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Chuvas asseguram 
a normalidade nos
agronegócios neste 
2017 em todo Ceará

As seguidas chuvas que 
veem caindo sobre todo o 
Estado do Ceará durante os 
meses de janeiro, fevereiro e 
março garantem clima ameno, 
o verde nas matas e pastagem 

de boa qualidade para a pecu-
ária. 

As previsões do ano passa-
do proferidas pelos institutos 
metereolígicoas foram otimis-
tas anunciando chuvas em ex-

cesso que poderiam até mudar 
a geografia do Ceará.

Como o cearense está afei-
to a não plantar mais nada, 
a produção agrícola pratica-
mente não existe. 

<< ABUNDÂNCIA das águas traz satisfação e alegria aos sertanejos: Rios correndo, as cachoeira 
tão zoando / Terra molhada, mato verde, que riqueza / E a asa branca, tá que canta, que beleza / Ai, ai, o 
povo alegre, mais alegre a natureza

Ambulantes festejam o início das 
obras do Camelódromo do Crato

O início das obras do Came-
lódromo da cidade de Crato, na 
Região do Cariri, foi autoriza-
da, na manhã desta sexta-feira 

(17), pelo governador Camilo 
Santana. Recepcionado pelo 
povo nas ruas com animação 
do grupo folclórico Maracatu 
Uinu êre, o chefe do Executivo 
disse que está cumprindo hoje 
um pedido antigo da popula-
ção do Crato. “Essa é um rei-
vindicação antiga dos usuários 
do improvisado camelódromo 

que, agora em parceria com a 
Prefeitura, está sendo possível 
iniciar esse empreendimento. 
Vamos cumprir todas as exi-
gências legais, sanitárias e de 
segurança, e, assim, construir 
uma obra com qualidade e con-
forto para a população”, disse 
o governador Camilo. Leia 
mais na página 04

Núcleo de Comunicação do 
Governo do Estado

do Ceará

Prefeito Arnon Bezerra regulariza 
títulos de terra em Juazeiro do Norte

Segurança hídrica: 75% dos poços 
perfurados no Ceará têm volume 
superior a 500 litros d’ água          Pág. 06

SAAEC apresenta sua nova diretoria e 
inicia programa hidroambiental          Pág. 03
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O pequeno imperador
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

Caminhando para 
aonde

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é 

cratense, cronista e 
corretor de imóveis 

residente em
Russas Ceará

Trem esquisito de sentir
Vivi Antunes - mora em 

Brasília, é ajuntadora de 
letrinhas, escreve para vários 

jornais do Brasil, inclusive esta 
Gazeta de Notícias > www.
viviantunes.wordpress.com

EDITORIAL

Dinheiro não cai do Céu

Trem esquisito de sentir é essa 
tal de saudade.

Dá um negócio aqui dentro, 
um incômodo dolorido que a gente 
não sabe dizer o que é.

E de um minuto para o outro 
o que estava colorido fica cinza, a 
música alegre, mesmo sem mudar 
o ritmo fica triste, e aquele mucho-
cho machuca a alma de um tanto.

Bate um vento e mesmo sem 
passar ninguém a gente sente o 
perfume, sem ter nem para quê 
começa a cantarolar uma melodia 
esquecida e na boca vem aquele 
gosto que um dia pensamos que 
sempre estaria presente.

Trem esquisito de sentir é essa 
tal de saudade.

A gente escolhe partir e fica lá 
de longe sofrendo pelo que deixou 
para trás.

Resolve voltar e sente falta do 
que conheceu de onde voltou.

A gente sente de gente, de som, 
de ambiente.

Sente saudade de comida, de 
cheiro, de lugar.

Sente saudade de tudo que um 
dia foi caro, do que já foi impor-

tante para o coração.
Pensa, pensa, pensa e sofre todo 

dia pelo que se sente falta.
Até que um dia, um só momen-

to, deixa de pensar.
Depois dois dias, dois momen-

tos e...
Quando vê, não sente mais.
A saudade que era grande, gi-

gante, intransponível e sofrida de 
dar medo simplesmente deixa de 
existir.

E aí a gente olha no olho da-
quele, daquela, daquilo que um dia 
nos fez sofrer e pensa:

“Ué? Era dele? Era dela? Era 
disso?”

Sofri tanto e agora?
Agora passou!
Passou e não volta.
Saudade, trem esquisito de 

sentir é feito gripe, dor de ouvido, 
piriri: dá, faz sofrer, chorar e suar, 
mas passa, pode acreditar!

Vivi Antunes é ajuntadora de 
letrinhas e assim o faz às segun-

das, quartas e sextas no www.
viviantunes.wordpress.com

Conheci, em São Paulo, um 
imperador. Não descendente de D. 
Pedro II, e muito menos possuidor 
do carácter e bondade da Princesa 
Isabel. Era “ imperador “, porque 
impunha sua vontade: pais, avós, 
faxineiras e diaristas, tinham que 
fazer o que ele queria.

Saídas a pé ou de automóvel; 
viagens e férias; passeios ao par-
que ou a centros comerciais, era 
ele que determinava.

Se alguém se opunha. Se al-
guém lhe negava o capricho, era 
certo: a birrinha, a choradeira, a 
gritaria; o berreiro infernal.

Para o calar, não havia outro re-
médio, senão fazer-lhe a vontade.

O menino cresceu. Tornou-se 
mocinho. Tratava as empregadas 
com desdém; e se levavam – por 
necessidade ou recreio, – os filhos, 
molestava-os. Pouco faltava para 
se tornar num Braz Cuba.

Certo dia de Outono, cheio de 
sol encontrei-o na Vila Madalena, 
na companhia da avó. Teria, nes-
sa época, cerca de oito anos. Não 
mais.

A senhora, após os cumpri-
mentos habituais, disse-me ter 
desviado o caminho usual, porque 
o menino exigia que comprasse, 
sorvete, que se vendia em Pinhei-
ros. Fazia-lhe diferença… mas 
que havia de fazer? O menino não 
se calava…

A educação moderna, que con-
dena o corretivo da palmada, alia-

da à impossibilidade de muitos 
pais educarem as crianças, fabri-
cou os “imperadores”.

Grande parte das crianças não 
recebe educação em casa, nem na 
escola, já que esta está vocacionada 
para o ensino. O professor, quando 
procura transmitir regras de civili-
dade, – muitos não têm autoridade 
moral para serem educadores, – re-
ceia ser desfeiteado pelos alunos; 
ou os pais censurarem-no, por fazer 
o que devia ser feito.

Nesta sociedade consumista, 
em que vivemos, quem reina, é o 
dinheiro: - Tudo se compra; tudo 
se vende.

Os jovens são educados pela 
TV, e pela telenovela – cujos en-
redos, em regra, são vergonhosos, 
e servem para corromper, ainda 
mais, a juventude, e até os adultos, 
porque ninguém se encontra imu-
ne aos torpes guiões.

