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Cidadania e a 
coisa pública

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

O cacique é quem manda
Como ficam a política e 

os políticos do Ceará

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, 
mora em Russas

no CearáO público acredita em tudo que 
se lhe diz, dês que a mentira seja 
apresentada de forma credível, e 
embrulhada em meias-verdades.

Certa ocasião, quando Henrique 
Galvão e o irmão, eram responsá-
veis pelos programas da Emissora 
Nacional, em pleno Estado Novo, 
apareceu, nessa rádio, intérprete 
inglês, que alcançou sucesso invul-
gar.

Como era britânico, e interessa-
va-se pela nossa música, foi amiu-
dadamente comentado no meio 
musical, e não faltaram ouvintes, 
que encantados com as excelentes 
interpretações, solicitassem, nas 
casas da especialidade, músicas de 
sua autoria.

Paralelamente, com o famoso 
músico, surgiam artistas de outras 
nacionalidades, com proeminência 
de brasileiros e americanos.

Ora o Maestro João Nobre, anos 
mais tarde, em épocas democráti-
cas, revelou, em entrevista conce-
dida à RTP, que era tudo “ mentiri-

nha”, para deslumbrar os ouvintes, 
e poupar dinheiro, já que se esta-
vam – como sempre, – em épocas 
de vacas magras.

O célebre músico inglês, era, 
nem mais nem menos, que o nosso 
João Nobre! …

Nesse tempo, não havia: cd’s, 
fitas nem discos em vinilite. A mú-
sica era transmitida, quase sempre, 
ao vivo, com público ou não.

Quantas vezes, a mass-media, 
não nos impinge, mentiras, como 
verdades?

Foi uma mentirinha inocente, 
mas outras, mais graves, fazem-nos 
cair em sérios erros, se acreditarmos 
em tudo que nos dizem.

Por vezes detestamos: personali-
dades; aceitamos comportamentos; 
alteramos opiniões, porque somos 
informados com mentiras e meias-
verdades.

É que há redes internacionais, 
na mão de minorias, que espalham 
mentiras, como verdades, e verda-
des como mentiras…

A propósito do que ouvi de um 
jovem líder local, sobre alguns pre-
sidenciáveis, senti-me motivado 
para, também, manifestar-me so-
bre a questão. E a coisa veio à tona, 
porque alguém, em tom de gracejo, 
aventou a possibilidade do próprio 
Temer lançar-se candidato. Bruno 
Siebra, o jovem a quem me refiro, 
foi taxativo: “se for de interesse dos 
caciques estaduais e municipais, o 
Temer será eleito tranquilamente”.

Não tenho dúvida de que o mes-
mo tem toda razão. Se o Prefeito, 
o vereador, o cabo eleitoral etc, se 
engajarem, a campanha deslancha 
a favor do Temer. Tudo porque o 
povo simplesmente não conhece 
ninguém e nem sabe de nada. E 
vota aonde o cacique manda. Di-
zia Josué Diniz que “o povo é uma 
vara de bambu na ventania”. Estará 
sempre a favor do vento.

Sem perguntar porque não te-
mos saneamento, sem indagar por-
que perdemos a Agência do INSS, 
sem investigar as verdadeiras cau-
sas pelas quais não temos mais um 
matadouro público, sem observar o 
descaso com relação aos serviços 
básicos, sem cobrar o Projeto de 
requalificação do bairro Rosinha, 
sem enxergar as péssimas condi-
ções do nosso mercado público, 
sem mais esperar a construção de 
casas populares e conformado com 
o estado falimentar em que se en-
contra a Prefeitura, o povo espera a 
ordem dos caciques para definir o 
seu voto. Por que não no TEMER?

Se assim não fosse, estaríamos 
livres dos compradores de votos 
e dos mercadores de influências e 
já teríamos construido municípios 
diferentes. Sem Eunícios, Sartos, 
Zezinhos, Genessias, Domingos, 
Mirians, Danilos, Guimarães e tan-
tos outros, que se servem dos nos-
sos votos para desfilarem grandeza 
nos corredores de Brasília, de For-
taleza e até de Paris. Os caciques 
falam com orgulho das Emendas 
Parlamentares, que, na prática, só 
servem para alimentar noticiários 
triunfalistas e caixas de campa-
nhas.

Dizia o grande João Brígido 
que “o homem grosseiro só ama 
o que admira, mas não admira se-
não o que teme”. Isto ele disse ha 
150 anos atrás. Mas parece que foi 
ontem. O nosso homem continua 
grosseiro. E continua cheio de ad-
miração pelas pessoas a quem ele 
teme. Temor que não mais se jus-
tifica, porque tudo mudou ao nosso 
redor.

O homem, que um dia foi es-
cravo, hoje não é mais escravo de 
ninguém. É bom lembrar que a 
maioria dos caciques hoje vive na 
cadeia e que compete ao homem 
livre, consciente e democrata esco-
lher governantes honrados e com-
prometidos com o desenvolvimen-
to dos Municípios e dos Estados. 
Chegou o momento de contrariar 
a vontade dominadora dos caci-
ques, esses abomináveis inimigos 
do povo.

