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Tatiana é aplaudida em 
Show Lírico no patamar 
da Praça da Sé em Crato

A cantora lírica, cratense 
Tatiana VanFi, hoje residente 
da cidade de Átila Itália, vol-
tou ao Crato para, antevendo 
o Natal,  brindar seus con-
terrâneos com um belíssimo 
concerto no famoso patamar 

da Praça da Sé, que outro-
ra foi palco de memoráveis 
acontecimentos. O espaço 
foi tomado por muita gente 
ávida para ver e ouvir a Ta-
tiana, uma menina do Crato 
que saiu da Universidade Re-

gional do Cariri, por ter sido 
descoberta e incentivada pela 
então reitora Violeta Arrais a 
procurar centros maiores para 
mostrar e explorar seu grande 
talento como cantora lírica.

Tatiana não pensou duas 

vezes e foi procurar conserva-
tórios e os palcos até chegar a 
Europa com seu talento.

A cidade de Crato orgu-
lha-se de poder acrescentar 
mais esse valor cultural em 
sua história.
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Governador e ministro anunciam R$ 51 
milhões para a educação no estado do Ceará

O Governo do Ceará ga-
rantiu mais investimentos por 
melhorias no ensino público 
do Estado. Nesta sexta-feira 
(15), em cerimônia realizada 
no Palácio da Abolição, o go-
vernador Camilo Santana re-
cebeu o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, para anun-
ciar a liberação de R$ 51 mi-
lhões voltados à construção de 
novas escolas em Fortaleza e 

no Interior, além de reformas 
em equipamentos da rede es-
tadual de ensino, aquisição de 
computadores e equipamentos 
de climatização. Os recursos 
são do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE). O presidente da Câ-
mara Federal, Rodrigo Maia, 
e o secretário da Educação, 
Idilvan Alencar, também par-
ticiparam da solenidade.

O GOVERNADOR  Camilo Santana 
reafirmou sua crença no poder da 

educação em dar oportunidades 
àqueles que mais precisam e citou 
os investimentos que o Ceará vem 

realizando na área, que terão
um acréscimo com esses

novos recursos. >>

Casa Civil - Governo 
do Ceará André Victor 
Rodrigues - Repórter

Carlos Gibaja e Marcos 
Studart - Fotógrafos

Boqueirão de Lavras, 
uma paisagem suiça, é 
atração durante as férias

Programa “Mais infância” 
continua sendo implantado 
nos municípios

Juazeiro do Norte está 
entre os 30 municípios que 
são destaques nacional no 
programa ID Jovem
LEIA MAIS os artigos e opiniões: Está chegando o Natal, O futuro 
da pátria depende da forma como se educa a juventude, A dureza de 
viver no Brasil e Cidadania e a coisa pública.
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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

A dureza de viver no Brasil

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, 
mora em Russas

no Ceará

Tiburcio Bezerra de Morais 
é municpalista e articulista 

residente em Várzea Alegre

O futuro da pátria depende da 
forma como se educa a juventude

Há uma máxima, que todo o 
agricultor conhece: “Colhe-se o 
que se semeia”.

Se, semeamos boa semente, e se 
cuidarmos da planta com carinho: 
livrando-a de parasitas, adubando e 
estrumando bem a terra, colher-se-á 
bons frutos: em tamanho e qualidade.

Ora o que se passa com as plantas, 
acontece com as nossas crianças.

Se quisermos sociedade: justa, 
honesta e sadia, teremos de cuidar da 
juventude. Os pais, como primeiros 
educadores, devem inculcar, desde a 
mais tenra idade, hábitos bons: ensi-
nando-os a respeitar os mais velhos; 
a utilizarem as palavras e frases, que 
lubrificam as relações humanas, tais 
como: “ Muito obrigado.” “ Não tem 
de quê.” “ Por favor.”…

Educar não é só teoria, nem pa-
lavras, mas exemplos. A criança é 
ótima observadora, e repete sem-
pre: gestos, atitudes, vocabulário 
e comportamentos que presenciam 
em casa.

Mais tarde, cumpre à Escola, 
complementar a missão dos pais.

Não incutindo (como se faz em 
alguns estabelecimentos de ensino,) 
nas mentes em formação: aberra-
ções e imoralidades, embuçadas 
na manta de democracia, e muito 
menos, semear a depravação, sob 
a forma de Arte; mas, ensinando as 
regras: morais e cívicas, há muito 
enraizadas na alma da nação.

Se deixarmos a juventude ser 
educada pela TV, sem regras, sem 
princípios morais e sem respeito 
pelos mestres, não estamos a criar, 
apenas, delinquentes, mas a pôr em 
perigo o futuro da Pátria: a formar 

políticos e leitores corruptos, pro-
fessores imorais e juízes iníquos.