A falta de autoridade. A vio-
lência desvairada, que grassa nas 
cidades, e até no meio rural, não 
dá sossego a ninguém.

É o resultado da perda de con-
ceitos morais, assentes no Evan-
gelho – os jovens, hoje, desconhe-
cem, quase por completo, Jesus, e 
Sua doutrina, – por isso, tornaram-
se crianças violentas e arrogantes.

Se não se arrepiar caminho, em 
breve, as nossas cidades, transfor-
mar-se-ão em Gomorras, onde o 
vício impera, e com ele: o prazer 
e o dinheiro.

Não existe outro jeito para combater a ingorância a não ser 
com a leitura. Leia pelo menos os jornais.
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Se mais atentos nos dispuséssemos 
ficar e se os processos de alienação tais 
como o futebol (que hoje gorado, vejam 
o fim do Maracanã e os fracassos da Se-
leção); 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 per-
plexos - festa pagã ou religiosa?), nos 
daríamos conta das profundas mudan-
ças pelas quais passa nossa Sociedade. 
O que antes era inadmissível hoje é o 
natural. Tais mudanças profundas e que 
trarão consequências, isto sim, se rever-
terão em benefícios da nossa sacrificada 
coletividade 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 
sistematicamente, mas os que o deni-
grem permanecem incólumes nos seus 
postos e por nós regiamente custeados. 
Não são privados de nada, mesmo que 
sobre eles pesem severas acusações. 
Até fazerem parte das tais “Comissões 
de ética”, “Comissão de Justiça” etc., 
ou de poderem deliberar sobre o acata-
mento ou não no caso de indicação de 
ministro do STF – Presidente indica e 
Senado aprova – os que faltosos podem 
interferir (uma aberração jurídica sem 
precedentes). O nosso poder Judiciário 
na sua crônica e eterna lerdeza não cor-
responde às expectativas e anseios da 
Sociedade. Milhões de processos pen-
dem de julgamento em todas as instân-
cias. Processos contra políticos chegam 
a prescrever e os faltosos saírem ile-
sos, 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 pers-
pectivas concretas de mudanças. Sai 
um presidente e entra outro e nós, em 
especial trabalhadores mais humildes 
e aposentados, continuamos pressio-
nados de todas as formas por conta de 
negligencio de ineptos que apenas des-
governam enquanto posam de autorida-
des. Queremos um país onde pessoas 
possam caminhar tranquilas pelas ruas, 
sem crianças vítimas de tiros, sem assal-
tos, com boas perspectivas para a Eco-
nomia, sem inflação, sem filas infinitas 
de desempregados, 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 casa que falta pão, to-
dos brigam e ninguém tem ra-
zão.” O Brasil vem entrando 
numa crise cada vez mais pro-
funda e sem uma visão de res-
tabelecimento em curto prazo. 
O país está parado, pelo menos 
aqui no nordeste, ninguém mais 
trabalha, todos à espera dos tais 
programas sociais do Governo. 
Não é que abandone os desvali-
dos e incapazes, mas tem gente 
viciada nesses benefícios. Foi 
animadora a notícia de que o 
Governo iria passar um “pen-
te fino” nos programas sociais, 
principalmente no Bolsa famí-
lia, mas isso ainda não aconte-
ceu, pelo menos com a dureza 
que se esperava.

Estamos em plena estação 
das chuvas, muito verde que 
beleza, mas apena para o des-
lumbre dos olhos, uma pai-
sagem bonita, todavia não há 
roçados, nem mesmo aqueles 
pequenos plantios de quintal 
existem mais. As chuvas man-
têm o verde que servira também 
para segurar a pastagem para os 
animais.

As velhas e conhecidas 
desculpas de que o nordeste é 
sempre seco e não chove, vem 
abaixo com essa temporada de 
chuvas razoáveis. O que fal-
ta mesmo é trabalho, porque 
meios para dinamizar os agro-
negócios sempre existiram. Há 
inúmeros sistema e modelos de 
irrigação e os bancos oferecem 
custeio a todos os projetos de 
agricultura irrigada.

Para ter uma idéia o Gover-
no federal gasta com o Progra-
ma Bolsa família R$ 370 bi-
lhões por ano e no Ceará R$ 26 
milhões.  Dinheiro praticamen-
te jogado fora, porque não tem 
retorno e com as facilidades 
existentes o cordão dos depen-
dentes cresce em ritmo acelera-
do. Agora se todo esse dinheiro 
fosse investido na produtivida-

de o Governo alimentaria a arre-
cadação dos tributos federais e 
faria o povo feliz. Como cantou 
Luiz Gonzaga “... Mas quando 
chega o tempo rico da colheita / 
Trabalhador vendo a fortuna se 
deleita...”

O homem sertanejo é uma 
espécie em extinção, o que é 
uma pena, quando foi aclama-
do por Euclides da Cunha como 
“O sertanejo é, antes de tudo, 
um forte.” Não existe uma nova 
geração de agricultores, existe 
sim uma jovem legião de de-
socupados vivendo do Bolsa 
família ou sob os auspício da 
aposentadoria dos avós. Numa 
canção de Zé Dantas escrita 
para Luiz Gonzaga ele diz: Mas 
doutô uma esmola a um homem 
qui é são / Ou lhe mata de ver-
gonha ou vicia o cidadão. Mas 
a desgraça não pára no poema 
de Zé Dantas, as coisas baratas, 
frutos da agricultura local, pas-
sam a ficar escassas e quando se 
encontra seus preços estão pelas 
alturas, como por exemplo, um 
quilo de feijão gira em torno de 
R$ 10/15 e um quilo de fava 
chegou aos R$ 20.

O Brasil está numa crise pro-
funda e sem perspectiva de saí-
da em tempo que se deseja. E é 
isso, não precisa ser experto no 
assunto, é um fato visto e senti-
do por todo brasileiro. O comér-
cio, que é o melhor termômetro 
da situação, está fechando suas 
portas. Na região do Cariri mais 
de 700 lojas e empresas encer-
raram suas atividades e prédio 
com a placa “Aluga-se” são vis-
to em todas as ruas.

Essa crise, que é bem acen-
tuada, não terá fim com o Go-
verno distribuindo paliativos, 
mas poderá ser revertida com 
trabalho, todos arregaçando as 
mangas e colocar em atividades 
seus negócios, principalmente 
os agronegócios, porque dinhei-
ro não cai do Céu.
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Que horror, gente!!!... Pensei que não tivesse coragem 
de ver, até o fim, o vídeo que circula abertamente nas re-
des sociais, provocando um misto de estupor e revolta em 
quantos também o assistem. Não sei onde encontrei tanta 
coragem. Mas era preciso ver para acreditar.

