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Programa Mais infância Ceará: Primeira-dama  
Onélia Santana entrega “Brinquedopraça” no Crato

Crianças brincando, 
adultos animados e famí-
lias reunidas. Esse foi o 
cenário encontrado pela 
primeira-dama do Esta-
do, Onélia Leite de San-
tana, nesta terça-feira (4), 
durante entrega de mais 
uma brinquedopraça do 
Governo do Ceará, no mu-
nicípio do Crato, na Re-
gião do Cariri. “Estamos 
muito felizes em oferecer 
um equipamento voltado 
para as crianças e adultos, 
pois os pais também po-
dem usufruir desse espaço 
enquanto caminham pelo 
Centro da cidade com seus 
filhos”, destaca Onélia. 
Leia mais na  Pág 03

< EMPLOGADA com a re-
ceptividade Onélia Santana, ao 
lado do prefeito José Ailton Brasil, 
disse de sua felicidade naquela 
ocasião

Câmara de Juazeiro usa dois pesos e duas medidas 
na prestação de contas do mês de janeiro de 2017

A Câmara de Juazeiro do 
Norte é contumaz em des-
mandos administrativos, há 
uma séria de escândalos em 
diferentes épocas que obteve 
repercussão nos noticiários 
nacionais, ecoando por todo 
o país a malversação do di-
nheiro público.

Agora o vereador Tarso 
Mágno questiona a prestação 
de contas do mês de janeiro 

de 2017 onde são apresenta-
dos dois valores, um para o 
TCM Tribunal de Contas dos 
Municípios e outro na pres-
tação de contas interna.  R$ 
1.177.109,77 para apresentar 
aos vereadores e ao plená-
rio, e R$1.005,195,04 para 
o TCM Tribunal de Contas 
constante no Portal da Trans-
parência. O presidente Glêd-
son Bezerra tentou esclarecer 
a diferença de R$ 171.914,73 
entre as duas prestações de 
contas, mas não justificou a 
discrepância, porque a mate-
mática é uma ciência exata.

O presidente Glêdson 
Bezerra disse querer condu-
zir tudo com transparência, 
principalmente às contas do 
Legislativo juazeirense. Na 
última sessão nesse 4 de abril 
foi questionada a verba para 
a imprensa que não traz ne-
nhum sinal de transparência. 
O vereador Tarso quer ana-
lisar os valores e saber quais 
veículos e comunicadores 
que prestam serviços para a 
Câmara Municipal. Não deve 
haver nada oculto quando se 
trata de dinheiro público, diz 
Tarso Mágno. 

Da Reportagem local

< ATUANTE Tarso Mágno tem se destacado como um dos 
mais atuantes vereadores de Juazeiro do Norte
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Juazeiro do Norte 
vai integrar
o Programa
“Ceará Pácífico”

Vereadores 
querem acelerar o 
programa “Minha 
casa Minha vida”

Importação de 
etanol  americano 
baixa preço da 
cana de açúcar

Produtores levam 
medidas para 
soerguer a cultura
da cana de açúcar

No Crato “Fonte 
da Caiana” recebe 
reflorestamento
via área

Gazeta publica 
Regulamento da 
Gincana Literária 
com Redação

Gabriela Lóssio
quer ser destaqie e 
buscar sonho  nas 
passarelas

LEIA MAIS
O nordeste precisa traba-

lhar > Acerca da falta de pro-
dução agrícola. A ponte sobre 
o Rio Tejo e a dança das pla-
cas > Sobre nomes de ruas e 
logradouros públicos. Carnes 
e poderes fracos > Em refe-
rência a carne podre não fisca-
lizada pelo Govêrno
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A ponte sobre o Tejo e a
dança das placas
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

Carnes e poderes 
fracos, desmazelos e 
impunidade fortes!

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é 

cratense, cronista e 
corretor de imóveis 

residente em
Russas Ceará

Coração tranquilo
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

A inveja está interligada à polí-
tica, como aliás a todas as áreas de 
cultura. Para denegrir o rival, ou 
possível rival, recorre-se, muitas ve-
zes, à calúnia e à mentira.

Mentira espalhada por outros 
invejosos, que desejam alcançar be-
nesses, que a maioria das vezes não 
merecem.

Quando há mudança de regime, 
logo surgem, impelidos pela inveja, 
ou ânsia de aproveitarem a oportuni-
dade para ascenderem socialmente, 
indivíduos, que tentam colar-se aos 
vencedores, mesmo que tenham de 
renegar idi0

ais, que acreditam, ou amesqui-
nhar os que foram companheiros de 
“luta”.

Isso passa-se na política, mas 
acontece, infelizmente, na Igreja. 
Sim: até na Igreja; e quando falo na 
Igreja, não me refiro apenas à Cató-
lica, mas a todas as denominações.

Salazar – como bom estadista, e 
homem de grande saber, – conhecia, 
perfeitamente, a natureza humana.

Quando lhe disseram que a Pon-
te Sobre o Tejo iria ser batizada, em 
sua homenagem, logo retorquiu:

“O meu nome ainda há-de ser re-
tirado da ponte” e acrescentou (cito 
Pedro Mexia)“ Comentando também 
que as letras da placa deviam ser apa-
rafusadas e não fundidas no bloco de 
bronze: “ Vão dar depois muito mais 
trabalho a arrancar.” Com efeito, em 
1974, dias depois da Revolução, um 
comité revolucionário pintava ins-
crição a negro, martelou as lápides, 
segundo o mote” a arte fascista faz 
mal à vista”. Uns meses mais tarde, 
a ponte foi rebatizada “ 25 de Abril” 

– Pedro Mexia – “É uma Paisagem“ 
– “E” – A Revista do Expresso – 10/
Set./2016.

No tempo da 1ª Republica, ener-
gúmenos, quebraram, à pedrada ou a 
camartelo, a coroa real, colocada em 
muitas obras realizadas no tempo da 
monarquia. Salvou-se, entre outras, 
a que ainda permanece no pilar de 
pedra da Ponte D. Luís I, no Porto. 
Salvou-se, por “descuido” ou por 
milagre…

Também os nomes de ruas mu-
dam, para apagar feitos do antigo 
regime, os “patriotas”, logo mudam 
as placas.