Tiburcio Bezerra de Morais 
é municpalista e articulista 

residente em Várzea Alegre

Foi mentirinha

CIDADÃO, diz-se do indivíduo que, como 
membro de um Estado tem seus direitos civis 
e políticos estabelecidos e, em contrapartida, 
deve respeitar os deveres e ônus que se lhes 
são imputados. Já a CIDADANIA é o exercí-
cio pleno dos direitos e deveres inerentes às 
responsabilidades de um cidadão. Mas será 
que temos essa consciência cidadã e pugna-
mos por ela? Somos cobrados e exigidos para 
cumprir nossos deveres e se os descumprir-
mos somos admoestados, cobram-nos juros, 
multas, ameaças de despejo e de sequestro 
de bens, podemos responder processos e até 
ser presos. E os nossos direitos, será que luta-
mos por eles com a mesma disposição, sequer 
temos coragem de reclamar daqueles que os 
negligenciam? Tememos o que e por quê?
As entidades PÚBLICAS são todas aque-
las que existem em função do PÚBLICO (do 
povo), por esses são custeadas e a esses têm, 
por obrigação moral e regimental, cumprir nor-
mas que definidas em Lei para assistir-nos da 
MELHOR FORMA. Essas existem tão somen-
te em função do PÚBLICO, sua essência! Eis 
que, infelizmente, não é assim que sempre 
ocorre. Pior é que até os que deveriam ser 
os guardiões dos nossos direitos não se de-
monstram tão atentos quanto são nossas ex-
pectativas e, em alguns casos, termos ainda 
que pagar a Justiça para termos assegurados 
nossos direitos que garantidos pela Constitui-
ção Federal e por leis específicas.
Vejamos casos característicos aqui no nosso 
município. O paraplégico, o idoso, os que com 
qualquer deficiência física (cegos, cardíacos, 
com problemas auditivos etc.) são dificultados 
de usar a Justiça pessoalmente (por exemplo). 
Se tentarem acessar ao Fórum ou a Promo-
toria local, eles terão acrescer aos martírios 
inerentes aos que recorrem à Justiça ao co-
meçar por ter que escalar 30 ou 20 degraus, 
respectivamente. Se por acaso conseguirem 
alcançar esses ambientes físicos, terão que, à 
espera de atendimento, aguardar em bancos 
desconfortáveis (de madeiras), e o ambiente 
com precária ventilação; enfim, sem o mínimo 
conforto pelos quais pagam via tributos. Já os 
funcionários e advogados, porque justo, estão 
bem acomodados e instalados em ambientes 
aclimatados e outros adequados confortos 
que também, pelo povo, custeados. Para falar 
com um dos atendentes (quando lá estiverem 
à disposição dos clientes...) os desvalidos que 
acorrem à Justiça têm que se curvar apoian-
do-se em um balcão descuidado (riscado e 
sujo - vejam fotos), e limitado acesso, já que 
os vidros só têm aberturas diminutas na parte 
inferior, o que dificulta até o diálogo - não se 
pode conversar cara a cara, temos que nos 
curvar. Se os usuários tiverem problemas de 
coluna, surdez ou outras deficiências físicas..., 
desistam! E em quase todas as outras repar-
tições ditas PÚLICAS encontramos as mes-
mas dificuldades, até de acesso. Prefeitura 
(o acesso é quase impossível dada a altura e 
fragilidade da escada). Na Câmara Municipal, 
além dos degraus a serem galgados não te-
mos corrimão e os de maior estatura correm 
o risco de atingirem o teto com suas cabeças 
dado a um defeito estrutural do prédio. Res-
ta-nos, pois, apelar para que pelo menos os 
ATENDIMENTOS dessas instituições sejam 
no TÉRREO de cada uma para nos sentirmos 
assistidos nas mínimas condições..., pelo me-
nos de acesso.

Mas a tudo calamos e assentimos acovar-
dados ou tementes de reações, por quê? Esta-
mos tão somente tentando ter nossos direitos 
assegurados..., é legal! Mas recorrer a quem? 
Exerçamos, pois nossa CIDADANIA, de todas 
as formas, destemidamente, ao cobrar diligên-
cias de quaisquer das autoridades constituídas 
já que é de ofício de cada uma delas ZELAR, 
com primazia, pelos interesses do POVO, da 
COLETIVIDADE, (presume-se!).

Para quem milita nos 
meios políticos, principal-
mente no período eleitoral 
sabe que há uma citação 
que diz: “Em política não há 
inimigo que você não possa 
se aproximar e nem amigo 
que você não possa perder.” 
Quem disse isso ninguém 
sabe, mas que é uma asser-
tiva. Como também que “os 
fins justificam os meios” é 
uma frase falsamente atri-
buída a Maquiavel. Signi-
fica que os governantes de-
vem estar acima da lógica 
para manter ou aumentar 
seu poder. Popularmente, a 
frase é também usada como 
justificativa do emprego de 
expedientes duvidosos ou 
violentos para a obtenção 
de determinado fim, supos-
tamente legítimo.