A semente pode ser boa (leia-
se o jovem,) mas se a terra não for 
apropriada, e não cuidarmos da 
criança, ela não dará bons frutos.

Certo pastor baptista, contou-me. 
Num congresso em Madrid, alegoria 
sobre a fé e o trabalho dos crentes, que 
se pode adaptar à educação:

Se pretendemos bons bolbos de 
tulipas, teremos de os importar da 
Holanda.

Lançamo-los à terra, crescem, 
e darão flores perfeitas. Mas se os 
guardarmos para florirem no ano 
seguinte, já não produzem a mesma 
qualidade, e no decorrer do tempo, 
degeneram, e teremos que ir à “fon-
te” adquirir outros.

E por que degeneram?
Porque não soubemos cuidar 

como devia.
Acontece o mesmo com os jo-

vens. Se não os educarmos para 
serem homens honestos, rígidos no 
comportamento e na moral, “de-
generam “, e teremos geração de: 
corruptos, impostores, viciosos e 
criminosos.

O futuro das instituições, está 
nas nossas mãos.

Se desejamos coletividade, de-
pravada, entregue ao vício e ao des-
respeito, diremos aos nossos filhos: 
“Tudo vos é permitido “. Se quere-
mos sociedade, onde impere a Cari-
dade e o Amor, ensinemos: “ Nem 
tudo é permitido, mas apenas o que 
vos torne espiritualmente melhor “.

A escolha é nossa. A velha Roma 
escolheu o caminho da liberdade e 
do prazer, e sucumbiu.

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 pug-
namos por ela? Somos cobrados e exigidos 
para cumprir nossos deveres e se os des-
cumprirmos 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 lutamos 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 
normas que definidas em Lei para assistir-nos 
da MELHOR FORMA. Essas existem tão so-
mente 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 demons-
tram tão atentos quanto são nossas expecta-
tivas e, em alguns casos, termos ainda que 
pagar a Justiça para termos assegurados nos-
sos direitos que garantidos pela Constituição 
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 Promotoria local, eles terão acrescer aos 
martírios inerentes aos que recorrem à Justi-
ça ao começar por ter que escalar 30 ou 20 
degraus, respectivamente. Se por acaso con-
seguirem 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 ins-
talados em ambientes aclimatados e outros 
adequados confortos que também, pelo povo, 
custeados. Para falar com um dos atendentes 
(quando lá estiverem à disposição dos clien-
tes...) os desvalidos que acorrem à Justiça 
têm que se curvar apoiando-se em um balcão 
descuidado (riscado e sujo - vejam fotos), e 
limitado acesso, já que os vidros só têm aber-
turas diminutas na parte inferior, o que dificulta 
até o diálogo - não se pode conversar cara a 
cara, temos que nos curvar. Se os usuários ti-
verem problemas de coluna, surdez ou outras 
deficiências físicas..., desistam! E em quase 
todas as outras repartições ditas PÚLICAS 
encontramos as mesmas dificuldades, até de 
acesso. Prefeitura (o acesso é quase impossí-
vel dada a altura e fragilidade da escada). Na 
Câmara Municipal, além dos degraus a serem 
galgados não temos corrimão e os de maior 
estatura correm o risco de atingirem o teto 
com suas cabeças dado a um defeito estru-
tural do prédio. Resta-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 menos de acesso.

Mas a tudo calamos e assentimos aco-
vardados ou tementes de reações, por quê? 
Estamos tão somente tentando ter nossos 
direitos assegurados..., é legal! Mas recorrer 
a quem? Exerçamos, pois nossa CIDADA-
NIA, de todas as formas, destemidamente, 
ao cobrar diligências de quaisquer das au-
toridades constituídas já que é de ofício de 
cada uma delas ZELAR, com primazia, pelos 
interesses do POVO, da COLETIVIDADE, 
(presume-se!).

Natal não é Papai Noel 
ou pelo menos não devia ser, 
quem nasceu foi Jesus, o Deus 
menino, que veio para redimir 
a humanidade de seus erros e 
suas maldades. A festa é da na-
tividade do filho de Deus que 
foi mandado para espalhar en-
tre os homens a fraternidade e 
o amor a Deus.

Nossos pensamentos de-
vem estar em Jesus com es-
peranças e amor. Natal é ale-
gria de vida com coração e 
pensamento embevecido em 
coisas boas. Cada presente 
comprado é simbolicamente o 
ato praticado pelos Reis Ma-
gos, há mais de dois mil anos, 
que, guiados por uma estrela, 
foram direcionados para uma 
manjedoura em Belém, lugar 
onde nasceu o filho de Deus. 
Os Reis Magos teriam vindo 
para adorar o Cristo, “nasci-
do Rei dos Judeus”. Como 
três presentes: ouro, incenso 
e mirra, foram eles:  Belchior, 
Baltasar e Gaspar, não seriam 
reis, mas sim sacerdotes ou 
conselheiros de uma religião 
da Pérsia.