No Porto, é notável a Rua de 
Santo António, atual 31 de Janeiro; 
e no Brasil, apesar de muitos repu-
blicanos admirarem o Imperador, até 
terem colaborado com ele, não es-
capou à mudança de nomes: a Praça 
Dom Pedro II passou a ser de Mare-
chal Deodoro; a Rua da Princesa, de 
Rui Barbosa, isto no Rio

Em Petrópolis, a Rua do Impe-
rador, virou Avenida da República; 
mais tarde, tornou a ser do Impera-
dor… para agradar aos turistas…

Lá, como cá, a inveja ou parvoí-
ce, reina, mesmo em tempos demo-
cráticos…

A Ponte Salazar, que demorou 
apenas 45 meses a ser construída. 
Inaugurada a 6 de Agosto de 1966, 
na presença do Presidente da Repú-
blica, o Almirante Américo Tomás, e 
o Presidente do Conselho de Minis-
tros, António Oliveira Salazar, foi, 
apesar das infrutíferas tentativas de 
muitos, rebatizada pelo povo, de: “ 
Ponte Sobre o Tejo”. Já que não é de 
Salazar, seja, então, do Tejo…

Atravessamos um mar de turbulência 
altamente negativo, nunca antes visto ou 
imaginado para este país. Quando ouvi-
mos aquele refrão enjoado e distanciado 
da nossa realidade “Eu sou brasileiro, com 
muito orgulho e muito amor ôôô...” nos da-
mos conta do quanto abstraída está nossa 
população. Somos vitimados por escân-
dalos sistemáticos e impunidos em todas 
as áreas: Políticos CORRUPTOS em alta 
escala e em todos os partidos e que con-
tinuam livres e atuantes; a criminalidade 
alcança níveis assustadores – foram as-
sassinadas apenas no Ceará  833 pessoas 
em 79 dias de 2017  (Nota: No período 
ditatorial, de 1964 a 1985 - 21 ANOS, a 
Comissão Nacional da Verdade apurou que 
foram 434 mortes ou desaparecimentos.); 
membros de alto escalão do Judiciário sen-
do corrompidos na venda de sentenças nos 
Tribunais; aqui ministros do STF atritam 
entre si e há quem solte presos condenados 
por vários crimes (assassinato e ocultação 
de cadáver e também pelo sequestro e cár-
cere privado do filho) a 22 anos e 3 meses, 
após ter cumprido apenas 6 anos e 7 meses, 
alegando que “não havia culpa formada”...

Não bastasse, após três anos de crite-
riosa investigação nossa diligente Polícia 
Federal denuncia funcionários e frigorífi-
cos pela venda ilegal e criminosa de carnes 
podres inapropriadas ao consumo humano, 
inclusive para outros países que exporta-
mos. Os fatos relatados são estarrecedores 
e comprovados! E ainda tem inábeis e ir-
responsáveis autoridades da área, e outras 
entidades, que acham que foi “precipita-
da”, e até “irresponsável”, puras “fanta-
sias” e “idiotices” por “não estarem” bem 
fundamentadas as denúncias da Polícia 
Federal... Um acintoso despautério, con-
siderando a gravidade das denúncias. Em 
um país sério, os que comprovadamente 
envolvidos, desde os manipuladores aos 
que deveriam fiscalizar e até os donos dos 
frigoríficos, sim senhor!, estariam já cus-
todiados até provarem suas inocências. 
Alguns mais, inclusive entidades sindicais, 
tentam amenizar o problema alegando que 
a notícia poderia (como já acontece) acar-
retar prejuízos à nossa economia (mais de 
40 países já suspenderam a importação) e 
provocar demissões. Outros alienados po-
litiqueiros dizem até que são os EUA os 
culpados pelas denúncias e assim domina-
rem o mercado de carne como aconteceu 
com o café.... Por que não se questiona 
quantas mortes decorrentes de câncer e 
outras doenças que foram causadas por 
conta dessa prática hedionda e delituosa 
do comércio de carnes adulteradas e que a 
população, inocentemente e mais uma vez, 
foi vitimada pela incompetência de nossas 
autoridades fiscalizadoras? Os crimes têm 
que ser apurados e denunciados em todos 
os detalhes e com muito rigor sim e que 
demitam e prendam TODOS os que cri-
minosos por estiveram envolvidos, direta 
ou indiretamente!  Note-se mais que o fato 
acontece em um setor da economia brasi-
leira (o Agronegócio) inexplicavelmente 
privilegiado até com isenção de imposto 
como se verifica em alguns casos. Sai-
bam mais: Segundo a Procuradoria Geral 
do Ministério da Fazenda dentre os 500 
maiores devedores da Previdência Social 
que o Governo quer “reformar” (nas costas 
do trabalhador somente!), estão a JBS com 
R$. 1,8 bilhão; o MAFRIG com R$ 943 
milhões, afora o Bradesco, o BB, a CEF 
etc.,  que injustificadamente devem e não 
pagam a Previdência. Dívidas que soma-
das equivalem a três vezes o “déficit” da 
Previdência. Quantos absurdos assentidos 
pelos nossos combalidos Poderes!!!

Atentem bem brasileiros e despertemos 
para o exercício da nossa cidadania tão ul-
trajada nestes últimos anos. Denunciemos 
e gritemos pelos nossos direitos. (O que 
me preocupa não é o grito dos maus. É o 
silêncio dos bons - Martin Luther King).

“Estou tão nervosa.”
- O que foi?
“Convidei o povo do trabalho para 

um almoço lá em casa no domingo.”
- Ah  que legal! Já contratou a co-

zinheira?
“Não. Eu que vou cozinhar.”
- Que ótimo! Não sabia que você 

cozinhava.
“Nem eu. Vou descobrir se de fato 

cozinho no domingo.”
- Ué? Você não sabe se cozinha e 

chamou gente pra comer na sua casa? 
É muito corajosa essa moça! Está de 
parabéns!

“Corajosa nada. Sou é maluca 
mesmo.”

- Nada menina, você já sabe o que 
vai fazer?

“Não!”
- Não? Mas hoje já é sexta-fei-

ra. Tem razão de estar nervosa. São 
quantas pessoas?

