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Vereadores encontram 
merenda escolar com 
validade vencida em 
escolas de BarbalhaVENCIDAS EM 01.11.17

DATA DA INSPEÇÃO: 09.11.17 

Vereadores de Barbalha re-
ceberam denúncia de que Me-
renda Escolar se encontrava 
com prazo de validade vencida 
na Rede Escolar do Municí-
pio. Diante do fato foi formada 
uma comissão de seis vereado-
res divididos em duplas: André 
Feitosa e Dorivan Amaro, Ca-
pitão Marcos Alencar e Ilanio, 
Hamilton Lira e o vereador 
presidente Everton Siqueira 
para inspecionar as escolas ci-
tadas na denúncia.       Pág 06

Governo Camilo Santana anuncia concurso para 
professor e consolida investimentos na educação

Em solenidade realizada no 
Palácio da Abolição, nesta se-
gunda-feira (9), o governador 
Camilo Santana anunciou que 
será realizado novo concurso 
para professores da rede públi-
ca estadual em 2018. Além da 
novidade, também foi divul-
gado pelo Governo do Ceará 
uma série de investimentos em 
Educação voltados ao magisté-
rio, entre reforma de escolas, 
gratificação para educadores e 
garantia de estabilidade a ser-
vidores concursados.  Pág. 03

<< CAMILO ressalta neces-
sidade de mais professores e 
vai contratá-los.

A região nordeste é 
responsável pela geração 
de 86% dos empregos 
formais no País

O Nordeste gerou 86,2% 
do total de empregos formais 
criados no País em setembro, 
segundo levantamento do 
Escritório Técnico de Estu-
dos Econômicos do Nordeste 
(Etene), a partir de dados do 
Ministério do Trabalho. Fo-

ram formados 26.644 postos 
de trabalho ao longo do mês 
na Região, mais que o dobro 
do número apresentado no 
Sul (+10.534) e bem acima do 
resultado do Norte (+5.349), 
que também obtiveram saldo 
positivo.           Pág. 03

Prefeito Arnon Bezerra 
cria o Parque Natural 
das Timbaúbas

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, as-
sinou decreto de criação do 
Parque Natural Municipal das 
Timbaúbas, como forma de 
preservar e manter o espaço 
como reserva de área verde 
na cidade. O projeto de cria-
ção foi realizado por meio da 

Prefeitura, através da Secreta-
ria de Meio Ambiente e Servi-
ços Públicos (SEMASP) e da 
Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente (AMAJU), com re-
alização de audiência pública, 
no intuito de proporcionar a 
participação pública nesse 
processo.            Pág 03

Pedro Norôes um homem das mil atividades
Pedro Gonçalves de Norões 

foi o homem das mil atividades 
no Crato pela sua abnegação 
em estar a frente de todos os 
empreendimentos para as me-
lhorias e desenvolvimento do 
município.

Casado com Violeta de 
Brito por mais de 50 anos que 
foi sua parceira, conselheira e 
mulher de intuições, como ele 
mesmo dizia. Os filhos segui-

ram os mesmos princípios de 
educação e nobreza do casal. 
A família de Pedro Norões já 
está na terceira geração com 
bisnetos que chegam e são 
formados com a mesma estir-
pe dos bisavós.

Pedro Gonçalves de Norões 
é uma das Personalidades His-
tóricas do Cariri figurando com 
destaque pelo seu amor pelas 
coisas do Crato.     Página 08. 

VENDO CASA
no Parque Grangeiro.

Rua Pedro Bantim, 30
Entrada do Rotary

Preço de avaliação: R$ 350.000,00
Preço de venda: R$ 270.000,00
Contato cel: (88) 99251 6009

LEIA MAIS

Como tem puxa-saco. Acer-
ca dos bajuladores que gravi-
tam em torno dos presidentes, 
governadores e prefeitos. A 
nossa manifestação. Uma carta 
ao presidente sobre a falta de 
água e suas consequencias no 
nordeste. O púlpito eletrônica 
e a TV Católica. Trata sobre 
os avanços da pregação pelos 
meios eletrônicos. Chegou a 
hora de mudar. Comentário 
abalizada de Tibúrcio Morais.
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O púlpito eletrônico e a

nova TV Católica
A noss 

Manifestação

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

Onde passar a tempestade

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

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

Como tem puxa-saco!

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, 
mora em Russas

no Ceará
Se não estou em erro, a primeira 

vez, que um evangelista usou o púl-
pito electrónico, no Brasil, foi em 
1977. Tratava-se de Rex Humbard.O 
programa era transmitido, semanal-
mente, na TV Tupi. Em Portugal, 
chegou anos mais tarde.

Programas religiosos, realizados 
pelas Igrejas, já havia no Brasil, e 
em Portugal; mas sua divulgação 
era restrita e sem fins lucrativos.

A chamada “ Igreja Electrónica”, 
está amplamente divulgada nos Es-
tados Unidos. Alguns evangelistas, 
possuem verdadeiras empresas, que 
empregam centenas de pessoas.

O púlpito electrónico, quando 
realizado por evangelistas, temen-
tes a Deus, com o único fim de di-
vulgação do Evangelho, é de louvar 
e acarinhar. A Boa Nova, deve ser 
difundida, a todos, utilizando todos 
os meios de comunicação.

Em Portugal, a Igreja possui o 
Grupo Renascença, que muito tem 
feito pela expansão da doutrina de 
Jesus. São emissoras generalistas, 
que sempre tiveram o cuidado de 
transmitir, aos ouvintes, sólida dou-
trina.

Houve, há anos, a feliz iniciativa 
de lançar canal de TV católico, em 
Portugal. Ou fosse mal administra-
do, ou pelo desinteresse de muitos 
crentes, veio a encerrar de forma 
desastrosa.

Surgiu depois a TV “ Canção 
Nova”. Movimento que nasceu no 
Brasil, e que rapidamente se expan-
diu pelo mundo.

Hoje, a “ Canção Nova”, é, tal-
vez, a TV cristã mais ouvida, e que 
maior contributo tem dado para a 
evangelização dos povos, mormen-
te na América Latina.

Em Portugal, apareceu, recen-
temente, a 2 de Maio, a “ Angelus 
TV” (canal 187, nas operadoras: 
NOS e MEO,) que, além de trans-
mitir a missa às 18H30, transmite, 
da Capelinha das Aparições, em Fá-
tima, o terço, às 21H30.