Esse deveria ser o espírito 
natalino reinante. As come-
morações, sempre em família, 
deveriam ser precedidas de 
orações e louvores. Naquele 
momento nascia Jesus o filho 

de Deus.
A deturpação dos aconteci-

mentos de fim de ano começa 
com o direcionamento da data, 
25 de dezembro, para comi-
das, bebidas e presentes que, 
em vez de simbolicamente se 
pensar no aniversariante, são 
dados em nome de tal Papai 
Noel que não tem nada com o 
acontecimento.

Por que a invenção da len-
dária figura de Papai Noel não 
foi dos reais Reis Magos? Sim! 
Esses são personagens que de 
fato trouxeram presentes para 
a Criança que nascia, e que po-
deriam continuar trazendo pre-
sentes para as crianças de hoje 
mais de dois mil anos depois.

As ações de luxuria e es-
banjamento predominam para 
as festividades de fim de ano. 
Pouco se pensa em Jesus e na 
glória de seu nascimento para 
a humanidade. Um peru, um 
chester, vinhos e champanhes 
são mais destacados que as 
orações e os agradecimentos a 
Deus.

Nos que fazemos a Gazeta 
de Notícias voltamos nossos 
pensamentos para a nativida-
de de Jesus e rogamos a Deus 
para que 2018 e os anos se-
guintes sejam de normalidade 
para que possamos viver na 
plenitude desejada.

Está chegando o Natal

Boas Festas e um Feliz
Dia da Natividade

de Jesus

A vida nunca foi fácil em qual-
quer tempo ou lugar. Não falo da 
minoria. Eles são menos de 1% da 
população, que nasceu predestina-
da ao fausto e à grandeza. Esses vi-
vem bem e nem sabem explicar por 
que. Uns já nasceram em berço de 
ouro, outros amealharam fortunas 
graças ao injusto processo de dis-
tribuição das riquezas do mundo.

Ao encerrar-se mais um ano, re-
latórios e estatísticas mostram em 
números e gráficos a escala evolu-
tiva das carências da humanidade. 
Conflitos, escravidão, criminali-
dade, desemprego, fome e doen-
ças são as palavras que fazem as 
manchetes dos maiores jornais do 
mundo.

Vivemos no meio de fogo cru-
zado a disputar um espaço digno 
para trabalhar e viver. Aumenta o 
fosso que separa ricos e pobres, na 
mesma proporção em que aumen-
tam a injustiça e a criminalidade.

A ambição dos magnatas opri-
me os sonhos dos mais fracos e en-
contra na inversão de valores o ver-
dadeiro caminho para tornarem-se 
ainda mais fortes. A grande massa 

da população sucumbe diante das 
suas inúmeras necessidades.

A vida tornou-se um pesado far-
do.. No meio do caminho, o homem 
comum depara-se com o choro do 
filho, às vezes, doente e faminto. E 
não é só. São muitos os desatinos no 
dia a dia de um lar, sem contar com 
a violência e a insegurança reinan-
tes fora dele. Não é fácil encontrar 
vaga num hospital. Não é decente o 
tratamento que recebe o pobre.

A justiça, cara e distante, usa 
medidas desiguais e não consegue 
disfarçar a sua preferência pelos 
mais ricos. Cercada de dirigentes 
incompetentes e mal intenciona-
dos, a nossa sociedade patina sem 
destino, sem jamais encontrar o ca-
minho da estabilidade e da ordem. 
Nada neste país é sustentável, além 
da miséria do povo e da demagogia 
dos seus pseudo-líderes.