“Acho que são 10.”
- Você acha? Não tem certeza de 

quantas pessoas irão à sua casa al-
moçar no domingo  nem sabe o que 
vai servir e hoje já é sexta-feira! Você 
tem razão.

“Razão em quê?”
- Em ficar nervosa. Você não tem 

nada pronto até hoje. Eu já estaria ca-
reca.

“Você pode me ajudar?”
Assim, Ela e a amiga montaram o 

cardápio.
Coisas rápidas e práticas de se fa-

zerem.
“Estou um pouco mais calma. 

Muito obrigada.”
- Espere! Ainda não terminou. 

Confirme aí quantas pessoas irão a 
esse almoço.

Algumas mensagens foram e vol-
taram.

Outras foram e ficaram sem res-
postas.

Meia hora depois:
“Serão oito pessoas.”
- Poxa, melhorou bem. O que elas 

irão beber?
Conversa vai, conversa vem, as 

bebidas foram escolhidas.
Convidados definidos, cardápio 

escolhido, bebidas selecionadas.
“Agora estou calma.”
- É claro. Você não estava nervo-

sa, estava era perdida.
Lição do dia: sem planejamento 

e organização, a ansiedade e o ner-
vosismo fazem morada em qualquer 
coração!    

Temos batido na mesma te-
cla. Não somos contra o progra-
ma Bolsa Família, mas quando 
há dificuldades no orçamento, 
qualquer orçamento, até mesmo 
no orçamento doméstico a so-
lução para repor as perdas está 
no trabalho. Precisamos traba-
lhar mais, fazendo horas extras, 
feriados, sábados e domingos, 
contato que haja mais renda no 
orçamento.

Eis a questão do Brasil: super 
endividado e o Govêrno ainda 
não pensou em uma estratégia 
para investir na geração de em-
pregos e divisas. Fica jogando 
o que ainda resta de dinheiro no 
fundo do cofre para amenizar 
situações e  continuar com os 
desgastantes programas sociais. 
O Bolsa família deveria buscar 
seus objetivos e não ser distri-
buído de modo generalizado 
como benesses indistintamente 
entre gente saudável e que não 
faz parte dos estudantes caren-
tes da Rede pública de ensino.

Já se disse que uma nação 
não sobrevive alimentando le-
giões e mais legiões de gente 
saudável e hábil para trabalhar 
e produzir.

Soma-se hoje 14 milhões 
desempregados em todo o país. 
Imagine o tamanho da ociosida-
de com sua carga sobre os que 
trabalham ou onerando os co-
fres públicos.

A justificativa de que no 
nordeste faz cinco anos que não 
chove, cremos não ser uma des-
culpa plausível.  Onde estão as 
tecnologias agrícolas para colo-
car em prática a irrigação e as 
boas maneiras de produzir mais 
em pequenas áreas? Água exis-
te no subsolo é só furar a terra 
para vê-la brotar, muita ou pou-
ca, mas necessária para irrigar 
culturas de toda espécie.

O Brasil precisa alavancar 
sua produção no setor primá-
rio, segmento onde o capital 

maior é a força e o trabalho do 
homem. O nordeste está parado 
em toda sua extensão enquanto 
sua população trabalhadora vive 
sob as benesses do Governo.

O Governo Michel Temer 
anunciou que iria passar um 
“pente fino” nos programas so-
ciais, deixando apenas o com-
provadamente carentes, mas o 
que se viu foi a passagem de um 
pente super grosso, no entan-
to “tudo ficou como dantes no 
quartel de Abrantes.”

É evidente que austeridade 
de governo é desgastante e faz o 
presidente perder popularidade, 
principalmente nas regiões nor-
te e nordeste. Mas é necessária 
uma brutal contenção de despe-
sas para um equilíbrio das con-
tas públicas.

Para conter o déficit público 
se faz necessário investimento 
no setor produtivo, na agricul-
tura nordestina, por exemplo.  
Lembre-se da canção Vozes da 
Seca de Zé Dantas e Luiz Gon-
zaga: Seu doutô os nordestino 
têm muita gratidão / Pelo au-
xílio dos sulista nessa seca do 
sertão / Mas doutô uma esmola 
a um homem qui é são / Ou lhe 
mata de vergonha ou vicia o ci-
dadão / É por isso que pidimo 
proteção a vosmicê / Home pur 
nóis escuído para as rédias do 
pudê / Pois doutô dos vinte es-
tado temos oito sem chovê / Veja 
bem, quase a metade do Brasil 
tá sem cumê / Dê serviço a nos-
so povo, encha os rio de bar-
rage / Dê cumida a preço bom, 
não esqueça a açudage  / Livre 
assim nóis da ismola, que no fim 
dessa estiage / Lhe pagamo inté 
os juru sem gastar nossa corage 
/ Se o doutô fizer assim salva o 
povo do sertão / Quando um dia 
a chuva vim, que riqueza pra 
nação! / Nunca mais nóis pensa 
em seca, vai dá tudo nesse chão 
/ Como vê nosso distino mercê 
tem nas vossa mãos

O nordeste precisa trabalhar
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Carne fraca

Tibúrcio Bezerra de 
Morais é munipalista e 
conhecedor da política 

interiorana do Ceará, 
reside em Várzea Alegre

Não bastasse a podridão que exala de dentro das nossas repar-
tições públicas, espalha-se, aqui e alhures, os rumores de que 
até as carnes que comemos estão podres. Apodrecem nos po-
rões de grandes frigoríficos, mas voltam ao mercado, após um 
tratamento à base de tudo o que o organismo humano rejeita.

O assunto foi a bomba da semana. É lógico que abalou 
o governo. Tanto pelo envolvimento de setores responsáveis 
pela inspeção e certificação de produtos alimentícios, quanto 
pelo descrédito internacional que certamente afetará a nossa 
balança comercial. O que está ruim pode ficar pior.

A operação chamada “carne fraca” foi deflagrada agora, 
mas a ocorrência de reciclagem de carnes apodrecidas já era 
objeto de investigações, há algum tempo. Sabe-se que o mer-
cado de carnes é muito dinâmico e representa uma ponderável 
fatia na formação do nosso PIB.

