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Câmara do Crato promoverá Audiência Pública para 
debater todas as questões pertinentes a ExpoCrato

A Câmara Municipal do 
Crato promoverá uma Audiên-
cia Pública para discutir assun-
tos relacionados à ExpoCrato 
- Exposição Centro Nordestina 
de Animais e Produtos Deriva-
dos -, maior evento agropecu-
ário do Nordeste que ocorrerá 
durante uma semana de julho.

O encontro reunirá repre-
sentantes dos governos esta-
dual, municipal e legislativo 
assim a sociedade organizada 
constituída da CDL Câmara de 
Dirigentes Lojistas e sindicatos 
da agricultura patronal e de tra-
balhadores rurais,  instituições-
ligadas ao comércio, taxistas, 

mototaxistas, barraqueiros, en-
tre outros.

Quatro temas centrais nor-
tearão a audiência, que também 
abrangerá outras demandas: a 
prática de preços; a comercia-
lização de bebidas, no que se 
refere ao valor e quantidade de 
marcas vendidas; a reforma no 
Parque de Exposições; e a se-
mana na qual a ExpoCrato será 
realizada.

Reunião entre vereadores 
e empresários na Câmara Mu-
nicipal na manhã dessa quinta-
feira, 10, foi planejada a audiên-
cia. Foram definidos os temas a 
serem abordados, a data e o ho-
rário: terça-feira, 23 de maio, às 
9 horas no Plenário da Câmara 
do Crato.                   Pág; 04ág. 

<< MESA DIRETORA da Câ-
mara do Crato sob a presidência 
de Florisval Coriolano 

Governador autorizou a perfuração 
de mais poços profundos no Cariri

O Governo do Ceará au-
torizou a perfuração de no-
vos poços nos municípios de 
Campos Sales, Salitre e Ara-
ripe, na porção oeste da Re-
gião do Cariri, para garantir o 
abastecimento d’água desses 
municípios. “O governador 
Camilo Santana entende a 
urgência da população diante 
da escassez de recursos hídri-
cos e por isso liberou recur-
sos para amenizar a situação 
desses municípios, através da 
perfuração de novos poços de 
alta profundidade pela equipe 
da Cogerh”, explicou o che-

fe do Gabinete 
do governador, 
Élcio Batista. 
A decisão foi 
anunciada du-
rante a reunião 
do grupo de 
contingência da 
seca, que acon-
tece semanal-
mente no Palá-
cio da Abolição.  
Pág. 06

PERFURATRIZ 
abre o solo ressquí-
do pelas secas >>

Banco do Nordeste renegocia R$ 
1,7 bilhão em dívidas rurais    Pág. 06

Juazeiro convoca população a 
combater o Aedes aegypti        Pág. 05

SAAEC faz parceria com Vila 
da Música do Crato no projeto  
Hidroambiental                        Pág. 05
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Emprestar livros
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

Mãe
Hildeberto Jamacaru 

de Aquino é 
cratense, cronista e 
corretor de imóveis 

residente em
Russas Ceará

Homenagem às mulheres

EDITORIAL

Vamos discutir a
EXPOCRATO 2017

 João Baptista Herkenhoff é 
magistrado aposentado (ES), 

professor, escritor, palestrante. 
autor, dentre outros livros de 

“Direito e Utopia,” 

Em tempos de juventude, possuía 
pequena biblioteca, adquirida com 
grande sacrifício, já que o dinheiro 
não abundava.

Eram dezenas de livros. Não digo 
que fosse uma boa biblioteca: porque 
não se avalia pela quantidade, mas 
pela qualidade . Tinha de tudo.

Em certo mês de Agosto. Agosto 
soalheiro e quente, sai de férias. Hos-
pedei-me em modesta pensão, onde 
a filha da proprietária, estudava em 
Coimbra, na Faculdade de Letras.

Comigo levei alguns livros, que 
considerei imprescindíveis, para ler, 
antes de me recolher.

Um deles era o famoso romance 
de Joaquim Paços D’Arcos: “ Ana 
Paula”, que a crítica incensava na 
mass-media.

Nessa época, a escolha de livros, 
para a minha biblioteca, era baseada 
na crítica e na publicidade: diziam 
que era bom…; comprava.

A estudante , viu o romance, e 
teve curiosidade de conhecer a obra.

Eu sabia, porque meu pai sempre 
me recomendara: “ livros não se em-
prestam…” Mas, a aluna universitá-
ria era simpática…; bonita… e filha 
da dona da casa. Que mal havia em 
ser amável?

Assim pensei. Assim fiz.
Decorridos dias, o volume foi-

me entregue…em folhas soltas.
Nunca peço emprestado seja o 

que for, mas há quem não possa ver 
uma biblioteca, sem pedir um livro.

Em regra, livro que sai da estan-
te, raras vezes volta, e se volta, é em 
péssimo estado.

Não digo que o façam por mal…; 
mas por desleixo. Estão servidos. 
Para quê preocupação?

