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Prefeitos do Crajubar encontram municípios com R$ 
100 milhões em dívidas, mas marcam 100 dias com 
planos para governos em ritmo de desenvolvimento

A palavra mais usada nas 
reuniões promovidas pelos 
prefeitos para assinalar os 100 
dias das novas administrações 
nas prefeituras de Juazeiro do 
Norte, Barbalha e Crato foi 
“dívidas” que somadas ultra-
passam aos R$ 100 milhões. 
Contas e rombos com suas 

particularidades. Parcelamen-
tos, fornecedores, funcioná-
rios e principalmente a falta 
de comprovantes de despesas, 
gastos e dinheiros que sumi-
ram sem deixar rastros. Há 
ainda recursos que não mais 
existem e que devem ser de-
volvidos para os cofres fede-
rais porque as obras não foram 
executadas.

Diante desse painel de dí-
vidas os prefeitos: de Juazei-

ro - Arnon Bezerra, do Crato 
- Ailton Brasil e de Barbalha 
- Argemiro Sampaio não pu-
deram apresentar grandes re-
alizações em obras e desen-
volver os programas da saúde, 
educação e social em sua ple-
nitude. Se detiveram por esses 
primeiros 100 dias em avaliar 
situações, contabilizar as dívi-
das e arrumar a casa para então 
começar suas administrações. 

Os gestores municipais, até 

as administrações passadas, 
não se preocupavam com a 
exatidão matemática das con-
tas pública porque não havia e 
ainda não há acompanhamen-
to nem fiscalização no manejo 
do erário.

Os três prefeitos do triân-
gulo Crajubar trabalham so-
bre projetos e metas aspirando 
ajuda dos governos estadual 
e federal para poder cumprir 
suas promessas de campanha 

e as próprias obrigações ine-
rentes aos seus cargos.

Arnon Bezerra apresentou 
demoradamente o funciona-
mento da máquina pública de 
Juazeiro e disse que vai fazer 
tudo funcionar restabelecendo 
a ordem, enquanto José Ail-
ton mostrou planos e projetos 
para serem desenvolvidos nos 
próximos quatro anos no mu-
nicípio do Crato e Argemiro 
Sampaio publicou um jornal 

institucional anunciando al-
guns avanços como: reajustes 
de salários, pôs fim a greve na 
saúde. aumento de vagas nas 
escolas e quitou precatórios, 
além de  profundas mudanças 
no serviço público de Barba-
lha.  Foi unânime a queixa das 
dívidas que vão, ainda por um 
bom tempo, emperrar o bom 
desenvolvimento dos servi-
ços público nos três principais 
municípios do Cariri.

Da Reportagem local

<<ARNON mostrou o funcionamento da máquina pública e 
disse das dificuldades financeira da Prefeitura de Juazeiro

<< ARGEMIRO anuncia profundas mudanças para o municí-
pio de Barbalha e publica jornal com suas metas

<< ZÉ AILTON falou de dificuldades e que está havendo cor-
tes de pessoal a partir de assessores comicionados

Criadores 
selecionam 
plantel para 
produção 
de leite que 
não causa 
alergia

O Criatório Villefort se-
lecionou seu plantel para a 
produção de leite e derivados 
saudáveis. Virgílio Villefort 
acredita no potencial desse 
mercado, porque a população 
está preocupada com saudabi-
lidade e as pesquisas indicam  
crescimento forte de produtos 
especiais e diferenciados no 
Brasil e no mundo.      Pag 06

Banco do Nordeste visa trazer tecnologias 
israelenses para melhorar gestão das águas

No que depender do Banco 
do Nordeste, tecnologias uti-
lizadas em projetos de gestão 
das águas em Israel, país que 
venceu a crise hídrica com 
fortes investimentos em ino-
vação, serão implementadas 
nos estados nordestinos, para 
melhorar a convivência com a 
seca no Semiárido.     Pág 06

Entre os principais fatos
de 2016  foi destaque a

agricultura irrigada  israelense
que é  tecnicamente uma das

mais vançadas do mundo.

FOTO ILUSTRAÇÃO

LEIA MAIS
O Editorial: “Nordeste poderá 
ter tecnologia agrícola de Isra-
el” na visao do Banco do Nor-
deste será um grande passo na 
convivência com a seca. “Ma-
nifesto branco” uma opinião do 

grande escritor português sobre 
a pureza e que nada é proibido. 
“A lista da Corrupção” abaliza-
da comentário inerente ao mo-
mento político de Hildeberto Ja-
macaru de Aquino.        Pág 02
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D. João da Câmara,
um bom homem
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

A lista da corrupção
Hildeberto Jamacaru 

de Aquino é 
cratense, cronista e 
corretor de imóveis 

residente em
Russas Ceará

Manifesto branco

EDITORIAL

Nordeste poderá ter tecnologia 
agrícola israelense

A lista dos que serão investigados 
por CORRUPÇÃO, liberada pelo mi-
nistro Edson Fachin, do STF, e que 
assombrou e indignou todo o País, é 
apenas parte da latrina fétida da cor-
rupção que arraigada no Brasil. Surgi-
rão ainda muitos outros nomes, até de 
“ex” que ocupavam cargos públicos e 
outros mais. Atentem bem que o que 
causou tanta celeuma foi a delação de 
apenas uma das empresas, a Odebre-
cht. Faltam as delações da Andrade 
Gutierrez, OAS, Camargo Correia, 
Queiroz Galvão, Galvão Engenha-
ria, Construcap etc. Aguardemos que 
virão também à tona os escândalos 
do BNDES e a devassa dos Fundos 
de Pensões como a PETROS (Petro-
brás); PREVI (BB); FUNCEF (Caixa 
Econômica); POSTALIS (Correios) 
etc. É um mar de lama e ladroagem 
que nos deixa atônitos, enfurecidos! 
Não podemos CALAR! Exerçamos 
nossa CIDADANIA, destemidamen-
te, pelo País, pelos nossos filhos e por 
nós!!!

