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Prefeito Argemiro Sampaio usa ônibus escolar para 
transportar diariamente funcionários da Prefeitura

Os funcionário da Prefeitu-
ra Municipal de Barbalha des-
frutam de “mordomia,” quan-
do lhes é oferecido um ônibus 
para ir e vir ao trabalho numa 
cortesia do prefeito Argemiro 
Sampaio que não respeita as 
regras e critérios para a utiliza-
ção de veículos escolar adqui-
ridos no âmbito  do  Programa  
Caminho  da  Escola. A Funda-
mentação legal da Constituição  
Federal dispõe: Art.  208, Lei  
nº  9.394,  de  20  de  dezembro  
de  1996, Decreto  nº  6.768,  
de  10  de  fevereiro  de  2009. 
Lei  nº  12.816,  de  5  de  junho  
de  2013, a regulamentação e 
uso desse tipo de ônibus. São 
normas rigorosas seguidas pela 
quase totalidades das prefeitu-
ras do Brasil.                Pág 06
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de Cedro

Várzea Alegre projeta a realização de 
seminário sobre a viabilidade do algodão

As secretarias de Desenvol-
vimento Agrário e Econômico 
e de Meio Ambiente de Várzea 
Alegre, representadas respecti-
vamente, pelo coordenador da 
Unidade de Pecuária José Mar-
condes Saldanha e pelo secre-
tário J. Marcílio, acompanha-
ram um dia de campo, no data 

de 28 de junho, nas cidades de 
Iguatu e Acopiara, com o obje-
tivo de revitalizar a cultura do 
algodão na região.

A iniciativa faz parte do 
Projeto Ouro Branco, encabe-
çada pela EMBRAPA - Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária e a UFCA - Uni-
versidade Federal do Cariri.

Foi observado que com 
manejo correto, a praga do bi-
cudo, que dizimou a cultura do 
algodão do Ceará na década de 
1980, não atacou as plantações.

Assessoria de Comunicação 
da Prefeito de Várzea Alegre

Reportagem: Marco Filho

LEIA MAIS:

EDITORIAL: “A coisa é mui-
to mais séria do que se pensa” 
acerca das ações do MP sobre 
orgãos públicos. “O intelectual 
é um eterno incompreendido” 
artigo abalizado de Humberto 
Pinho. “Comunicação social e 
libertade” bom artigo do juíz 
aposentado e palestrante João 
Baptista Herkenhoff. “Refor-
ma trabalhista para dar mais 
emprego” João Cesar Cardoso 
fazuma avaliação das reformas 
do Governo federal que estão 
em pauta no Congresso Nacio-
nal. “Vivemos entre cachorros, 
gatos, ratos e mosquitos” so-
bre a falta de ação sanitária nos 
municípios - Por Tiburcio Be-
zerra de Morais. 
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O intelectual é um 
eterno incompreendido

Comunicação 
social e liberdade

EDITORIAL

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

João Baptista 
Herkenhoff, Juiz de 
Direito aposentado 
(ES) e escritor. E-

mail: jbpherkenhoff@
gmail.com

Cabelos ao vento

A coisa é muito mais séria
do que se pensa

Para o vulgo, estudar, escrever  e 
pensar, não é trabalho. Para a maio-
ria das pessoas, trabalho : é o braçal. 
O do espírito: é puro passatempo ou 
divertimento.

Diz  Fulton - Sheen, que quando 
se observa alguém com a cabeça en-
tre mãos, logo lhe perguntam, se está 
com dor de cabeça…

Alçada Baptista, certa ocasião, 
em entrevista realizada pela RTP, 
contou que seu antepassado, co-
nheceu velhinha que fora criada de 
Herculano.

Quando lhe perguntavam: - “A 
senhora conheceu o Senhor Alexan-
dre Herculano? Não conheceu?”

Ria-se muito, e dizia com indife-
rença:

_ “Conheci, conheci… Era um 
grande preguiçoso!…Passava o tem-
po a ler e a escrever!…”

Meu pai era jornalista. Frequen-
temente era abordado por amigos e 
leitores, que inqueriam quanto ga-
nhava pelos “escritos”.

Como lhes dissesse que fora a 
remuneração mensal, nada mais re-
cebia, e ainda colaborava, gracio-
samente, noutras publicações, pelo 
prazer que isso lhe dava. Ficavam 
admiradíssimos. Pasmados… Como 
podia passar horas a escrever sem re-
ceber nada!

Ao falar de Herculano, recordei-
me da admiração que o Imperador 
do Brasil, D. Pedro II, tinha pelo his-
toriador.

Veio visitá-lo na quinta de Vale 
de Lobos.

O escritor, receou recebe-lo. Em 
sua opinião, a casa era demasiada-
mente modesta para um Imperador.

D.Pedro II insistiu, e foi convida-
do para almoçar.

Conversaram quase três horas. 
Tão encantado ficou com o Impera-
dor, que logo, que pode, o foi visitar. 
A simplicidade e a cultura de D. Pe-
dro II ,a todos cativava.

Também o Imperador nunca o 
esqueceu. Na última visita, que fez 
a Portugal, a caminho do exílio, ao 
passar por Lisboa, depositou uma 
coroa de flores, sobre o tumulo de 
Herculano, no Mosteiro dos Jeró-
nimos.

O Imperador tinha atenções, pou-
co usuais, em reis do seu tempo.

Mas, como ia dizendo, o povo 
admira-se que possa haver, quem 
escreva por prazer, e muitos, tam-
bém não entendem, que haja quem 
trabalhe na vinha do Senhor, ape-
nas para servir.