Deste jeito, ao longo dos anos, 
todos nós – mesmo os que não gos-
tam de emprestar, – vamos perdendo 
muitas obras, que pertenciam à fa-
mília, ou que adquirimos para nosso 
regalo.

É pena que não se respeite o que 
não é nosso...

Se há outras opressões e dis-
criminações, atingindo o negro, o 
migrante, o trabalhador modesto, o 
pobre, essas discriminações avultam 
quando estão encarnadas na pessoa 
de uma mulher – a negra, a mulher 
migrante, a trabalhadora modesta, a 
mulher pobre.

A discriminação, que ocorre no 
trabalho, nas relações familiares, no 
ambiente social em geral, alcança 
também os fóruns e tribunais.

Aos oitenta anos de idade, já 
aposentado na magistratura, eu me 
vejo no dever de dar testemunho.

Cumprindo esta obrigação, digo 
a todos os leitores, mas principal-
mente àqueles que estudam Direito 
ou pretendem estudar Direito: o juiz 
deve ter um olhar de acolhimento 
para com a mulher, especialmente a 
mulher oprimida, injustiçada, aban-
donada, violentada, desprotegida, 
discriminada.

Vou começar pelo caso da empre-
gada doméstica que estava presa sob 
a acusação de que cometera crime de 
furto na casa onde trabalhava. Tinha 
tirado de uma caixa, onde havia mais 
dinheiro, apenas o valor de uma pas-
sagem de trem para regressar à casa 
da mãe em Governador Valadares 
(MG). Agiu assim depois que os pa-
trões se recusaram a lhe pagar pelo 
menos os dias trabalhados, alegando 
que ela só teria direito de receber sa-
lário depois que completasse um mês 
de casa. Eu a pus em liberdade.

No dia desse julgamento, a sala 
de audiências estava cheia. Alguém 
tomou a iniciativa e recolheu a quan-
tia suficiente para comprar a passa-
gem de que a moça precisava.

Terminei minha decisão com es-
tas palavras:

“Lamento que a Justiça não es-
teja equipada para que o caso fosse 
entregue a uma assistente social que 
acompanhasse esta moça e a ajudasse 

a retomar o curso de sua jovem vida. 
Se assistente social não tenho, tenho 
o verbo e acredito no poder do verbo 
porque o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós. Invoco o poder deste ver-
bo, dirijo a Deus este verbo e peço ao 
Cristo, que está presente nesta sala, 
que proteja Neuza. Que sua lágrima, 
derramada nesta audiência, como a 
lágrima de Madalena, seja recolhida 
pelo Nazareno.”

Numa outra decisão, mandei li-
bertar Marislei e Telma, que foram 
presas como vadias, num dia de sá-
bado. Lembrei Vinícius de Moraes 
que consagrou o sábado como dia de 
ócio. Nessa mesma decisão observei 
que, curiosamente, nenhum rico pre-
guiçoso é processado por vadiagem.

Numa terceira decisão, liber-
tei Maria Lúcia, meretriz, acusada 
de suposta tentativa de homicídio 
contra um “cliente” que quis dela 
abusar, tentando praticar ato que a 
repugnava, com desrespeito a sua 
dignidade de pessoa humana.

Numa quarta decisão absolvi uma 
jovem acusada da prática do crime 
de aborto. Segundo as testemunhas, 
toda noite embalava um berço vazio, 
como se nele houvesse uma criança. 
Percebi que não era suficiente eximi-
la do processo penal mas libertá-la 
também do sentimento de culpa que a 
atormentava. Disse-lhe então: “Você 
é muito jovem, sua vida não acabou. 
Esta criança, que ia nascer, não existe 
mais. Você poderá ter outras crianças 
que alegrem sua vida. Eu a absolvo 
mas você vai prometer não mais em-
balar um berço vazio.”

Numa quinta decisão, absol-
vi mãe adotiva que registrou filho 
alheio como próprio, ferindo artigo 
expresso do Código Penal. Ponderei, 
na sentença, que o ato da acusada não 
agredira direito de terceiros. Ela ape-
nas pretendeu fazer uma “adoção” 
por caminhos transversos.

“M” de Mulher (antes de tudo), de 
Modelar, de Moderação, de Media-
ção, de Mansidão, de Melhor, de 
Meiguice, de Maravilha ...
Alemão - Mutter, Bósnio - Majka, 
Búlgaro - Mайка, Catalão - Mare, 
Chinês - Mǔqīn, Croata - Majka, Di-
namarquês - Mor, Eslovaco- Matka, 
Esloveno - Mati, Espanhol -  Madre, 
Francês - Mère, Galês - Mam, Hai-
tiano - Manman, Grego - Mi̱téra, Ha-
vaiano - Makuahine, Híndi - Māṁ, 
Holandês - Moeder, Inglês- Mother, 
Irlandês - Máthair, Islandês - Móỗir, 
Italiano - Madre, Latim - Mater, Li-
tuano - Motina, Norueguês - Mor, 
Polonês - Matka, Romeno - Mamă, 
Russo - Mat’, Sérvio - Mајка, Sueco 
- Mor, Tcheco - Matka, Ucraniano - 
Maty, Vietnamita - Mẹ...