O Brasil é o 2º maior exportador de carnes do mundo. Po-
deremos ter, portanto, um enorme prejuízo, à medida em que 
crescer a desconfiança externa diante dos produtos que expor-
tamos.

Explicações, justificativas e defesas não faltaram. Entre-
tanto a ocorrência é gravíssima, sobretudo porque, além dos 
grandes empresários do ramo, suspeita-se de que setores de 
alguns partidos políticos importantes(PMDB e PP) também 
estejam por trás de mais essa tremenda falcatrua.

Licenciar carne vencida para o consumo humano é falta de 
pudor, de honestidade e de respeito. É crime.

Infelizmente, o povo brasileiro, já sem brio e acuado entre 
uma verdadeira gangue de ambiciosos dominadores, já não 
tem mais qualquer poder de reação. Limita-se a fazer piadas e 
gozações, até o momento de voltar ao super mercado à procura 
de carne, mesmo sabendo que poderá estar consumindo algo 
suspeito.

Começo a observar na maioria das pessoas um sentimento 
de conformismo e de passividade, como se fôssemos todos 
cúmplices dessa bagunça econômica, institucional e política 
em que mergulhou o Brasil. Por isto, entre triste e revoltado, 
chego à conclusão de que não foi somente a carne. O país 
APODRECEU.

O planejamento do
Governo do Ceará para

o Programa Mais 
Infância Ceará

prevê a entrega de
40 brinquedopraças, 35 

brinquedocreches e 15
Praças Mais Infância

Crianças brincando, adultos 
animados e famílias reunidas. 
Esse foi o cenário encontrado 
pela primeira-dama do Estado, 
Onélia Leite de Santana, nesta 
terça-feira (4), durante entrega 
de mais uma brinquedopraça 
do Governo do Ceará, no mu-
nicípio do Crato, na Região do 
Cariri. “Estamos muito felizes 
em oferecer um equipamen-
to voltado para as crianças e 
adultos, pois os pais também 
podem usufruir desse espaço 
enquanto caminham pelo Cen-
tro da cidade com seus filhos”, 
destaca Onélia.

Dentro do Programa Mais 
Infância Ceará, o equipamento 
integra o pilar Tempo de Brin-
car, focado em garantir o direi-
to da criança ao brinquedo e à 
brincadeira. O espaço, voltado 
para as crianças de NIU1800-
dois a 12 anos, é cercado e com 
área de 200m² com brinquedos 
como casinha dupla com dois 
escorregadores, casinha du-
pla com um escorredor, duas 
gangorras, dois cavalinhos de 
mola e escorregador com ba-
lanço triplo.

De acordo com a primei-
ra-dama, o programa, que é 
voltado exclusivamente para 
crianças, visa a auxiliar no 
desenvolvimento infantil. “O 
Mais Infância Ceará foi ideali-
zado não só para a construção 

de creches, mas também para a 
formação dos profissionais que 
lidam com as crianças. Paralelo 
à isso, o programa oferece ain-
da espaços públicos para o de-
senvolvimento infantil porque 
compreendemos que a criança 
brincando está se desenvolven-
do”, afirma.

O prefeito do município, 
Zé Ailton Brasil, parabenizou 
Onélia Leite e explicou porque 
a Praça da Sé recebeu o novo 
espaço. “Quero parabenizar 
a primeira-dama do Estado, 
Onélia Leite, pelo excelente 
trabalho que vem realizando, 
principalmente na primeira in-
fância. Somos contemplados 
hoje com essa Brinquedopra-
ça, que já tornou-se uma atra-
ção para a população do Crato. 
Não teria local mais apropriado 
para a instalação desse equipa-
mento que a Praça da Sé, que 
é símbolo do Crato, cartão-
postal da cidade e que tem um 
intenso movimento de crianças 
nos fins de semana” salientou.

Personagem
A auxiliar de RH Leila 

Gonçalves, de 44 anos, levou 
a filha Luana, de 4 anos, para 
conhecer a Brinquedopraça e 
diz estar satisfeita com o que 
viu. “É muito importante você 
ter um local que possa visitar 
nos fins de semana, depois da 
missa e totalmente gratuito. E 
nós recebemos hoje esse es-
paço, que contempla todos os 
níveis de classes sociais. Estou 
aqui tentando ir para casa e 
não consigo porque minha fi-
lha está maravilhada com esse 
equipamento”, enfatizou.

Brinquedopraça
Consiste na instalação 

de novas estruturas de lazer 
- brinquedos - em praças já 
existentes e em bom estado de 
conservação. No Crato, a ini-
ciativa foi possibilitada pela 
parceria entre a gestão estadu-
al e a iniciativa privada, com a 
empresa Mallory. Já a prefei-
tura garante que o mobiliário 
urbano, iluminação e piso es-
tejam em bom estado de con-
servação, além da arborização 
do local.

O planejamento do Gover-
no do Ceará para o Programa 
Mais Infância Ceará prevê a 
entrega de 40 brinquedopra-
ças, 35 brinquedocreches e 
15 Praças Mais Infância. A 
cidade do Crato é o terceira a 
receber o novo espaço, que já 
foram entregues em Juazeiro 
do Norte e Itaitinga.

Reconhecimento
Na ocasião, Onélia Leite 

foi agraciada com uma placa 
de honra ao mérito pelos re-
levantes serviços prestados à 
infância do Ceará, através do 
programa Mais Infância Ceará. 
A homenagem foi das crianças 
do Pequeno Coral do Crato, 
que agradeceram a instalação 
do novo espaço de entreteni-
mento para os moradores do 
município. “É motivo de ale-
gria saber que estamos traba-
lhando com as políticas certas. 
Precisamos cuidar do nosso 
futuro e é isso que estamos 
fazendo, através das ações do 
programa dedicado à infância 
do Ceará”, finalizou.

Mais Infância Ceará: primeira-dama 
entrega “Brinquedopraça” no Crato

Wiarlen Ribeiro - Repórter
Célula de Reportagem

Fotos: Nívia Uchoa
Governo do Ceará

A GAZETA DE NOTÍCIA 
Um jornalismo sério, com  profissionalismo e probidade.