Amiga minha, sabendo que tinha 
uma filha catequista, na paróquia da 
localidade onde reside, inqueriu-
me: “Quanto ganha” (!); porque 
pensava  empregar uma “pequena” 
como catequista!…

Dizem que Miguel Torga recusou 
o cargo de ministro, porque precisa-
va de tempo, para pensar e escrever.

Esse prazer, era, para ele, su-
perior à honra de ser Ministro de 
Estado…

Para o povo, o intelectual é um 
excêntrico, que passa horas e horas 
a ler e a escrever, apartado de tudo 
e de todos.

Mas, como podem compreender 
o intelectual, se a maioria traba-
lha, exclusivamente por dinheiro, 
e para amealharem sempre e cada 
vez mais?!…

Eu a vi de longe.
Não, eu o vi de longe.
Seus cabelos.
Compridos estavam ao sabor 

do vento.
Ela estava sentada sobre uma 

plataforma, cabeça baixa, olhos fi-
xos em um livro.

Mas de longe vi apenas seus 
cabelos.

Eu os vi e fiquei torcendo para 
que o sinal que ditaria se eu iria 
parar ou continuar me ordenasse 
que ali parasse.

Precisava ver quem era a dona 
daquela moldura que se movia ao 
sabor da natureza.

Quem deixava, naquele fim de 
manhã ensolarado, que seus cabe-
los ficassem assim tão livremente 
ao sabor do vento?

Para minha sorte, enquanto me 
aproximava, o amarelo tornou-se 
vermelho e eu parei, a sua frente.

Aumentei a música que já toca-
va dentro do carro e pude observar 
quando lentamente ela levantou os 
olhos.

Nossos olhares se encontraram 
e ela sorriu pelo tempo suficiente 
para me encantar.

Rapidamente abaixou a cabeça 
e continuou a leitura.

Eu, absolutamente enlevado, fi-
quei parado ansioso por um novo 
olhar.

O verde chegou, tive que ir.
Fui dirigindo devagar, pro-

curando um retorno, meus olhos 
precisavam encontrar os dela no-
vamente.

Dei a volta, naquela cidade, que 
me era confusa e desconhecida, 
e consegui voltar àquela avenida, 
para encontrar a plataforma vazia.

Olhei em volta a tempo de vê-la 
embarcar sorridente.

Pensei em segui-la, buzinar, pe-
dir mais um segundo de sua aten-
ção, fazer alguma coisa, qualquer 
coisa.

Nada fiz.
E, desde então, procuro, em 

manhãs ensolaradas, a garota que 
com sorriso encantador e cabelos 
ao vento arrebatou meu coração.

 Vivi Antunes mora em Brasília, é 
cronista ajuntadora de letrinhas e 

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

 http://www.viviantunes.com.br

A recapitulação de um episódio, 
protagonizado por Rubem Braga e 
Assis Chateaubriand, é oportuna.

Nosso grande Rubem Braga 
protestou contra a supressão de 
uma frase em crônica que produ-
ziu, crônica essa a ser publicada 
num dos jornais dos Diários Asso-
ciados.

Rubem Braga, que não era ho-
mem de mandar recado, lavrou 
seu protesto à face de Assis Chate-
aubriand, proprietário da grande 
rede de jornais, emissoras e rádio 
e televisão.

Ao ouvir a repulsa de Rubem 
à censura que lhe fora imposta, 
Chateaubriand respondeu:

“Se você quiser ter liberdade 
plena, Rubem, compre um jornal 
para escrever tudo que desejar.”

Rubem não comprou nenhum 
jornal e continuou produzindo 
suas crônicas imortais, sem dar 
ouvidos à descabida advertência 
daquele que era dono do jornal, 
mas não era dono de sua consci-
ência.

A inteligência reivindica liber-
dade.  Cada pessoa tem sua per-
cepção do mundo, uma coerência 
interior a preservar. A invasão de 
outra inteligência, na expressão 
criativa do indivíduo, com poder 
de censura, quebra a unidade do 
ser. É uma violência. Constran-
ge a pessoa, na expressão de seu 
mundo, em relação com os outros.

É medida saudável que as ma-
térias sejam produzidas, predomi-
nantemente,  pelos profissionais 
dos respectivos Estados, mesmo 
Estados pequenos, em vez de serem 
importadas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. Por qual motivo temas 
nacionais devem ser abordados 
pela pena paulista e carioca, e 
não através da pena capixaba, pa-
raense, alagoana, sergipana?

Outra providência  na rota de-
mocrática, no caso da televisão, é 
ampliar o número de concessioná-
rios e evitar a concentração dos 
canais nas mãos de um limitado 
círculo de pessoas ou empresas.

Dispondo da palavra impres-
sa, falada ou visual, não pode o 
comunicador fugir da missão de 
ser porta-voz do seu povo, no seu 
tempo. Cabe-lhe cultivar um jor-
nalismo a serviço da Justiça e da 
Verdade. É de seu dever denunciar 
tudo que se oponha a esses valo-
res. Não poderá o profissional da 
imprensa cumprir seu papel se, ele 
próprio, tem pendente no seu pes-
coço a espada de Dâmocles. Daí 
que tão importante quanto a vi-
gência de um clima de liberdade, 
no país, é a vigência de liberdade 
dentro dos veículos de comunica-
ção.

Desfrutamos hoje no Brasil 
de ampla liberdade de imprensa. 
Felizmente, não há mais censores 
do governo nos jornais, revistas, 
emissoras de rádio e televisão. 
Mas ainda ocorre uma censura in-
terna exercida pelos proprietários 
das empresas.