Português - Mãe, Mãezona, Mãiê, 
Manhê, Maizinha, Mainha simples-
mente...

“À minha MÃE ...
Bastaria ter de volta um pouco 
do teu meigo olhar, / da mansi-
dão da tua voz, / do aconchego 
do teu peito, / do carinho das 
tuas mãos, / da tua sombra que 
fosse... / Só isso já me bastaria 
e me reportaria ao paraíso que,  
por inocente e displicentemente, 
quando jovem e mesmo adulto
não soube aproveitar.
Saudades MÃE!!!”

É a voz do povo nas ruas, nas 
praças, nas lojas e em todo lugar. 
Ninguém tem uma noção do rumo 
que vem tomando a Exposição 
Agropecuária do Crato. Cresceu, 
ninguém pode negar, mas não é 
esse crescimento que os agrone-
gócios da região precisam e de-
sejam. Que haja os shows, mas 
sem tirar o foco dos objetivos do 
evento. Que se vendam bugigan-
gas, mas preferencialmente de 
coisas ligadas ao evento e não to-
mar ruas e passeios com vendas 
de quinquilharias e produtos do 
Paraguai. Na ExpoCrato deve-se 
pensar apenas nos agronegócios, 
ou pelo menos dar prioridades as 
propostas iniciais de quando foi 
criada.

Tem também que haver rotati-
vidades do chamado “Grupo Ges-
tor” como sempre aconteceu. Há 
uma década, ou quase isso, que o 
pano é o mesmo, só vira de lado. 
As “Comissões Organizadoras” 
eram compostas por agropecua-
ristas que viviam o dia-a-dia com 
os agronegócios e que tinham em 
seus projetos envolver os criado-
res e agricultores do Nordeste. 
Com antecedência havia visitas 
às fazendas e sítios com convites 
especiais aos homens do campo. 
Da mesma forma, com bastan-
te antecedência, a Comissão se 
reunia com as instituições finan-
ceiras para o desenvolvimento 
de projetos e recursos voltados 
para financiamento e aprovação 
dos negócios dentro do parque. 
Era importante as presenças dos: 
Banco do Brasil, Banco do Nor-
deste, Caixa Econômica, do en-
tão Banco do Estado do Ceará e 
Bradesco, todas as instituições 
que estimulavam os negócios.

Em décadas passadas não ha-
via ganância financeira, nem era 
dado privilégio a marcas exclusi-
vas de bebidas, as tabelas de ali-
mentos eram baseados nos pre-
ços correntes no mercado local. 
Não havia cobranças abusivas 
dos barraqueiros com a justifi-
cativa de que os terrenos aluga-

dos pela Comissão Organizadora 
eram caríssimos. Não havia um 
comando geral ditatorial, tudo 
era planejado e decidido pela Co-
missão central.

Terminada a Exposição do 
Crato havia uma rigorosa presta-
ção de contas onde eram soma-
dos as despesas, e os ganhos que 
seriam destinados à Exposição 
do ano seguinte.

A Exposição Agropecuária 
do Crato alcançou tamanha di-
mensão em seus negócios que foi 
criada a Exposição Centro-Nor-
destina de Animais e Produtos 
Derivados que agregadas procu-
rou envolver agropecuaristas de 
toda região nordestina.

O certame era tão importante 
que os criadores passaram a cui-
dar de seus animais preparando-
os para competir na Exposição 
do Crato. Entre eles os bem co-
nhecidos Gledson Rangel – mé-
dico em Brejo Santos, o capitão 
Ariovaldo Carvalho, o profes-
sor Pedro Felício Cavalcanti do 
Crato entre outros. PO – Puro de 
Origem eram conquistas perse-
guidas por cada um.  No encer-
ramento acontecia um garboso 
desfile dos animais para a con-
templação das raças vencedores. 
No palco autoridades, inclusive 
o governador do Estado e cria-
dores se portavam frente a uma 
bancada repleta de ricos troféus 
destinados aos proprietários dos 
campeões.

Essa organização voltada para 
os agronegócios deu ao certame 
tamanho brilho que a Exposição 
do Crato ganhou repercussão na-
cional a exemplo da exposição de 
Uberaba em Minas Gerais e da 
Expozebu (que é internacional).

Crato não pode continuar per-
dendo, perdendo e sempre per-
dendo. Tomemos como exemplo 
a gigantesca dilapidação que 
aconteceu na Diocese do Crato. 
O cratense precisa sair do maras-
mo e dessa apatia e cuidar para 
que Crato não volte aos princípio 
do século passado.
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Com o objetivo de atingir a 
meta de 90% do público-alvo 
definido para a imunização con-
tra o vírus da Influenza (gripe), 
a Secretaria de Saúde do Crato, 
por meio da coordenadoria de 
imunizações, reforçou a cam-
panha nacional de vacinação 
contra a doença neste sábado 
(13), com a realização do Dia D 
de mobilização.