Na grelha de programas, além 
da evangelização, tem: culinária, 
ginástica e saúde, etc.

Embora menos conhecida do 
que a TV “ Canção Nova”, tem o 
apoio da diocese Leiria-Fátima.

Problemas económicos, não per-
mitem a existência de programas, 
que requeiram valores monetários 
elevados.

Seria bom, que as TVs católicas, 
tivessem telenovelas, baseadas na 
vida de santos; reportagens e de-
bates, sobre temas da actualidade, 
sempre sob o ponto de vista da dou-
trina da Igreja; concursos bíblicos e 
de canção cristã; e programas sobre 
educação e saúde.

Pode-se fazer TV variada e ape-
titosa aos telespectadores, sem cair-
mos, exclusivamente, em actividade 
religiosa.

Para isso é necessário que os 
crentes, colaborem: ouvindo e par-
ticipando; o que nem sempre acon-
tece.

Sabemos a dificuldade que há 
em manter publicação de inspiração 
cristã. Poucos assinam, pelo menos, 
um jornal católico; e ainda menos 
contribuem, monetariamente, para 
a chamada Boa Imprensa.

A apatia ou desinteresse, faz, 
que estes vivam em tremendas di-
ficuldades, e impede que possam 
melhorar: o aspecto gráfico e o con-
teúdo.

E é pena que assim seja.

Depois que o inevitável aconte-
ceu, o sol perdeu o seu brilho.

Justo Ela, que via beleza em cada 
esquina, agora contemplava somente 
a escuridão.

O canto dos pássaros que a fazia 
sonhar não passava de um lamento.

O esplendor das árvores e o bri-
lho de suas flores apenas borrões.

Nada belo existia de fato.
Depois que o inevitável aconte-

ceu, Ela queria apenas desaparecer.
Cada dia um pedacinho seu se 

consumia pela tristeza.
A cada instante, parecia que a es-

curidão aumentava ao seu redor.
Foi assim que Ele a encontrou.
Manso e gentil, colocou-se ao seu 

lado sem nada falar.
Apenas ouviu o seu lamento.
E, durante muito tempo, Ela con-

tou sobre como era tudo e como a es-
curidão viera e se instalara.

E Ele pacientemente escutou.
Enxugou suas lágrimas sem jul-

gamento, sem dar opiniões vazias.
Ficou ao seu lado nos momentos 

mais difíceis.

Segurou sua mão quando parecia 
que jamais voltaria ficar de pé.

Quando Ela sentiu o calor de sua 
mão, voltou a sentir a segurança que 
pensava não mais existir.

Sentiu-se confiante e continuou 
naquela posição.

Para sua surpresa e alegria, Ele 
não se afastou.

A partir dali, o canto dos pássa-
ros, pouco a pouco deixou de ser um 
lamento.

As cores retomaram seus tons e o 
sol voltou a brilhar.

Quando Ela viu que podia depo-
sitar sobre aquela mão suas tristezas 
e caminhar mais leve, nada voltou a 
ser como era antes.

Quando Ela descobriu que tinha 
de fato onde descansar, tudo ficou 
muito melhor do que sempre fora.

O dia em que a descoberta se 
deu de maneira plena, o brilho do 
sol, o canto dos pássaros e a beleza 
das árvores passaram a existir como 
jamais foram. 

Ela agora tem onde passar as 
tempestades.

Russas (CE), 27 de outubro de 
2016

Excelentíssimo Presidente da
República

Michel Temer,

Em face da crítica e insusten-
tável situação hídrica que assola 
parte do Nordeste, em especial 
o Estado do Ceará, é hora de de-
monstrar o caráter humanitário do 
vosso governo ao voltar a atenção, 
efetivamente e sem contemporiza-
ções, para esse gravíssimo proble-
ma. Não cabem mais postergações 
haja vista serem milhares de casos 
de sobrevivência e já na iminência 
do caos absoluto. Torna-se impres-
cindível que, como medida urgente 
e prioritária, a Presidência da Re-
pública tome a iniciativa de convo-
car o especialíssimo Batalhão de 
Engenharia do Exército e a ele se 
lhe atribua a COORDENAÇÃO, ri-
gorosa e ajustada, da conclusão 
das obras da Transposição do São 
Francisco, o que mitigaria a situa-
ção da população dessas áreas afli-
gidas já que é o único recurso com 
o qual podemos contar até que a si-
tuação climática se normalize, se é 
que ocorrerá. Nossos reservatórios 
(açudes) estão praticamente secos 
e as perspectivas atuais não são 
otimistas. Como consequências 
ocorrerão perdas humanas e total 
dizimação dos rebanhos nas áre-
as mais atingidas. Os recursos que 
vierem a ser aplicados serão me-
nos onerosos ao País do que se o 
problema permanecer descurado.

Embora seja nosso propósito 
exclusivo tratar apenas desse gra-
ve problema climático, indicando 
soluções plausíveis, de outro ângu-
lo tal iniciativa da parte do Gover-
no Federal, sob a vossa habilidosa 
gestão, seria uma forte estratégia, 
inclusive com repercussão política 
no propósito de redimir e consoli-
dar a imagem do atual governo pe-
rante a Sociedade, em especial da 
Região Nordeste. Não é que se lhe 
atribuamos culpa por essa adversa 
conjuntura, de modo algum, mas 
negligências que decorrerem a par-
tir do início da vossa gestão como 
nosso Excelentíssimo Presidente 
da República,  poderão lhes ser co-
bradas de forma efetiva quanto in-
cisiva. A situação é a mais propícia 
para que, em uma atitude estratégi-
ca e perspicaz, sejam minimizadas 
as críticas improcedentes ao vosso 
governo e com repercussão favorá-
vel até para a imagem pessoal de 
Vossa Excelência. A hora é esta!

Na expectativa de vossa huma-
nitária e obsequiosa atenção,

Respeitosamente,
José Hildeberto Jamacaru

de Aquino
Travessa Joaquim Ferreira de
Matos, 420
62900000 - Russas (CE)
hildebertoaquino@yahoo.com.br

Todo puxa-saco é burro. 
Como não consegue nada na 
vida por méritos próprios, vive 
puxando o saco de quem ele 
acha que pode colocar a sua 
cara do outro lado do muro.