É insultuoso tomar conhecimento 
da quantidade de políticos, em espe-
cial daqueles bazofiadores que nas 
suas jactâncias pernósticas posam de 
“dignos” e “legítimos” representan-
tes do povo... E será que os que não 
estavam envolvidos diretamente não 
pecavam também por omissão?

Resta-nos agora esperar que nos-
sa Corte Maior da Justiça, o STF e 
demais instâncias do Judiciário assu-
mam, porque imperioso, a atribuição 
de imprimir a MÁXIMA CELERI-
DADE nos julgamentos. Criem muti-
rões, o que for necessário. É hora de 
se redimir perante a Nação. Não dá 
mais para tolerar essa lerdeza crôni-
ca que se lhe é atribuída e que, por 
vezes, é que alimenta essas ações 
delituosas, de quem quer que seja, 
em especial de políticos. Celeridade 
nos julgamentos é o que se impõe! O 
País precisa se recompor e caminhar 
e celeremente, posto que já perdemos 
muito tempo!

Não deixemos de fora as em-
presas, punindo-as adequadamente, 
obrigando-as a restituir, com a devi-
da correção, tudo que foi afanado do 
País. Conceda-se até os benefícios das 
delações premiadas aos diretores que 
se dispuserem a colaborar, mas não se 
deixe de cobrar o que ao POVO do 
Brasil é devido. Que fechem se não 
tiverem condições.

Quanto aos políticos que compro-
vadamente corruptos, lamenta-se que 
não exista a pena de morte e cujas 
execuções por decorrência dos seus 
atos criminosos deveriam ser transpa-
rentes, em praças e outras instituições 
que PÚBLICAS. Os danos causados 
à nossa Sociedade são criminosos, 
execráveis e irreparáveis!

E VIVA e louve-se a Lava-Jato, 
a Procuradoria Geral da República, 
a diligente Polícia Federal e todos 
aqueles que contribuírem para expur-
gar nosso Brasil alijando, definitiva-
mente, da vida pública todos esses 
CORRUPTOS! E a parte que cabe 
a cada cidadão é NÃO votar em ne-
nhum dos nomes que envolvidos nes-
sa maior tragédia nacional!!!

Dom João da Câmara era admi-
rado por todos, que tiveram a felici-
dade de, com ele, terem convivido.

Era poeta notável, e grande dra-
maturgo. - Em 1901 foi candidato 
ao Prémio Nobel de Literatura.

- Todavia, decorrido mais de 
cem anos da sua morte, é, para a ge-
ração actual, um desconhecido.

Mas se é de admirar a obra – que 
é excepcional, – não é menos digno 
de relevo o exemplo que deu, com a 
conduta exemplar da sua vida.

Como homem de teatro, que era, 
os contemporâneos, que não lida-
vam com ele, pensavam que era um 
bom vivant, por conviver com actri-
zes de nomeada.

Estavam redondamente engana-
dos. Além de escrupuloso consigo, 
em matéria moral, tinha particular 
cuidado na educação dos filhos, 
recomendando-lhes que não desco-
rassem as suas orações.

Segundo Pedro Pinto. “ Era do-
tado de uma modéstia de trajo e de 
maneiras que a todos encantava, 
granjeando a estima e a veneração 
dos mais altos aos mais humildes” 
– “ Occidente” – 10/01/1908.

Entre os numerosos episódios, 
que se contam, episódios comoven-
tes, que só Homem extremamente 
bondoso, poderia ter vivido, há o 
célebre caso das botas:

Aluno, de fracos recursos, não 
tendo calçado decente para se apre-
sentar num importante encontro, 
lembrou-se que o professor calçava 

o mesmo número.
Foi bater-lhe à porta. D. João da 

Câmara ouviu comovido o insólito 
pedido. Compreendeu a aflição do 
rapaz. Foi ao quarto. Buscou as úni-
cas botas que possuía…

Já ia alta a manhã e o dramatur-
go não saia do quarto. Preocupado, 
um filho, foi verificar a razão da de-
mora, e encontrou-o deitado.

Pensou que o pai estivesse doen-
te; mas, após breve interrogatório, 
este declarou-lhe, muito encolhido, 
o que acontecera.

Ficou espantado com o que 
ouvira, e inqueriu: porque não lhe 
emprestara as botas novas, que lhe 
haviam oferecido; ao que D. João 
da Câmara, repostou:

 Essas apertam muito… Meu fi-
lho! Ele tem o meu pé! 

Era assim D. João da Câmara, 
ilustre descendente de João Gonçal-
ves Zarco.

A extraordinária actriz Maria 
Mattos, tinha por ele verdadeira ve-
neração: sempre que sentia dificul-
dades ou problemas sérios, desloca-
va-se ao cemitério e rezava junto do 
jazigo do escritor – segundo narra 
Dona Emília Almeida Garrett, em 
carta endereçada à mãe, datada de 
25/06/1910.