Essa mobilização tem o in-
tuito de facilitar o acesso à imu-
nização e aumentar a cobertura 
do público alvo. Foram dispo-
nibilizadas 34 salas de vacina 
nos postos de saúde, além de 
mais três pontos de apoio du-
rante o dia, na Capela do Bairro 
Mirandão, na Prefeitura, e na 

Praça Siqueira Campos.
As equipes de imunização 

atuaram , na zona urbana, e na 
zona rural, nos postos de saúde.  
Segundo a Coordenadora da 
Imunização, Daniele Norões, a 
melhor ação de saúde é sempre 
a prevenção. “As pessoas preci-
sam entender que a imunização 
é importante porque o vírus da 
doença está em circulação e o 
organismo necessita desse re-
forço anual para garantir a pre-
venção”, afirma.

O prefeito Zé Ailton Brasil 
ressaltou a relevância da cam-
panha para a população. “Preci-
samos nos prevenir e a vacina 
da gripe nos imuniza contra ou-
tras vulnerabilidades do nosso 
corpo. Portanto, é importante 
que a população alvo da campa-
nha participe e se vacine”, disse 
o gestor cratense, que visitou 
alguns pontos de vacinação.

A campanha começou no 
dia 17 de abril e vai até o pró-

Zé Ailton abre o dia “D” da Campanha 
de Vacinação contra a Gripe em Crato

ximo dia 26 de maio. A vacina 
contra a gripe está disponível 
nos postos de vacinação para 
crianças de seis meses a meno-
res de cinco anos; pessoas com 
60 anos ou mais; trabalhadores 
de saúde; povos indígenas; ges-
tantes, puérperas (até 45 dias 

após o parto); população pri-
vada de liberdade; funcionários 
do sistema prisional, pessoas 
portadoras de doenças crôni-
cas não transmissíveis ou com 
outras condições clínicas espe-
ciais, além dos professores, que 
são a novidade deste ano.

O governador Camilo San-
tana lançou, na noite da últi-
ma terça-feira (9), no cinema 
do Centro Dragão do Mar em 
Fortaleza o “Ceará Filmes - 
Programa Estadual de Desen-
volvimento do Audiovisual e 
da Arte e Cultura Digital”. O 
Programa, onde a finalidade é 
ampliar a política para o au-
diovisual e a cultura digital do 
Estado, conta com investimen-
to de R$ 59,5 milhões, abran-
gendo ações de 2016 e 2017, 
da Agência Nacional do Cine-
ma (Ancine) e do Governo do 
Ceará.

Entre as novidades do 

Programa Estadual de Desen-
volvimento do Audiovisual 
estão o Circuito Cearense de 
Cineclubes, a Programadora 
Ceará, a Distribuidora Dragão 
do Mar, o Edital de Cultura 
Digital e o Edital TVC Ceará 
Inédito, com investimento de 
R$ 10,5 milhões em produções 
audiovisuais – documentários, 
telefilmes, séries - voltadas 
para veiculação televisiva, for-
talecendo o setor produtivo do 
audiovisual cearense e alavan-
cando a visibilidade de produ-
ções através do sinal digital da 
TV Ceará.

A criação da Rede Cearense 
de Exibição também faz parte 
do Programa, consistindo em 
um circuito público de exibi-
ção comercial e cultural, com 
13 complexos de cinema e um 
total de 23 salas voltadas para 
a diversidade estética, artística 

e cultural da sétima arte, com 
ênfase na produção brasileira - 
em especial a cearense – e na 
formação de público.

Além do Crato, 9 municí-
pios cearenses serão contem-
plados com o projeto Amonta-
da, Aquiraz, Canindé, Cedro, 
Crateús, Iguatu, Itaitinga, São 
Benedito e Tauá. Serão duas 
salas de exibição em cada uma 
dessas cidades, com investi-

mento médio de R$ 3,2 mi-
lhões em cada um.

O Prefeito do Crato Zé 
Ailton Brasil ressalta a im-
portância dessas ações que 
incentivam o progresso da cul-
tura através de parceria entre 
Governo Federal, Governo do 
Ceará e as prefeituras “Iremos 
trabalhar para o pleno desen-
volvimento desse interessante 
projeto” Conclui.

Crato foi contemplado com o Projeto Ceará Filmes

Nota de esclarecimento
Referente aos pagamentos de energia da CPMA

A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte informa que as 
faturas relacionadas aos  pagamentos da conta de energia da 
Sede da 4ª Companhia do Batalhão da Policia Militar Ambiental 
(4ª Cia/BPMA), no Parque Ecológico das Timbaúbas, estão sen-
do pagas pela administração. Todas as faturas são repassada 
pela companhia à Prefeitura para o respectivo pagamento.