Ainda bem que, novamente, 
chegou o NATAL. Tempo simbó-
lico. Festas dentro e fora dos cora-
ções. Muita luz, muita paz, muita 
esperança e muita solidariedade. 
Alegria, alegria!...  Jesus está en-
tre nós.
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Sem abrir a caixa preta da Previdência Social para 
se conhecer de forma transparente como o dinheiro 
previdenciário foi administrado até hoje  e, por outro 
lado, sem apresentar documento de auditoria ates-
tando a situação da Previdência, o governo tenta re-
solver o ajuste fiscal através da reforma da Previdên-
cia Social.
 Pois bem.  Não há dinheiro para manter a saúde da 
Previdência Social, mas para bancar os gastos de 
Brasília, a fonte  pública mostra-se inesgotável.
 Vejamos. A ilha da fantasia Brasília é um buraco ne-
gro por onde grande parte do dinheiro público some. 
O governo não reduz a quantidade de ministérios. 
Não dá demonstração de austeridade nos  gastos 
públicos. As mordomias com ministros, parlamenta-
res e servidores do alto escalão estão estampadas 
nas residências, nos carros e nas viagens às suas 
disposições. Os gabinetes de parlamentares e de 
suas representações amparam contingente enorme 
de servidores sem  concurso público. O Senado ofe-
rece aos senadores, ex-senadores e familiares  ser-
viços médicos e hospitalares gratuitos e de forma 
definitiva. E, a par de tudo isso, o governo ainda tem 
a pachorra de querer ferra os servidores ativos, inati-
vos e pensionistas e de pregar que quem é contra a 
reforma é porque não quer perder privilégio? Mas os 
privilegiados estão todos encastelados no Planalto, 
onde o dinheiro do país jorra como água.
 No governo Lula, os aposentados e pensionistas 
foram atropelados com a cobrança de 11% de seus 
proventos e pensões.  Agora, esses mesmos apo-
sentados e pensionistas são ameaçados por outra 
reforma.
 Por acaso, os parlamentares favoráveis à reforma da 
Previdência conhecem o suposto déficit previdenciá-
rio com base em laudo  de auditoria? Ou se baseiam 
apenas em dados fornecidos pelo governo?
 Não se pode  ignorar que  R$ 426 bilhões devidos 
por empresas ao INSS representam quase o  triplo 
do déficit anual calculado pelo governo: R$ 149 bi-
lhões. Entre as devedoras estão as maiores empre-
sas do  país, como Bradesco, Caixa, BB, JBS, Itaú,  
Santander, Valle.  Vejam, por exemplo:
- Itaú/lucro/2016: R$ 6 bilhões. Dívidadorcom Previ-
dência:  R$ 88 milhões
- Caixa/lucro/2016: R$ 4 bilhões. Dívida com Previ-
dência:  R$ 550 milhões
- BB/lucro/2016: R$ 3 bilhões. Dívida com Previdên-
cia: R$ 208 milhões
- Bradesco/lucro/2016: R$ 16 bilhões. Dívida com 
Previdência: R$ 465 milhões
Fonte: Sindilegis.
 O relator da CPI no Senado concluiu que a Previ-
dência Social não é deficitária, e aí? Assim, como se 
pretende endossar uma reforma previdenciária ali-
cerçada apenas em dados fornecidos pelo governo 
e não em laudo de auditoria?
 O  Banco Mundial recomenda a reforma. Mas a ins-
tituição, certamente, não conhece como o dinheiro 
previdenciário foi administrado pelos diversos gover-
nos. O trabalhador – ativo, inativo e pensionista – não 
pode ser penalizado pela má administração política 
da Previdência Social.
 Portanto, sem apresentação de  laudo de auditoria 
atestando o déficit previdenciário, a reforma carece 
de credibilidade. 

Reforma da Previdência

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado

Balneário Camboriú-SC

OPINIÃO

Quem lê, sabe conversar

O Governo do Ceará ga-
rantiu mais investimentos por 
melhorias no ensino público 
do Estado. Nesta sexta-feira 
(15), em cerimônia realiza-
da no Palácio da Abolição, o 
governador Camilo Santana 
recebeu o ministro da Edu-
cação, Mendonça Filho, para 
anunciar a liberação de R$ 51 
milhões voltados à construção 
de novas escolas em Fortaleza 
e no Interior, além de reformas 
em equipamentos da rede es-
tadual de ensino, aquisição de 
computadores e equipamentos 
de climatização. Os recursos 
são do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE). O presidente da Câ-
mara Federal, Rodrigo Maia, 
e o secretário da Educação, 
Idilvan Alencar, também parti-
ciparam da solenidade.

Na ocasião, foram assina-
dos documentos para constru-
ção de mais cinco escolas em 
municípios cearenses: duas 
destas são Escolas de Ensino 
Profissional (Fortaleza e Ce-
dro) e outras três são unidades 
de Ensino Médio (em For-
taleza, Cariús e Crato). Está 
destinado um montante de R$ 
29.573.890,58 para as constru-
ções. Além das novas unida-
des, 17 escolas de 17 cidades 
receberão reformas estruturais, 
somando investimento de R$ 
22.171.774,62.