 
O puxa-saco chega

pro chefe e diz:
- Chefe, o senhor sabe quais 
são as duas pessoas que eu 
gosto mais nessa vida?
O chefe responde:
- Bom, deve ser a sua mãe e o 
seu pai!
- Errou, chefe! A primeira é o 
senhor, chefe!
E o chefe indaga:
- E a segunda, quem é?
- A segunda o senhor indica, 
chefe!

Ninguém é mais ridículo do 
que o puxa-saco, também co-
nhecido por baba-ovo, chalei-
ra, corta-jaca... O puxa-saco, 
seja branco ou preto, rico ou 
pobre, educado ou ignorante, é 
inconfundível, tem a marca re-
gistrada do servilismo. Pode-
mos identificá-lo até em meio 
a uma multidão. É aquele que 
se rebaixa mais. Que advinha 
o minimo desejo dos podero-
sos. Por outro lado, ninguém 
é mais ingrato que ele. Assim 
que seu “senhor” perde o po-
der, ele passa, imediatamente, 
a bajular os novos poderosos. 
Define-o bem aquela anedota 
de que um sijeito foi à casa de 
um deputado e, sendo convi-
dado para almoçar, respondeu: 
“Eu já almocei, doutor, as se 
o senhor quiser eu almoço de 
novo”.

O pior é que essa figura 
asquerosa, sinuosa, podre, si-

nistra e torpe, é colocada sem-
pre em cargos altos, em detri-
mento de pessoas de real valor 
competência. O puxa-saco é 
sempre um incompetente, a 
única coisa que sabe fazer é 
bajular e fomentar intrigas. É 
o rei absoluto do fuxico. Um 
arqueteto do ódio e verdadeiro 
Richelieu, jogando uns contra 
os outros, em benefíco pró-
prio. É o pús da sociedade. A 
excrescência.

Não discorda nunca do 
chefe. E às vezes chega até a 
ajeitar namoros escusios para 
os “grandões”. Se for preci-
so, compromete até familiares 
nessas transas, pois não co-
nhece nenhuma limitação mo-
ral. No seu dicionário inexis-
tem palavras como dignidade, 
decência, honestidade.

Mas existe um porém: ele 
vive sobressaltado, com medo 
da concorrência de algum co-
lega. Nas eleições chega a 
ter chiliques, temeroso de ser 
passado para trás. Por isso, 
quando seus candidatos são 
derrotados, eles mudam logo 
de partido. O importante é es-
tar de cima.

Gente, aliás, verme des-
se tipo deve ser despreza-
do por todo homem de bem. 
Uma sociedade que pretenda 
ser justa não pode dar espa-
ço para quem faz carreira por 
intermérdio da subserviência, 
do servilismo, da renúncia ao 
caráter e à honra.

Dartagnan Ferraz
Por certo você conhece al-
guém do seu círculo de amigos 
e/ou parente que se enquadra 
nesse contexto.
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Dados referem-se ao mês 
de setembro, quando foram 
criados 26.644 postos de tra-
balho na Região 

O Nordeste gerou 86,2% do 
total de empregos formais cria-
dos no País em setembro, segun-
do levantamento do Escritório 
Técnico de Estudos Econômi-
cos do Nordeste (Etene), a partir 
de dados do Ministério do Tra-
balho. Foram formados 26.644 
postos de trabalho ao longo do 
mês na Região, mais que o do-
bro do número apresentado no 
Sul (+10.534) e bem acima do 
resultado do Norte (+5.349), 
que também obtiveram saldo 
positivo. 

 De acordo com a avaliação 
do Etene, órgão de estudos do 
Banco do Nordeste, setembro 

foi o quinto mês consecutivo 
com saldo positivo no Nordes-
te. Os números foram impul-
sionados pelos resultados da 
Indústria de Transformação (+ 
18.566 postos), Agropecuária 
(+6.772) e Comércio (+3.626). 
A Agropecuária, especifica-
mente, obteve resultado po-
sitivo na Região, enquanto 
apresentou redução de vagas 
em todas as outras regiões do 
País.

 As informações são do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). A 
análise do Etene está disponível 
no site do Banco do Nordeste, 
no endereço www.bnb.gov.br/
diario-economico-2017. 

Âmbito Nacional
 Em todo o Brasil, foi re-

gistrada a criação de 34.392 
postos de trabalho, um au-
mento de 0,09% em relação ao 

A região nordeste é responsável pela geração 
de 86,2% dos empregos formais do País

mês anterior. As regiões Su-
deste (-8.987) e Centro-Oeste 
(-2.148) puxaram a baixa no 
estoque de empregos formais, 
com saldo negativo, na compa-
ração entre admitidos e desli-
gados.

 Indústria de Transfor-
mação (+25.684), Comércio 
(+15.040), Serviços (+3.743) 
e Construção Civil (+380), fo-

ram os segmentos de destaque 
no País. Por outro lado, o fim 
da safra de algumas culturas 
levou à baixa do número de 
empregos na Agropecuária 
(-8.372). 

 Serviços Industriais de 
Utilidade Pública (-1.246) e 
Administração Pública (-704) 
também apresentaram resulta-
do negativo no período.

Imprensa
Banco do Nordeste

Em solenidade realizada 
no Palácio da Abolição, nesta 
segunda-feira (9), o governador 
Camilo Santana anunciou que 
será realizado novo concurso 
para professores da rede públi-
ca estadual em 2018. Além da 
novidade, também foi divul-
gado pelo Governo do Ceará 
uma série de investimentos em 
Educação voltados ao magisté-
rio, entre reforma de escolas, 
gratificação para educadores e 
garantia de estabilidade a servi-
dores concursados.

Camilo Santana afirmou 
que a abertura de vagas para 
novos professores é essencial 
dentro do planejamento do 
Estado voltado à ampliação 
do número de escolas. 

“Estamos hoje com as pri-
meiras 74 escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral. 
Queremos colocar em funcio-
namento mais 40 no próximo 
ano, e isso exige mais demanda, 
mais tempo, mais gente traba-
lhando, mais investimentos. A 
nossa meta é chegar ao final de 
2018 entre 35 e 38% de todas as 
escolas do ensino médio do Ce-
ará em tempo integral. Para isso 
precisamos ampliar o número 
de professores”, explicou.

Acompanharam o governa-
dor na cerimônia a vice-gover-
nadora Izolda Cela, o secretário 
da Educação, Idilvan Alencar, o 
secretário da Casa Civil, Nelson 
Martins, o deputado federal Le-
ônidas Cristino, os deputados 
estaduais Sérgio Aguiar, Elma-
no de Freitas, educadores, lide-
ranças municipais e sindicais.