A Polícia Ambiental informa que não recebeu notificações 
com antecedência, referentes a um débito do mês de janeiro de 
2016. Com isso, os que fazem o órgão foram pegos de surpresa 
nesta quarta-feira com o corte de energia, e que já está sendo 
providenciado a religação em caráter de urgência.

O capitão da CPMA, Manoel Pinheiro, destaca o apoio que 
vem sendo dado ao órgão pela administração do Prefeito Arnon 
Bezerra, ressaltando a necessidade de continuidade, mas, ao 
mesmo tempo, afirma que a empresa deveria pelo menos ter 
avisado do débito com antecedência.

 Ainda assim, lembra que em fevereiro houve problema rela-
cionado a falta de pagamento, que vinha desde o ano passado, 
fato solucionado pela atual administração municipal. Tanto que 
todos os pagamentos estão em dia, desde que foram identifica-
das faturas não quitadas. 

O capitão Manoel Pinheiro ainda reforça que a Prefeitura 
Municipal tem sido totalmente parceira da Polícia Ambiental e 
tem auxiliado muito a companhia, fortalecendo a atuação da 
instituição no Município.

EXPOCRATO 2017
O maior evento agropecuário do Nordeste brasileiro

Exposições de animais bovinos, caprinos, equinos das mais variadas raças
Shows com as maiores atrações brasileiras. Na segunda semana de julho.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

<< ABERTURA do dia D da vacinação pelo prefeito Zé Ailton e vice 
André Barreto na Praça Siqueira Campos no Crato
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A Câmara Municipal do 
Crato promoverá uma Audiên-
cia Pública para discutir assun-
tos relacionados à ExpoCrato 
- Exposição Centro Nordestina 
de Animais e Produtos Deri-
vados -, maior evento agrope-
cuário do Nordeste que ocorre 
durante uma semana de julho.

O encontro reunirá repre-
sentantes dos governos estadu-
al e municipal, assim como dos 
Três Poderes constituídos, câ-
mara de dirigentes e sindicatos 
patronais e de trabalhadores li-
gados ao comércio, sindicatos 
rurais, taxistas, mototaxistas, 
barraqueiros, entre outros.

queiros, artesãos, enfim, todas 
aquelas pessoas que fazem a 
Exposição do Crato para tirar 
suas dúvidas, apresentarem 
suas demandas e darem suges-
tões”, afirma o presidente da 
Câmara do Crato, vereador Flo-
risval Coriolano (PRTB).

“Convido a população do 
Crato e todas as pessoas inte-
ressadas no melhoramento do 
Parque da ExpoCrato a com-
parecerem neste dia 23 a partir 
das nove horas”, acrescenta o 
presidente.
Audiência Pública – Câmara 
Municipal do Crato
Tema: ExpoCrato
Local: Plenário da Câmara, lo-
calizado à Rua Senador Pom-
peu 468, no Centro de Crato.
Data/Horário: 23 de maio às 9 
horas (a sessão ordinária inicia 
às 8h).

Câmara do Crato promoverá Audiência Pública para 
debater todas as questões pertinentes a ExpoCrato

Quatro temas centrais nor-
tearão a audiência, que também 
abrangerá outras demandas: a 
prática de preços; a comercia-
lização de bebidas, no que se 
refere ao valor e quantidade de 
marcas vendidas; a reforma no 
Parque de Exposições; e a se-
mana na qual a ExpoCrato será 
realizada.

Uma reunião entre verea-
dores e empresários na Sala da 
Presidência da Câmara Munici-
pal na manhã desta quinta-feira, 
10, traçou o planejamento para a 
realização da audiência. Foram 
definidos convidados, temas a 
serem abordados, a data e o ho-
rário da reunião: terça-feira, 23 
de maio, às 9 horas no Plenário 
da Câmara do Crato.

“Vamos convidar todos os 
setores do Governo do Estado, 
Prefeitura Municipal, barra-

<< EXPECTATIVAS de que com essa audiência sejam atendidas todos os reclamos do povo 
do Crato e frequentadores da ExpoCrato 2017 - Foto: Plenário da Câmara do Crato 

Release da Assessoria
de Imprensa da

Câmara do Crato
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EXTRATO DE EDITAL

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interes-
sados que realizará concorrência para selecionar e contratar em-
presa especializada em prestação de serviços de cronometragem, 
no fornecimento de infraestrutura física e pessoal necessários à 
realização da etapa do Circuito SEST SENAT de Caminhada e 
Corrida de Rua na cidade de Crato/CE para a Unidade do SEST 
SENAT – B nº 91, situado na Avenida Padre Cícero, nº 4.400, 
bairro São José – Crato / CE, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 26/06/2017, 
às 09h30. Para retirada do edital e acesso às demais informações, 
os interessados deverão dirigir-se a Unidade de Crato do SEST 
SENAT – B nº 91, no endereço supramencionado, das 09:30 às 
17:00 h.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONTRATA:
ASSITENTE ADMINISTRATIVO IPARA ATUAR NA UNI-