Aconteceu em plena Fortaleza de Nossa Senhora da As-
sunção. Dandara é o nome da transexual que se submeteu 
ao mais cruento martírio possível de imaginar. O vídeo não 
deixa dúvida. Num acesso selvagem de transfobia, três ado-
lescentes partiram sobre o corpo esquálido da indefesa víti-
ma, matando-a, como se estivessem matando o mais feroz e 
perigoso dos animais.

Até parece que estavam demolindo um prédio, tamanha 
foi a violência empregada A vítima, visivelmente desfa-
lecida, sem mais se dar conta do que estava acontecendo, 
esvaia-se em sangue, e ainda exibia um olhar de compai-
xão, enquanto seus algozes não paravam aquele macabro 
ritual de tortura. Desferiam em sequência, bofetadas, pesa-
das, pauladas e tudo que pudesse abreviar a vida da pobre 
Dandara.

Muita gente compartilhou aquelas cenas pavorosas e 
houve, é claro, um natural e generalizado repúdio. Dandara 
foi trucidada em plena rua de uma cidade grande. É mais 
uma que paga com a vida o preço da sua homo sexualidade 
. É mais uma, entre tantas outras, vítima da intolerância da-
queles que não sabem conviver e nem respeitam as diversi-
dades de gênero, de raça e de crença.

Não, gente! Nosso país ainda não cresceu no rumo da 
fraternidade. Ainda não somos capazes de nos olhar pelo 
ângulo da igualdade. Em nada somos melhores do que Dan-
dara. Sua morte cruel é o desfecho dessa permanente luta do 
homem contra si mesmo.

O vídeo mostrou com clareza os autores do crime. Espe-
ramos que as autoridades não virem as costas para o sofri-
mento de Dandara e nem ignorem as lágrimas choradas por 
tanta gente, que a tudo assistiu e se compadeceu..

Pobre Dandara

Tibúrcio Bezerra de 
Morais é munipalista e 
conhecedor da política 

interiorana do Ceará, 
reside em Várzea Alegre

A diretoria da SAAEC So-
ciedade Anînima de Água e 
Esgoto do Crato em Assem-
bléia Ordinária se reuniu nesse 
17 de fevereiro para definir seu 
novo Conselho de Administra-
ção que ficou constituído por:
Presidente: José Ailton de Sou-
sa Brasil – Prefeito do Crato
Membro 1: Carlos Eduardo dos 
Santos Marino
Membro 2: Manoel Saraiva de 
Melo
Diretoria Executiva:
Presidente José Yarley de Brito 
Gonçalves
Diretor técnico: Orlean Rafael 
Novais de Alencar

Diretora comercial (Tesourei-
ra): Maria do Rosário Pinheiro

Oficializadas as diretorias 
o presidente Yarley Brito apre-
sentou o projeto Hidroambien-
tal que desenvolverá junto às 
comunidades residentes no 
Município do Crato um pro-
grama de reflorestamento nas 
áreas que teve a mata ciliar das 
fontes atingida pelos constan-
tes incêndios na encosta e no 
sopé da Serra do Araripe. O 
Hidroambiental vai envolver 
alunos da Rede Pública de En-
sino tanto no aprendizado para 
a preservação do meio ambien-
te como no reflorestamento dos 
diferentes locais.

No primeiro momento desse 
projeto equipes da SAAEC vi-
sitarão as escolas fazendo uma 
explanação do funcionamento 
e objetivos do Hidroambien-

SAAEC apresenta sua nova diretoria e inicia programa 
hidroambiental reflorestando matas ciliares das fontes

tal e apresentar uma nova for-
ma de plantio de mudas, que, 
desta feita será, com sementes 
envoltas em adubo e argila fei-
to uma pequena bola chamada 
de bomba que será jogada em 
lugares de difícil acesso para 

com as chuvas e o tempo cui-
darem do resto. Também um 
farto material didático, livros 
e revistas, será distribuídos nas 
escolas para conscientização 
do dever de cada um cuidar da 
natureza.

<< DIRETORES reunidos para formação do Conselho Administra-
tivo e mebros de outras diretorias

Assessoria de Comunicação 
SAAEC

Será inaugurada na cidade 
de Várzea Alegre, a primeira 
Escola Técnica Particular em 
nível médio. Já credenciada 
e reconhecida pelo MEC Mi-
nistério de Educação e Cultu-
ra com o cursos de técnicos 
em: enfermagem e secretaria 

escolar através do Programa 
de Formação Continuada a 
nova escola atuará nas área 
de educação, saúde, gestão e 
negócios.  A Escola Técnica 
tem em seus objetivos forta-
lecer a educação profissional 
na região, formando profissio-
nais para o novo mercado de 
trabalho. 

A Nova Escola vem com 
uma visão educacional futu-

Várzea Alegre terá escola profissinalizando particular

Donizete de Souza

rista e pronta para qualificar 
jovens que surgem do ensino 

médio sem qualquer aptidão 
ou profissão para o trabalho.

Hoje em dia no Brasil não 
cabe ao administrador público se 
tornar intolerante ou alheio aos 
apelos e protestos da população 
em relação a alguma atitude por 
ele cogitada de tomar. A popula-
ção brasileira anda tão indignada 
com o descaso para com o di-
nheiro público que vem se insur-
gindo quase que constantemente 
contra os políticos com algum 
poder de mando. Estou divagan-
do sobre esse tema para alertar 
o prefeito José Arnon Bezerra, 
de Juazeiro do Norte, quanto as 

suas intenções de que poderá re-
novar o contrato entre a empresa 
Geoplan e a Prefeitura Munici-
pal. Essa empresa que trabalha 
na conservação de iluminação 
pública aqui na Região, foi con-
tratada na administração do pre-
feito Raimundo Macedo e rece-
beu 6 milhões de reais para não 
fazer nada. Sim, porque diante 
do volume de dinheiro por ela 
recebido da administração pas-
sada, Juazeiro do Norte era para 
ser a cidade mais bem iluminada 
do Brasil. O prefeito Arnon Be-

zerra deve, isso sim, defenestrar 
a Geoplan de qualquer tipo de 
trabalho em sua gestão e buscar 
contratar uma outra empresa que 
esteja vontadosa de bem traba-
lhar por Juazeiro do Norte. Essa 
conversinha do prefeito de que 
espera que a Geoplan melhore 
na sua prestação de serviço e se 
adeque à realidade da nova ad-
ministração não convence. Me-
lhor será procurar outra alterna-
tiva como assim está sugerindo 
toda a população. Sendo assim, 
estamos para lá de conversados.