Não vem sendo poucas as 
advertência sobre o uso e abuso 
do dinheiro público para outros 
fins que não seja para o próprio 
serviço público, 

Muitos, sua maioria, dos 
prefeitos e vereadores conti-
nuam suas prática criminosas 
e corruptas, e em tudo tem que 
sobrar troco para se locupleta-
rem. Super faturamento e com-
pras de notas fiscais, desvio de 
recursos e altas comissões nas 
licitações são práticas corri-
queiras na quase totalidade das 
prefeituras e câmaras. Fazem 
isso sem constrangimento nem 
medo de punições. Sabem que 
fiscalizam, mas têm a certeza 
de que nunca chegarão às suas 
repartições.

O programa Fantástico nas 
noites de domingo na TV Glo-
bo tem um quadro chamado: 
“Cadê o dinheiro que estava 
aqui?” É uma demonstração 
de que faltam polícia, ministé-
rio público e justiça no Brasil. 
A única arma que o brasileiro 
tem é a imprensa que começa 
a ficar exaurida de tanta luta 
inglória. Os temas abordados 
pelos jornalistas servem me-
lhor como piada para os tele 
expectadores que uma denún-
cia pública e notória.

E assim continua o Brasil 
em meio a uma roubalheira sem 
fim, que, de certa forma, não 
incomodas os poderes constitu-
ídos guardiãs das leis e respon-
sáveis pela fiscalização.

Em um recente artigo J. R. 
Guzzo da Revista Veja diz que 
o político brasileiro acredita 
mais em sua fé de não ser pego, 
que na própria lei e nos ditames 
do Código Civil. Isso diz ainda 
Guzzo vem tornando o Brasil 
em uma Nação que causa es-
panto ao Mundo e no resto do 
sistema solar.

 Para cada um de nós o STF 

– Supremo Tribunal Federal 
seria o céu da terra onde nin-
guém pecava muito menos se 
corrompia mudando de opinião 
dependendo de quem estava na 
cadeira dos réus. Policiais de 
todo o país dizem que prender 
alguém no Brasil é a mesma 
coisa de estar enxugando gelo. 
A policia prende a justiça sol-
ta, isso continuamente. Quando 
abordados sobre a soltura de 
bandidos e marginais políticos 
os juízes dizem que é a lei que 
favorece o delinqüente. A justi-
ça se refere às leis como quem 
fala de chuva, Deus manda cho-
ver e ninguém pode fazer nada 
ao contrário. 

No Brasil rouba-se com ânsia 
e mata-se com destemor mais 
que em qualquer guerra. 

Nos últimos Presidentes da 
República as portas foram es-
cancaradas e a roubalheira foi 
sem precedente na história. 
Noutro trecho de ser artigo J. 
R. Guzzo as empresas públicas 
como a Petrobras, entre outros 
foram privatizadas para os ami-
gos do governo que deixaram 
um rombo de R$ 60 bilhões.

Acredita-se que seria melhor 
e bem mais fácil procurar as ins-
tituições que não tiveram seus 
cofres saqueados que relacionar 
as que foram roubadas. Esse 
mau exemplo, dado pelos políti-
cos, é seguido pelos delinquen-
tes e marginais que gravitam nas 
cidades. Roubar compensa. É 
muita gente se dando bem com 
o saque aos cofres públicos. O 
Brasil hoje é um campo mina-
do de ladrões, principalmente 
os tais “colarinhos brancos” que 
ressalvando uns poucos bodes 
expiatórios que estão presos 
e o outros vivem a céu aberto 
desfrutando de suas fortunas. 
O povo impotente assiste tudo 
sem ter a quem recorrer. É as-
sim mesmo que funciona?
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O relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre o 
projeto da reforma trabalhista (PL 38/2017) foi rejeitado pela 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em 30/06, por 10 votos 
contrários ao relatório e 9 a favor.

 A comemoração descabida de grupos de senadores contrá-
rios à reforma trabalhista soa estranha diante de um  Parla-
mento, que deveria primar pela execução de projetos de avan-
ços trabalhistas e sociais. 

O Brasil tem que caminhar para frente em todos os segmen-
tos da vida nacional. Não podemos ficar desconectados dos 
avanços de países desenvolvidos. 

A vibração de parlamentares contrariando a reforma tra-
balhista, apresentada pelo governo, expõe o lado do antago-
nismo político da oposição, bem como  revela a face retrógada 
daqueles  que ainda desejam continuar vivenciando a época de 
Getúlio Vargas. Há de haver,  para a boa relação trabalhista, 
flexibilização no acordo entre empregado e empregador, visan-
do ao interesse mútuo. 

Não se pode mais olhar o empregador com a mesma ótica do 
período getuliano. Há muitos empregadores (pobres), levando 
com dificuldade os seus negócios, mas dando emprego a muita 
gente. É preciso que se modernizem as relações trabalhistas, 
para que exista mais emprego e legal, pois grande parte do tra-
balho informal é devido à rigidez da ultrapassada CLT e da 
inflexibilidade jurássica dos sindicatos trabalhistas.

 Independentemente de posição político-partidária-gover-
namental, já passa da  hora de se atualizarem as relações entre 
patrões e empregados. O Brasil tem que se modernizar no cam-
po trabalhista, sem olhar para as birras político-partidárias.                                          

Observe o que relatou, em entrevista, o chef francês Erick 
Jacquin,  ao responder acerca da falência de seu restaurante, 
em São Paulo.