DADE DO SEST SENAT CRATO-CE:
Código: 002/2017

Requisitos Necessários
• Ensino médio completo.
• Experiência em atendimento ao cliente, rotinas adminis-

trativas, atividades de compras e planilhas de controle.
Requisitos Desejáveis
• Desejável estar cursando o ensino superior em áreas 

afins.
Conhecimentos:
• Rotinas administrativas e Informática (Windows e Paco-

te Office).
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curri-

cular, prova de conhecimentos específicos e entrevista final.
Interessados enviar o currículo para o e-mail: selecaosestse-

natcrato@bol.com.braté o dia 17/05/2017.
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.

EXTRATO DE EDITAL

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos inte-
ressados que realizará concorrência para contratar empresa es-
pecializada em serviços de Assessoria e Consultoria em eventos 
esportivos para a Unidade do SEST/SENAT – B n°91, situado na 
Av. Padre Cícero, 4.400 São Jose / Crato - CE, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
01/06/2017, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso às de-
mais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
SEST SENAT – B n°91 Crato - CE, no endereço supramenciona-
do, das 09:30 às 17:00 h.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio 
do Núcleo de Epidemiologia, 
da Secretaria de Saúde, confir-
mou 5 casos de chinkungunya 
(3 no Franciscanos, 1 no Be-
tolândia e 1 no Sitio Gavião) 
e 3 casos de dengue (2 no 
Franciscanos e 1 no Aeropor-
to) no Município. Até o final 
de março apenas um caso de 
dengue havia sido confirmado. 
Nenhum caso de zika vírus foi 

confirmado.
A campanha de combate 

ao mosquito transmissor das 
doenças está sendo intensifi-
cada no Município, com atua-
ção pontual também nas áreas 
onde foram detectados os ca-
sos. A participação da popula-
ção com ações de prevenção 
se torna essencial para conter 
o mosquito. 

Além dos casos confir-
mados, muitas notificações 
têm chegado ao Núcleo de 
epidemiologia como suspeita 
de dengue e chikungunya, e 
estão sendo investigados. Vi-
sando combater o mosquito 
Aedes aegypti, a Prefeitura 
de Juazeiro do Norte, através 
da Secretaria de Saúde, tem 

realizado constantes visitas 
aos imóveis residenciais e 
comerciais, terrenos baldios, 
pontos críticos, entre outros, 
fiscalizando e eliminando os 
criadouros do mosquito.

Também tem sido realiza-
do o Dia ‘D’ de Combate ao 
Mosquito em diversos bairros, 
quando a SESAU, em parceria 
com a Secretaria de Meio Am-
biente e Serviços Públicos, 
Amaju, Secretaria de Educa-
ção, e outras pastas realizam 
caminhadas. 

As visitas em bairros com 
altos índices de infestação 
também são intensificadas, 
como o João Cabral, Jardim 
Gonzaga e Pedrinhas. Novas 
ações já estão sendo progra-

Prefeitura de Juazeiro convoca população a combater o Aedes aegypti
madas para este mês de maio. 
Outra ação importante é a co-
leta de lixo, realizada regular-
mente em todos os bairros do 
Município, bem como a retira-
da de entulho, evitando que se 
formem criadouros do inseto 
nas ruas. 

Dessa forma, fica para a 
população o chamado a aderir 
a causa. Fazer regularmente a 
faxina em toda a casa e quin-
tal, eliminando os focos, ve-
rificando se os reservatórios 
de água estão sempre bem 
tampados, não deixando bal-
des, garrafas, e outros objetos 
que possam acumular água 
espalhados, vedar caixas e to-
neis, deixar lonas de cobertu-
ra sempre bem esticadas para 

não acumular água, colocar 
o lixo na rua somente no dia 
da coleta, entre tantas outras 

ações simples, mas que são 
muito eficazes na luta contra 
o Aedes aegypti.

Da Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura de Juazeiro

<< ERRADICAR o Aedes aegypti que vem assustando os 
moradores de todos os bairros de Juazeiro do Norte

O Secretário de Meio Am-
biente, Agricultura e Serviços 
Públicos, Luís Ivan Bezerra, 
reuniu-se com integrantes da 
Associação de Fogos Cari-
ri para discutir melhorias na 
feira de fogos, que acontecerá 
entre os dias 15 de maio a 30 
de junho, no parque Ecológi-
co das Timbaúbas. A reunião 
teve como objetivo ouvir os 
feirantes e suas proposições, 
com a finalidade de fortalecer 
a parceria com a SEMASP e a 
entidade.

A feira de fogos é uma ati-
vidade comercial voltada às 
festividades juninas e chega a 
movimentar mais cerca de R$ 
400 mil na economia local. 
Anteriormente era realizada 
na praça José Geraldo da Cruz, 
sendo transferida para cumprir 
o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) solicitado pelo 
Ministério Público, para o Par-
que Ecológico das Timbaúbas, 
onde acontece há cerca de cin-
co anos. 