Isso quer dizer que para 
conseguir a vitória vale tudo 
porque a conquista justifica 
atos impróprios no decurso 
de uma campanha eleitoral. 

Estamos assistindo no 
Ceará a aproximação do 
governador Camilo Santa-
na com seu adversário po-
lítico na eleição passada, 
hoje senador, Eunício Oli-
veira. Isso vai dar certo? 
Todo mundo se perguntan-
do. Como ficam os Ferreira 
Gomes e Tasso Jereissati? 

Se faz necessário essa com-
posição? É mesmo para o 
bem do Ceará? E haja per-
guntas e mais perguntas que 
só o tempo poderá nos res-
ponder.

É evidente que o senador 
Eunício Oliveira é amigo 
do dono do poder Michel 
Temer e tem domínio no 
partido do presidente, que 
facilita o acesso aos cofres 
federais. Mas é isso mesmo 
que o povo quer?

São questionamentos que 
serão levados a tona no perí-
odo eleitoral. Quem vai ser 
quem nas posições chaves? 

O Ceará vem sendo muito 
bem conduzido, tanto pelo 
governador Camilo Santa-
na como foi pelo seu ante-
cessor Cid Gomes. Foram 
passos gigantescos dados 
rumo ao desenvolvimento 
e a estabilidade econômica. 
O Estado é uma instituição 
saudável financeiramente.

Vamos ficar na expecta-
tiva da composição do time 
para a próxima campanha 
eleitoral. A escalação fica 
sendo uma incógnita. Não 
há um treinador ou um chefe 
maior para decidir quem fica 
onde. O desfecho, que por 
certo preocupa a todos, será 
uma ordenação conjunta das 
lideranças políticas local.

Participe dos questionamentos regionais 
publicados na Gazeta de Notícias
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O Governo Temer de-
cretou uma Guerra contra 
a História.

Outros governantes de-
cretaram guerras parciais – 
guerra contra o Federalis-
mo, contra o Abolicionismo,  
contra a Educação Pública 
gratuita, contra os direitos 
da mulher etc.

Temer optou por uma 
guerra global, ou seja, 
guerra contra tudo que re-
presenta avanço social, 
contra tudo que venha das 
bases da sociedade. Sua 
coragem anti-cívica é real-
mente impressionante.

Que um ditador preten-
desse girar os ponteiros da 
vida brasileira na direção 
do atraso seria compre-
ensível. Mas, neste nosso 
Brasil, onde a luta do povo 
conquistou a Liberdade, a 
audácia desse Michel é im-
pressionante.

Temer é o anti JK. Jus-
celino estabeleceu como 
lema de seu governo – 50 
anos de progresso num 
mandato de 5 anos. Temer 
inverteu o lema de  Jus-
celino – para cada ano de 
governo dez anos de retro-
cesso. Felizmente não fi-
cará muito tempo no poder 
para cumprir essa fatídica 
multiplicação por dez.

No campo do Direito 
do Trabalho a desfaça-
tez envergonha. Uma das 
características do Direito 
do Trabalho, no Brasil e 
no mundo, é o avanço de 
direitos do trabalhador. A 
reforma trabalhista, urdi-
da pelos laborcidas, cassa 
direitos alcançados com 
muita luta. Líderes opará-
rios foram presos e assas-
sinados na conquista dos 
avanços que esse governo 
(com g minúsculo) preten-
de surrupiar.

A empresa que contra-
tar a prestação de serviço 

de outra empresa não terá 
qualquer responsabilida-
de em relação à garantia 
de direitos trabalhistas da 
contratada. Isto favorece 
a contratação indireta por 
grandes empresas de tra-
balhadores superexplora-
dos, em condições de es-
cravidão.

Tradicionalmente nunca 
se permitiu a celebração 
de acordos entre patrões 
e empregados, em fraude 
à lei. Em determinadas si-
tuações, os trabalhadores 
podem aceitar acordos 
altamente lesivos a seus 
interesses para salvar o 
emprego. A lei, que é uma 
norma geral, de aplicação 
coletiva, salvaguarda o 
esmagamento do operá-
rio pelo patrão onipotente 
e escravagista. O governo 
opressor quer acabar com 
essa garantia.

Em recente assalto a 
uma residência no Rio de 
Janeiro, os bandidos inter-
romperam o ato criminoso 
para conduzir ao hospital 
uma grávida que estava 
entrando em trabalho de 
parto.

A ética do atual Gover-
no, nesta matéria, é infe-
rior à ética dos bandidos. 
Foi liberado o trabalho de 
grávidas em ambientes in-
salubres. O atrevimento 
do governo nem a sagrada 
maternidade respeita.