Camilo Santana agradeceu 
a parceria do MEC na propos-
ta do Governo do Ceará em 
manter na crescente as ações 
estaduais para elevar o nível 
da educação pública. O gover-
nador destaca que os recursos 
trarão mais qualificação, cria-
rão condições de aprendizado 
melhores e estimulantes aos 
alunos e farão do ambiente es-
colar espaço de mais conheci-

mento e capacitação.
“A Educação é a prioridade 

do nosso governo e deve ser a 
prioridade para o Brasil. Ne-
nhum estado e nenhum país se 
desenvolve ou cresce de forma 
justa se não investir na Educa-
ção. É importante dar oportu-
nidade a todos, aos jovens, às 
crianças. Esse é o grande cami-
nho. O Ceará tem dado exem-
plo na Educação Fundamental, 
estamos investindo fortemente 
no Ensino Médio, nas Escolas 
Profissionalizantes”, disse.

O chefe do Executivo lem-
brou ainda que, nos últimos 
seis meses, o Governo inaugu-
rou 22 novas escolas em todo o 
Estado, e mais 82 equipamen-
tos seguem em construção para 
serem inaugurados ao longo do 
próximo ano. “Também esta-
mos criando vários programas 
importantes, como o Avance, 
que oferece bolsas a universitá-
rios que vêm de escola pública, 
entregamos 22 mil notebooks e 
vamos entregar mais 22 mil na 
próxima terça-feira para alunos 
que obtiveram bons resultados 
na Educação, criamos a CNH 
(Carteira Nacional de Habilita-
ção) Estudantil. O Ceará tam-
bém é um dos poucos estados 
que paga o reajuste salarial 
para os professores. Tudo isso 
porque a gente acredita que 
esse é o grande caminho para 
transformar a realidade”, afir-
mou Camilo.

Acompanharam o momen-
to solene os deputados fede-
rais Leônidas Cristino, Danilo 
Forte e Raimundo Gomes de 
Matos, os deputados estaduais 
Tin Gomes, Nizo Costa, Sérgio 
Aguiar, Yuri Guerra e Antonio 
Granja, dentre outras autorida-
des e lideranças políticas do 
Estado.

Busca por recursos
O ministro Mendonça Filho 

enfatizou a importância da mo-
bilização do Governo do Ceará 
em buscar os recursos e reivin-
dicar melhorias na Educação, 

como proposta prioritária den-
tro da gestão estadual. Ele ex-
plicou que é fundamental que 
haja o diálogo constante entre 
MEC e gestores do Estado.

“Existe um planejamen-
to por parte do Ministério da 
Educação com relação a in-
vestimentos na infraestrutura 
educacional, e programas e 
políticas públicas que expan-
dem e melhoram a qualidade 
das escolas. Mas esse planeja-
mento também obedece a uma 
sinergia e uma interação políti-
ca, que é sempre bem-vinda e 
legítima, reivindicando inves-
timentos. A mobilização das 
bancadas e dos atores políticos 
locais colaboram para se tornar 
realidade esses investimentos”, 
explicou.

Mais Educação
Para o secretário da Edu-

cação, Idilvan Alencar, a libe-
ração de quase R$ 30 milhões 
em novas escolas é uma con-
quista de lutas do povo cearen-
se, em especial os de cidades 
do Interior. Ele pontua que a 
ampliação de unidades educa-
cionais no território cearense 
é vital para que comunidades 
menos favorecidas também 
sejam envolvidas no campo de 
oportunidades e capacitação.

“É um ato muito significa-
tivo, especialmente a criação 
dessas escolas, que são sonhos 

Governador e ministro anunciam R$ 51 
milhões para a educação no estado do Ceará

antigos de comunidades. O Ce-
dro que tem 18 anos de luta por 
isso, para Cariús também tem 
grande importância. Para nós 
é uma grande alegria ver esses 
investimentos”, disse Alencar.

O Cedro receberá um prédio 
novo e com equipamentos de 
ponta para o funcionamento de 
Escola Técnica. O prefeito da 
cidade, Nilson Diniz, demons-
trou satisfação e projeta que a 
juventude da região abraçará 
ainda mais a proposta de uma 
nova rede estadual de ensino, 
cada vez mais qualificada.

“Estamos muito felizes 
no Cedro. Nós já temos uma 
Escola Profissional no muni-
cípio, adaptada numa escola 
antiga construída na década 
de 1970. Com essa construção 
vai haver uma estrutura física 
adequada para os jovens. Va-
mos agora juntar a fome com a 
vontade de comer: um trabalho 
bem feito com a boa estrutura, 
para garantir aos nossos jovens 
um ambiente mais saudável”, 
apontou.

Ouça:
O governador Camilo San-

tana reafirmou sua crença no 
poder da educação em dar opor-
tunidades àqueles que mais pre-
cisam e citou os investimentos 
que o Ceará vem realizando na 
área, que terão um acréscimo 
com esses novos recursos.