Homens como D. João da Câma-
ra deviam ser lembrados nas nossas 
escolas, com exemplo a seguir pela 
juventude, que tão desvairada anda; 
mas, infelizmente, nos nossos dias, 
ser bom: é sinónimo de imbecilidade.

Talvez te pareça que já não po-
des ver com pureza, talvez te pareça 
que perdeste essa capacidade entre 
as coisas reais, como quem perde 
uma chave na rua, como quem per-
de a carteira. A diferença entre um 
sentido e uma chave ou uma cartei-
ra, por exemplo, é que um sentido 
pode materializar-se na palma da 
mão, não é feito de ferro. Se pre-
cisares de renascer, renasce. É per-
mitido renascer. Na verdade, nada 
é proibido.

Nada é proibido.
Pureza, repito a palavra apenas 

pelo prazer de articulá-la. Experi-
menta. Se te sentires ridículo ao fa-
zê-lo, sabe que essa é uma armadi-
lha que deixaste que te colocassem. 

Ignora-a. Diz: Pu-re-za. Ao fazê-lo, 
é como se cantasses no duche ou no 
trânsito. Sorri.

O que é um deus? Por favor, não 
me faças perguntas dessas. Faz per-
guntas para dentro de ti. Só as tuas 
respostas são válidas. O sol ilumi-
na tudo. Senta-te ao sol e sente-o. 
Assim, com aliterações e tudo o que 
mereces. Tu és tão natural como 
uma árvore. As preocupações que te 
dobram a pele do rosto e que te apo-
quentam os músculos das costas, 
os pesadelos com que acordas de 
manhã podem dissolver-se no lago 
imaginário que fores capaz de criar 
diante de ti. Repara, é sempre fim 
de tarde nesse lago, tem sempre paz 
e descanso. Está tudo feito.

José Luis Peixoto um 
dos grandes escritores 

portugueses da atualidade. 
Suas obras apresentam 

assinalável coesão formal
e temática.

O Banco do Nordeste do 
Brasil, sempre na vanguarda do 
incentivo aos avanços tecnológi-
cos, desta feita põe em pauta a 
irrigação no semi-árido, uma so-
lução plausível para que o nor-
destino não continue na luta para 
combater as secas, mas aprender 
a conviver com elas, como se faz 
em Israel, nos Estados Unidos e 
em outros locais insólitos. Des-
ta feita o BNB vai trazer para o 
Brasil as novas tecnologias da 
irrigação por gotejamento de Is-
rael, assunto que foi destaque no 
mundo todo no ano de 2016.

Engenhosidade israelense
O Deserto de Negev, em Isra-

el, espécie de comunidade agrí-
cola, onde para cultivar alimen-
tos em uma das regiões mais 
áridas do mundo, os israelen-
ses desenvolveram tecnologia 
própria, que virou produto de 
exportação.  A Agricultura em 
Israel é um dos aspectos eco-
nômicos mais desenvolvidos. 
Israel é um grande exportador 
de produtos hortícolas e frutí-
colas, e líder mundial em pes-
quisa agrícola, apesar de sua 
geografia extremamente hostil à 
prática das atividades agrícolas. 
Mais da metade do país é com-
posta de solos desérticos, com 
pouquíssima incidência pluvio-
métrica e um clima hostil. 

A agricultura e a força de 
trabalho interna produzem 95% 
dos produtos naturais consu-
midos dentro de Israel. Os 5% 
restantes são complementados 
com importações de cereais, se-
mentes oleaginosas, carne, café, 
cacau e açúcar.

Israel possui seus tipos ex-
clusivos de comunidades agrí-
colas, seus sistemas foram de-
senvolvidos nos primórdios da 
imigração judaica para a antiga 
Palestina, no século XIX, e ser-
viram como atrativos para o es-
tabelecimento dos colonos que 
fundaram o moderno Estado de 

Israel a partir de 1948. 
A escassez de recursos hídri-

cos é o maior problema que a 
agricultura de Israel enfrenta. A 
chuva cai entre os meses de se-
tembro e abril, com uma distri-
buição desigual entre as regiões 
do país. A quantidade de preci-
pitação é diminuta. Os recursos 
anuais de água renovável são 
utilizados apenas 75% na agri-
cultura. A maioria das fontes de 
água doce de Israel é adminis-
trada pelo Estado e estão con-
centradas no norte do país.

A maior parte da agricultura 
de Israel é baseada em princí-
pios cooperativos, criados no 
final do século XIX e que evo-
luiu até sua forma atual ao lon-
go do século seguinte. Israel é 
o berço de duas formas exclusi-
vas de assentamentos agrícolas: 
comunidade coletiva em que os 
meios de produção, responsa-
bilidades e lucros são de pro-
priedade geral, e vila agrícola 
onde cada família tem direito 
a manter a sua própria casa e 
trabalhar em sua própria terra, 
enquanto a compra e comercia-
lização são realizadas de forma 
cooperativa.

Devido às enormes diferen-
ças de tipos de solo e do clima 
em todo o país, Israel é capaz 
de cultivar uma grande varieda-
de de produtos, mesmo com um 
território tão reduzido. A pro-
dução israelense inclui sorgo, 
trigo e milho.

O nordeste do Brasil é muito 
menos insólito que Israel, sem-
pre chove qualquer coisa. No 
entanto há as irregularidades em 
seus invernos, as chuvas nunca 
chegam em quantidade que se 
possa garantir a agricultura e 
recarrega de suas reservas.

Um moderno sistema de 
gotejamento com a tecnologia 
israelense atrelado a força dos 
ventos para bombear as águas 
seguramente o problema das 
secas chegará ao seu fim.   

