo o esforço
para somar a agilidade em dar

parecer e colocar o projeto em
votação à análise minuciosa da
proposta pelos vereadores.

Novo
Anexo Administrativo

O Anexo Administrativo
da Câmara do Crato passou a
funcionar em novo local. Do
prédio Cícero Araripe, em seis
salas, as atividades administrativas agora são desenvolvidas em 15 salas no antigo
Hotel Siqueira Campos, em
frente à Praça Siqueira Campos, à Rua Senador Pompeu,
373-b, Centro.
A mudança, segundo o
presidente Florisval Coriolano, visa atender melhor às de-

mandas da população, que agora pode usufruir de espaço mais
amplo e melhor organizado. Setores como Imprensa, Recursos
Humanos, Jurídico e Contabilidade, ganham espaços próprios,
e vereadores salas de reuniões.
Quanto à acessibilidade, a
Mesa Diretora disponibiliza um
funcionário da Câmara para receber e atender as demandas
de pessoas com necessidades
especiais, notadamente àquelas
que não possam subir escadas.
Para isso, devem se dirigir ao
Plenário da Câmara que possui
rampa.
O presidente Florival Sobreira disse
que todo projeto de lei será bem
discutido para que finalmente
seja aprovado. >>
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Aline Maria
– Nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência não é
um feito, e sim, um hábito.
(Aristóteles)

GAZETA DE NOTÍCIAS

Enfim surge um governo de coragem que
decide construír o Camelôdromo do Crato
Wiarlen Ribeiro
Repórter / Célula de
reportagem
Fotos: José Wagner e Nívia
Uchoa / Governo do Ceará

Ambulantes festejam autorização para o início das obras
do Camelódromo do Crato
O início das obras do Camelódromo do Crato, na Região
do Cariri, foi autorizada pelo
governador Camilo Santana.
Recepcionado pelo grupo de
Maracatu Uinu êre, da Região,
o chefe do Executivo disse que
cumpriu hoje um pedido antigo
da população. “Essa é um reivindicação antiga dos usuários
que, em parceria com a Prefeitura, está sendo possível concretizar. Vamos cumprir todas
as exigências legais, sanitárias
e de segurança, e, assim, permitir um empreendimento com
mais qualidade e conforto para
a população”, enfatizou.
Com uma área total de mais
de 1.700 m², o novo camelódromo possuirá 179 boxes,
piso industrial e irá contemplar
espaços e serviços. O valor total do investimento é de mais
de R$ 1,6 milhão. O trabalho
será executado pela Secretaria
das Cidades com previsão de
conclusão após oito meses do
início da construção.
De acordo com o secretário
das Cidades, Jesualdo Farias,
o Crato vai receber um dos
centros de comércio popular
mais modernos da Região. “Na
minha primeira viagem oficial

<< DESAFIO enfrentado por prefeitos e governos, mas que agora Camilo Santana tomou para si e vai construir o Camelodromo do Crato

como secretário, venho ao Cariri para conferir o andamento
e o início das obras do Estado.
Vamos entregar aqui um dos
centros de comércio popular
mais modernos da Região, na
qual tenho uma relação muito
particular porque meu pai também foi camelô, neste mesmo
espaço, e sei o quão importante
é o comércio informal”, declarou.
Segundo o presidente da
Associação dos Comerciantes Informais do Crato (Acic),
Jussiê Paulino, o camelódromo é uma antiga demanda da
população do município, que
atualmente não possui espaço
adequado para o comércio ambulante. “Há vinte anos nós pelejávamos por esta obra e agora
vemos se tornando realidade.
Temos que agradecer a Deus,
primeiramente, e ao Governo
do Ceará que atendeu nossas
preces. Governador, somos
gratos por este investimento,
que vai atrair os velhos e novos
clientes ao Camelódromo”, salientou.
A dona de casa Cecília Lopes, de 42 anos, acredita que o
novo espaço vai garantir mais

conforto, segurança e infraestrutura para os vendedores e
clientes. “Tenho certeza que o
Camelódromo vai melhorar em
100% a vida de quem trabalha
e frequenta o local pq, hoje, encontramos diversos problemas
por aqui. Corredores estreitos,
escuridão e a infraestrutura
precária dificultam, e muito, a
vida dos frequentadores”, pontuou.
No fim do evento, Camilo
Santana acompanhou a apresentação do grupo folclórico
Irmãos Aniceto e visitou os
corredores do local que vai receber a obra do Camelódromo.
Ao lado dos permissionários, o
governador ouviu as reivindicações e elogios da população
do município, que parabenizaram pelo compromisso com a
Região do Cariri.
Investimentos no Crato
O Governo do Ceará, por
intermédio da Secretaria das
Cidades, investe mais de R$
6,5 milhões em convênios com
a Prefeitura do Crato, sendo
R$ 5.229.776,87 oriundos do
Tesouro Estadual com contrapartida de R$ 1.310.591,52 da
Prefeitura.
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Secretaria de
Educação do
Crato inicia
matrículas 2017
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A Prefeitura do Crato, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação - SME, comunica à população Cratense o
início das matrículas para o
período letivo de 2017.
As matriculas estão abertas de hoje, dia 13 de fevereiro até o dia 10 de março em
todas as Creches, Centros de
Educação Infantil, Escolas de
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos EJA
Procure a instituição mais
próxima de sua residência e
faça a matrícula de seu filho.
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