População pressiona Arnon Bezerra, prefeito de Juazeiro do 
Norte, para encerrar contrato com a Geoplan

<< LÂMPADAS que não são 
substituídas por descaso

Texto do site Cariri é isso
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O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, partici-
pou, na tarde de ontem, da reu-
nião, onde foi tratada a regula-
rização de títulos equivalentes 
a 2 mil unidades habitacionais. 
O encontro com moradores, 
aconteceu na comunidade do 
bairro Pedrinhas, no Municí-
pio, na Escola Modelo Dorali-
ce Figueiredo Rocha, e contou 
com a presença dos moradores 
que serão beneficiados com a 
isenção de custos na regulari-
zação fundiária urbana.

Também estiveram presen-
tes a Secretária de Desenvol-
vimento Social e do Trabalho 
(SEDEST), Isabela Geromel, 
o Secretário de Gestão (SE-
GEST), Evaldo Soares, e a 
Presidente do Instituto de De-
senvolvimento Institucional 
das Cidades do Ceará (IDECI), 
Rita Bezerra. 

O Projeto é uma parceria do 
Governo do Estado do Ceará, 
por meio do IDECI, e da Pre-
feitura Municipal de Juazeiro 
do Norte. O objetivo é garantir 
o acesso à moradia plena. “Po-
dem ter certeza que a Secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
e do Trabalho irá se empenhar 
ao máximo para conseguir re-
alizar a dignidade da moradia, 
direito de todo cidadão”, afir-
mou a Secretária Isabela Gero-
mel Bezerra de Menezes.

O Prefeito Arnon Bezerra 
disse estar tocado com o pe-
dido da população para que 

pudesse dispor da escritura 
dos imóveis. “A prefeitura se 
sensibilizou por uma questão 
de justiça, porque somos todos 
iguais e queremos crescer jun-
tos”, afirmou. 

Para o Secretário da SE-
GEST, Evaldo Soares, a par-
ticipação da comunidade em 
um momento como o ocorrido 
é de suma importância, uma 
vez que eles podem tirar suas 
dúvidas e serem esclarecidos, 
no que diz respeito a alguns 
outros assuntos e inquietações 
existentes. “Nós estamos aqui 
para melhorar a habitação de 
vocês. A participação de todos 
do bairro é importantíssima”, 
destacou o Secretário.

Para Rita Bezerra, a regu-
larização fundiária urbana vai 
além do título da proprieda-
de em si. Há todo um benefí-
cio por trás. Ainda de acordo 
com a Presidente do IDECE, 
o assunto começou a ser dis-

cutido a partir de um projeto 
apresentado por integrantes 
da própria comunidade, infor-
mando as duas mil unidades 
habitacionais que não tinham 

os seus títulos regularizados. 
“Foi desenvolvido um proje-
to, conseguimos o recurso e, já 
em 2017, entramos em contato 
com a Prefeitura e recebemos 

Prefeito Arnon Bezerra regulariza títulos de terra em Juazeiro

todo o apoio necessário para 
execução do trabalho”, desta-
ca. Os títulos deverão ser en-
tregues aos moradores do bair-
ro no final desse ano.

<< ARNON esclarece sobre a regularização de 2 mil unidades no bairro Pedrinhas

Do Release da
Coordenação de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

Com uma área total de mais 
de 1.700 m², o novo cameló-
dromo possuirá 179 boxes, piso 
industrial e irá contemplar es-
paços e serviços. O valor total 
do investimento é de mais de 
R$ 1,6 milhão

O início das obras do Came-
lódromo do Crato, na Região do 
Cariri, foi autorizada, na ma-
nhã desta sexta-feira (17), 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 rei-
vindicação antiga dos usuários 
que, em parceria com a Prefei-
tura, está sendo possível con-
cretizar. Vamos cumprir todas 
as exigências legais, sanitárias 
e de segurança, e, assim, per-
mitir um empreendimento com 
mais qualidade e conforto para 
a população”, enfatizou.

Com uma área total de mais 
de 1.700 m², o novo cameló-
dromo possuirá 179 boxes, piso 
industrial e irá contemplar es-
paços 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 con-
clusão após oito meses do iní-
cio da construção.

De acordo com o secretário 
das Cidades, Jesualdo Farias, o 
Crato vai receber um dos cen-
tros de comércio popular mais 
modernos da Região. “Na mi-
nha primeira viagem oficial 
como secretário, venho ao Cari-
ri para conferir o andamento e o 
início das obras do Estado. Va-
mos entregar aqui um dos cen-
tros de comércio popular mais 
modernos da Região, na qual 
tenho uma relação muito parti-
cular porque meu pai também 
foi camelô, neste mesmo espa-

Ambulantes festejam o início das obras do Camelódromo do Crato
ço, e sei o quão importante é o 
comércio informal”, declarou.

Segundo o presidente da As-
sociação dos Comerciantes In-
formais 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, primeira-
mente, e ao Governo do Ceará 
que atendeu nossas preces. Go-
vernador, somos gratos por este 
investimento, que vai atrair os 
velhos e novos clientes ao Ca-
melódromo”, salientou.

A dona de casa Cecília Lo-
pes, de 42 anos, acredita que o 
novo espaço vai garantir mais 
conforto, segurança e infraes-
trutura 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, en-
contramos diversos problemas 
por aqui. Corredores estreitos, 
escuridão e a infraestrutura pre-
cária dificultam, e muito, a vida 
dos frequentadores”, pontuou.

No fim do evento, Camilo 
Santana acompanhou a apre-
sentação do grupo folclórico 
Irmãos Aniceto e visitou os 
corredores do local que vai re-
ceber a obra do Camelódromo. 
Ao lado dos permissionários, o 
governador ouviu as reivindica-
ções e elogios da população do 
município, que parabenizaram 
pelo compromisso com a Re-
gião 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 contra-
partida de R$ 1.310.591,52 da 
Prefeitura.

Wiarlen Ribeiro
Repórter / Célula de reportagem

Fotos: José Wagner e Nívia 
Uchoa / Governo do Ceará

<< FESTEJADA a assinatura para o início das obras do sonhado e prometido camelódromo do Crato. Na foto em destaques 
o governador Camilio, prefeitos: do Crato Zé Ailton e Arnon Bezerra de Juazeiro do Norte
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A Bella da Semana Literatura

CONHECER

Em internet e jornais
Revista e televisão,
Eu vejo e sinto revolta
Com tanta judiação
Mulheres perdendo a vida
Que coisa mais descabida
E não vejo solução

A Mulher é mãe é filha,
Esposa e amante também,
Mas não nasceu para ser
Afrontada por ninguém.
Por isto preste atenção
Tenha consideração
Pois pode lhe fazer bem.

Cada vez que vejo o sangue
De mulher tingir o chão
Sinto um aperto no peito
Dói demais meu coração.
Mulheres assassinadas,
Covardemente estupradas
Que sórdida situação.

Mulher não seja defunta,
Cadáver não seja não.
Prefira ser a viúva.
Você tem esta opção.
Sendo sua causa justa
Se ficar presa não custa
Logo sairá da prisão.