Estabilidade

Durante o evento, Camilo 
Santana assinou a estabilidade 
de 2.450 professores concur-
sados, aprovados em exame de 
2013. O governador garantiu 
ainda que, até o final do mês de 
outubro, todos os professores 
terão a estabilidade assinada.

“Em nome do governo, 
transmito nossa gratidão e re-
conhecimento a quem ajuda 
a transformar a vida de muita 
gente. Acreditamos que não há 
outro caminho para se desen-
volver a não ser o investimento 
em educação. Só assim con-
seguiremos um Ceará melhor, 
mais pacífico, justo e com opor-
tunidades para a população”, 
discursou Camilo.

Presidente do Sindicato dos 
Professores e Servidores da 
Educação e Cultura do Estado 
e Municípios do Ceará (Ape-
oc), Anízio Melo pontuou que 
os investimentos do Governo 
do Ceará colaboram para que a 
carreira de professor possa per-
manecer em desenvolvimento. 

 Gratificação
Outro ponto de investimen-

to anunciado pelo Governo 
do Ceará foi a publicação e o 
pagamento da Gratificação de 
Desempenho das Escolas Pro-
fissionais 2016, além do en-
caminhamento do Projeto de 
Lei que cria o Prêmio Foco na 
Aprendizagem. A premiação 
será voltada aos professores de 
escolas que mais se destacam 
dentro da rede pública estadual.

“Vamos premiar sempre os 
melhores resultados. A gente já 
faz isso com o Paic (Programa 
de Alfabetização na Idade Cer-
ta), com as Escolas de Ensino 
Fundamental, e resolvemos 
ampliar esse prêmio para as 50 
melhores escolas, diretamente 
aos professores. É um estímulo 
e incentivo para os profissionais 

de sala de aula”, detalhou o go-
vernador.

Reformas de escolas
O Governo do Ceará liberou 

mais R$ 20 milhões para refor-
ma de escolas públicas em todo 
o Estado. Titular da Seduc, Idil-
van Alencar ressaltou que “o go-
verno vai na contramão nacional 
ao seguir abrindo novos investi-
mentos na Educação”. “Precisa-
mos seguir no ritmo, oferecendo 
mais estrutura e boas condições. 
Quem movimenta essa rede es-
tadual são os professores e alu-
nos”, complementou.

Camilo Santana lembrou 
ainda que a meta é terminar 
2018 com o total de 100 novas 
escolas inauguradas dentro do 
período de quatro anos. “Somos 
o Estado que mais constrói esco-
las novas no Brasil”, enfatizou.
Trabalho reconhecido

O diretor da escola estadual 
Jenny Gomes, Marcos Bezer-
ra, comemorou a sequência de 
ações do Governo do Ceará, 
por meio da Secretaria da Edu-
cação, voltadas às melhores 
condições de aprendizado para 
o aluno e o maior cuidado com 
a qualidade de trabalho dos 
educadores. Para ele, é somente 
assim que se diminui a evasão 

escolar, torna enriquecedor o 
ambiente da sala de aula e traz 
índices positivos para a escola.

 “É fundamental e decisivo 
para a Educação no Estado do 
Ceará escutar do governo todos 
esses investimentos voltados 
ao professor, que consequente-
mente potencializa mais resul-
tados para o aluno e para a rede 
de ensino. Vamos nos próximos 
anos ter ainda mais alunos ter-
minando o Ensino Médio, com 
qualidade, e entrando na uni-
versidade”, disse.

Ex-secretária da Educação, 
a vice-governadora Izolda Cela 
discursou em homenagem aos 
professores na solenidade. Se-
gundo ela, os profissionais do 
magistério são os grandes ato-
res na transformação social do 
País. “Tenho gratidão muito 
grande aos professores que eu 
tive. Foram marcas na minha 
vida. Então eu vibro muito com 
o que eu vejo acontecendo espe-
cialmente nas escolas públicas 
do Estado. No chão de cada sala 
de aula acontece a construção 
do nosso desenvolvimento. Isso 
é muito bonito. Ver alunos se 
destacando e professor com os 
olhos brilhando do lado, juntos 
empenhados a melhorar o qua-
dro da Educação”, finalizou.

Governador Camilo Santana anuncia concurso para 
professor e consolida investimentos na Educação

André Victor Rodrigues - 
Repórter 

Carlos Gibaja e
Marcos Studart - Fotos

<< INVESTIMENTOS também foi autorizado pelo Governo do Ceará 
uma série de investimentos em educação voltados ao magistério 

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, assinou 
decreto de criação do Par-
que Natural Municipal das 
Timbaúbas, como forma de 
preservar e manter o espaço 
como reserva de área verde na 
cidade. O projeto de criação 
foi realizado por meio da Pre-
feitura, através da Secretaria 
de Meio Ambiente e Serviços 
Públicos (SEMASP) e da Au-
tarquia Municipal de Meio 
Ambiente (AMAJU), com rea-
lização de audiência pública, 
no intuito de proporcionar a 
participação pública nesse 
processo.

A criação do Parque Natu-
ral Municipal das Timbaúbas, 
foi realizada por meio do De-
creto Municipal n.º 352, data-
do de 23 de outubro de 2017. 
O local é a primeira unidade 
de conservação do Município, 
enquadrada como uma Área de 
Proteção Integral, prevista na 
Lei Federal n.º 9.985/2000.

O Prefeito Municipal, Ar-
non Bezerra, e o Secretário 
de Meio Ambiente e Serviços 
Públicos, Luís Ivan Bezerra, 
defenderam desde o início 
das tramitações que o Parque 
Ecológico das Timbaúbas se 
tornasse um espaço de preser-
vação permanente, primando 
pela sua conservação e de-
senvolvimento sustentável. No 
momento, o Executivo aguar-
da a liberação de recurso vin-
do do Governo do Estado do 
Ceará e Caixa Econômica Fe-
deral, para realizar o Projeto 
de Revitalização do Parque 
das Timbaúbas.