- O ambiente de negócios no Brasil pesou  em sua falência? 
Não fui o primeiro empreendedor a quebrar neste país, e, infe-
lizmente, ainda vai haver muitas outras vítimas. Se os políticos, 
que tanto nos envergonham,  não  fizerem uma reforma traba-
lhista pensando nos pequenos empreendedores, em pessoas que 
têm talento mas pouco capital, o país não vai longe.

- Não é um subterfúgio relacionar seus problemas às ques-
tões políticas? A legislação trabalhista do Brasil é a maior ver-
gonha do mundo. Cada funcionário é um processo trabalhis-
ta em potencial. Há juiz que dá ganho de causa a cinco, seis 
funcionários  de uma vez, e ninguém vai verificar se há razões 
justas. Enfrentei o caso de um  empregado que, com apenas um 
ano de casa, ganhou indenização de 300.000 reais. Nunca vi 
isso em nenhum país.

- A cozinha é um ambiente propício a esse tipo de problema? 
No calor de nossa profissão, é muito fácil de acontecer. Há sem-
pre um advogado estimulando os funcionários a se unir contra 
o dono do restaurante. É normal? Não! Isso é um horror. Há 
muita gente querendo empregar e muita gente buscando empre-
go, mas ninguém quer se arriscar. Nunca mais vou assinar uma 
carteira de trabalho.

 Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC 

Reforma trabalhista
para dar mais emprego

Ao receber a conta de ener-
gia da ENEL, simplesmente 
nos assustamos com o valor a 
pagar e apenas lamentamos, pa-
gamos e arquivamos. Só isso! 
Ninguém procura saber o que 
realmente está acontecendo. 
Além da cobrança injustificada 
de tarifas incluídas no ICMS 
(27%), que como já se cogita 
é ILEGAL e questionado na 
Justiça pela OAB-CE, somos 
LESADOS também na Taxa de 
Iluminação Pública. Ademais, 
faz parte das referidas contas 
a verba ENCARGOS SETO-
RIAIS que, segundo a ENEL, 
são ENTENDIDOS como 
“Encargos Setoriais” os custos 
não gerenciáveis suportados 
pelas concessionárias de distri-
buição por lei, cujo REPASSE 
aos CONSUMIDORES é de-
corrente da “garantia do equi-
líbrio econômico-financeiro 
contratual”. Qualquer empresa 
é sujeita a riscos – lucros ou 
prejuízos. No caso, nós consu-
midores é que arcamos com o 
ônus quer haja prejuízo?

A ANEEL (uma das muitas 
agências governamentais e que 
não prima por zelar no inte-
resse dos usuários, já que para 

isso foi criada) instituiu na sua 
Resolução da 414/2010, no seu 
art. 218, que as distribuidoras 
devem transferir o sistema de 
Iluminação Pública à pessoa 
jurídica de direito público, no 
caso, às Prefeituras Munici-
pais. Com a lei Municipal da 
Prefeitura de Russas (CE), de 
n° 879, de 2012, instituiu-se a 
TABELA específica para cál-
culo da referida taxa. Eis que 
os valores cobrados em função 
do CONSUMO diferem dos 
valores da TABELA. E sempre 
cobrados A MAIOR! No caso 
abaixo cerca em torno de 20 a 
30%, mensalmente. Vejam os 
cálculos adiante e imaginem 
se todos os consumidores arca-
rem com esse prejuízo.

Posto isto, urge diligências 
imediatas da parte dos Poderes 
constituídos a fim de COR-
RIGIR esses ABUSOS que 
agravam ainda mais em ônus 
ao consumidor. Que se revise 
cada conta e procedam as de-
voluções cabidas a TODOS 
os consumidores que lesados, 
com a devida e legal correção 
monetária. Até quando con-
tinuaremos sendo ultrajados 
e assentiremos CALADOS, 
SERVILMENTE?

(Cópia a Câmara Munici-
pal de Russas (CE), ARCE e 
Imprensa regional.)
CONFIRA A TUA CONTA E 

VEJA O TEU PREJUÍZO
TABELA OFICIAL DA 

TAXA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM RUSSAS (CE)

 CLASSE RESIDENCIAL
CONSUMO KWH  PERCENTUAL (%)

Consumidor vem sendo lesado em sua conta 
de energia elétrica

0 A 30          0,00    
30 A 50   0,00 
51 A 100  1,12
101 A 150   2,45  
151 A 200  4,27 
201 A 251  6,40                           
251 A 300  8,53                                                                         
301 A 400  12,55
401 A 500  18,94                                                                                 
MAIOR DE 500  25,88

CLASSE NÃO RESIDENCIAL 
CONSUMO KW PERCENTUAL (%)                  

-                    
0 A 30   0,96 
30 A 50   1,99   
51 A 100  3,12
101 A 150  5,15
151 A 200  8,23                                                             
201 A 250                         11,16
251 A 300                         13,08                                        
301 A 400                         17,34        
401 A 500                         25,60
MAIOR DE 500  1,49

Loteamento Nossa Senhora das Dores
Juazeiro do Norte Ceará

CHAMADA DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES

Hildeberto Jamacaru de 
Aquino - colaborador da 
Gazeta de Notícias em 

Russas Ceará

O Prefeito Municipalde Jua-
zeiro do Norte, Arnon Bezerra, 
participou de reunião, no Aero-
porto Orlando Bezerra de Me-
nezes, com Ministro dos Trans-
portes, Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella. O Ministro 
esteve no local para realizar vi-
sita técnica, após anúncio de li-
beração de R$ 31 milhões para 
a reforma e ampliação do aero-
porto, um dos pleitos que tam-
bém vem sendo empreendido 
pelo prefeito nos últimos anos e 
lideranças locais, para o fortale-
cimento do turismo, economia 
e desenvolvimento regional.