É isso que nos torna diferente

<< ENTREGA da “Brinquedopraça” em Crato feita pela primeira-dama Onélia Leite de Santana

AVISO DE RESULTADO
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 

O SEST – Serviço Social do Transporte torna público a 
adjudicação e homologação da concorrência nº 01/2016 
cujo objeto é selecionar empresas especializadas em for-
necimento de material odontológico para atender a clínica 
odontológica da unidade do SEST SENAT – Unidade B n° 
91 em favor da empresa H P. de Vasconcelos - ME CNPJ 
17.326.872/0001-47, no valor total de R$ 132.719,21, no 
dia 29/03/2017.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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O Prefeito Arnon Bezerra 
destacou a importância da par-
ceria entre Estado e Município 
e garantiu apoio para que o 
Programa seja implementado 
no Município

A Vice-Governadora do 
Estado, Izolda Cela, esteve na 
tarde desta terça-feira, em Ju-
azeiro do Norte, para apresen-
tar a proposta de implantação 
do Programa Ceará Pacífico, 
que vem sendo desenvolvido 
em cinco áreas prioritárias de 
Fortaleza, além de incorporar 
a ideia de atuar com projeto 
piloto no Norte e Sul do Es-
tado. Em Sobral, o programa, 
que tem interface em áreas 
como Saúde, Social, Educação 
e Segurança, foi implementado 
desde fevereiro deste ano. Já 
em Juazeiro do Norte, foram 
dados os passos iniciais para 
começar os trabalhos. 

Durante a reunião, ficou 
definido representante do Mu-
nicípio para dar os primeiros 
passos no processo de imple-
mentação do programa, que 
atuará nas áreas mais vulne-
ráveis. Nas localidades são 
adotadas as Unidades de Se-
gurança – Uniseg, para reali-
zarem ações efetivas nas áreas 
apontadas pelo projeto piloto. 
Um dos aspectos ressaltados 
pelos participantes, tem sido 
os resultados positivos obtidos 
no primeiro momento, a exem-
plo do Vicente Pizon, uma das 
cinco áreas de Fortaleza, com 
redução de cerca de 67% dos 
homicídios, crimes contra o 
patrimônio e roubos, contando 
também com menores índices 
de furtos e assaltos nas áreas. 

A reunião contou com a 
presença do secretariado do 
Governo Municipal, além da 

equipe técnica da Governado-
ra. Na ocasião, o Prefeito Ar-
non Bezerra destacou a impor-
tância do desenvolvimento de 
projetos integrados, entre Es-
tado e Município, e ressaltou 
que Juazeiro do Norte, mesmo 
sendo um dos menores muni-
cípios do Estado em área ter-
ritorial, ainda possui diversos 
problemas.

O gestor ainda lembrou da 
necessidade de ter, na cida-
de, pessoas capacitadas para 
exercerem as suas atividades, 
e consequentemente, darem os 
melhores resultados em busca 
do desenvolvimento. “Juazeiro 
do Norte quer pessoas capaci-
tadas para atuar pelo Municí-
pio”, ressaltou. 

Enfrentamento da violência 
em várias vertentes 

A Vice-Governadora desta-
cou importância do pacto com 
os poderes, a exemplo da As-
sembleia Legislativa, Tribunal 
de Justiça, e os órgãos do Esta-
do e Municípios, para atuarem 
no enfrentamento da violên-

cia, em suas várias vertentes e 
complexidades. “O que a vio-
lência tem gerado requer um 
olhar atento do Governo para 
o enfrentamento da questão”, 
afirma. O Programa Ceará Pa-
cífico conta com um comitê de 
governança, com participação 
de órgão como a Associação 
dos Municípios do Estado do 
Ceará (Aprece).  Conforme a 
Vice-Governadora, “o proces-
so de articulação pode dar mais 
força de enfrentamento”, es-
clarece. Ela ainda destaca que 
a violência, dentro do contexto 
que vem sendo trabalhada, tem 
muito a ver com o nível de vul-
nerabilidade das cidades. “Não 
é apenas um problema de polí-
cia”, aponta. 

Com a implantação do pro-
jeto, deverá haver um aden-
samento de políticas sociais e 
de segurança nas áreas mais 
afetadas, além de um monito-
ramento maior. Em Juazeiro 
do Norte, serão inseridos no 
programa os Territórios Prio-
ritários do Pacto, que estarão 
sendo trabalhados inicialmente 

com a interlocução de secretá-
ria de Desenvolvimento Social 
e Trabalho, Isabela Bezerra, 
juntamente com o Coordena-
dor Executivo do Programa 
no interior do Estado, Pádua 
Campos. O programa traba-
lha questões como a relação 
da polícia com a comunidade, 
mudando o enfoque na abor-
dagem do cidadão, inserindo 
a Ronda Maria da Penha, Ron-
da Escolar, além de promover 
um diálogo constante com as 
crianças e os moradores. 

A proposta de implantação 
do Programa, segundo o Co-
ordenador Executivo, Pádua 
Campos, chega num momento 
propício em Juazeiro do Norte, 
por ser início de gestão, e se 
torna possível implementar de 
forma organizada. Para isso, 
é necessário realizar um diag-
nóstico o mais amplo e profun-
do possível da realidade local, 
com estrutura de governança e 
comitê deliberativo, incluindo-
representantes do Estado, nas 
áreas de segurança, governo e 
judiciário local. 

Juazeiro do Norte deverá integrar o Programa 
“Ceará Pacífico do Governo” do Estado

Coordenação de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

Uma comissão de vereado-
res do Crato visitou o canteiro 
de obras do ‘Programa Minha 
Casa, Minha Vida’ no municí-
pio. O conjunto habitacional 
Filemon Limaverde, compos-
to por 982 casas, deveria ter 
sido entregue em 04 de outu-
bro de 2015.

Os vereadores observa-
ram o andamento das obras 
juntamente com os contem-
plados, acompanhados pelos 
responsáveis pela construtora 
Constantini e pelo prefeito do 
Crato, Zé Ailton Brasil. Já em 
Sessão na Câmara municipal 
e e diante do atrazo a Caixa 
Econômica Federal e a Cons-
trutora Constantini  se com-
prometeram concluir as obras 
e fazer a entrega das maradias 
até o dia 30 de abril.