Casa Civil - Governo do Ceará
André Victor Rodrigues - Repórter

Carlos Gibaja e Marcos Studart - Fotógrafos

<< AGRADECEU Camilo agradeceu a parceria do MEC com o Governo do Cea-
rá nas ações estaduais para elevar o nível da educação pública.

O prefeito Zé Helder, e o 
vice-prefeito Dr. Fabricio Ro-
lim estiveram na capital cea-
rense em busca de parcerias e 
recursos para infraestrutra no 
município.  Além de encontro 
com o senador Eunício Olivei-
ra, com quem pleiteou apoio 
para a liberação de recursos 
com vistas à construção de 300 
casas populares, com projeto 
já aprovado pela Caixa Eco-
nômica Federal. Zé Helder es-
teve com o deputado estadual 
Dr. Sarto e com o governador, 
Camilo Santana. Com o gover-
nador, o prefeito assinou con-
vênio que inclui Várzea Alegre 
no projeto “Sinalize” do Go-

verno do Estado, . O Progra-
ma de Segurança no Trânsito 
“Sinalize” tem a meta de dimi-
nuir o número de acidentes de 
trânsito e de vítimas fatais, por 
meio de investimentos na área 
urbana dos 184 municípios 
cearenses. Serão liberados R$ 
120 milhões para a sinalização 
de trânsito nas vias munici-
pais e requalificação viárias, 
que inclui implementação de 
ciclovias e calçadas nos muni-
cípios. O “Sinalize” será exe-
cutado por meio de convênio 
entre o Detran e as prefeituras, 
que devem se comprometer a 
intensificar as ações de segu-
rança e educação no trânsito 
nos municípios, estabeleci-
das pela Política Nacional de 
Trânsito. Além da assinatura 
do convênio, o prefeito esteve 
no DER - Departamento de Es-

tradas de Rodagem tratando da 
recuperação do trecho da BR 
230 e outros assuntos da malha 
viária de Várzea Alegre, como 
o trecho que liga a BR 230 ao 
distrito de Riacho Verde. O 
prefeito estava na companhia 

dos vereadores: Alan Salviano 
- presidente da Câmara Muni-
cipal Antônio Alcântara, do 1º 
secretário Dedé da Topique, 
2º secretário da Câmara Mu-
nicipal Kleiton do Bar e José 
Dener.

Prefeitura e Governo implantam “Sinalize” em Várzea Alegre

<< EM FORTALEZA uma comitiva com prefeito e vereadores 
pleiteiam recursos e infraestrura  para Várzea Alegre

Assessoria de Comunicação
Reportagem: Marco Filho 

com copidesque da Redação
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Sabe-se que, a cada 
três segundo uma pessoa 
emSabe-se que, a cada 
3 segundos uma pessoa 
em todo mundo, sofre de 
uma fratura considerada 
como fratura osteopo-
rótica, acompanhada de 
fratura vertebral a cada 
22 segundos. A disfunção 
do sistema esquelético, 
responsável por fraturas 
após pequenos esforços e/
ou quedas da mesma altu-
ra, independente da faixa 
etária e sexo do paciente. 
As Comunidades cientí-
ficas internacional e uma 
sociedade de médicos de-
dicados ao estudo *Osteo 
Leaders* do Professor 
Dr. Henrique Mota Neto, 
tem demonstrado que, 
osteoporose encontra-
se entre outras doenças 
crônicas e graves como; 
Ataque Cardíaco (IAM), 
AVC e Câncer de Mama. 
Às FRATURAS OSTE-
OPORÓTICA em geral 
são classificada, de maior 
incidência, com evolu-
ção para fraturas. Fratura 
vertebral 750.000, outros 
locais 250.000, antebraço 
250.000 e mais grave do 
quadril  com 250.000  fra-
turas. Porém, lembramos 
que, só no homem em 
2050 a incidência será de 
1.8 milhões de fratura de 
colo fêmur. *CASCATA 

Você sabia do perigo da 
osteoporose?

José Herculano da Silva é médico 
especializado em ortopedia, 

professor de ciências médicas e 
traumatologia, e membro
da Sociedade Brasileira

de Osteoporose.
Escreve para o Jornal do Médico e 

colabora com
esta Gazeta de Notícias   

ARTIGO

FRATURÁRIA* tem início 
de  uma simples fratura, até 
a mais complexa e temível. 
Acredita-se que, mundial-
mente em 1990 apresentou 
1.66 milhões, onde demons-
tra o perigo da osteoporose 
e tendo previsão para 2050 
de 6.26 milhões. Aos pa-
cientes adultos não jovens, 
assim como fraturas verte-
brais existentes, aumentam 
o risco de novas fraturas e 