No local, serão anexadas 
34 barracas, devidamente or-
ganizadas sob fiscalização do 
Corpo de Bombeiros e da SE-
MASP para garantir a seguran-
ça na comercialização dos ar-

tefatos pirotécnicos. De acordo 
com o Secretário Luís Ivan, a 
SEMASP dará toda assistência 
a feira de fogos, promovendo 

SEMASP se reúne com Associação de Fogos Cariri

a limpeza diária, organização 
e padronização das barracas e 
acompanhando os 47 dias de 
comercialização dos produtos. 

Da Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura de Juazeiro

<< FOGOS é uma atividade comercial voltada às festividades juninas 
e chega a movimentar mais cerca de R$ 400 mil na economia local. 

FOTO: Ilustração

A Escola Vila da Música, 
situada no Município de Cra-
to, CE, compõe o Programa 
Escolas da Cultura da Secre-
taria da Cultura do Estado do 
Ceará (SECULT), que tem sua 
origem no compromisso esta-
belecido pelo Governador Ca-
milo Santana em seu Plano de 
Governo, está sob a gestão da 
Secretaria da Cultura do Esta-
do do Ceará – SECULT-CE. 

Inaugurada no dia 11 de 
março de 2017, a Vila da Músi-
ca tem como premissa básica a 
democratização do acesso aos 
processos formativos e educa-
tivos em arte e cultura como 
dimensões vitais para inclusão 
social e promoção da cidada-
nia e diversidade cultural. 

Tendo a música e a forma-
ção musical como ações norte-
adoras de suas ações culturais, 
a Vila da Música contempla 
ainda ações de formação e 
fruição em linguagens múlti-
plas, de forma integrada e in-
serida em uma proposta trans-
disciplinar. 

Desde a sua inauguração 
oficial, a Vila da Música vem 
desenvolvendo ações volta-
das para a composição do seu 

plano de ação, incluindo seu 
plano pedagógico, regimen-
to interno e diretrizes gerais 
(missão, visão e princípios), 
organização e formação de 
turmas, e distribuição dos alu-
nos matriculados nos diversos 
cursos de capacitação em mú-
sica disponíveis na atual ma-
triz curricular da escola.

A SAAEC aposta nesta 
experiência e vai encontrar 
na música um valioso instru-
mento de educação hidroam-
biental, comenta o Diretor 
presidente Yarley Brito ao se 
encontrar com a Secretária 
Adjunta de Cultura do Gover-
no do Estado a gestora cultu-
ral Suzete Nunes, que se en-
cantou com a idéia de usar a 
música para abordar questões 
como uso sustentável da água, 
consumo consciente da água e 
campanha de instalação de hi-
drómetros.

No primeiro diálogo, rea-
lizado no dia 3 de maio, com 
a participação , além de Sale-
te Nunes, da gestora cultura 
Dane de Jade e Mano Gran-
jeiro que compõem a equipe 
gestora da escola e de Cristina 
Diôgo consultora do Núcleo 
de Educação Hidroambien-
tal. Yarley Brito na ocasião 
se comprometeu em doar um 
bebedouro para escola, bem 
como vai implantar um siste-
ma de monitoramento da água 

que vai abastecer a escola, 
demonstrando esse novo mo-
mento da SAAEC que quer 

SAAEC e Escola Vila da Música fazem parceria no projeto hidroambiental

garantir para a população do 
Crato, água tratada para con-
sumo humano.

<< PARCERIA pessoal da Vila da Música e da SAAEC

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato
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O Governo do Ceará au-
torizou a perfuração de novos 
poços nos municípios de Cam-
pos Sales, Salitre e Araripe, 
na porção oeste da Região do 
Cariri, para garantir o abaste-
cimento d’água desses muni-
cípios. “O governador Camilo 
Santana entende a urgência da 

população diante da escassez 
de recursos hídricos e por isso 
liberou recursos para amenizar 
a situação desses municípios, 
através da perfuração de novos 
poços de alta profundidade pela 
equipe da Cogerh”, explicou o 
chefe do Gabinete do governa-
dor, Élcio Batista. A decisão foi 
anunciada durante a reunião do 
grupo de contingência da seca, 
que acontece semanalmente no 
Palácio da Abolição.

As obras serão executadas 
pela Companhia de Gestão de 
Recursos Hídricos (Cogerh) e 
devem representar um inves-
timento de cerca de R$ 3 mi-
lhões, com recursos próprios 
da Companhia. Além disso, 
será feita a limpeza do poço 
profundo conhecido como 

PP5, localizado em Araripe, e 
a construção de mais um novo 
poço de grande profundidade.

Segundo o presidente da 
Cogerh, João Lúcio Farias, já 
está em andamento o trabalho 
de perfuração de poços nos três 
municípios. “Tomamos a deci-
são de fazer também a limpeza 
dos poços profundos já exis-
tentes depois de um estudo de-
talhado da situação atual. Isso 
vai garantir o abastecimento 
nas três cidades”, afirmou.