A Unidade de Conserva-
ção, intitulada Parque Natu-

ral Municipal das Timbaúbas 
tem 23,40 hectares. O objetivo 
das ações a serem desenvolvi-
das estará direcionado a con-
servar e garantir a proteção 
da fauna, flora, recursos hí-
dricos, solo, paisagens e pro-
cessos ecológicos pertinentes 
aos ecossistemas naturais. 
O Parque está em processo 
de enquadramento no Sis-
tema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza 
(SNUC) e Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação 
do Ceará (SEUC), o que ga-
rantirá a proteção integral 
feita pelas três esferas gover-
namentais (Federal, Estadual 
e Municipal).

Plano de Manejo
A Unidade será gerenciada, 

provisoriamente, pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA) en-
quanto aguarda a constituição 
do Conselho Gestor da Unida-
de, que tem o prazo de um ano 
para a sua efetivação. A ela-
boração do Plano de Manejo, 
que define o que deve existir no 
parque e as condutas permiti-
das e proibidas em suas áreas, 
terá um prazo máximo de cinco 
anos para sua realização 

Segundo o Superintendente 
da AMAJU, Sidney Kal-Rais, 
este enquadramento do Parque 
irá auxiliar a Prefeitura Muni-
cipal de Juazeiro do Norte a 
ter um eixo jurídico para inibir 
futuras intervenções na área, 
ao mesmo tempo em que deixa 
o Parque habilitado a receber 
recursos oriundos de compen-
sações ambientais para manu-
tenção da Unidade.

Prefeito Arnon cria 
o Parque Natural 

das Timbaúbas

<< IMPORTÂNCIA o prefeito Arnon explica a necessidade de Jua-
zeiro ter áreas verdes e o Parque das Timbaubas é um local próprio para 
desenvolver esse projeto.
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Chegou a hora de 
mudar

A Constituição Federal, em seu art. 1º, dispõe que o 
Poder emana do povo e é exercido por representantes 
eleitos. O Código Eleitoral, por sua vez, preconiza que 
qualquer cidadão tem acesso aos cargos eletivos, desde 
que cumpra os requisitos necessários e goze plenamen-
te dos seus direitos políticos. O termo emanar, em seu 
sentido amplo, significa nascer e fluir naturalmente.

Na prática, aqui no Brasil, não é o que acontece. Em 
processo obscuro e viciado o povo é induzido a votar, 
muitas vezes, sem sequer conhecer o candidato. O que 
deveria ser um jogo aberto, transforma-se numa verda-
deira guerra de endinheirados, onde pontificam a chanta-
gem, a mentira e toda sorte de maldade.

O processo tornou-se tão promíscuo que o eleitorado 
hoje é sinônimo de boiada. As zonas eleitorais não pas-
sam de currais fechados, onde os senhores dos votos 
transitam livremente, sempre vigilantes, temendo a pre-
sença de um pretenso invasor. Os mandatos não ema-
nam do povo e sim dos vigorosos e vergonhosos esque-
mas que os sustentam.

Passam de pai pra filho, como se fossem proprie-
dades privadas. São, assim, bens de família. E hajam 
verdadeiras nulidades à frente de cargos importantes!... 
Decorrem daí a incompetência, o descaso, a corrupção e 
o descalabro. Estamos diante de algo esquisito.

Não há compromisso e nem agenda, além da ideia 
fixa dos políticos de manterem ou conquistarem o Poder. 
O que há é o Poder, um El Dorado que a todos fascina. 
O Brasil parou, enquanto a política continua em franca 
efervescência.

Mas a Constituição diz que o poder emana do povo. 
Somos 150 milhões de votantes, espalhados nos 8 mi-
lhões e quinhentos mil quilômetros quadrados de um 
Brasil que não pensa e nem amadurece.

Os candidatos que surgem nos horizontes da política 
não entusiasmam e nem satisfazem a imensa maioria do 
eleitorado. Eles são frutos de todos os erros e vícios que 
levaram o Brasil à falência moral e econômica.

Não somos um país sem perspectivas. Entretanto, 
não dá mais para perder tempo. Somos nós, povo brasi-
leiro, o índice dos três Poderes da República. Tudo agora 
depende de nós, porque O PODER EMANA DO POVO.

Tiburcio Bezerra de Morais  é 
ex-seminarista, municipalista, 

articulista residente em 
Várzea Alegre  e escreve 

sistematicamente para esta 
Gazeta de Notícias

Vereadores de Barbalha re-
ceberam denúncia de que Me-
renda Escolar se encontrava 
com prazo de validade vencida 
na Rede Escolar do Município. 
Diante do fato foi formada uma 
comissão de seis vereadores di-
vididos em duplas: André Fei-
tosa e Dorivan Amaro, Capitão 
Marcos Alencar e Ilanio, Ha-
milton Lira e o vereador pre-
sidente Everton Siqueira para 
inspecionar as escolas citadas 
na denúncia. 

Foram fiscalizadas as esco-
las: Antônio Costa Sampaio no 
distrito de Arajara, Raul Coelho 
na Vila Santo Antônio, Antônia 
Dolores de Sá Barreto e Ironi-
na de Sá Barreto nas Malvinas. 
Nas escolas visitadas foram 
encontrados itens da Merenda 
Escolar com validades venci-
das: Massa para zo preparo de 
mingau, farinha de milho e pão 
Hot Dog. Todos os itens ainda 
estavam em prateleiras sem ser 
observadas as datas de validade 
nem  passado por uma triagem. 
O secretario de educação Boaz 
David admite a falha, mas atri-

bui ao feriado de finados, data 
que seria recolhida, e diz que 
foi um fato pontual e provável 
de acontecer numa Rede Es-
colar que atende mais de dez 
mil alunos. Admitiu, no entan-
to ter sido encontrado apenas 
um item e que estava fora das 
prateleiras e vencido apenas há 
poucos dias e garantiu que ne-
nhuma merenda desse item foi 
servida para as crianças. Disse 
ainda que vai entrar em contato 
com os fornecedores para tro-
car os produtos sem prejuízo 
para a Prefeitura de Barbalha. 
No entanto a dona de casa e 
mãe de um aluno senhora Sa-
mara Gomes afirma ter suspen-
dido a ida de sua filha a creche 
por ter apresentado sinais de 
diarréia e ao levá-la ao médica 
foi diagnosticada por ter in-
gerido alimento estragado. O 
vereador André Feitosa disse 
que logo que foi identificado 
o problema, foi feito o comu-
nicado a direção das escolas 
que se comprometeram retirar 
das prateleiras todo alimento 
vencido. O problema foi objeto 
de discussão na Câmara muni-
cipal e levado ao conhecimento 
do Ministério Público para que 
sejam tomadas as providência 
legais.