Se o homem é violento
Pede violência também.
Mulher que é maltratada
Pode e deve ir além.
Basta só envenenar
O almoço ou o jantar
Que o bruto vai pro além.

Uma coisa vou dizer,
E nisso sou veemente,
Em mim o homem não bate
Nem em meu atrevimento.
E se resolver tentar
Vai dormir sem acordar
Este é meu pensamento.

Mulher nunca se rebaixe
Não permita a agressão.
Uma briga com palavras,
Evolui pro palavrão,
Você tem capacidade
De evitar a atrocidade
De acabar num caixão.

Não denuncie o marido
Se a queixa vai retirar.
Ele afirmará mil vezes
Que agora irá mudar.
Quem ama nunca tortura
Nunca caia em falsa jura
Não se deixe dominar.

Mulher não é mais escrava
E cativa de um senhor.
Os tempos hoje são outros
Por isso faça o favor!
Mulher pode se manter
E não se submeter
A morte, castigo e dor.

A violência domestica,
É bem ruim com certeza.
É dormir com inimigo
É viver sempre indefesa.
A mulher tem que acordar
Com muita garra lutar
Em prol da sua defesa.

Violência contra a Mulher
Dalinha Catunda é poeta 

cordelista da cidade de 
Ipueiras, mora no Rio de 
Janeiro, mas não perde

o vínculo com as 
coisas do sertão 

Beatriz Aguiar - Com apenas 18 aninhos, 
Beatriz Aguiar é puro pecado. Natural de Brasília (DF), a morena 
de olhos verdes representou o estado do Piauí no Miss Bumbum 
2016 e está pronta para mostrar o objeto de desejo a todos os assi-
nantes do Bella da Semana. Nas fotos, Beatriz incorpora diversas 
personalidades, e aparece com algemas, olhos vendados, shortinho 
jeans e até pedindo carona (pelada, é claro!). Se temos uma coisa a 
dizer sobre ela, é: essa ninfeta vai te tirar do sério!
Nome: Beatriz de Souza Aguiar. Data e local de nascimento: 
03 de maio de 1998, Taguatinga, Brasília (DF). idade onde 
mora: Brasília (DF). Signo: Touro. Medidas Altura: 1,70 m. 
Quadril: 90 cm. Pés: 36. 
Você foi representante do Piauí no Miss Bumbum 2016? Como foi 
essa experiência? Foi uma experiência única! Muito gratificante 
saber que meu bumbum estava entre os mais bonitos.
Diria que o bumbum é a parte mais gostosa do seu corpo? Gosto 
muito do meu corpo, mas o bumbum realmente merece desta-
que (risos).
O que faz para manter o corpo tão gostoso? Sigo uma alimenta-
ção balanceada e um treino leve, além de consumir muita água.
Tem algum segredo de beleza? Tenho vários truques, mas não 
existe nada melhor do que uma boa noite de sono.
Qual o seu sonho de consumo? No momento quero muito um 
carro, ter mais autonomia.
E a maior loucura que já fez na vida? Já fiz muitas coisas, mas a 
que teve mais impacto foi morar sozinha, exige muita maturidade.
Para você, como seria o final de semana perfeito? Adoro viajar 
e conhecer novas culturas, então o final de semana perfeito po-
deria ser viajando com minhas amigas ou com outra companhia 
divertida.
O que não pode faltar em um homem? Gentileza.
E entre quatro paredes, o que é indispensável? Uma pegada 
quente. 
O que você faz que deixa os homens malucos? Falo muita saca-
nagem. 
O que eles fazem que você não resiste? Adoro massagem, é uma 
ótima opção para as preliminares. 
Tem alguma fantasia erótica ainda não realizada? Sim, tenho al-
gumas, ficar com uma mulher é uma delas! (risos) 
O que você curte fazer no tempo livre? Aproveitar a vida ao lado 
das pessoas que amo, seja festejando ou fazendo algo caseiro. 
Quais os seus planos para este novo ano? Tenho vários, principal-
mente no âmbito profissional. 
Já ficou com algum famoso? Já sim, segredinho. 
O que você faz quando não tem ninguém olhando? Sempre ima-
gino algo inusitado (risos). 
Sabe cozinhar? Sim! Salmão ao molho de limão é minha especia-
lidade. Delicioso! 
Gosta de dançar? Adoro! Faço aula de dança e adoro rebolar. 
Prefere balada ou é mais caseira? Sou mais caseira, mas também 
adoro uma boa festa! 
Por fim, como foi fotografar para o Bella da Semana? Foi sen-
sacional, fiquei nervosa em razão do nu, mas a equipe fez com 
que eu me sentisse bem à vontade: lareira e vinho. A locação era 
linda também, uma pousada em Montes Verdes. Inesquecível, 
confesso que senti aquele friozinho na barriga.

Beatriz Aguiar 

ÁRIES  Dia marcado por evoluções bastante favoráveis. 
Deverá rapidamente pôr fim a situações duvidosas que 
envolvam parceiros.
TOURO Os seus comportamentos terão grande eco nou-
tros corações. Ponha de lado mecanismos de defesa; o 
dia é de investimentos.
GÉMEOS Terá dados objectivos para tomar decisões im-
portantes. Dia de muito trabalho; planeie passos e activi-
dades com detalhe. 
CÂNCER Necessita de partilhar mais sentimentos e espa-
ço para que uma relação cresça. Evite negócios ou inves-
timentos no escuro.  
LEÃO Apesar de sentir que só pode contar consigo não 
se isole. Novos contactos profissionais podem trazer me-
lhorias merecidas. 
VIRGEM Pouco poderá fazer para alterar o rumo do esta-
do da situação atual. Contará com estabilidade mas tente 
não se acomodar.
LIBRA Pouco poderá fazer para alterar o rumo do esta-
do da situação atual. Contará com estabilidade mas tente 
não se acomodar. 
ESCORPIÃO Bom momento para iniciar novas relações. 
Deve, rapidamente pôr fim a situações duvidosas que en-
volvam sócios ou colegas. 
SAGITÁRIO Pode sentir-se muito perturbado com peque-
nos desentendimentos. Tendência para se sentir atraído 
por novos projectos.
CAPRICÓRNEO Estão-lhe reservados momentos român-
ticos e com muitas afinidades. Poderá aceitar novas pro-
postas ou responsabilidades. 
AQUÁRIO Conseguirá viver momentos muito intensos e 
satisfatórios. Imponha-se algumas restrições de consu-
mo; evitará problemas. 
PEIXES Poderá estar excessivo na forma como se ex-
pressa. Poderá sentir-se ansioso e assim comprometer 
os seus resultados.