O compromisso ficou de-
finido que a Construtora en-
tregaria as casas na data 
anunciada, ficando para a 
Prefeitura municipal concluir 
a iluminação públicajunta-
mente com a Coelce. O Gover-
no do Estado se comprometeu 
em construir a via de acesso. 
O prefeito Zé Ailton Brasil 
disse que estevena Caixa Eco-
nômica cobrando agilidade 
na conclusãodas obras pois 
as família necessitam com ur-
gência de suas moradias. 

Na opinião do vereador 
Amadeu de Freitas (PT) muita 
coisa ainda precisa ser feita, 
conforme destacou, o prazo 
aparenta não ser suficiente 
para a conclusão. “Porém 
esse foi um compromisso as-

sumido na Câmara Munici-
pal, diante da população e 
dos interessados”, relembra o 
parlamentar.

Para o vereador Pedro 
Lobo (PT), a construtora pre-
cisa aumentar a equipe de tra-
balhadores que atua no can-
teiro e promover horas extra 
para apressar as construções. 
“Penso que assim essa obra 
poderá ser entregue até o dia 
30. Mas para isso é preciso 
tomar essas duas medidas”.

Contemplada com uma das 
casas, Lívia Matias disse que 
não acredita que as casas do 
Conjunto Filemon Limaverde 
serja entregues no prazo es-
tabelecido. “Têm casas ainda 
londe de ser concluida; Está 
faltando muita coia para ser 
feita. Quando você chega aqui 
e olha da portaria a casa está 
bem bonitinha, pintada, mas 
quando você olha por dentro 
ela não tem nada.”

Avaliação
A expectativa é de que 

vinte casas sejam concluídas 
por dia, segundo disse aos 
moradores o responsável pelo 
canteiro de obras. Pelo menos 
150 casas ainda precisam de 
acabamentos, como revesti-
mento cerâmico e colocação 
de forro.

A comissão de vereado-
res avaliou, inicialmente, que 
o prazo pode ser insuficiente 
para a entrega do conjunto. 
Um relatório da visita será fei-
to pela comissão e divulgado 
em Sessão. Visitaram o cantei-
ro de obras os vereadores Adil 
Sampaio (SPC), Amadeu de 
Freitas (PT), Antônio de Mano 
(PPL), Pedro Lobo (PT), Ro-
berto Anastácio (PTN), Thiago 
Esmeraldo (PP) e Vicência Le-
andro (PMN).

Comissão de vereadores 
do Crato visita obras do 
“Minha Casa, Minha Vida”

<<COMISSÃO de Vereadores, prefeito Zé Ailton e um grupo dos ad-
querentes, futuros moradores das casas

Robson Roque - Assessoria 
de Comunicação da

Câmara Municipal do Crato

<< REUNIÃO para planejamento e ingresso de Juazeiro do Norte no Programa “Ceará 
Pacífico”. Entre os presente a vice governadora Isolda Cela e o prefeito Arnon Bezerra

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
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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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No final do ano passado 
todos concordavam que a pro-
dução de cana em 2017 seria 
menor que em 2016, devido, 
principalmente, à insuficiente 
renovação dos canaviais e as 
adversidades climáticas que 
afetaram os canaviais. Porém, 
agora, as projeções mais re-
centes para a safra 2017/18, 
que tem início em abril, mos-
tram que os analistas estão 
divididos. Enquanto alguns 
acreditam em crescimento da 
moagem, outros não projetam 
avanço relevante.

O otimismo aumentou, mas 
a harmonia inicial das em-
presas que já arriscaram seus 

palpites se desmanchou. O 
bom clima experimentado nas 
lavouras no último mês forta-
leceu as divergências e incer-
tezas destacadas no passado, 
quando as primeiras projeções 
foram realizadas.

Em dezembro, as dúvidas 
sobre como a colheita avan-
çaria em 2017/18 estavam 
relacionadas com o desenvol-
vimento final da safra atual. 
Agora, no final da safra em 
andamento, a responsabilidade 
foi jogada, mais uma vez, nas 
mãos do clima.

O clima chuvoso e benéfi-
co para o desenvolvimento da 
cana em janeiro, e que segue 
nos primeiros dias de feverei-
ro, fez com que duas consul-
torias apontassem para uma 
melhora significativa, Datagro 
e Agroconsult. 

A  expectativa que esse cli-

ma perdure fez com que estas 
estimativas se tornassem mais 
otimistas.

Mas nem todos estão fa-
zendo a mesma leitura. Para os 
especialistas da FG/A, Platts e 
Pecege, ouvidos pelo novaCa-
na, ainda é cedo para acreditar 
em melhora significativa.

Com as novas estimativas 
publicadas e a revisão de algu-
mas instituições, a média das 
projeções de moagem para a 
região Centro-Sul subiu para 
589 milhões de toneladas de 
cana moída, ante a média an-
terior de 587 milhões de tone-
ladas.

Para o comparativo das es-
timativas de safra 2017/18 do 
portal novaCana foram compi-
ladas projeções de 12 institui-
ções:

• Archer
• Agroconsult 

As estimativas atuais da cana de açúcar para a Safra 2017/2018

• Banco Pine
• Datagro
• FG/A
• Green Pool
• INTL FC Stone
• Platts

• Sucden
• São Martinho
• Societe Generale
• Unica
Pesquisa feita em 

fevereiro/2017 Média das pro-

jeções de safra 2017/18
Comparativo entre as mé-

dias das estimativas coletadas 
até dezembro/2016 com as mé-
dias das projeções atualizadas 
no mês de fevereiro/2017

Mais de 25 mil produtores 
de cana do NE, através das li-
deranças das suas entidades de 
classe nos estados produtores 
da região, depositarão na pró-
xima segunda-feira, na sede 
da Associação dos Plantadores 
de Cana de Alagoas, grande 
esperança que o ex-presidente 
do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB/AL), atual líder do 
partido do presidente Temer no 
Senado, possa atuar em defesa 
de medidas públicas emergên-
cias e estruturadoras diante do 
sexto ano seguido de seca na 
região. O cenário é bem adver-
so. Já há uma previsão de 30% 
de redução mínima da nova sa-
fra, após déficits anteriores em 
anos seguidos de estiagem. A 
União Nordestina dos Produ-
tores de Cana (Unida), recebi-
da na última semana pelo po-
lítico em Brasília, apresentará 
então um projeto para o setor 
com ações estratégicas para 
buscar reduzir os efeitos e ce-
nários adversos diante da seca 
que avança contra os milhares 
de canaviais nordestinos.