João Lúcio Farias afirma 
que atualmente mais de 20 
poços profundos já foram per-
furados em Salitre, o que está 
garantindo o abastecimento. 
“Em Araripe, já temos poços 
perfurados e estamos em anda-
mento com novas perfurações, 

O Governo do Ceará autorizou a perfuração de novos poços no Cariri
As obras serão executadas pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh)

e devem representar um investimento de cerca de R$ 3 milhões

Lúcio Filho
Gestor de Célula 

Foto: Ascom 
Núcleo de Coumunicação

do Governo do Estado
do Ceará

assim como em Campos Sa-
les”, completou.

Ao longo de 2015 e 2016, 

foram perfurados mais de três 
mil poços, construídos 330 km 
de adutoras de norte a sul do 

Ceará, instalados 550 chafari-
zes e 191 sistemas de dessali-
nização de água.

<< POÇOS profundos  nos municípios de Campos Sales, Salitre e Araripe, na porção oeste da Região do Cariri, 
para garantir o abastecimento d’água desses municípios.

O Banco do Nordeste regis-
tra R$ 1,7 bilhão em regulari-
zação de dívidas rurais em toda 
a sua área de atuação (Região 
Nordeste e norte dos Estados 

de Minas Gerais e Espírito 
Santo), distribuídos em mais 
de 40 mil operações. Os núme-
ros dizem respeito às renego-
ciações realizadas com base na 
Lei 13.340, regulamentada em 
dezembro de 2016.

A lei de regularização con-
templa operações de crédito 
contratadas até 2011, com des-
contos para liquidação de até 
95%.  

Vantagens
As vantagens incluem a 

concessão de descontos para 
liquidação ou a concessão de 
novo prazo para amortização 
com vencimento da primeira 
parcela em 2021 e da última 
parcela em 30 de novembro de 
2030, com processo simplifi-
cado de análise da dívida.

Os encargos financeiros na 
renegociação variam de 0,5% 

ao ano, para agricultores fa-
miliares, a 3,5% ao ano, para 
grandes produtores.

Os produtores rurais in-
teressados em liquidar ou re-
pactuar suas dívidas devem 
procurar suas agências de 
relacionamento do Banco do 
Nordeste.

Banco do Nordeste renegocia R$ 1,7 bilhão em dívidas rurais com até 95% 
de desconto. No Ceará, o volume repactuado chega a R$ 142,9 milhões

DESCONTOS especiais,
imperdíveis pelos agropecuaristas

do nordeste >>

Sala de imprensa do
Banco do Nordeste. 

Ambiente de Comunicação

Nessa quarta-feira (17), a 
Associação dos Fornecedores 
de Cana de PE (AFCP) sedia 
o 21º Seminário Regional so-
bre cana de açúcar, promovi-
do pela  Sociedade de Técni-
cos Açucareiros e Alcooleiros 
do Brasil (STAB) – Regional 
Setentrional. O tradicional 
evento do setor sucroenergé-
tico, que segue até amanhã 
(18), reúne técnicos, empre-
sários, produtores, pesquisa-
dores, estudantes, professores 

e outros profissionais da área. 
A palestra inaugural será rea-
lizada, a partir das 10h, pelo 
presidente da Datagro, Plínio 
Nastari, no auditório da AFCP 
- Avenida Mascarenhas de 
Moraes, 2028 na Imbiribeira, 
Recife. Confira AQUI a pro-
gramação completa. 

A AFCP também sediará 
este mês a maior feira dos pro-
dutores de cana do Nordeste. 
A 5ª Norcana, que promove a 
comercialização de insumos, 
equipamentos e máquinas do 
setor a preços diferenciados 
do mercado, será realizada 
no próximo dia 29. O evento 
também promove palestras es-
pecializadas para os pequenos, 
médios e grandes canavieiros. 

Começa nesse dia 17 de maio o 21º Seminário 
Regional sobre Cana de Açúcar da STAB na AFCP

“Neste edição, pela primeira 
vez, técnicos da Pecege vincu-
lados à  Esalq/USP, apresenta-
rão ao público dados inéditos 
sobre rentabilidade da produ-

ção de açúcar e de etanol em 
Pernambuco e no NE para os 
agricultores e para as usinas”, 
antecipa Alexandre Andrade 
Lima, presidente da AFCP.

Robério Coutinho 
Assessoria de Imprensa da AFCP  

Ass. dos Fornecedores
de Cana de Pernambuco

>> PRESIDENTE da AFCP  Alexandre Andrade Lima, fala no 21º Se-
minário regional sobre cana de açúcar, promovido pela  Sociedade de Técni-
cos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (STAB) – Regional Setentrional.

O resgate da
Agricultura e da Pecuária

no Nordeste é uma retomada ao
desenvolvimento sustentável