Quando todos têm liberdade pra 
falar de tudo, é bom contar com 
quem tem responsabilidade em 

tudo o que escreve.

3 de maio 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
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O município do Crato obte-
ve ontem, terça-feira, 25, a re-
novação do seu Certificado de 
Regularidade Previdenciária - 
CRP efetivada com sucesso.

O CRP é uma certidão de 
nada consta emitida pelo Mi-
nistério da Previdência Social- 
MPS, indicando que o muni-
cípio, que possui seu Regime 
Próprio de Previdência - RPPS 
PREVICRATO, está legaliza-
do em todos os critérios exi-
gidos pelo MPS e que através 
dessa certidão o Crato perma-
nece apto a receber todos os 
incentivos (recursos) oriundos 
do Governo Federal. 

O Presidente da PREVI-
CRATO Antônio Albuquer-
que salienta que atualmente o 
Crato além de conseguir man-
ter todos os critérios do seu 
extrato previdenciário regu-
lares, incluindo o critério dos 
repasses previdenciários, foi o 
único município da região do 
caririapossuir regime próprio 

de previdência, que obteve 
a oportuna renovação de seu 
CRP.

Secretária de Educa-
ção do Crato participa 
de Fórum de dirigen-

tes municipais
A Secretaria de Educação 

do Crato Otonite Cortez está 
participando do o 16º Fórum 
Estadual da Undime Ceará, 
em Fortaleza. O evento que 
acontece nos dias 26, 27 e 28 
de abril é destinado aos diri-
gentes municipais de educa-
ção, técnicos das secretarias 
de educação e educadores em 
geral. A programação aborda 
temáticas como: Base Nacio-
nal Comum Curricular, Piso 
Salarial do Magistério, finan-
ciamento da educação, Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb), 
Planos de Cargos e Carreiras, 
programas e projetos federais 
e a plataforma Conviva Edu-
cação.

A União Nacional dos Di-
rigentes Municipais de Educa-

ção (Undime) é uma associa-
ção civil sem fins lucrativos 
que tem por missão articular, 
mobilizar e integrar os diri-
gentes municipais de educa-
ção para construir e defender 
a educação pública com quali-
dade social.

Prefeito do Crato se 
reúne com sindicato 

dos servidores munici-
pais e apresenta Proje-
to de Lei e calendário 

de pagamento 

Crato é o único município da região a obter a renovação 
do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária

Crianças da comunidade 
Vila Nova, no bairro Granjeiro, 
tiveram uma manhã repleta de 
aprendizado e lazer na manhã 
de hoje (sábado, 29). 

A Sociedade Anônima de 
Água e Esgoto do Crato (SAA-
EC), através do Programa 
de Educação Hidroam-
biental, promoveu uma ca-
minhada com lançamento 
de bombas de sementes 
produzidas pelas próprias 
crianças na última sema-
na. A ação contou com a 
presença do presidente da 
SAAEC, Yarley Brito, e 
depois do café da manhã 
na capelinha da comuni-
dade, as 1.500 bombas de 

sementes foram lançadas 
pelas crianças em torno da 
comunidade Vila Nova e 
ao pé do Rio Granjeiro. 

Sementes de romã bra-
va, maracujá-peroba, ipê-roxo, 
mucunã e jatobá foram usadas 
nas oficinas realizadas na co-
munidade Vila Nova e Novo 
Horizonte. Dona Maria, mora-
dora e liderança na Vila Novo 
Horizonte aprendeu a técnica 
e com o auxílio da equipe da 
SAAEC ensinou para diversas 
crianças da comunidade.

Para a consultora do Núcleo 
de Educação Hidroambiental 
da SAAEC, Cristina Diogo, 
“o grande desafio é produzir as 
bombas de sementes e lançá-las 
no próprio entorno, para 

que a comunidade possa 
estar monitorando o processo 

de crescimento e de explosão 
das bombinhas’’. Para ela, é de 
fundamental importância que a 
sociedade cratense se conscien-
tize quanto ao momento crítico 
pelo qual a Chapada do Araripe 
passa com o número crescente 
de incêndios e desmatamentos. 
Ela também chama a atenção 
da população para o Soldadi-
nho do Araripe, ave nativa da 
Chapada do Araripe, que corre 
risco de extinção caso não haja 
reflorestamento. 

A SAAEC monitora os re-
sultados de ações como esta 
com a marcação, através de 
GPS, das localidades que re-
ceberam bombas de sementes. 
Quando a próxima chuva ba-
nhar a cidade, as bombas de se-
mente começarão a “explodir” 
(germinar). 

O Núcleo de Educação Hi-
droambiental da SAAEC reali-
za semanalmente duas oficinas 
nas escolas municipais da rede 
pública ensinando sobre cons-
cientização ambiental e pro-
duzindo bombas de semente. 
Cada bomba é composta por 
80% de barro, 20% de esterco 
e água em tamanho ideal para 
que se crie uma textura pasto-
sa. Depois de pronta a “massa”, 
uma semente é depositada em 
seu interior e em formato de 
bola a bomba é colocada para 
secar. A secagem dura cerca de 
dois dias quando há sol e de 3 a 
4 dias na sombra. 

Empresas e instituições in-
teressadas em levar a oficina 
de formação para criação de 
bombas de sementes para seus 
funcionários e/ou alunos devem 

SAAEC realiza ação socioambiental com crianças da Vila Nova 
e lança mais 1.500 bombas de sementes na chapada do Araripe

entrar em contato com a SAA-
EC para marcação. 