Vereadores encontram merenda escolar com 
validade vencida em escolas de Barbalha

Por Aline Maria da 
Reportagem local

<< VENCIDAS e deixadas nas prateleiras sem as obser-
vações devidas, por isso servidas aos alunos

O Prefeito Municipal, Ar-
non Bezerra, reabriu, nesta 
terça-feira, 07, a primeira de 
quatro Cozinhas Comunitárias, 
no bairro João Cabral. Os equi-
pamentos serão reabertosem 
Juazeiro do Norte, e vão forne-
cer, juntos, mais de quatro mil 
refeições por semana, em áreas 
de vulnerabilidade social. Nes-
ta quarta-feira, 08, foi reaber-
ta a Cozinha Comunitária no 
bairro Frei Damião.

Em cada unidade, serão 
distribuídas de 200 a 250 refei-
ções, diariamente, de segunda-
feira à sexta-feira, para pessoas 
cadastradas em suas respecti-
vas localidades e inseridas no 

Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras).

Com isso, a cidade fortale-
ce a política de segurança ali-
mentar, contando também com 
o Restaurante Popular, que se-
manalmente fornece cerca de 
2.500 refeições.

A reabertura contou com a 
presença da comunidade local 
e autoridades. Os moradores 
tiveram a oportunidade de sa-
borear uma alimentação balan-
ceada, com trabalho coordena-
do por profissionais e técnicos 
capacitados. Os equipamentos 
receberam melhorias, possibi-
litando melhor qualidade para 
recepção e na mesa aos mora-
dores de baixa renda.

O Prefeito Arnon Bezerra 
destacou que a recuperação 
dos equipamentos é tão impor-
tante quanto a construção de 
novos. “Não queremos traba-

lhar com remendos, zelamos 
pela qualidade. Para a reaber-
tura das cozinhas, foi realizado 
um trabalho minucioso, e isso 
é muito importante para essas 
pessoas beneficiadas, porque 
terão alimentação de qualida-
de, adequada, nutritiva e sabo-
rosa e que respeita e valoriza 

Arnon Bezerra reabre Cozinhas Comunitárias

os agricultores. Nós queremos 
recuperar tudo o que Juazeiro 
do Norte tem de bom, que con-
tribua com a sociedade”, disse. 
Na quinta-feira e sexta-feira, 
dias 9 e 10, respectivamente, 
foram reabertas as cozinhas 
comunitárias da Vila Nova e 
do Horto.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Juazeiro

do Norte

<< QUALIDADE o próprio prefeito Arnon Bezerra aprova a qualidade 
das refeiçõers da Cozinha Comunitária

A Escola de Ensino Fun-
damental e Médio José Cor-
reia Lima, da Rede Pública 
Estadual de Várzea Alegre, 
comemora nesse dia 30 de no-
vembro de 2017, 70 anos de 
serviços prestados à educação 
varzealegrense.

Com um Núcleo Gestor for-
mado por Carlos André Bezerra 
Marques – Diretor geral; Maria 
Janaina Bezerra Pinho e Pedro 

Carlos Vieira de Lima – Coor-
denadores Escolares; Jocássia 
Costa Ferreira da Silva – Asses-
sora Financeira e Izabel Vilar 
Costa Diniz – Secretária Esco-
lar, atualmente atende a uma 
matrícula de 780 alunos do En-
sino Médio.

Possui um total de 30 profes-
sores atuando em sala de aula: 
03 em Centro de Multimeios, 
02 em Coordenação de Áreas, 
02 em Laboratório de Informá-
tica e 01 em Sala de Recursos 
Multifuncionais, todos com ní-
vel superior completo.

Dividida em 
09 (nove) salas 
de aula, a escola 
possui espaço ade-
quado para a pro-
moção de aprendi-
zagem e suficiente 
para a realização 
de atividades pe-

pre com a presença de professo-
res regentes e monitores. Estes 
espaços são de fundamental 
importância para o desenvol-
vimento de atividades comple-
mentares e são ricamente apro-
veitados na escola.

Escola José Correia Lima completa 70 anos

dagógicas, tendo iluminação e 
acústica adequadas.

Existe ainda em funciona-
mento o Centro de Multimeios 
que agrega biblioteca e sala de 
vídeo, sala multifuncional e la-
boratórios de informática, sem-

Por Donizete de Sousa
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As poesias da Dalinha
Sou Dalinha, sou da lida.

Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco

E de Padre Cícero Romão.
Dalinha Catunda é poetisa 

mora entre o Rio de Janeiro 
e sua terra natal Ipueira no 

norte do Ceará

Saudade não é peixeira, mas 
corta a alma da gente

HORÓSCOPO

A Bela da Semana Exemplo de
palavras difíceis de entender

branquinha, sardas no rosto e lábios carnudos que fazem a sua imaginação ir lon-
ge. Com apenas 18 aninhos de idade, a paulistana tem 1,75 m de altura, faz facul-
dade de Medicina Veterinária e pratica hipismo. Ela é a garota dos sonhos, é gentil, 
é amorosa, é a coisa mais linda desse mundo e está aqui para te impressionar! É 
com muito prazer que apresentamos a vocês a nova modelo do Bella da Semana: 
Letícia Lucena!
Nome: Leticia Paola.
Data e local de nascimento: 16 de fevereiro de 1999, em São Paulo (SP).
Cidade onde mora: São Paulo (SP).

LeticiaLucena

DALINHA CATUNDA
Quando a saudade bateu
Chorei não posso negar
Vi minha face molhar
Quando a lágrima escorreu
O quanto esta dor doeu
Só sabe mesmo é quem sente
Fere que nem ferro quente
E não é dor passageira
SAUDADE NÃO É PEIXEIRA
MAS CORTA A ALMA DA GENTE.

VÂNIA FREITAS
E quando o corte é profundo
E o coração aparece
Essa ninguém esquece
Leva-se para o outro mundo
Se não morro num segundo
Eu fico triste e dormente
E pode ficar ciente
Que isso não é brincadeira
SAUDADE NÃO É PEIXEIRA
MAS CORTA A ALMA DA GENTE.

CREUSA MEIRA
Era um dia tão bonito
Na primavera da vida
Uma súbita despedida
Tirou-me do peito um grito
Olhando para o infinito
Via-o sumir de repente
Deixando o lugar ausente
Nessa hora derradeira
“Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente”

BASTINHA JOB
O Cancão de Mirandiba
Fez um mote tão cortante,
Doído, angustiante,
Dalinha glosou “em riba”;
E daqui da Paraíba
Do meu Cratinho ausente
Da forma mais contundente
Me deu uma roedeira:
Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente!