As reformas permitirão a 
melhoria da pista para pousos 
de aviões de maior porte, além 
da ampliação do terminal de 
passageiros. As obras da pista 
devem ser iniciadas em outubro 
com conclusão prevista para 
março do próximo ano. A refor-
ma para ampliação do terminal 
de passageiros deve acontecer 
somente a partir do próximo 
ano, com investimentos por 
meio do Projeto Avançar, no 
valor de R$ 28 milhões. O pro-

jeto será lançado para priorizar 
obras que serão entregues em 
2018.

 O ministro disse que o re-
forço da pista e do pátio de 
manobras  no aeroporto, já está 
garantido com o processo de 
licitação pronto para ser inicia-
do com publicação de edital na 
próxima semana.

O pré-projeto da obra para a 
reforma do aeroporto foi apre-
sentado durante reunião com 
autoridades do Município, que 
estiveram acompanhando o mi-
nistro. Em entrevista coletiva à 
imprensa no aeroporto o minis-
tro Maurício Quintella ressaltou 
o empenho pessoal do presiden-
te Michel Temer em dar enca-
minhamento à obra, atendendo 
a um pedido do presidente do 
Senado, Eunício Oliveira.

O Prefeito Arnon Bezerra, 
que recentemente esteve levan-
do o pleito ao Governo Federal, 
disse que esse é um momento 
de grande alegria para todos 
os caririenses e nordestinos 
que vêm até Juazeiro do Norte, 
por ser o centro do Nordeste. 
Ele agradeceu pela conquistas, 
que contou com o empenho do 
presidente do Senado Eunício 
Oliveira e da deputada federal, 
Gorete Pereira.

Arnon tem reunião com ministro sobre 
investimentos no Aeroporto de Juazeiro
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Do Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 

Juazeiro e da Redação

<< REUNIÃO com o ministro, prefeito e empresários no pró-
prio Aeroporto Regional do Cariri

<< ENTENDIMENTO  o prefeito Arnon Bezerraom mostra ao ministro, o 
alcance e importância do aeroporto de Juazeiro no desenvolvimento regional.
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Queda nas taxas variam 
de 15% a 20%, a depender do 
porte do empreendimento, e 
valem para toda a área de atu-
ação  

O presidente do Banco do 
Nordeste, Marcos Costa Ho-
landa, anunciou nesta quarta-
feira, 28, redução das taxas de 
juros do Giro Insumos, linha 
de crédito de capital de giro da 
instituição, com queda de 15% 
a 20% nos encargos. A novida-
de foi divulgada durante cole-
tiva de imprensa realizada na 
sede do Banco do Nordeste, 
em Fortaleza. 

Com a medida, os juros 
para essa modalidade de cré-
dito, que eram praticados com 
encargos entre 0,95% e 1,78% 
ao mês, foram  reduzidos para 
as faixas entre 0,88% e 1,32% 
mensais, sendo definidas em 
função do porte do cliente.

Marcos Holanda explicou 
que a redução foi possível em 
virtude do aumento da parti-
cipação de recursos do Fun-
do Constitucional de Finan-

ciamento do Nordeste (FNE) 
na composição do funding do 
Giro Insumos. 

 “Dadas as circunstâncias 
econômicas, a demanda por 
capital de giro é cada vez mais 
importante, já que as empresas 
precisam desse recurso para 
aumentar sua produção e seu 
faturamento. Graças ao dife-
rencial competitivo do FNE, o 
Banco do Nordeste pode redu-
zir, de maneira substancial, os 
encargos cobrados para essa li-
nha de crédito. Com isso, pas-
samos a negociar crédito, em 
média, pela metade dos juros 
praticados pelos bancos priva-
dos”, afirmou.

Para o presidente, a redu-
ção reforça a importância do 
FNE para o desenvolvimento 
econômico da Região. “O Nor-
deste normalmente sofre mais 
em épocas de recuo da ativi-
dade econômica e, por isso, é 
importante a Região dispor de 
um instrumento capaz de con-
tribuir para a reanimação de 
sua economia de forma mais 
ágil”, disse. 

Ele ressaltou ainda que, 
afora as baixas taxas de juros, 
os prazos mais longos contam 
também como vantagem para 

as linhas de crédito do BNB 
em relação às ofertadas no 
mercado.

Giro Insumos
Linha de crédito de capital 

de giro do Banco do Nordeste, 
o Giro Insumos apoia a pro-

dução industrial e agroindus-
trial e as atividades turística, 
comercial e de prestação de 
serviços com o financiamento 
da aquisição isolada de maté-
rias-primas e insumos, merca-
dorias (inclusive máquinas e 
veículos).

Presidente do BNB, Marcos Holanda, anuncia 
redução de juros para capital de giro

Sala de Imprensa Ambiente
de Comunicação do
Banco do Nordeste

<< REFOÇO para o presidente, Marcos Holanda juro baixo 
reforça o desenvolvimento da Região.

Os funcionários da Prefei-
tura Municipal de Barbalha 
desfrutam de “mordomia,” 
quando lhes é oferecido um 
ônibus para ir e vir ao trabalho 
numa cortesia do prefeito Ar-
gemiro Sampaio que não res-
peita as regras e critérios para 
a utilização de veículos esco-
lar adquiridos no âmbito do 
Programa Caminho da Esco-
la. A Fundamentação legal da 
Constituição Federal dispõe 
no Art. 208, Lei nº 9.394, De-
creto nº 6.768 e Lei nº 12.816, 
a regulamentação e uso desse 
tipo de ônibus. São normas 
rigorosas seguidas pela quase 
totalidade das 5.570 prefeitu-
ras do Brasil.