A SAAEC também lançou 
do dia da água, 22 de março, 
10.000 bombas de semente na 
Chapada do Araripe. O pró-

O prefeito do Crato Zé 
Ailton Brasil se reúne com re-
presentantes do Sindicato dos 
Servidores Municipais, sexta-
feira, dia 28 de abril. Na oca-
sião será assinado o projeto 
de Lei a ser enviado à Câmara 
que institui a Mesa Municipal 
de Negociação Permanente 
(MENP) que se propõe a cons-
tituir um canal permanente de 
negociação entre a gestão e os 
servidores públicos do Muni-
cípio do Crato representados 
por suas entidades sindicais. 
Esse projeto objetiva entre 
outros aspectos melhorar con-
tinuamente o serviço público, 

ximo lançamento está progra-
mado para o dia 22 de maio, 
quando é comemorado o Dia 
Internacional da Biodiversida-
de. Mais informações serão di-
vulgadas em breve

promovendo ainda, o direito 
de cidadania e o desenvolvi-
mento sustentável. 

A MENP irá aprimorar 
a relação de trabalho entre 
a Gestão e seus servidores e 
contribuirá para a melhoria 
do desempenho e a eficá-
cia profissional dos quadros 
funcionais, assegurando a 
valorização e a capacitação 
profissional dos Servidores 
Públicos Municipais. 

Na ocasião será divulgado 
também, o calendário anual 
de pagamento dos servidores 
públicos municipais. Uma das 
premissas fundamentais do 

Governo Municipal é a orga-
nização financeira do Municí-
pio, garantindo ao servidor o 
recebimento de sua remunera-
ção sem atrasos e em prazos 
pré-estabelecidos para que o 
servidor possa organizar com 
tranquilidade sua vida finan-
ceira. 

Desta forma, o Calendá-
rio divulgado especifica que 
os servidores municipais do 
Crato receberão seus ven-
cimentos no 1º e 2º dia útil 
do mês seguinte, atendendo 
uma reinvindicação antiga 
dos servidores públicos.

<< SEMENTES são arremessadas nas áreas devastadas. Crianças da 
comunidade Vila Nova, no bairro Granjeiro participam do Programa

Release do Site da 
Prefeitura Municipal do Crato 

Release do Site da 
Prefeitura Municipal do Crato
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No que depender do Banco 
do Nordeste, tecnologias uti-
lizadas em projetos de gestão 
das águas em Israel, país que 
venceu a crise hídrica com for-
tes investimentos em inovação, 
serão implementadas nos esta-
dos nordestinos, para melhorar 
a convivência com a seca no 
Semiárido.

O presidente da Instituição, 
Marcos Holanda, encontra-se 
atualmente em Tel Aviv, onde 
lidera comitiva composta por 
representantes de três star-
tups selecionadas pelo BNB 
por meio de chamada pública. 
Também acompanham a visita, 
representantes da Assembleia 
Legislativa do Ceará e de Uni-
versidades. Eles participam, até 

29 de abril, de uma semana de 
intercâmbio de conhecimentos 
entre o Hub Inovação Nordeste 
(Hubine) e o Centro Bengis de 
Inovação, além de mesa redon-
da com vários organismos isra-
elenses. O país é considerado 
berço do empreendedorismo e 
da inovação tecnológica.

Holanda reuniu-se com o 
chefe de operações das Amé-
ricas da Autoridade de Ino-
vação daquele país, Israel 
Shamay, e afirmou o compro-
misso no suporte a eventuais 
parcerias.”Essa agência do go-
verno israelense tem acordos 
bilaterais com vários países e 
vários estados. O Banco pode 
participar como intermediador 
da atividade de inovação com 
os estados do Nordeste”, infor-
mou.

Segundo ele, em breve, o 
Banco do Nordeste deve pro-
mover evento comandado pelo 
Hubine com participação dos 
estados da área de atuação do 

BNB e do Governo de Israel, 
para apresentar demandas da 
Região e possível adoção de 
soluções israelenses.

Recentemente, o Banco do 
Nordeste também firmou par-
ceria com a Coca-Cola, com o 
objetivo de viabilizar iniciati-
vas de acesso à água. A inicia-
tiva deve prosseguir até 2020, 
e prevê investimento inicial de 
R$ 20 milhões. Cerca de 40 
mil pessoas devem ser benefi-
ciadas.

A instituição também dis-
põe de linha de crédito especí-
fica que financia projetos para 
o uso eficiente e sustentável de 
água. O FNE Água pode ser 
acessado por empresas de todos 
os portes e setores, bem como 
por produtores rurais, agricul-
tores familiares, cooperativas e 
associações. Esse público pode 
obter até 100% do valor do 
investimento financiado, a de-
pender do porte e localização, 
com juros atrativos. 

Banco do Nordeste visa trazer tecnologias israelenses 
para melhorar gestão das águas no Nordeste

O Banco do Nordeste vai buscar tecnologia em Israel para o uso e manuseio da água para uma frontal 
convivência com a seca. Há lugares em Israel onde chove menos que 100 milímetros por ano, no 
Ceará às chuvas vão de 200 a 800 milímetros. O uso da irrigação por gotejamento, com a água caindo 
diretamente na raiz da planta, evita o desperdício, inclusive pode a água receber fertilizante para uma 
produção máxima por hectares.   