RITINHA OLIVEIRA
A lâmina afiada 
Da ausência deu um corte 
Quase me leva a morte 
Inda estou esfatiada 
Fiquei dias internada 
Totalmente inconsciente
A mente e o corpo doente
Estou numa choradeira 
Saudade não é peixeira 
Mas corta a alma da gente.

LINDICÁSSIA NASCIMENTO
A saudade é tormento
Que fere sem compaixão
Quando vem d’uma paixão
Daquelas que tem perigo
Onde sofrendo o castigo
O seu instinto não mente
Vagueando tristemente
Sem achar “eira nem beira”
Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente.

Para começar, ela é ruiva! Para 
completar, tem olhos claros, pele 

PEIXES A causa dos seus problemas reside sobretudo na 
sua cabeça, não seja desconfiado. Será penalizado por erros 
de terceiros. 
AQUÁRIO Viverá momentos radiosos desde que não blo-
queie sentimentos. Trate assuntos delicados com bom humor 
mas com sentido crítico. 
CAPRICÓRNIO Está mais racional do que sentimental; 
não cometerá erros.Tem condições para avançar em novos 
projectos. z
SAGITÁRIO A vida sentimental decorre de forma serena 
.Não é um bom momento para tomar decisoes radicais ; a 
continuidade é o caminho. 
ESCORPIÃO O cansaço e falta de paciência marcam o 
dia de hoje de forma menos positiva. Pequenos passos impor-
tantes serão dados.
LIBRA Conte com movimentações rápidas e boas demons-
trações afectivas. Novas oportunidades profissionais trarão 
melhorias. 
VIRGEM A Imperatriz sugere diálogo sobre problemas re-
centes. Conseguirá obter resultados surpreendentes. 
LEÃO Em todas as situações sentimentais será bem suce-
dido. Mesmo sentindo dificuldade na execução das tarefas 
confie no sucesso. 
CÂNCER Bom momento para iniciar novas relações. 
Deve, rapidamente pôr fim a situações duvidosas que envol-
vam sócios ou colegas.
GÉMEOS Não exija definições ou caia em posições infle-
xíveis. Terá consequências de erros do passado mas não serão 
graves. 
TOURO Alguns comportamentos não serão do seu agrado. 
Não vá por caminhos que ultrapassam as suas competências.
ÁRIES Tendência a solidão e isolamento que devem ser comba-
tidos pela presença de amigos. Situação de sufoco económico.

Abduzir – sinônimo de afastar, arrebatar e raptar
Acrimônia – sinônimo de azedume e mordacidade
Adstrito – sinônimo de unido, ligado e apertado
Belicoso – sinônimo de agressivo, guerreiro e armífero
Capcioso – sinônimo de enganoso, manhoso e ardiloso
Chistoso – sinônimo de brincalhão, engraçado e divertido
Coalizão – sinônimo de aliança e coligação
Cominar – sinônimo de ameaçar (com um castigo)
Consociação – sinônimo de conciliação e associação
Corolário – sinônimo de resultado, conclusão e consequência
Dissentir – sinônimo de discordar e discrepar
Dissoluto - sinônimo de dissolvido, desregrado, desfeito 
Eflúvio – sinônimo de perfume e aroma
Elucubrações – sinônimo de conjectura, consideração 
Empedernido – sinônimo de petrificado, duro e inflexível
Engodar – sinônimo de enganar e iludir
Exórdio – sinônimo de prólogo e preâmbulo
Homizio – sinônimo de esconderijo e valhacouto
Idiossincrasia – sinônimo de característica e particularidade
Ígneo – sinônimo de ardente e inflamado
Influição – sinônimo de influência e influxo
Jaez – sinônimo de espécie, tipo e qualidade
Lauto – sinônimo de abundante e suntuoso
Loquaz – sinônimo de tagarela e falador
Mediatário – sinônimo de mediador
Opróbrio – sinônimo de vergonha, ofensa e insulto
Oscular – sinônimo de beijar
Pecúlio – sinônimo de dinheiro, economia e patrimônio
Perdulário – sinônimo de esbanjador e gastador
Pernóstico – sinônimo de pretensioso, esnobe e afetado
Plaga – sinônimo de região e país
Procrastinar – sinônimo de adiar e postergar
Prolegômenos – sinônimo de princípios e rudimentos
Quimera – sinônimo de fantasia, utopia e ilusão
Rubicundo – sinônimo de avermelhado e corado
Tergiversar – sinônimo de hesitar (com desculpas e rodeios)
Ufanismo – sinônimo de nacionalismo e patriotismo
Vicissitudes – sinônimo de eventualidade e contingência
Vitupério – sinônimo de afronta, injúria e ultraje

Reações do álcool
Na aula de química o professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar valente e pegar mulher 
feia ...
Professor: 
- Tirou 10!

Rapaz apaixonado
O rapaz apaixonado diz a sua amada: 
-Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, 

carros importados ou empresas como o meu amigo Carlos Eduar-
do, mas te amo muito, te adoro meu amor, você é minha vida...!! 

Ela observa o namorado, e com lágrimas nos olhos, abraça e 
diz bem baixinho no ouvido dele: Se você me ama de verdade me 
apresenta esse Carlos Eduardo.

Vida depois do casamento
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava 
uma cerveja sentado no sofá. 
De repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!

Freiras pedindo donativos
A campainha toca na casa de um cara muito pão duro.
Quando ele atende dá de cara com duas freiras pedindo donati-
vos.
- Meu filho, nós somos irmãs de cristo e ...
Ele interrompe e diz:
- Nossa!! Como vocês estão conservadas!