É pretensão do gover-
no antipopular esmagar a 
Justiça do Trabalho, ramo 
do Poder Judiciário do qual 
com muita honra fiz parte, 
antes de prestar concurso 
para ingresso na magis-
tratura do Espírito Santo. 
A magistratura trabalhista 
está unida para impedir 
sua liquidação. Felizmente 
não haverá fuzilamento de 
juízes porque a pena de 
morte é inconstitucional.

Retrocessos do
Governo Temer

OPINIÃO

João Baptista Herkenhoff é 
magistrado aposentado mora 

Vila Velha/ES. e escritor.  
E-mail: jbpherkenhoff@gmail.

com

Em evento na tarde dessa 
sexta feira, 24 último, foi inau-
gurado no bairro Frei Damião 
em Juazeiro do Norte mais um 
CRAS – Centro de Referência 
e Assistência Social Manoel 
Antônio da Silva – Mestre Bi-
gode, construído pelo Governo 
do Estado do Ceará em parce-
ria com a Prefeitura Municipal 
de Juazeiro. A inauguração foi 
conduzida pelo secretário es-
pecial do gabinete do gover-
nador, que se encontrava em 
Roma, Fernando Santana que 
descreveu a importância de um 
CRAS em um bairro para faci-
litar o atendimento na própria 
comunidade com orientação e 
assistência social, e que esse 
do bairro Frei Damião, que ora 
está sendo entregue, vai fun-
cionar imediatamente.

O CRAS é  uma unidade 
de proteção social básica do 
Sistema Único de Assistência 
Social, que tem por objetivo 
prevenir a ocorrência de si-
tuações de vulnerabilidade e 
riscos sociais nos bairros, por 

meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, 
do fortalecimento de víncu-
los familiares e comunitários, 
e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania. O CRAS 
tem como público prioritário 
em suas ações os beneficiários 
da assistência social, como 
por exemplo, o Bolsa Família, 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) ou outros benefí-
cios da Assistência Social, ou 
ainda famílias em situação de 
vulnerabilidade social devido à 
fragilização dos vínculos fami-
liares ou com a comunidade.

 O principal serviço do 
CRAS é proteção e atendimen-
to integral à família, desenvol-
vido principalmente em grupos 
buscando a participação da fa-
mília para promover orienta-
ções e prevenir situações de 
vulnerabilidade ou violência;

 Ao acontecimento esti-
veram presentes: o prefeito 
Arnon Bezerra que enalteceu 
as realizações do Governo em 
Juazeiro e que o CRAS é de 
vital importância para o povo 
do bairro. Falou também o se-
cretário Josbertini Clementino 
do trabalho e desenvolvimento 
social que destacou o interes-
se do governador Camilo na 
região, o ex-deputado federal 
Manoel Salviano Sobrinho, o 

ex-deputado estadual Raimun-
do Santana, secretários da Pre-
feitura de Juazeiro, vereadores, 
inclusive do município de Bar-
balha.

Governo do Ceará entrega unidade do CRAS 
no bairro Frei Damião em  Juazeiro do Norte

Da Reportagem local
por Aline Maria

A comunidade do Frei 
Damião animou a solenidade 
com apresentações de grupos 
folclóricos, fanfarra, banda de 
música e números artísticos.

A Secretária de Educação 
de Juazeiro do Norte, Maria 
Loureto de Lima, foi escolhida 
como uma das 100 melhores 
Secretárias Municipais de Edu-
cação do País. A divulgação do 
resultado foi realizada nesta 
quinta-feira, 30. A área, uma 
das prioridades da administra-
ção do Prefeito Arnon Bezerra, 
tem sido trabalhada de forma 
intensa, desde que o atual ges-
tor municipal assumiu a Pre-
feitura de Juazeiro do Norte.

A qualificação docente, 
melhoria das escolas, que terão 
reformas iniciadas na próxima 
segunda-feira, 04, parcerias 

A Secretária de Juazeiro, Maria Loureto 
de Lima, foi escolhida como uma das 100 
melhores secretárias de educação do País

<< FERNANDO SANTANA secretário especial de gabinete, 
conduziu o evento representado o governador Camilo.

<< CRAS Manoel Antônio da Silva vai atender milhares de 
pessoas no bairro Frei Damião

com institutos de educação e 
universidades, têm sido tra-
balhadas, com a finalidade de 
possibilitar maiores condições 
de estudo. Essa realidade bus-
ca melhores índices para a 
Educação no Município, uma 
das grandes preocupações da 
atual gestão, na qualificação de 
todo o processo educacional de 
Juazeiro do Norte.

Critérios
A pesquisa foi realizada 

pela União Brasileira de Di-
vulgação (UBD). Foram ava-
liados aspectos como transpa-
rência, responsabilidade fiscal 
e compromisso social.

A ProfessorLoureto de 
Lima será agraciada com o 
Certificado de Qualidade To-
tal e a Medalha Brasil - Suíça. 
O prêmio será entregue no dia 
15 de dezembro de 2017, em 
solenidade a ser realizada no 
auditório do Recife Palace Ho-
tel, às 10h da manhã, na capital 
Pernambucana.