Do Release do
Ambiente de Comunicação 

do BNB com foto cedida
pela Folha de S. Paulo

O Garantia Safra proporcio-
na ao agricultor a tranquilidade 
para enfrentar as adversidades 
nos períodos de plantio prejudi-
cados pela seca

Agricultores familiares de 
todo o Estado vão contar com 
importante política pública para 
assegurar dias melhores no cam-
po. Trata-se da edição 2016/2017 
do Programa Garantia Safra, 
lançada nesta terça-feira (25) 
pelo governador Camilo Santa-
na. Em cerimônia realizada no 
Centro de Eventos do Ceará, o 
chefe do Executivo se juntou ao 
secretário do Desenvolvimento 
Agrário (SDA), Dedé Teixeira, 
e prefeitos para assinar o Termo 
de Adesão ao Garantia Safra. 
Nesta temporada, o programa 
teve adesão de 180 municípios.    

O Ceará ofertou 350 mil 
vagas para agricultores fami-
liares, estando 231.225 agri-
cultores cadastrados no pro-
grama. Os investimentos para 

a safra de 2016/2017 são de 
R$ 117.924.750,00, sendo R$ 
11.792.475 dos municípios, R$ 
23.584.950,00 do Governo do 
Ceará, R$ 78.616.500,00 do Go-
verno Federal e R$ 3.930.825,00 
dos agricultores.

Camilo Santana explica 
que, com o Garantia Safra, cada 
agricultor terá a tranquilida-
de necessária para enfrentar as 
adversidades nos períodos de 
plantio prejudicados pela seca. 
“O Garantia Safra é uma das po-
líticas mais importantes para dar 
segurança aos nossos agriculto-
res familiares do Ceará, diante 

do Estado em que grande parte 
dele é semiárido e que vem en-
frentando situação de seca se-
vera periodicamente, por cinco 
anos seguidos. Portanto, inde-
pendentemente de ter inverno 
ou não, boa safra ou não, essa é 
uma política de prevenção para 
que a gente possa garantir o sus-
tento dos homens do campo nos 
municípios cearenses”, diz o 
governador.

Seguro ao agricultor
O Garantia Safra objetiva 

beneficiar o agricultor que tem 
sua produção atingida pela seca 
ou enchente, com perda de pelo 

menos 50% da produção. A 
ação do governo atende agricul-
tores que já pagaram os boletos 
do convênio e estão aptos para 
receber o recurso.

Cada produtor que tiver a 
perda comprovada, segundo os 
parâmetros técnicos de vários 
órgãos como Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário 
(MDSA) e Inmet (Instituto Na-
cional de Meteorologia), recebe-
rá o valor de R$ 850, divididos 
em cinco parcelas iguais, men-
sais e consecutivas de R$ 170.

O titular da SDA, Dedé Tei-
xeira, ressalta que o programa 
tem sido sucesso no Ceará pela 
forma que vem sendo conduzido 
pela gestão do governador Ca-
milo Santana, e que colhe frutos 
no alto número de adesões devi-
do à confiança dos agricultores 
familiares no apoio oferecido 
pelo Estado.

“O Garantia Safra possibili-
tou que, num período de cinco 
anos de seca, nós tivéssemos 
uma compensação para esses 
agricultores para amenizar os 
prejuízos. O Ceará tem sido 
pioneiro com as ações do pro-

grama. Esperamos que a gente 
possa manter vivo esse fundo de 
grande relevância para os traba-
lhadores do campo”, destaca o 
secretário.

Dos 184 municípios do Ce-
ará, apenas quatro ficaram de 
fora da atual edição: Fortaleza, 
Eusébio, Guaramiranga e Jijoca 
de Jericoacoara.

Apoio necessário
Antonio Ferreira dos San-

tos, 65, trabalha com agricultura 
familiar desde os seis anos. Em 
Quixeramobim, trabalha na ter-
ra plantando feijão, milho e al-
godão. Para ele, o atual período 
no campo está bom para o plan-
tio, mas lembra que os anos an-
teriores foram de muitas dificul-
dades. Com o Garantia Safra, o 
homem do campo esperança ter 
a ajuda necessária para não vol-
tar a sofrer com necessidades no 
dia a dia. 

“É muito importante isso 
aqui porque sem ajuda a gente 
num faz é nada. Porque o agri-
cultor só trabalha com fome. 
Quando ele colhe uma safra, 
já está devendo. É uma vida 
sofrida. Então nós precisamos 

180 municípios serão beneficiados com o programa Garantia Safra  

O criador Vírgílio Villefort 
antecipa uma tendência mundial 
voltada à produção de leite sau-
dável e natural que não causa 
alergia em humanos.

O Criatório Villefort selecio-
nou seu plantel para a produção 
de leite e derivados saudáveis. 
É o primeiro criatório no Brasil 
a realizar, em grande escala, o 
mapeamento genético da proteí-
na beta-caseína A2, optando por 
manter em seu rebanho exclusi-
vamente animais A2A2.  Virgílio 
Villefort acredita no potencial 
desse mercado, porque a popula-
ção está preocupada com sauda-
bilidade e as pesquisas indicam  

crescimento forte de produtos es-
peciais e diferenciados no Brasil 
e no mundo.