O secretário de educação 
de Barbalha, Boaz David, 
respondeu o questionamento 
da reportagem desta Gazeta 
de Notícias reconhecendo a 
improbidade administrativa, 
como seja o ato de corrup-
ção, contrário à honestidade, 
à boa-fé e à honradez. Dian-
te da denúncia o secretário 
Boaz David disse que vai ti-
rar o ônibus escolar e colocar 
um outro ônibus da própria 
Prefeitura. A insistência do 
prefeito Argemiro Sampaio 
em fazer essa “cortesia com o 

chapéu alheio,”, ou seja, com 
o dinheiro público, não tem 
amparo legal nem justificati-
va, porque um ônibus da linha 
urbana Alto da alegria passa 
na porta do Paço municipal. 

O Programa Caminho da 
Escola foi criado em 2007 
com o objetivo de renovar a 
frota de veículos escolares, 
garantir segurança e qualida-
de ao transporte dos estudan-
tes e contribuir para a redução 
da evasão escolar, ampliando, 

por meio do transporte diário, 
o acesso e a permanência na 
escola dos estudantes matri-
culados na educação básica da 
zona rural das redes estadu-
ais e municipais. O desvio de 
função, porém, pode acarretar 
sanções aos gestores públicos, 
segundo alerta o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE.

“O gestor que for condena-
do por uso indevido de veículo 
do Caminho da Escola está su-

jeito às mesmas sanções apli-
cadas nos casos de uso inde-
vido de recursos públicos, na 
forma da legislação vigente. 
A utilização dos veículos do 
Caminho da Escola é exclusi-
va para transportar estudantes 
matriculados nas escolas pú-
blicas de educação básica”, 
afirma o FNDE.

A fiscalização é feita pelos 
órgãos de controle internos e 
externos, incluindo o Ministé-
rio Público (MP) no município 

e os órgãos de trânsito, que 
inspecionam a regularidade 
dos veículos e de seus condu-
tores. “Qualquer pessoa física 
também pode denunciar o uso 
indevido dos veículos, confor-
me artigo 9º da Resolução nº 
18/2012.” O disque-denúncia 
é o 0800-616161.

O Caminho da Escola tam-
bém visa à padronização dos 
veículos de transporte escolar, 
à redução dos preços dos veí-
culos e ao aumento da trans-

parência nessas aquisições. O 
governo federal, por meio do 
FNDE e em parceria com o 
Inmetro, oferece um veículo 
com especificações exclusi-
vas, próprias para o transporte 
de estudantes, e adequado às 
condições de trafegabilidade 
das vias das zonas rural e ur-
bana brasileira.

Entretanto, viagens diárias 
e fora do pré estabelecido só 
contribuem para a diminuição 
da vida útil desses veículos.

Prefeito Argemiro Sampaio usa ônibus escolar para 
transportar diariamente funcionários da Prefeitura

<< ÔNIBUS EM USO LEGAL obrigação, que é o transporte de estudantes, o que não é nenhum favor ou cortesia da Prefeitura Municipal de Barbalha Ceará. 

Da Reportagem local de
Aline Maria e da Redação

FOTO: ILUSTRATIVA/DIVULGAÇÃO

Nos dirigimos às pessoas 
capazes e que sabem ler e 
entender, e essas poderão
ler a Gazeta de Notícias
sem perigo.
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Um grupo de vereadores 
de Cedro denunciou, nesta 
segunda-feira (26), a admi-
nistração do prefeito Nilson 
Diniz (PDT) pela contratação 
de “servidores fantasmas” em 
cargos comissionados. O es-
quema foi levado pelos vere-
adores que assinaram o docu-
mento José de Araújo M. Lobo 
e Apolinário Gomes de Souza 
ao conhecimento do Ministé-
rio Público do Ceará (MPCE), 
no município, que já investiga 
denúncia de outro esquema de 
nepotismo na Prefeitura.

Segundo os vereadores, 
vários servidores nomeados 
para cargos comissionados 
recebem pela função, não tra-
balham ou exercem qualquer 
atividade. O caso agora será 
investigado pelo Ministério 
Público

Os parlamentares disem 
ainda que os “servidores fan-
tasmas” são pessoas contra-
tadas para funções comissio-
nadasas que não cumprem 

expediente ou nenhuma carga 
horária na Prefeitura.

Nilson Diniz é prefeito de 
Cedro em um segundo mada-
to, onde é acusado de montar 
esquemas dentro da Prefeitura 
Municipal para acomodar em 
empregos seus parentes e apa-
niguados políticos.

Nilson descende de uma 
das mais tradiconais e con-
ceituadas famílias políticas da 
região, mas não vem fazendo 
jús a sua estirpe. Seu pai o 
memorável médico Obi Viana 
Diniz ficou na história de Ce-
dro como um dos homem pro-
bos e mais honestos políticos 
de todos os tempos.

Esta matéria foi primei-
ramente publicado na página 
da Gazeta de Notícias na In-
ternet, onde surgiram mais de 
cinco centenas de comentários 
e inúmeros compartilhamen-
tos corroborando com a posi-
ção dos vereadores.

Para a edição impressa foi 
procurado um contato com o 
prefeito Nilsn Diniz através 
da Prefeitura municipal que 
não forneceu o número do ce-
lular do prefeito, que vive em 
Fortaleza, nem retornou as li-
gações..