<< MELHORES Maria Loureto, foi escolhida entre as 100 
melhores Secretárias Municipais de Educação do País.

Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

Para acessar a GAZETA DE NOTÍCIAS na
Internet não precisa ser assinante. Siga o LINK: 
https://gazetadenoticiasdotcom.wordpress.com
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Uma nova conquista para 
as 781 famílias do Minha 
Casa, Minha Vida, do Conjun-
to Habitacional São Sebastião 
I e II e moradores da localida-
de de Brejo Seco, em Juazeiro 
do Norte. A área recebeu pavi-
mentação na principal via de 
acesso, pela Rua Augusto Dias 
de Oliveira, e novo calçamento 
de ruas próximas ao local. O 
Prefeito Arnon Bezerra este-
ve no local, na última sexta-
feira, acompanhando de perto 
os serviços, além de visitar o 
conjunto e conversar com os 
moradores sobre novas melho-
rias, com maior infraestrutura 
para a área.

Durante a visita, também 
estiveram presentes a Secre-
tária de Infraestrutura, Gizele 
Menezes, a Secretária Exe-
cutiva, Zoia Aires de Moura, 
vereadores, engenheiros e téc-
nicos. O Chefe do Executivo 
destacou o objetivo de ofere-
cer infraestrutura de qualida-
de a população, sobretudo no 

trânsito, facilitando a vida de 
todos. “Estamos oferecendo 
essa condição para que as pes-
soas tenham mais segurança, 
conforto e tranquilidade. A 
Rua Augusto Dias de Oliveira 
é uma importante via, atual-
mente muito habitada. Portan-
to, as pessoas necessitam desse 
benefício”, afirma.

Atualmente o conjunto ha-
bitacional conhecido como 
Minha Casa, Minha Vida, pos-
sui 781 moradias e comporta 
aproximadamente 7 mil pes-
soas. O metalúrgico e morador 

José Manoel de Oliveira diz 
que o asfaltamento é um desejo 
antigo dos moradores. “Estou 
muito feliz com a obra. Era o 
meu sonho a realização desse 
trabalho”, diz.

O Prefeito Arnon, em con-
versa com os moradores, tam-
bém informou que está em 
busca de mais recursos e me-
lhorias para a área. O local atu-
almente possui uma praça com 
quadra esportiva propiciando 
mais lazer aos moradores, bem 
como está em construção uma 
creche.

Prefeito Arnon Bezerra acompanha 
asfaltamento no Minha Casa, Minha Vida.

Ruas e avenidas
recuperadas

De janeiro a setembro, em 
Juazeiro do Norte, ocorreu me-
lhoramento de ruas e avenidas 
em um total de 241 vias. Sendo 
102 com tapa-buraco em pedra 
tosca, 103 ruas e avenidas com 
tapa-buraco em asfalto, recape-
amento em 20 vias, sete ruas 
ocorreram asfalto novo e nove 
foram pavimentadas. Obras dis-
tribuídas em vários bairros da 
cidade e que melhoram a mobi-
lidade urbana do Município.

<< PRESENTE o prefeito Arnon Bezerra vem acompanhando o asfaltamento dos bairros de 
Juazeiro, principalmente as novas ruas como no bairro Brejo Seco

Release  da Asscom
da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte

O Governo do Crato, re-
cebeu na manhã desse dia 22 
de novembro, no Gabinete do 
prefeito, o secretário adjunto 
da Casa Civil, Quintino Viei-
ra e o secretário da cultura do 
Estado, Fabiano Piúba. Na 
reunião a pauta foi a definição 
do local para a construção das 
duas salas de cinema na cia-
de. O equipamento cultural 
é um projeto do Governo do 
Estado com contrapartida da 
Prefeitura municipal que para 
esse projeto é a doação de um 
terreno 

Entre as propostas apre-
sentadas durante uma audiên-
cia pública, ocorrida no último 
dia 14 no auditório da Asso-
ciaçção Comercial do Crato  
foram sugeridos e debatidos 
alguns locais para a implanta-
ção das salas, foi visto também 
a possibilidade de serem im-
plantadas em espaço existente     
no largo da RFFSA. Depois de 
avaliado, ficou decidido que as 
salas de cinema do Crato serão 
construídas em uma praça, em 
frente ao Restaurante popular 
ao lado da  antiga estação fer-

roviária, hoje Centro Cultural 
do Araripe.

Segundo o secretário de 
Cultura do Crato, Wilton 
Dedê, o local atende às exi-
gências estabelecidas pelo 
Ministério da Cultura, que são 
as seguintes: proximidade a 
centros culturais, áreas de pe-
riferia, praças, hotéis, restau-
rantes, e próximo de pontos 
de transporte coletivo e fácil 
acesso.

O projeto referente às salas 
de cinema resulta da parceria 
entre a Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará (Secult), 
Agência Nacional de Cinema 

Definido o local para a implantação das 
salas de cinema na cidade do Crato

(Ancine) e Programa Cinema 
Perto de Você, do Ministério 
da Cultura. Serão duas salas, 
uma com 210 e outra conten-
do 105 lugares, ambientadas 
em instalações modernas e 
climatizadas. Também será 
agregada uma área de convi-
vência.