A Unida apresentará cinco 
medidas, sendo três urgentes e 

duas mais sustentáveis. Alexan-
dre Andrade Lima, presidente 
da Unida, avalia que a implan-
tação delas poderá retomar a 
viabilidade socioeconômica da 
atividade canavieira da Zona 
da Mata da região, mesmo 
com a baixa pluviosidade anu-
al. Além disso, ele garante que 
poderá incrementar a produção 
nordestina, já que os projetos 
oportunizarão até a duplicação 
da atual produtividade da cana 
e assim restabelecer milhares 
de postos de trabalho, gerando 
emprego e renda através desta 
cadeia produtiva.

As ações urgentes a serem 
solicitadas visam reduzir parte 
do prejuízo financeiro do pro-
dutor diante da significativa 
devastação dos canaviais, so-
bretudo em PE, AL e SE. Hou-
ve uma elevada mortandade da 
socaria. Assim, o primeiro plei-
to do projeto do setor reivindi-
cará a prorrogação da validade 
de uma lei federal que garantia 
subvenção da cana nordestina. 
Esta lei (12.999/2014) venceu 
e não foi paga no prazo origi-
nal previsto.

Outra ação emergencial a 
ser solicitada visa evitar a pe-
nalização do agricultor que 
não terá como honrar com seus 

financiamentos bancários por 
conta de mais um ano de pre-
juízos com a seca, recorrente 
desde o ano de 2011. “Desse 
modo, apresentaremos ao se-
nador a necessidade da altera-
ção da Lei  13.340/ 2016, esta 
que beneficia os produtores 
com dívidas adquiridas até 
2011, sendo, portanto, neces-

Cinco medidas para reerguer a cultura da cana, mesmo com a seca no NE

sária a extensão deste prazo 
para até o 2016″, diz Andrade 
Lima. Além disso, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
também precisa será acionado 
para permitir que seja autoriza-
do o parcelamento das dívidas 
do setor por cinco anos.

Em relação as ações susten-
táveis, a Unida, entidade que 

representa todas as associações 
e sindicatos dos plantadores de 
cana nordestinos, reivindica-
rá a adoção de um programa 
para aumentar a capacidade 
de armazenamento de água, 
através da construção de pe-
quenas barragens na região 
da Zona da Mata Canavieira. 
“Pleitearemos ainda a criação 

de um programa para finan-
ciar a compra de equipamentos 
para irrigação”, conta Andrade 
Lima, que, embora diante da 
crise econômica do país, depo-
sita esperança para que os plei-
tos possam avançar para reer-
guer esta atividade produtiva 
em uma região de importância 
socioeconômica

< CHUVAS insuficientes para que seja projetada uma supersafra para 2017/2018

Release  
Revista NovaCana

Release  
Revista NovaCana

< ESPERANÇAS no Senado Renan Calheiros - no centro da foto, líder do presidente Temer no Senado, para que possa 
atuar em defesa de medidas emergências na canicultura para enfrentar o sexto ano seguido de seca na região.

Nos últimos seis meses, 
além do produtor de cana do 
NE enfrentar os problemas com 
a seca, também tem encarado a 
redução do preço da cana em 
função sobretudo do cresci-
mento da importação nacional 
do etanol de milho dos EUA, 
que tem ficado quase todo só na 
região (80%). Neste período, 
em plena época de produção 
do etanol de cana no NE, o país 

elevou em 62% o volume da 
importação do produto em re-
lação ao ano anterior. A União 
Nordestina dos Produtores de 
Cana (Unida) denuncia que a 
situação tem depreciado o pre-
ço da cana no mercado regional, 
já que o etanol local, que sofre 
com tal concorrência do etanol 

estrangeiro, representa 42% na 
composição da precificação da 
cana. No Estado de Pernambu-
co, por exemplo, a queda já ul-
trapassa os 11%.

Desde quando recomeçou 
a entrada do etanol importa-
do em novembro, o preço da 
cana só fez cair e continua. O 
levantamento da Associação 
dos Fornecedores de Cana de 
Pernambuco (AFCP) aponta 
que era R$ 104,28 por tonelada 
em novembro, recuando a R$ 
100,10 (dezembro) R$ 100,82 
(janeiro), R$ 99,82 (fevereiro), 
R$ 95,56 (março) e R$ 92,70 
(abril). O reflexo negativo da 

importação fez cair ainda o 
preço do etanol a base da cana 
produzido no estado. Neste pe-
ríodo, o etanol anidro teve uma 
queda de 12,6% e o etanol hi-
dratado também depreciou em 
6,8%. 

O cenário é similar nos de-
mais estados produtores de eta-
nol nordestino. Por esta razão, a 
AFCP e a Unida, que agrega to-
das as associações de plantado-
res de cana da região, bem como 
a Federação Nacional da classe 
canavieira (Feplana) defendem 
a interrupção da suspensão da 
taxação de 20% do etanol dos 
EUA que o Ministério da Agri-

Importação de etanol dos EUA reduz preço da cana no nordeste
cultura do Brasil tem concedido 
ao país estrangeiro deste o ano 
de 2011. “O ministro inclusive 
já sinalizou ser favorável a vol-
ta da referida taxação quando se 
reuniu com dirigentes do setor 
sucroenergético da região”, fala 
Alexandre Andrade Lima, pre-
sidente da Feplana, Unida e da 
AFCP. O ministro já encami-
nhou o pleito para a Câmara de 
Comercio Exterior.

“Contudo, mesmo com o 
Fórum Sucroenergético Nacio-
nal, composto pelos setores dos 
produtores e dos industriais da 
área no país, sendo favorável a 
volta da taxação para evitar o 

caos no mercado nacional com 
impactos no NE, a entidade das 
usinas paulistas (Unica), que, 
de início era contra, vem ago-
ra isoladamente propor a taxa-
ção menor na ordem de 16%, 
quando o valor que o setores 
pleiteiam é de 20%”, critica ve-
emente Andrade Lima a postu-
ra adotada unilateralmente pelo 
órgão. Frente ao imbróglio, a 
Feplana reforçou ontem (5) 
junto ao Ministério da Agricul-
tura, na pessoa do ministro inte-
rino Eumar Novacki, por meio 
de ofício, a urgência da referida 
retomada da taxação de 20% do 
produto.