HUMOR
Piadas não picantes
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personalidades da histÓria do cariri

Pedro Goncalves de Noroes
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

Pedro Gonçalves de Norões 1907- 1979

Pedro Gon-
çalves de Norões nas-
ceu em Crato a 26 de 
novembro de 1907, 
era filho de José Gon-
çalves e Judite Norões 
Gonçalves. Foi sem-
pre uma pessoa ativa 
e voltada para o bem 
comum. Quando me-
nino e rapaz estudou 
no Colégio São José 
e Ginásio do Crato 
onde concluiu o curso 
secundário, em todo 
tempo dividindo as 
horas entre o estudo 
e os afazeres do coti-
diano. Desde cedo se 
mostrou ser um jovem 
sensato e agia com 
prudência e razão. Ti-
nha habilidade para 
escrever, aptidão que 
o levou a participar 
dos jornais da época, 
inclusive foi chefe de 
redação do jornal ca-
tólico A Ação. Esse 
seu entrosamento com 
a imprensa desper-
tou no então bispo do 
Crato dom Vicente de 
Paula Araújo Matos a 
lhe convidar para ser 
o primeiro diretor da 
recém criada Rádio 
Educador do Cariri 
emissora pertencente 
à Diocese do Crato.

Assim que conse-
guiu ter uma vida eco-
nômica estável Pedro 
Norões casou-se com 

Maria Violeta de Brito 
uma prendada jovem de 
tradicional família do 
Crato. Enlace que trou-
xe como descendentes 
os filhos: Lúcia, Iara, 
Luciano, Yarley, Vir-
gínia, Paulinha, Maria 
José e  Dulcve que fa-
leceu ainda criança, os 
netos: Samuel, Cibele, 
Veruska, Tibério, Isac, 
Pedro, Berbardo, Can-
dice Saulo e Constânce, 
Marina, Bárbara, Mar-
fia Clara, Emanuel, Pe-
dro Neto e os bisnetos: 
Camila, Júlia, Luana, 
Jéssica, Pedro Ernane, 
Mateus, Taís, Ebert, Da-
niel, Júlia, Bejamim, Pe-
dro Henrique, Bernardo, 
Cauã e Ana Isis. 

Pedro Norões foi um 
cidadão de princípios 
pela sua formação fami-
liar, cultural e educacio-
nal, qualidades que foi 
fiel por toda sua exis-
tência. Com Dona Vio-
leta criou sua família 
nos padrões de nobreza 
com modos finos e edu-
cados.

“Desde cedo 
se mostrou 

ser um 
jovem

sensato e 
agia com
prudência
 e razão”

Não era de ficar para-
do, gostava de estar sem-
pre ocupado, por isso 
criou o hábito de fazer 
palitos de dente de uma 
dessas madeiras nativas 
da região. De posse de 

um canivete cortava pe-
quenas toras e ia tirando 
lascas nos moldes de um 
palito, dava uns arre-
mates e estava pronto o 
palito de dente. Juntava 
todos até formar um fei-
xe para uso de sua famí-
lia. Os palitos ficavam 
tão bem acabados que 
os amigos começaram 
a pedir também para 
uso em suas casas. Nas 
viagens para seu sítio na 
Malhada, Pedro Norões 
ia conversando a fazen-
do palitos.   

Nos meios sociais 
foi o homem de mui-
tas funções: fundador, 
conselheiro, presidente, 
secretário, tesoureiro e 
diretor, ocupando cada 
uma delas com serieda-
de, competência e res-
ponsabilidade. Nada era 
criado em Crato sem ter 
na linha de frente Pedro 
Norões. Esteve como 
tesoureiro do Banco 
do Cariri e do Hospital 
São Francisco de Assis, 
como diretor da Coope-
rativa Agrícola do Cari-
ri, Associação Cratense 
de Ajuda aos Necessi-
tados, Associação Co-
mercial do Crato, Insti-
tuto Cultural do Cariri 
e dos clubes: Serrano e 
Tênis. Um de seus tra-
balhos teve grande des-
taque como secretário 
do Comitê Pro Eletrifi-
cação do Cariri, orga-
nização regional para 
trazer a energia gerada 
pela Usina Hidrelétri-
ca de Paulo Afonso na 
Bahia para as principais 
cidades da Cariri. Fazia 
parte dessa comissão o 
então deputado federal 
José Colombo de Sousa 
que veio ao Cariri para 

os entendimentos rela-
cionados com a vinda da 
energia e foi hóspede da 
família Pedro Norões. 
Dona Violeta cuidava 
dos preparos para rece-
ber o ilustre convidado, 
desde dormida, refei-
ções, lanches e uma boa 
receptividade. A casa de 
Pedro Norões era uma 
das mais modernas e 
bonitas do Crato, digna 
para hospedar qualquer 
autoridade.

“Nos meios 
sociais foi o 
homem de 
muitas fun-
ções: fun-

dador, con-
selheiro e 

presidente” 
Desprendido como 

sempre, Pedro Norões, 
em sua passagem pela 
Prefeitura Municipal do 
Crato como secretário, 
contribuiu com planos e 
projetos para a adminis-
tração do então prefeito 
Antonio de Alencar Ara-
ripe, entre eles um que 
denominou de “PAPEL” 
> Pavimentação, Água, 
Palácio Municipal, Es-
tradas/Esgotos e Luz. 
Justificou Pedro Norões 
que a época era de abre-
viaturas e deu ao seu pla-
no a sigla P.A.P.E.L. Para 
cada item de seu plano 
era explicado os pontos 
vulneráveis e passíveis 
de serem reparados ou 
construídos.  Tudo por-
menorizado foi publica-
ção esporadicamente no 
jornal A Ação.

Homem devotado ao 
exercício da cidadania. 
Tudo que lhe era posto às 
mãos recebia com cuida-
dos especiais e extrema 
responsabilidade.

“Um de seus 
trabalhos 
que teve
 grande 

destaque foi 
no Comitê Pro 
Eletrificação 
do Cariri”

Entre suas profícuas 
atividades foi um dos 
donos do Cine Cassino 
nos idos de 1949, época 
em que promoveu es-
senciais melhoramentos 
nos equipamentos e pré-
dio do clássico cinema 
do Crato.

Pedro Gonçalves 
de Norões faleceu em 
10 de janeiro de 1979 
aos 71 anos deixando 
um legado em exem-
plos de bondade, 
amor a família e de-
dicação ao desenvol-
vimento do Crato.

Um homem de 
bem, exemplar pai 
de família e íntegro 
cidadão, na ampla 
expressão da pala-
vra, não será nunca 
esquecido. Como 
disse o então presi-
dente da República 
Getúlio Vargas em 
sua Carta testamen-
to escrita em 24 de 
agosto de 1954: “Sai 
da vida para entrar 
na história.”  Pedro 
Gonçalves de Norões 
deixa uma belíssima 
história que deve ser 
tomada como modelo 
para todos na região 
do Cariri.