Vereadores de Cedro denunciam esquema de 
servidores fantasmas na Prefeitura ao MPCE

<< FICA A DEVER o prefeito de Cedro Nilson Diniz fica longe da 
estirpe familiar e política do clã do patriarca Gabriel Diniz.

De Donizete de Souza
e da Redação

Desde que o mundo é mundo mosquitos perseguem os hu-
manos. E o fazem de maneira sorrateira e sórdida, aprovei-
tando-se das mais insólitas circunstâncias. Dengue, calazar, 
raiva, doença de chagas, endemias e pandemias são palavras 
corriqueiras que escutamos ao longo da existência.

Vivendo entre cachorros, gatos, ratos e mosquitos é difícil 
não entrar para as estatísticas das vítimas de pestes e pragas. 
As estações do ano influem e determinam o aparecimento das 
viroses que antigamente matavam muito mais do que hoje. 
Durante a minha meninice, fui acometido de sarampo, ca-
tapora, coqueluche e papeira. A dengue me pegou depois de 
adulto. Também fui vitima da “febre asiática”, quando quase 
morri.

É assim que caminhamos pelas veredas da vida. Há porém 
regras e cuidados, que, em sendo observados, ficamos mais 
protegidos e em condições de resistir aos efeitos dessas pra-
gas. Tudo se resume ao asseio que devemos manter em nosso 
próprio habitat e no assíduo comparecimento às campanhas 
de profilaxia e de vacinação.

Não posso atribuir, por questão de justiça, ao Secretário 
de Saúde toda essa onda de dengue e calazar, se é que che-
gou ao limite de tolerância, e nem devo usar a desgraça dos 
que adoecem, por pura birra política. Várzea Alegre, como de 
resto todo o país, padece da falta de recursos e de meios mais 
eficazes para atuar melhor no campo da saúde pública.

O município não tem receita própria e vive dos repasses 
que lhe são destinados pelos governos estadual e federal. 
Atravessamos um período em que a palavra de ordem é cor-
tar despesas e evitar gastos. Não é, portanto, a Prefeitura 
que vai nos trazer soluções prontas para tantos problemas 
que afloram no dia a dia. O Secretário, creio, está fazendo o 
que pode, mas para impulsionar programas eficazes dinheiro 
é fundamental.

Vivemos entre cachorros, 
gatos, ratos e mosquitos

Tiburcio Bezerra de 
Morais é ex-seminarista, 
municipalista e cronista.

Reside em Várzea Alegre

João e Maria decidiram casar. Os planos todos como 
manda o figurino. Véu, grinalda, trabalhar, construir uma 
casa e outros. A casa seria construída com o quarto mais lin-
do do mundo, tudo para seu mais ilustre morador, moradora. 
Vindo com saúde tá muito bom.

No dia combinado, senhora. Cegonha chega toda sorri-
dente e diz.

- Eis a mais bela de hoje.
Como bons seguidores de Deus, Este disse, “caprichem 

nos detalhes, muita saúde e sabedoria”. Fofocou a entrega-
dora. Assim o quarto ficou completo. E semhora. Cegonha 
continuou sua linda e maravilhosa tarefa de levar felicidade 
aos casais.

 E o nome? Maria, Claudia, Ana, Joana há tantos lindos. 
Bom, que tal homenagear o criador? Maria da Vitória? Di-
vina? Que tal nosso país? Carmem Brasil, Vitória, Anuncia-
ção...?

Nomes femininos famosos no Brasil hoje, quais? Popozu-
da, Propina, Sonegação, Delação Premiada, Conta (no exte-
rior) não, Maria Clara tá de bom tamanho. Lindo. Simples.

Ainda bem que não foi menino, imagina os famosos, Lula, 
Odebrecht, Vaccari, Suborno, Desvio, Mensalão, Adendo, 
Cinco Por Cento, Nenhum soa melhor.

Enquanto não acabar a lava jato, vamos prestar homena-
gens aos saudosos, que tanto nos orgulharam, Senna (não a 
mega), João (do pulo), Artur e outros. 

Até quando pra lamentar esta situação? Parlamentares, 
até quando?

Que nome dar a seu filho?As secretarias de Desenvol-
vimento Agrário e Econômico 
e de Meio Ambiente de Várzea 
Alegre, representadas respecti-
vamente, pelo coordenador da 
Unidade de Pecuária José Mar-
condes Saldanha e pelo secre-
tário J. Marcílio, acompanha-
ram um dia de campo, no data 
de 28 de junho, nas cidades de 
Iguatu e Acopiara, com o obje-
tivo de revitalizar a cultura do 
algodão na região.

A iniciativa faz parte do 
Projeto Ouro Branco, encabe-
çada pela EMBRAPA - Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária e a UFCA - Uni-
versidade Federal do Cariri.

Foi observado que com 
manejo correto, a praga do 
bicudo, que dizimou a cultura 
do algodão do Ceará na década 

de 1980, não atacou as planta-
ções.

Com o sucesso dos projetos 
a EMBRAPA e a UFCA bus-
cam parcerias junto às prefei-
turas, para tentar revitalizar a 
cotonicultura e criar oportuni-
dade de geração de renda para 
o agricultor cearense.

Há, no município de Aco-
piara, uma usina beneficiadora 
de algodão que opera com 5% 
de sua capacidade, e que se 
propõe a comprar toda a pro-
dução da região. Atualmente, 
uma arroba de algodão, que 
pesa 15kg, é negociada na usi-
na ao preço de R$ 28,00.