do quadril, considerada fra-
turas mais graves e mortais. 
Evolução das fraturas do 
colo do fêmur no idoso é 
bastante preocupante e ge-
ralmente evolui para após 
um ano, de 10 à 20% dos pa-
cientes acabam por chegar 
á morte precocemente, 50% 
apresentam perda funcional 
e/ou motora  não esquecen-
do, que 40% fica dependente 
de familiares ou cuidadores. 
E somente 30% dos doentes 
obtêm recuperação funcio-
nal, quando operados preco-
cemente. No Mundo, apre-
senta o aumento das taxas de 
refraturas e de crescente au-
mento de morte, assim como 
complicações irrecuperá-
veis. É pertinente ao médico 
e profissional de saúde, as-
sim como, autoridade gover-
namental, na avaliação para 
medicina preventiva, com 
prevenção ao perigo da os-
teoporose. 

As fotos que ilustram o artigo do professor/doutor José Herculano da Silva 
são imagens da Sarcopenia que é a perda de massa e força na musculatura es-
quelética com o envelhecimento. Cerca de um terço da massa muscular perde-se 
com a idade avançada, começando a partir dos 40 anos com queda de 0,5% ao 
ano e aumentando até cerca de 1% ao ano a partir dos 65 anos de idade. Essa 
perda de massa reduz a força muscular, leva ao enfraquecimento, a queda e a 
uma possível quebradura óssea. (Wikipédia)

Com a chegada da tempo-
rada de férias o Balneário do 
Boqueirão em Lavras da Man-
gabeira volta a ser frequentado 
por estudantes e visitantes. 

O Boqueirão, como o pró-
prio nome diz, é uma grande 
fenda aberta na serra pelas tur-
bulentas águas do Rio Salga-
do nos tempos das formações 
geográficas. Formada por duas 
encostas abertas na própria ro-
cha. A garganta que dá vazão 
ao Rio Salgado, e a todas as 
águas fluentes do sul do esta-
do do Ceará, tem uma altura 
de noventa e três metros e uma 
largura de quarenta metros, 
com poço de água permanen-
te, mesmo na época da estação 
seca. O local tem uma gruta há 
cinquenta metros acima do ní-
vel do poço, com uma enorme 
entrada servindo de morada a 
morcegos.

No século XIX, como parte 
do projeto de combate a seca 
no Ceará, o governo imperial 
de D. Pedro II projetou a cons-
trução de um enorme reserva-
tório no local. Os estudos fo-
ram confiados a engenheiros da 

época que chegaram à conclu-
são da inviabilidade do empre-
endimento devido a diversos 
fatores, inclusive a fragilidade 
do rochedo e a dificuldade de 
se fazer um escoamento sobre 
a rocha sólida.

O Boqueirão e suas lendas
É muito comum se ouvir 

estórias a respeito de fenôme-
nos estranhos que ocorriam no 
local, tanto no fundo do poço, 
como no interior da gruta, 
onde existiam salas ricamen-
te atapetadas, mesas e altares 
com lindíssimas toalhas, bai-
xelas de metal precioso e um 
carneiro de ouro, que eram 
vistos ali em determinadas cir-
cunstâncias, tudo envolto com 
os encantamentos próprios das 
fantasias. Dizia-se que no fun-
do do extenso poço, quando as 
águas serenavam, era visto um 
carneiro de ouro em pé sobre 
uma pedra, prenunciando que 
ali haveria um intenso tesouro 
subterrâneo. E na abertura da 
gruta era vista uma mesa ato-
alhada com baixelas de ouro e 
prata. E se alguém conseguis-
se de fora alcançar com longas 
varas a tal mesa e derrubar toda 
aquela riqueza, aterrorizava-se 
ao ver que em poucos minutos 
estava novamente composta.

Aproxima-se o final do ano 
e, como ele vem o período de 
férias, a cidade já se prepara 
para receber seus filhos que 

estudam fora e, também estu-
dantes de outros municípios 
que ali costumam vir passar 
suas férias. 

Na cidade tem como prin-
cipal atração o Boqueirão, que 
tem sido agradável área de la-
zer, entretenimento e turismo, 
que faz de Lavras da Man-
gabeira uma cidade bastante 
movimentada entre os meses 
de dezembro e fevereiro. As 
festas nos clubes, serestas e os 
encontros na Praça São Vicen-
te Ferrer, à noite os jovens se 
encontram para gostosos bate 
papos, trocam ideias, namo-
ram e discutem os seus pro-
blemas. A cidade é uma boa 
opção para quem vem à região 
passar as férias.