Robério Coutinho 
Assessoria de Imprensa

da AFCP/Unida
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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
Durante a nossa vida: Conhecemos pes-
soas que vêm e que ficam, outras que vêm 
e passam.
Existem aquelas que, vêm, ficam e depois 
de algum tempo se vão.
Mas existem aquelas que vêm e se vão 
com uma enorme vontade de ficar...

Charles Chaplin 

Gabriela Lóssio, Cratense 
16 anos, iniciou a carreira de 
modelo profissional em setem-
bro de 2016. No dia 18 de Mar-
ço de 2017 concorreu ao Miss 
Teen Ceará, representando a 
cidade do Crato e conseguiu a 
quinta colocação dentre 30 lin-
das meninas representando seus 
respectivos municípios.

Desde a infância a jovem 
apresenta desenvoltura nas pas-
sarelas e ao se tornar Miss Teen 
Crato 2017 teve seu um sonho 
realizado. Com isso nasceu o 
desejo de querer ir mais longe 
seguindo a profissão que sem-
pre almejou.

Nos dias 29 e 30 de abril 
deste ano Gabriela pretende 
participar da primeira edição do 
concurso de Miss Brasil fashio-
nista no mais famoso parque 
aquático do mundo Wet’n Wild 
em Itupeva-SP, onde modelos 
de todo o pais estarão abrilhan-
tando o evento.  A premiação 
será a inscrição na etapa inter-
nacional. Outro importante con-
curso que pretende participar é 
o Miss Teen Terra que aconte-
cerá em 28 de Julho deste ano, 
em Curitiba PR, onde a primei-
ra colocada passará para a eta-
pa internacional no Miss Teen 
Earth 2017 no Equador. Gabrie-
la Lóssio busca patrocinadores 
para seguir sua carreira adiante 
e resgatar a cultura de eleger 
misses que são as embaixadoras 
da nossa região.

Gabriela busca sonhos nas passarelas

Contato- Sara Lóssio- 087 99956 5449
Gabriela Lóssio – 088 999170471
Life Professional Coach- Líder Coach de Alta Performance
Instrutora de Educação Profissional Gestão e Comunicação
Professora Universitária - 88 997650178- 88 99681613

Informes de:
Herminia Rachel Saraiva - Jornalista

Fonte da Caiana: Reflorestamento 
em área devastada pelos incêndios

As bolas de sementes ou 
bombas de sementes são co-
nhecidas por proteger as se-
mentes das intempéries, evitar 
que sejam comidas por aves 
ou outros animais, fornecer 
nutrientes logo após sua ger-
minação até o rompimento da 
bola ou bomba.

Com as primeiras chuvas, 
as bolas de sementes se abrem, 
estando os germens já aptos a 
se desenvolverem. Essa técni-
ca foi inventada pelo japonês 
Masanobu Fukuoka que abo-
minava as culturas com adu-
bos orgânicos e inseticidas.

Como na encosta da Serra 
do Araripe é difícil o acesso 
e praticamente impossível fa-
zer um replantio das árvores 
queimadas, o geólogo Yarley 
Brito foi buscar a ideia do ja-
panês Fukuoka e com a ajuda 
do empresário Gilmar Bender 
foi possível jogar as sementes 
e breve repovoar com árvo-
res nativas toda mata ciliar da 
Fonte da Caiana, de princípio.

O projeto “Hidroambien-
tal” levado a efeito pela SAA-
EC está envolvendo milhares 
de estudantes da Rede Escolar 
do Crato para durante este ano 

<< BOMBAS jogadas pelo empresário Gilmar Bender de seu helicópero 
sobre a área devastada e onde fica a Fonte da Caiana um das principais 
dos mananciais do Crato, que se deteve ao projeto da SAAEC

<< YARLEI E GILMAR no Projeto Hidroambiental. Reflorestar com as 
bombas de sementes arremessadas de helicóptero

Equipe da SAAEC e da 
Reportagem local

As águas do Velho Chico chegaram ao final do Eixo Leste. Em 10 meses, com muita 

determinação, o governo federal acelerou as obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco. A viagem começou na barragem de Itaparica, na divisa entre os estados da 

Bahia e de Pernambuco. Percorreu mais de 200 quilômetros até o Açude de Poções, 

em solo paraibano. São cinco aquedutos, 12 reservatórios e seis estações de bombeamento 

que elevaram as águas do Velho Chico a uma altura de mais de 300 metros. E o resultado 

está aí: a água já chegou a Sertânia, no estado de Pernambuco, e a Monteiro, na Paraíba. 

E, a partir deste ponto, passa a beneficiar cidades e comunidades abastecidas pela bacia 

do Rio Paraíba. Para conhecer os avanços da obra, acesse aaguachegou.com.br

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONALÁgua, futuro e cidadania para mais brasileiros.

A água do Projeto de Integração do São Francisco 

chega aos estados de Pernambuco e da Paraíba

 O VELHO CHICO ESTÁ CUMPRINDO 
 O SEU DESTINO DE LEVAR ÁGUA 

 E FUTURO PARA MAIS BRASILEIROS
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de 2017 reflorestar outras áreas 
principalmente onde há fontes e 
vertentes de água.

Trata-se de um projeto de 
grande monta, essencial para pre-
servar as matas ciliares de deze-
nas de fontes do sopé da serra.

O reflorestamento da Serra do 
Araripe, mesmo diante de vários 
projetos do IBAMA, não tem 
provocado interesse da cúpula 
da instituição em Brasília. Dai a 
necessidade da intervenção local 
de órgão como à companhia de 
água do Crato - SAAEC e pes-
soas da comunidade que querem 
resguardar toda Área de Proteção 
Ambiental do Araripe para que 
no futuro haja matas, florestas 
preservando as fontes de água.

ACONTECEU