Já foram analisadas 6.997 
cabeças de gado Puro de Origem 
(PO) das raças Gir Leiteiro, Gu-
zerá, ambas de origem indiana, 
incluindo animais das raças Gi-
rolando e Guzolando, criados em 
fazendas localizadas em Morada 
Nova de Minas e Jaíba, todas em 
Minas Gerais. Ao inovar em sua 
produção, o criador antecipa uma 
tendência mundial. “Em alguns 
países como Austrália e Nova 
Zelândia, empresas já investem 
fortemente nesse mercado de lei-
te A2A2. Eu acredito que em tor-

no de 25 anos toda a população 
mundial já esteja consumindo o 
leite A2A2”, defende. No cria-
tório Villefort já são produzidos 
2000 litros/dia de leite A2A2 e a 
expectativa do criador é que até 
2019 a produção ultrapasse 8.000 
litros/dia.

Mapeamento Genético
A Genotipagem de beta-ca-

seína é um teste que determina, 
com alta precisão, os alelos da 
beta-caseína A1 e A2 - proteínas 
encontradas no leite de vaca. As-
sim, é possível fazer a separação 
dos animais que poderão pro-
duzir o leite A2A2, ou seja: que 
contém apenas a proteína beta-

caseína A2.
De acordo com a bióloga 

Cássia Pimenta, do laboratório 
Gene Genealógica, que conduziu 
os testes do Criatório Villefort, 
algumas pesquisas afirmam que 
originalmente todos os bovinos 
produziam leite que apresentava 
apenas a proteína A2, mas por 
volta de 5 a 10 mil anos atrás, 
uma mutação genética ocorreu 
nas vacas do norte da Europa e 
a proteína A1 começou a apare-
cer no leite. Essa teoria também 
é defendida pelo cientista Keith 
Woodford, autor do livro Devil 
in theMilk (Diabo no leite), pri-
meira publicação internacional 

sobre o tema. 
A bióloga explica ainda que 

hoje os bovinos podem apresentar 
três tipos de genótipos: o A1A1, 
o A1A2 e o A2A2. As vacas com 
genótipo A1A1 produzirão ape-
nas leite com beta-caseína A1, e 
as vacas com genótipo A1A2 vão 
produzir leite com os dois tipos 
de proteína.  Já os animais com 
genótipo A2A2 produzirão leite 
somente com beta-caseína A2. 

Os touros reprodutores tam-
bém possuem essas variações de 
genótipo, que são transferidos 
para os seus descendentes. Com 
o mapeamento, o criatório pode 
selecionar e priorizar a reprodu-

ção apenas com animais A2A2, 
garantindo descendências sem 
variação. O mapeamento realiza-
do pelo Criatório Villefort tam-
bém tem como objetivo selecio-
nar reprodutores e doadoras com 
genótipos A2A2 para abastecer o 
mercado nacional, promovendo 
em outros criatórios brasileiros o 
melhoramento genético da quali-
dade do leite e consequentemente 
a valorização dos rebanhos. 

O primeiro leilão desses ani-
mais será realizado no dia 12 de 
junho (2ª feira), que serão ofer-
tados apenas 80 novilhas. Infor-
mações com Paulo Roberto pelo 
telefone (31) 9 9990-1390

mesmo desse apoio do governa-
dor, pra ter uma vida melhor”, 
conta.
Convênio com os municípios

Uma das mais importantes 
políticas públicas de convivência 
do pequeno agricultor com o se-
miárido, o Garantia Safra se firma 
no Ceará através do compromisso 
das gestões municipais, que junto 
ao governo buscam soluções para 
os períodos de chuvas abaixo da 
média.

Esta é a realidade vivida pelo 
prefeito Nilson na cidade do Ce-
dro, na região Centro-Sul do Es-
tado. Segundo ele, a manutenção 
de ações que auxiliam o agricul-
tor são alicerce para combater o 
sério impacto causado pela seca 
em solo cearense. “Esse convê-
nio que estamos hoje assinando 
é um trabalho muito importante 
do Governo do Ceará, juntamente 
com o apoio do governo federal, 
justamente para que a gente possa 
dar a essas pessoas que vivem na 
zona rural uma equidade. Esses 
cidadãos poderão receber, na sua 
casa, as condições para desenvol-
ver suas atividades e sustentar 
suas famílias”, diz.

Criadores selecionam plantel para a produção de leite que não causa alergia

<< BAIXA PRODUTIVIDADE pela irregularidades das chuvas

<< GOTEJAMENTO melhora a irrigação e reduz o consumo de água em 70%

Núcleo de Comunicação do 
Governo do Ceará
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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

O que você tem,
todo mundo pode ter,
mas o que você é...
ninguém pode ser.

ACONTECEU

 
 

CONTRATA:
ODONTÓLOGO PARA ATUAR NA UNIDADE DO SEST SENAT CRATO-CE

POR TEMPO DETERMINADO
Código: 001/2017

Requisitos Necessários
• Ensino superior completo em odontologia, com inscrição no CRO.
• Experiência com atendimento ambulatorial.
Requisitos Desejáveis
• Desejável especialização na área deortodontia.
Conhecimentos:
• Domínio da língua portuguesa e de Informática (Windows e Pacote Office).
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular e entrevista final.
Interessados enviar o currículo para o e-mail:
selecaosestsenatcrato@bol.com.br   > até o dia 05/05/2017.
Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 
de julho de 2015, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme 
previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação 
de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado 
de reabilitação profissional emitido pelo INSS.
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio.

Nesse próximo sábado 06 
de Maio, na cidade de Vár-
zea Alegre, o empresário Luiz 
Fernando Costa Cavalcante, 
receberá de seus amigos e fa-
miliares homenagens pela pas-
sagem de seu aniversario. Luiz 
Fernando é uma pessoa bastan-
te querida nos meios sociais da 
cidade e onde desfruta de um 
amplo círculo de bons amigos. 
Nessa data, seus filhos e sua 
esposa Marilene Costa Caval-
cante, também comerciante, 
lhes desejam muita saúde, paz 
e uma vida longa com conquis-
tas e sucesso.  Parabéns nessa 
data importante de sua vida.