HORÓSCOPO

Por uma propaganda de sabão em pó
Hoje ao sair do supermercado fui abordado por uma promotora 
de vendas, jovem, loira, bem apessoada e linda que me ofereceu 
sexo em troca de eu divulgar uma marca de sabão em pó.
Obviamente que eu recusei a oferta, pois sou uma pessoa séria, 
de respeito e gosto de ter a consciência limpa! Tão limpa quanto 
o novo OMO Multiação Líquido Poder Acelerador que tira to-
das as manchas, mesmo as mais difíceis e rende muito mais do 
que o da concorrência.

HUMOR
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Em dois anos, o governa-
dor Camilo Santana autorizou 
a construção de mais de três 
mil poços em todo o Ceará, 
tanto nas zonas urbanas como 
nas comunidades rurais

Durante a reunião do Gru-
po de Contingência, que acom-
panha as ações do Governo do 
Ceará de convivência com a 
seca, nesta sexta-feira última, 
foi anunciado que a política 
de perfuração de poços do Ce-
ará superou as expectativas. 
A informação foi apresentada 
pelos geólogos Zulene Tei-
xeira e Guilherme Almada, 
da Companhia de Gestão de 
Recursos Hídricos (Cogerh). 
Dos três mil poços construí-
dos nos últimos dois anos, em 
pelo menos 75% deles o volu-
me é igual ou superior a 500 
litros d’água.

“A necessidade de aporte 
de água, aliada à competência 
dos técnicos dos órgãos de re-
cursos hídricos do Ceará fez 
com que tivéssemos esse resul-
tado”, afirmou o secretário dos 
Recursos Hídricos do Ceará, 
Francisco Teixeira.

Em dois anos, o governa-

dor Camilo Santana autorizou 
a construção de mais de três 
mil poços em todo o Ceará, 
tanto nas zonas urbanas como 
nas comunidades rurais. As 
obras estão garantindo que as 
cidades não entrem em colap-
so hídrico, mesmo com cinco 
anos consecutivos de seca.

As ações de perfuração de 
poços seguem o que foi defini-
do pelo Plano de Convivência 
com a Seca, apresentado pelo 
governador Camilo Santana 
à Assembleia Legislativa em 
fevereiro de 2015. Para o se-
cretário chefe de Gabinete do 
Governador, Élcio Batista, é 
um legado na gestão dos recur-
sos hídricos. “Dentre as ações 
delineadas no Plano, a ação foi 
bem sucedida tanto nas zonas 
urbanas como na área indus-
trial do Porto do Pecém, que 
não comprometeu o funcio-
namento do complexo e isso 
mostra a eficiência na gestão 
dos recursos público como a 

utilização da ciência e tecno-
logia para garantir o abasteci-
mento”, afirmou.

Chuva e aporte nos
reservatórios

O Ceará registrou chuva 
em pelo menos 132 municí-
pios, segundo monitoramento 
da Funceme, das 7h de ontem 
às 7 horas de hoje. A maior 
precipitação foi no município 
de Tururu, na microrregião de 
Uruburetama, com 180 milí-
metros.

Até agora, com as últimas 
chuvas no Estado, o aporte dos 
reservatórios somou 148 mi-
lhões de m³. As precipitações 
são mais intensas na região 
Noroeste do Ceará.

Os 153 açudes monitorados 
pela Companhia de Gestão de 
Recursos Hídricos (Cogerh), 
em parceria com o Depar-
tamento Nacional de Obras 
contra as secas (Dnocs), têm 

Segurança hídrica: 75% dos poços perfurados no 
Ceará têm volume superior a 500 litros d’água

aproximadamente 1,2 bilhão 
de m³, o que representa 6,7% 
da capacidade total. “Qualquer 
aporte neste momento, em vir-
tude da seca consecutiva, é im-
portante, por isso que o Ceará 
continua executando as ações 
permanentes de convivência 
com a estiagem. Temos a pers-
pectiva, inclusive de melhor o 
aporte nos meses de março e 
abril”, afirmou o presidente da 
Cogerh, João Lúcio Farias.

As outras maiores preci-
pitações do dia foram em Be-
beribe (148 mm), Fortim (144 
mm), Cascavel (112 mm), Ho-
rizonte (98 mm), Barroquinha 
(95,2 mm), Aracati (92,8 mm), 
Aracati (91 mm), Itaitinga 
(90,5 mm) e Ocara (85 mm).

Apesar das recentes chu-
vas, as ações de convivência 
com a seca são mantidas pelo 
Governo do Ceará, bem como 
o estímulo ao uso consciente 
da água pelos cearenses. “É 
importante que a população 
entenda a necessidade do uso 
responsável dos recursos hídri-
cos”, reforçou o presidente da 
Cogerh.

A reunião desta sexta-feira 
do Grupo de Contingência re-
cebeu a visita do senador pelo 
Piauí, Elmano Férrer. Cearense 
e servidor de carreira do Dnocs, 
o parlamentar veio conhecer a 
experiência do Ceará na gestão 
integrada dos recursos hídricos 
e de convivência com a seca.

O verde dos canaviais dá 
lugar ao tom acinzentado da 
terra quase nua com a morte da 
cana e poucos pés atrofiados 
diante da grave estiagem que 
segue pelo sexto ano seguido 
em PE e em grande parcela do 
NE. O caos assola grande faixa 
territorial que se inicia na cida-
de de Nazaré da Mata em dire-
ção à Mata Sul e que continua 
em Alagoas e Sergipe.

Em PE, o sumiço dos cana-
viais dá lugar a áreas parecidas 
com desertos, já bem perceptí-
veis entre as cidades de Tracu-
nhaém e Nazaré - região con-
siderada o epicentro da seca 
pela Associação dos Fornece-
dores de Cana de PE (AFCP). 
Em Carpina, por exemplo, tem 
chovido bem abaixo da média 
desde junho de 2016. Choveu 
208% a menos que o previsto 
para o período entre junho e 
dezembro. Situação bem simi-
lar em outras várias cidades. 
Com isso, a nova safra será 
afetada significativamente, 
prejudicando uma das princi-
pais cadeias produtivas do PIB 
do Estado. Mesmo chovendo 
regular a partir de agora, já 
prevê-se grande déficit de 30% 
em comparação a safra atual 

(11,5 milhões de toneladas de 
cana). 

O cenário é desolador. Vas-
tos hectares sem nada brotar 
e outros com pequenos pés 
de cana morrendo. Nos locais 
do epicentro da estiagem, a 
AFCP prevê um prejuízo mais 
drástico, porque mesmo que a 
chuva chegue, já houve grande 
mortandade dos brotos da cana 
nesses últimos meses - período 
em que a planta mais precisava 
de água para crescer. A previ-
são é de uma perda de até 70% 
em relação a produção anterior. 
No engenho Quatis do produ-
tor Felipe Neli, em Lagoa de 
Itaenga, por exemplo, só deve 
atingir 30% do montante pro-
duzido na safra 2016/17.