Após a reunião, a comitiva 
do Governo do Estado visitou 
o local onde será construído o 
equipamento cultural, e segun-
do Wilton Dedê, a obra terá 
início nos próximos 15 dias. 
Também estavam presentes, 
o secretário de Infraestrutura 
do Crato, Luiz Wellington, o 

chefe de Gabinete, Fabiano 
Brasil; o procurador Geral 
Adjunto do Município, Renan 
Lobo, o representante do Es-
critório Regional da Secult, 
Mano Grangeiro e o empresá-
rio Geraldo Pinheiro represen-
tando a Câmara de Dirigentes 
Logistas do Crato.

A intensão da Prefeitura do 
Crato de implodir um merca-
do pública para dar lugar a um 
cinema foi repudiada pelos 
permissionário e comercian-
tes do Crato. O repúdio levou 
o prefeito José Ailton a rever 
sua decisão e discutir o lugar 
para as salas de cinema.

Informações do Release da 
Prefeitura do Crato e

da Redação desta
Gazeta de Notícias

<< VISITA OFICIAL do Governo do Ceará para definir o local para construção do cinema

CDL do Crato promove 
confraternização anual e 
empossa nova diretoria

A CDL Câmara dos Diri-
gfentes Lojistas do Crato pro-
moveu nesse 24 de novembro 
sua festa de confraternização 
anual, oportunidade onde deu 
posse aos novos diretores 
para o biênio 2018/2020.

O atual presidente José 
Lobo, que foi reeleito, disse 

que em sua ges-
tão a CDL de Crato 
ganhou um novo e 
moderno modêlo 
administrativo, que 
vai desde sua or-
ganização interna 
a elaboração  de 
vários programas 
de incentivo ao co-
mércio do Crato. A 
CDL está também 
presente em todos 
os movimentos pú-
blicos que visem o 
crescimento e de-
senvolvimento do 

<< MARCANTE a presença do secretário especial do Governo 
do Estado Fernando Santana, ao centro na foto. A direita José 
Lobo, a cerimonialista Jô, Laércio Teles e Geraldo Pinheiro.

município do Crato, comple-
mentou.

A confraternização deste 
2017 teve seu momento de 
glória quando homenageou 
com o troféu Ernani Silva o 
empresário Severino Neto da 
rede dos Mercadinhos São 
Luiz.

Foi destaque ainda as 
presenças de empresários da 
região e o prefeito José Ailton 
Brasil do Crato 

Dra Reportagem local
por Aline Maria

<< PREFEITO José Ailton Brasil e o  
secretário  Fernando Santana

Várzea Alegre – O Rei 
do Baião Luiz Gonzaga tem 
seu aniversário de 105 anos 
lembrado comemorado nes-
se dia 13 de dezembro em 
várias cidades do nordeste, 
principalmente em sua ter-
ra natal Exu Pernambuco e 
também em Várzea Alegre, 
isso porque quando se fala 
em Luiz Gonzaga vem à li-
gação histórica com José 
Clementino um dos seus 
grandes parceiros musical. 
O povo de Várzea Alegre 
entende essa parceria que 
deu a ambos a felicidade 
dos grandes sucessos.

Entre as composições 
de José Clementino está o 
“Xote dos cabeludos” que 
foi de grande sucesso em 
todo o Brasil.

Luiz Gonzaga deu o gri-
to da seca quando cantou 
os poemas de Zé Dantas, 
Humberto Teixeira José 
Clementino, Miguel Lima, 
entre outros.

Por coincidência tanto 
Luiz Gonzaga como José 
Clementino morreram no 
mês de agosto: Gonzaga 
em 1989 e Clementino em 
2006. (Colaboração de Do-
nizete de Sousa)

Várzea Alegre lembra  Luiz 
Gonzaga em seus 105 anos

<< MEMÓRIA José Clementino e Luiz Gonzaga 
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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

O tronco e a flôr
 
Quando uma flor reconhece
Um tronco pra lhe amparar
Ela brota, nasce, cresce,
Sem ter medo de murchar.

Sem ter medo de murchar
Finca ali sua raiz
Sempre bela a vicejar
Da vida não se maldiz.

Da vida não se maldiz
Tem graça seu movimento
Quando se embala feliz
Requebrando-se ao vento.

Requebrando-se ao vento
Oferece o seu amor
E consegue seu intento
No bico do beija-flor.

No bico do beija-flor.
Eu sou flor de muçambê
O tranco que me fez flor
Só podia ser você.

Chico Sales
se encantou

Hoje amanheceu mais triste
A casa da poesia
Chico Salles s encantou
E trocou de moradia
Foi levando a sua luz
Para os braços de Jesus
Chora nossa academia.