Parabéns para 
Luiz Fernando 
Cavalcante, um 
varzealegrense 
da gema

As doações de terrenos 
pelo município serão tema 
de audiência pública promo-
vida pela Câmara de Verea-
dores do Crato. O encontro 
está agendado para ocorrer 
em 8 de maio (segunda-fei-
ra), durante sessão no Plená-
rio Paulo Bezerra da Câmara 
Municipal.

De acordo com o presi-
dente do Legislativo craten-
se, vereador Florisval Co-
riolano (PRTB), a audiência 
pretende discutir os motivos 
pelos quais empresas que re-
ceberam terrenos ainda não 
se instalaram em Crato, bem 
como os critérios de doação 
adotados pelo Poder Execu-
tivo.

Ainda segundo Florisval 
Coriolano, poderá ser pro-
posto novo prazo para que as 

empresas comecem ou conclu-
am as obras, em observância às 
leis vigentes.

“Discutiremos se caso as 
empresas não tiveram condições 
de iniciar suas obras, já que pas-
samos por ano muito difícil em 
2016, elas tenham outro prazo e 
cumpram com ele”, diz o presi-
dente. “Buscaremos um acordo 
para elas concluírem, conforme 
está na lei”.

Secretários municipais e res-
ponsáveis pelo setor no Poder 
Executivo devem participar da 

Câmara do Crato vai discutir doações de terrenos

Robson Roque - Diretor de 
Imprensa - Câmara Municipal 

do Crato Contato:
(88) 3523-2749

audiência junto aos vere-
adores e a população que 
é convidada. Pessoas ou 
empresas que desejam se 
instalar em Crato também 
devem participar do en-
contro.
Audiência Pública sobre 
doações de terrenos
Data: 8 de maio de 2017, 
às 9 horas
Local: Plenário da Câmara 
Municipal do Crato, Rua 
Senador Pompeu, 468, 
Centro.

<< TERRENOS doados e não utilizados devem voltar para o municí-
pio do Crato, diz o presidente da Câmara Florisval Coriolano

SAAEC comemora Dia Internacional do Trabalho
Para Yarley Brito diretor-

presidente da SAAEC, ao en-
cerrar o evento nesse Dia do 
Trabalho, emocionado falou 
da sua alegria e certeza do 
dever cumprido para este dia 
tão importante na vida do tra-
balhador, o qual também pro-
porcionou maior integração 
de pessoal e fortalecimento de 
todos no árduo, prazeroso e 
satisfatório desafio de colocar 
água em cerca de 40 mil imó-
veis e aproximadamente 120 
mil habitantes diariamente. As 
falas e os sentimentos irma-
nam para um efetivo e colabo-
rativo trabalho. (Texto e fotos 
da equipe da SAAEC)

<< FESTIVAMENTE a SAAEC comemorou o Dia do Trabalho, o presi-
dente Yarley Brito disse de sua satisfação em estar todos juntos nessa data

A convivência da boa vizinhança 
Parabéns para:

Sabrina filha de Solange
Dia 24 de abril

Rosa Negreiros
Dia 20 de abril

Solange Feitosa
23 de abril

Lavras da Mangabeira por 
Donizete de Sousa

- colaborador

A Escola de Ensino Médio 
Alda Férrer Augusto Dutra,  
comemoram-se nos dias 29 
e 30 de Abril os 42 anos de 
fundação da Escola de Ensi-
no Fundamental em Lavras 
da Mangabeira. Para marcar a 
data, foi organizada uma vas-
ta programação pelo Núcleo 
Gestor, professores, funcioná-
rios, pais e alunos da Unidade 
de Ensino. Dentre a programa-
ção haverá o hasteamento das 
bandeiras: do Brasil, do Ceará 
e da Escola, apresentações cul-
turais como: musical, teatro, 
exibição de banner, paródias, 
danças, poesias, trabalhos dos 
alunos, escolha da miss e do 
mister Alda Férrer 2017, se-
rão prestadas homenagens à 
escola pela comunidade, pais, 

ex-alunos, ex-professores, ex-
funcionários, futsal entre alunos 
e professores, missa em ação de 
graças e um coquetel. A direto-
ra Tereza Ivone Lobo Pinheiro 
Gurgel e comunidade escolar 
distribuíram convites a todos 
para prestigiar esse momento de 
alegria e confraternização pelos 
relevantes serviços prestados 
pela Instituição de Ensino à so-

ciedade lavrense. O nome 
da escola Alda Férrer Au-
gusto Dutra, foi uma home-
nagem prestada a filha de 
Raimundo Augusto, que foi  
professora em Lavras da 
Mangabeira. Mãe de Pauli-
no Augusto, odontólogo ví-
tima de homicídio político 
na década de 80. Foi casada 
c Vicente Dutra.

Escola Alda Ferrer de ensino médio em 
Lavras da Mangabeira comemora 42 anos

<< ESCOLA  de Ensino Médio Alda Férrer Augusto Dutra,  
que comemora nesse nesse 30  Abril 42 anos de atividades

Nunca se 
precisou 
tanto da 
Imprensa.

3 de Maio
Salve o
Dia Mundial da 
Liberdade de 
Imprensa