Várzea Alegre projeta seminário sobre o algodão
Assessoria de Comunicação 
da Prefeito de Várzea Alegre

Reportagem: Marco Filho
Foto: Divulgação

De olho neste projeto de 
sucesso, é pretensão das se-
cretarias de Desenvolvimen-
to Agrário e Econômico e de 
Meio Ambiente de Várzea 
Alegre, realizar nesta cidade 
um seminário sobre a cultura 
do algodão, com participação 
da Embrapa e da UFCA.

<< OURO BRANCO foi a denominação dada ao algodão pelo o povo nordestino

Paulo Cesar é empresário e 
cronista, mora em Toledo no 

Paraná. 46 anos, comerciante. 
Trabalha com a família

em seu hotel.
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A Prefeitura Municipal do 
Crato em parceria com o Go-
verno do Estado reiniciou na úl-
tima segunda-feira, dia 26, ope-
ração de recapeamento asfáltico 
na cidade. Serão 20 mil metros 
quadrados nessa etapa que con-

templa os seguintes logradou-
ros: Rua Leandro Bezerra, da 
Padre Sucupira até a Duque de 
Caxias; Rua Coronel Segundo, 
da rua Coronel Antônio Luiz até 
a Rua José Carvalho; Rua Nos-
sa Senhora de Fátima, da Rua 
Coronel Antônio Luiz a Ponte; 
Rua Major José Gonçalves, da 
rua Coronel Antônio Luiz até a 
rua Carolino Sucupira; Rua Ca-
rolino Sucupira; da Major José 

Reiniciada operação de recapeamento 
asfáltico das principais ruas do  Crato

Gonçalves até a Rui Barbosa; 
Rua Coronel Antônio Luiz, da 
praça Alexandre Arraes até a 
praça do Pimenta; Rua Teodo-
rico Teles, do Batalhão até o 
DETRAN.

“Mais uma parceria com 
o Governo do Estado que está 
sempre viabilizando subsídios 
para fortalecer o desenvolvi-
mento da cidade” Disse o pre-
feito Zé Ailton Brasil.

Aline Maria
“Bom mesmo é ir à luta com deter-
minação, abraçar a vida com paixão, 
perder com classe e vencer com ou-
sadia, por que o mundo pertence a 
quem se atreve. E a vida é muito bela 
para ser insignificante.” Charlie Chaplin

<< INTEGRAÇÃO ladeira - trecho da Rua Nossa Senhora de Fátima em frente a igreja no bairro Pimenta

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura do Crato

Presidente da SAAEC é convidado 
para lançamento de selos especiais

Aconteceu na última se-
gunda-feira dia 26, no auditó-
rio do Geopark Araripe Crato. 
o lançamento dos selos postais 
especiais sobre o tema “Aves 
Brasileiras:” soldadinho-do-
araripe, pururu-espelho e roli-
nha-do-planalto. A emissão in-
tegra a programação filatélica 
nacional da preservação dessas 
espécies. O diretor-presidente 
da SAAEC Yarley Brito Gon-
çalves, pelo seu trabalho na 
preservação ambiental, foi um 
dos sete convidados para rea-
lizar as primeiras obliterações 
nos selos da campanha. 

Obs: Obliteração significa aca-
bar, destruir. No caso de obliterar um 
selo é carimbá-lo, inutilizandoo para 
fins de postagem junto aos Correios, 
servindo apensas para a filatelia que 
são os colecionadores de selos.

<< NATURALISTA Yarley Gonçalves tem incetado campanhas em favor da 
preservação da natureza, destacando o reflorestamento dos locais das fontes de 
água que abastecem a cidade do Crato. Por isso foi um dos convidado Cedro volta a promover a Festa do Chitão 

como foi em seu projeto incial há 40 anos

No próximo dia 15 de julho 
- sábado, a cidade de Cedro 
resgata a sua verdadeira Festa 
Chitão, tal qual foi projetada 
há 43 anos pelos sucessivos 
prefeitos Antônio Bitu e Ru-
bens Albuquerque. Uma gran-
de festa junina em louvor ao 
seu santo padroeiro São João 

Batista, momento em que se 
encerra o período festivo no 
região centro sul do estado.

 Voltam os embalos das 
tradicionais músicas juninas e  
os trajes típicos, mulher com 
os coloridos vestidos de chita 
e homens com camisa listrada 
e calça branca. Nada de forró 
estilizado nem os desvirtua-
mento das músicas de raízes 
nordestinas deixadas pelo Rei 
do Baião Luiz Gonzaga.

A Festa do Chitão, consa-

grada como a maior evento 
junina do centro sul do Cea-
rá, este ano traz as melhores 
atrações forrozeiras como: 
Flávio José e sua banda, Jo-
nas Esticado e Forró Pegado, 
todas concentradas no CSU - 
Centro Social Urbano, o mes-
mo local onde acontecem os 
tradicionais festejos juninos 
de Cedro.

A cidade está preparada 
para receber e acomodar mui-
to bem todos os visitantes.

Da Reportagem de
Luiz José dos Santos e 

Donizete de Souza

<< CHITÃO nome originado pelo exagerado uso do tecido “chita” com suas estampas coloridas

Duas novas Megalojas Zenir inauguradas com sucesso!
Faça-nos uma visita e confira as novidades e ofertas exclusivas:

> Zenir cidade Senador Pompeu - Avenida Francisco França Cambraia, 
273 – Centro (próximo a Caixa Econômica).

> Zenir Cariri Garden Shopping - Avenida Padre Cícero, 2555 - 
Triângulo, Juazeiro do Norte.