Um poeta quando parte
Parte nosso coração
Mas seu canto ecoará
Mesmo em outra dimensão
Para o poeta e cantor
Ante o lamento e a dor
Faço a minha louvação.

Homenagem
do Grupo

Flor do Cariri
A Anilda Figueiredo e

Fátima Correia

Hoje é dia de festa
Dia de celebração
Tem Flores com nova idade
No grupo de tradição
Um abraço coletivo
Envia esse grupo ativo
Que tem pacto de união.

Parabéns querida Anilda
Nosso abraço especial
E parabéns cara Fátima
Receba um abraço igual
De suas companheiras
Dessas florzinhas brejeiras
Um cheiro e ponto final.

Tecnovax traz para o Brasil 
vacina que evita prejuízos cau-
sados pela Síndrome Respira-
tória Bovina

O Brasil confina 4 milhões 
de cabeças bovinas por ano e 
segundo dados da Associação 
Nacional dos Confinadores a 
tendência é aumentar. Neste 
sistema de produção pecuário 
é comum os animais viverem 
agrupados e expostos à poeira 
por longo período de tempo. 
Os dois fatores juntos tornam 
a categoria suscetível a uma 
ameaça real vista em todo 
mundo: a Síndrome Respirató-
ria Bovina (SRB).

Cabeça baixa, respiração 
acelerada, conjuntivite, febre 
acima de 40ºC e secreção na-
sal podem indicar um quadro 
avançado da doença. “E essa 
é só a parte que conseguimos 
enxergar. Enquanto alguns in-
divíduos apresentam sintomas, 
centenas ou até milhares de 
outros sofrem da forma sub-
clínica da doença, invisível 
aos olhos do tratador, explica 
a médica-veterinária Bibiana 

Carneiro, Country Manager da 
Tecnovax do Brasil.

A empresa é líder do merca-
do de biológicos para ruminan-
tes na Argentina e trouxe para 
o Brasil a vacina Providean® 
Respiratória, que como o pró-
prio nome sugere previne do-
enças da síndrome respiratória. 
Bovinos acometidos chegam a 
perder entre 50 e 200 gramas 
de peso por dia. Parece pouco, 
mas para um confinamento de 
500 a 100 mil cabeças por ano 
é muito.

Bibiana explica que se con-
sideramos apenas a prática do 
confinamento estratégico, rea-

lizado por 90 dias, 1.000 ani-
mais doentes apresentariam 
uma perda de peso entre 4.500 
e 18.000 kg. Com a arroba do 
boi gordo a R$ 125,00, regis-
trada em São Paulo, no mo-

Nova vacina previne perdas “invisíveis” no confinamento

Pec Press® - Imprensa 
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Adilson Rodrigues – Jornalista 
Responsável / Robson Rodrigues – 

Coordenação e Atendimento
WhatsApp: (11) 9-8642-8773
imprensa@pecpress.com.br

mento da matéria, o prejuízo 
financeiro no exemplo, em três 
meses, seria de R$ 18.750,00 a 
R$ 75.000,00.

O problema é visto em todo 
o mundo. Nos Estados Unidos, 
que confinam mais de 10 mi-
lhões de cabeças/ano, um es-
tudo da Universidade de Iowa 
comprovou que 60% dos ani-
mais abatidos em um ano apre-
sentaram lesões respiratórias 
causadas por SRB ao abate. 
“Por isso é importante vacinar 
todos os animais na entrada 
do confinamento”, adverte a 
médica-veterinária.

A nova vacina Providean® 
Respiratória possui seis antíge-
nos contra Rinotraqueíte Infec-
ciosa Bovina (IBR) tipo 1 e 5, 
Diarreia Viral Bovina (BVD), 

Vírus Parainfluenza Bovina 
tipo 3, Mannheimia haemolyti-
ca, Pasteurella multocida (Pas-
teurella haemolytica) e Histo-
philus somni (Haemophilus 
somnus).

São doenças que podem, 
inclusive, matar os animais. 
Outros diferenciais desta va-
cina em especial é que ela 
possibilita a redução do uso 
de antibióticos em bovinos. A 
vacina também leva um adju-
vante próprio, uma tecnologia 
desenvolvida pela Tecnovax 
com o objetivo de maximizar a 
resposta imune, sem as indese-
jadas reações inflamatórias. O 
nome é Pilatus GHA500®.
Mais informações: www.tec-
novax.com.br / (11) 4262-
0655

<< VETERINÁRIA Bibiana 
Carneiro

<< CUIDADOS com as doenças que podem, inclusive, ma-
tar os animais. 

Edson Bolfe  é pesquisador,  
coordenador do Sistema 
Agropensa – Embrapa – 

edson.bolfe@embrapa.br

   
 
Até pouco tempo, jovens filhos 
de agricultores e pecuaristas 
ouviam de seus pais que se não 
estudassem, teriam que traba-
lhar na roça. Hoje, aqueles que 
efetivamente desejam atuar no 
meio rural, necessitam estudar, 
e muito.