Até os canaviais da Zona 
da Mata Sul, que tradicional-
mente chove mais, têm con-
vivido com a morte de socaria 
(broto da cana) devido a seca 
que também provocará im-
pacto sobre a nova produção. 
A morte da socaria não é co-
mum na região. Ela só ocorre 
quando o déficit hídrico é ele-
vado e continuado, como tem 
sido verificado desde junho de 
2016. Diversas as proprieda-
des da região já penam com a 
situação, como observado no 
engenho Boa Sorte em Xexéu, 
do produtor rural Frederico 
Pessoa de Queiroz. 

“A seca também tem pre-
judicado significativamente 

a produção de cana nos esta-
dos de Alagoas e Sergipe. Em 
SE, ha relatos até de usinas 
comprando água de carro pipa 
para findar a moagem da safra 
2016/17”, informa Alexandra 
Andrade Lima, presidente da 
União Nordestina dos Produ-
tores de Cana (Unida). O di-
rigente conta que a situação é 
menos drástica no Rio Grande 
do Norte e na Paraíba. E em 
uma pequena faixa em Per-
nambuco, situada a partir da 
cidade de Ferreiros em direção 
a PB. Todavia, a previsão do 
déficit da nova safra nordestina 

Canaviais viram desertos em cidades situadas no epicentro da seca

é elevada. A estimativa já é de 
um prejuízo de 20% em com-
paração à safra anterior.

O dirigente aproveita o ce-
nário para criticar os órgãos de 
meteorologia diante do que ele 
considera alto nível de contra-
dições e erros entre suas previ-
sões nos últimos tempos. “Ora 
falavam no fim do El Niño e 
chegada da Lá Niña - cenário 
que traria chuva para a região 
NE; depois, com a seca já in-
tensificada na vida real, mu-
dam as previsões e falam em 
seca ainda mais severa. Até da 
volta do El Niño”, critica esses 

prognósticos climáticas que 
em nada ajuda o planejamento 
agrícola no Nordeste.    

Com o cenário de continua-
ção da seca e elevada previsão 
de frustração da safra canaviei-
ra, reacende o debate sobre o 
papel do gestor público nesta 
questão. Ainda mais porque a 
produção da cana afeta dire-
tamente os indicadores social 
(postos de trabalho) e econômi-
co (cadeia produtiva envolvida 
em todo setor, inclusive expor-
tações e geração de impostos).

A Unida retomará a defesa 
do pagamento da subvenção 

federal para o setor. Com a 
crise econômica, a União ain-
da não pagou esse subsídio já 
sancionado desde 2014. Além 
de cobrar ações emergências, 
como é a subvenção, o setor 
também se reunirá em Brasília 
na próxima semana para defen-
der junto ao governo federal 
um projeto de irrigação através 
de pequenas barragens para re-
ter e aproveitar no período de 
seca a água da quadra chuvosa 
na região - comum entre março 
a junho. Sem a barragem, esta 
água escorre para o rio e vai 
para o mar sem utilização.

Robério Coutinho
81 9 9971-0806

Assessoria de Imprensa 
AFCP/Unida

<< ÁGUA de chuva ou irigação falta nos perímetros do epicentro da seca e os canavais atrofiam e morrem

Núcleo de Comunicação
do Governo do Ceará

Casa Civil

<< CONTINGÊNCIA tem grupo que vem avaliando a situação 



GAZETA DE NOTÍCIAS 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017      07CIDADES

Objetivos e inscrições
1- O 1º Prêmio Gazeta de Notícias de Literatura 
é uma promoção da Fundação Frei Carlos Maria 
de Ferrara, visando contribuir com o aperfeiço-
amento da prática de redação entre os alunos de 
Ensino Fundamental e Ensino Médio das cidades 
da região do Cariri.
2- A inscrição do aluno corresponde à entrega de 
uma redação delimitada entre 20 e 40 linhas, ma-
nuscritas em papel almaço, ao professor de Lín-
gua Portuguesa da série do participante;
3- O prazo de entrega das redações pelas escolas 
vai do dia 03  a 28 de julho de 2017.
4- Os estabelecimentos de ensino poderão enviar 
para a Comissão Avaliadora até três redações de 
cada uma das nove categorias estabelecidas;
5- As escolas devem entregar as redações selecio-
nadas diretamente à Gazeta de Notícias nos en-
dereços pre estabelecidos e no horário comercial, 
em envelope lacrado, com o nome da escola e do 
responsável pela remessa;

Categorias
6- O Prêmio está dividido nas seguintes catego-
rias:
     a - 4º ano do Ensino Fundamental;
     b - 5º ano do Ensino Fundamental;
     c - 6º ano do Ensino Fundamental;
     d - 7º ano do Ensino Fundamental;
     e - 8º ano do Ensino Fundamental;

     f - 9º ano do Ensino Fundamental;
     g - 1ª série do Ensino Médio;
     h - 2ª série do Ensino Médio;
     i - 3ª e 4ª séries do Ensino Médio;
  6.1- Serão premiadas as cinco melhores redações 
de cada categoria;

Tema e estilo
7- As redações devem estar adequadas ao tema 
“Personalidades da história do Cariri”, delimitadas 
no estabelecimento do artigo 2º;
8- O estilo redacional é narrativo ou dissertativo, 
devendo ser respeitado exclusivamente o tema;
9- Na redação deve constar um título próprio dado 
pelo aluno, além do tema estabelecido;
 9.1- Devem constar ainda nas redações as seguin-
tes identificações:
    a- Nome do aluno / idade / série;
    b- Nome da  escola;
    c- Nome do(a) professor(a);
    d- Nome do(a) diretor(a);
    e- Nome dos pais;
f- Endereço completo do aluno / telefone/ e-mail;
  9.2- As redações que não contenham todas as in-
formações exigidas neste artigo serão automatica-
mente desclassificadas;
10- Por se tratar de um incentivo à criatividade, as 
redações que se aproximem, no contexto ideoló-
gico ou por simples narrativa, a algum trabalho já 
publicado ou divulgado por qualquer meio serão 

excluídas de avaliação e o estudante automati-
camente desclassificado;

Premiação
11- Receberão troféu, medalha, diploma de Hon-
ra e prêmio especial os primeiros classificados 
das nove 

Categorias;
12- Receberão troféu, medalha e diploma de 
Honra os demais classificados de cada catego-
ria;
13- Todos os professores e diretores de escola 
com alunos classificados receberão diplomas de 
Honra;
14- Os professores dos alunos classificados em 
primeiro lugar receberão o Troféu “Professor 
José do Vale Arraes Feitosa”;
15- Os diretores das escolas classificadas em 
primeiro lugar receberão o Troféu “Monsenhor 
Francisco Holanda Montenegro” de Literatura;
16- A premiação final acontecerá em solenidade 
cívica;
17- As escolas participantes se inscrevem para 
receber gratuitamente o jornal da Gazeta de No-
tícia pelo período de um ano,;
18- A Gazeta de Notícias publicará com antece-
dência a relação, por ordem alfabética, dos alu-
nos premiados, sendo que a ordem de classifica-
ção será conhecida durante a solenidade.