A agricultura do Brasil já 
testemunhou centenas de ino-
vações que geraram soluções 
para o desafio de cultivar os 

solos tropicais, transforman-
do-a em exemplo mundial de 
produção, produtividade e di-
versidade. Diariamente, outras 
dezenas de ideias inovadoras 
germinam nos institutos de 
pesquisa, universidades, esco-
las técnicas, empresas, startups 
e nas propriedades rurais.

Imagens de satélite e de 
veículos aéreos não tripulados 
(Vants), GPS, georreferencia-
mento, cadastro ambiental ru-
ral e zoneamento de risco cli-
mático são termos frequentes 
no vocabulário dos produtores 
rurais. A agricultura de preci-
são tem sido amplificada para 
o uso de insumos conforme a 
variabilidade do solo e água 
de sítios, fazendas e estâncias. 
Sistemas integrados e mais 
biodiversos, como o ILPF (la-
voura-pecuária-floresta), for-
mam novos mosaicos de uso 
da terra em todo o Brasil. A 
agroindustrialização, serviços 
ambientais e o turismo rural 
ampliam a renda de milhares 
de famílias. Conceitos de cer-
tificação ambiental, indicação 

de procedência, bem-estar ani-
mal e georrastreabilidade têm 
se cristalizado no meio rural. 
Aplicativos de gerenciamento 
técnico-financeiro da produ-
ção de hortaliças, frutas, grãos, 
carnes, leite, ovos, fibras e ma-
deira tornam-se fundamentais 
para a sustentabilidade do ne-
gócio rural.

A modernização da agri-
cultura tem aumentado subs-
tancialmente sua eficiência 
produtiva. Em análise feita 
pela Embrapa, a tecnologia foi 
identificada como o fator mais 
importante no aumento da 
produção nas últimas quatro 
décadas no Brasil. Contribuiu 
com aproximadamente 60% do 
valor bruto da produção agro-
pecuária, e o somatório dos de-
mais fatores (terra, mão de obra 
e recursos financeiros) respon-
deu por 40%. Porém, o aumen-
to do consumo de alimentos, 
fibras e energia, diante do 
crescimento da população, da 
expectativa de vida, e da renda 
tem impulsionado os mercados 
consumidores, tornando-os 

mais exigentes em alimentos 
de qualidade e com menor uso 
de recursos naturais.

Essas condições incenti-
vam a demanda por ativida-
des cada vez mais complexas 
no meio rural. Produtores e 
profissionais do campo neces-
sitam de constantes atualiza-
ções e de intensificar o traba-
lho interdisciplinar a fim de 
gerar novas soluções no dia a 
dia nas propriedades rurais. A 
transformação digital eleva as 
possibilidades para ampliar o 
conhecimento e interação en-
tre todos os elos das cadeias 
produtivas. O desafio está em 
dar maior dinamismo e obter 
maior integração entre pesqui-
sa, ensino, indústria, comércio, 
assistência técnica e extensão 
rural.

Um perfil de inovador, em-
preendedor, multiplicador e co-
municador é requisito impres-
cindível a todos que buscam 
no meio rural seu ambiente de 
trabalho e desejam o contínuo 
desenvolvimento da agricultu-
ra brasileira.

Quer trabalhar na roça? Precisa estudar

Um rendimento agrícola aci-
ma de 100 toneladas de cana-de-
açúcar por hectare é considerado 
a meta para muitos produtores 
nacionais. Contudo, mais do que 
conseguir colher uma grande 
quantidade de matéria-prima, o 
importante é obter um preço que 
torne a área ainda mais valiosa, 
compensando investimentos 

com renovação e expansão.
O retorno financeiro dos pro-

dutores em 2016 foi alvo de um 
levantamento realizado pelo no-
vaCana, que mostra onde estão 
os canaviais que aliaram bom 
rendimento no campo com pre-
ço elevado de venda da cana-de-
açúcar. Na média, os canaviais 
renderam R$ 5.046 por hectare 

– um valor 16,6% acima dos R$ 
4.326 registrados no ano ante-
rior.

Considerando os estados que 
apresentam uma produção de ca-
na-de-açúcar superior a um mi-
lhão de toneladas, Goiás é quem 
apresenta os canaviais mais va-
liosos, com cada hectare renden-
do R$ 6.355. O valor é 18,6% 

superior aos R$ 5.358 vistos em 
2015 e está 25,9% acima da atual 
média nacional.

Além disso, das 10 cidades 
com os canaviais mais valiosos 
do país em 2016, nove estão 
localizadas em Goiás. No local, 
cada hectare rendeu, em média, 
R$ 11.520 em 2016 – um cresci-
mento de 0,58%.

Os canaviais mais valiosos do Brasil em 2016
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PERSONALIDADES DE NOSSA HISTÓRIA

A Fundação Frei Carlos Maria de Ferrara
institui o Prêmio Jornalista João Brígido,

uma comenda que tem como propósito 
agradecer às personalidades o reconhecimento 

de consideráveis préstimos
ao Cariri e seu povo