Prêmio Gazeta de Notícias de Literatura:
Regulamento
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Aline Maria
– Tudo que uma pessoa é capaz 

de planejar, ela é capaz de realizar. 
Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida 
só você a vive, portanto goste mais, 
acredite mais, e seja mais feliz. Pro-
cure plantar sementes de amor e oti-
mismo na sua vida, e você colherá 
sempre maravilhosos frutos.

Bradesco       Centro
Farmácias Gentil    Centro
Farmácia Mais     Centro
Farmácia São Miguel    São Miguel
Farmácia Santa Cecília   Centro
Farmácia Santa Inês    Centro
Farmácias Novo Crato    Seminário
Mercadinho Matos    Centro
Mercearia Senhor     Gisélia Pinheiro
Das Mercantil    Caixa D’água
J. Ferreira Neto     Seminário
Pegadas Serviços     Centro
Center Pharma     Centro

Pontos de atendimento dos Agentes
Arrecadadores da SAAEC

Paisagem urbana do Crato

<< RUA DO COMÉRCIO denominação dada a principal rua do Crato nos primórdios de 
sua criação como cidade no século XIX. 

<< RUA JOÃO PESSOA nome dado a mesma rua em homenagem ao advogado e polí-
tico paraibano João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque que foi assassinado, em Recife 
enquanto ainda era governador da Paraíba.

Sem sombra de dúvida, esco-
lhi um título solene para os semi-
nários de que tratarei neste artigo. 
Por este motivo, creio que seja de 
bom alvitre começar dizendo o 
que é Hermenêutica.

Um vizinho inteligente e 
curioso, morador do edifício 
onde resido, toca bem cedo a 
campainha do nosso apartamento 
e me pergunta sem qualquer pre-
âmbulo: o que é hermenêutica?

A pergunta assim direta, sem 
rodeios, me assusta, porém me 
provoca. Expliquei: Hermenêu-
tica é a ciência e a arte da inter-
pretação.

Ser questionado é muito inte-
ressante. As perguntas são a cha-
ve do saber.

Um homem inteligente, que 
aprendeu a pensar, na luta da vida 
e não na universidade, colocou-
me uma questão muito séria dias 
atrás. Com a lógica dos indivídu-
os objetivos, diretos no raciocí-
nio, ele me interpelou:

“Por que juízes e advogados 
não fazem valer as leis existentes 

no país? Parece-me que temos 
uma Constituição muito bonita, 
cheia de artigos importantes, mas 
nada é cumprido.”

Acho que tem razão este ami-
go no seu “discurso de senso co-
mum”.    

Os preceitos constitucionais 
devem impregnar todo o orde-
namento jurídico.  Devem dar o 
“norte” na   interpretação dos di-
versos ramos do Direito. Têm va-
lor por si só, independentemente 
de regulamentação, sempre que 
for possível extrair deles um co-
mando racional. Isto acontece 
pela precedência, isto é, pela su-
premacia da Constituição.

Nesta linha de reflexão, não 
me parecem vazios ou retóricos 
certos preceitos constitucionais, 
como se diz às vezes que são, à 
falta de determinações concretas, 
objetivas, palpáveis.

Neste caso está o art. 193, que 
abre o título “Da ordem social”, 
na Constituição brasileira:  

“A ordem social tem como 
base o primado do trabalho, e 
como objetivos o bem-estar e a 
justiça sociais.”            

Este não é um preceito nulo, é 
um preceito afirmativo: o prima-
do do trabalho é a base da ordem 
social;  o bem-estar e a justiça 
social são o fim dessa mesma or-
dem.

Quem edifica essa ordem são 
todas as forças integrantes da 

sociedade, inclusive os juristas - 
advogados, procuradores, juízes.

Para as forças interessadas na 
manutenção de seus privilégios, 
é bem cômodo dizer que princí-
pios como o do art. 193 são prin-
cípios programáticos.  Em outras 
palavras: não teriam efeito real.  

Como pode ser princípio 
programático um artigo consti-
tucional que coloca o verbo no 
presente do indicativo e diz que 
“a ordem social tem como base o 
primado do trabalho”?  

Se a ordem social tem como 
base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a 
justiça sociais, todas as leis de-
vem ser interpretadas e aplicadas 
sob essa diretriz.  

As leis constituem instrumen-
to da ordem social. O instrumen-
to não pode trair o projeto global. 
Se o projeto é a ordem social 
fundada no primado do trabalho 
e orientada para o bem-estar e a 
justiça social, qualquer lei que 
traia esse objetivo, que fraude 
esse projeto é inconstitucional.

Eu me proponho a realizar 
Seminários de Hermenêutica 
em universidades, faculdades, 
seccionais da OAB ou igrejas. 
Não cobro honorários. Satisfa-
ço-me com o custeio de hotel 
e passagem aérea (apenas uma 
passagem, embora eu sempre 
viaje em companhia de minha 
esposa).

Seminários de Hermenêutica
João Baptista 

Herkenhoff, 80 
anos, é Juiz de 

Direito aposentado, 
palestrante e 

escritor.
E-mail:  

jbpherkenhoff@
gmail.com

Por ser uma pessoa amiga, 
de bem e atenciosa os familia-
res, colegas de trabalho e ami-
gos de Cácio Antonio Pereira 
querem registrar nesta Gazeta 
de Notícias a passagem de seu 
aniversário no próximo dia 8 
de março.

Cácio é coordenador do 
Hospital São Raimundo de 
Várzea Alegre função que de-
sempenha com capacidade e 
boa vontade.

Todos lhes desejam saúde, 
paz, felicidades e muitos anos 
de vida.

Amigos homenageiam Cácio Pereira

Simpatia vem do grego,
Tem este termo o  emprego,
Pra definir afeição,
Contentamento, amizade,
Alegria, afinidade,
Ternura, apreço, atração.

Toda pessoa simpática,
Nunca é triste, problemática,
Principalmente a mulher,
Que encanta e perfuma a vida,
Qual buquê de margarida,
Que se chama bem-me-quer.

Simpatia está no riso,
De quem tem o paraíso,
Como meta do porvir,
E com postura marcante,
Atende seu semelhante
Com face ternaa sorrir.

E que também tem projeto
De paz, meiguice eafeto,
E nunca guarda rancor,
Mas exprime complacência,
Semeia benevolência,
Como nas almas o amor.

Simpatia
A poesia de Edésio Batista

Edésio Batista é bancário 
aposentado e poeta da

Associação dos Cordelistas
do Crato

Leia a
GAZETA DE NOTÍCIAS 
informações para seu conhecimento