Boqueirão de Lavras, que muito se assemelha a 
uma paisagem suiça, é atração durante as férias

Boqueirão um sonho
não acalentado

Muito já se discutiu a dis-
posição natural e o aprovei-
tamento das belezas do local 
para a construção ou adequação 
da monumental fenda para um 
agradável balneário propício 
para o lazer já que a região é 
muito quente na maioria dos 
dias do ano. Até agora tudo não 
passou de conversas sem pro-
pósitos. Lavras da Mangabeira 
tem hoje um de seus filhos, o 
ilustre senador Eunício Olivei-
ra, no Congresso nacional posi-
ção estratégica para conseguir 
recursos e fazer um bonito pro-
jeto para presentear sua terra e 
a região com esse importantís-
simo empreendimento.

Texto de Donizete de Sousa 
com pesquisa da Redação e 

foto disponibilizada
da Internet

<< SUIÇA o Boqueirão de Lavras muito se assemelha a uma 
paisagem suiça, já se disse isso.

A Secretaria Municipal de 
Cultura, comemorou ontem, 
quinta-feira, 14 de dezembro 
o Centenário de um dos car-
tões postais da cidade, a Praça 
Siqueira Campos. O evento 
contou com a presença de per-
sonalidades, autoridades e da 
sociedade cratense. Um lugar 
histórico, de boas recordações, 
e que foi cenário de fatos cul-
tural e política importante para 
o município do Crato. A Praça 
Siqueira Campos marcou um 
século sendo palco de muitos 
reencontros.

Acompanhado pela Banda 
de Música do Crato, o histo-
riador e cerimonialista Huber-
to Cabral descreveu a história 
desde a construção da praça, 
sobretudo am história de seu 
patrono, Siqueira Campos, um 
comerciante pernambucano 
que trouxe o primeiro automó-
vel para o Crato, e que durante 
a seca de 1932, deu emprego 

aos pobres, mandando pavi-
mentar, por conta própria, a 
Rua Dr. João Pessoa.

No ato representando o pre-
feito José Ailton Brasil, o secre-
tário de Cultura, Wilton Dedê, 
ressaltou que ao longo desses 
100 anos, a praça Siqueira 
Campos se tornou o coração 
pulsante da cidade e destacou 
a bonita história do local, que 
para ele, carrega uma bagagem 
social muito expressiva. “Foi e 
ainda é aqui o lugar onde são 
discutidosos problemas, as 
conquistas, e as novidades do 
nosso Crato”, ressaltou.

Durante a solenidade, fo-
ram entregues troféus aos 
campeões dos Torneios Es-
portivos de Dama e de Do-
minó dos clubes da praça; e 
diplomas de Honra ao Mérito 
a personalidades, autoridades 
e entidades.

Além do Centenário fo-
ram comemoradas outras da-
tas históricas, entre elas, 143 
anos do nascimento de Siquei-
ra Campos, 89 anos do faleci-
mento do seu patrono, 52 anos 
de fundação do Lions Clube 
Siqueira Campos, 10 anos de 

fundação do Clube do Auto-
móvel Cariri Siqueira Cam-
pos, 98 anos da chegada do 
primeiro automóvel ao Crato 
e abertura do ano do Centená-
rio do Cine Cassino.

Também prestigiaram a 
ocasião, o ex-prefeito do Cra-
to, capitão Ariovaldo Carva-
lho que falou das histórias da 
Praça Siqueira Campos em seu 
tempo de adolescente, qual 
sua importância por ter sido 
cenário de muitos namoros da 
juventude de então, que hoje 

Centenário da Praça Siqueira Campos do Crato é 
comemorado com festa, homenagens e recordações

estão casados e com suas fa-
mílias.  o secretário do Traba-
lho e Desenvolvimento Social 
do Estado, Josbertini Clemen-
tino, secretário municipais, 
representantes do Legislativo 
cratense, do Instituto Cultu-
ral do Cariri - ICC, do Clube 
Lions Siqueira Campos, do 
Sindilojas, do Clube Amigos 
para sempre e o ilustre taxis-
ta mais antigo da praça, hoje 
com 102 anos, José Pereira da 
Silva, mais conhecido como 
Seu Pereirinha.

O jornalista Antonio Vicelmo tem a Praça Siqueira 
Campos como um “Relicário de Saudades.”

Do Release da Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura 
do Crato com copidesque

da Redação
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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 barro tem sua história
E atravessa gerações
Inda hoje é encontrado
Porém em decorações
Ou nas feiras nordestinas
Que seguem velhas rotinas
Preservando as tradições.

Quem no nordeste nasceu
Quem no interior morou
Bebeu água de cacimba
Do caneco não escapou
Era gente sem fricote
Que bebia água de pote
E não nega que tomou.

Tomei água de quartinha
Penico cheguei a usar
Nossa louça era lavada
Dentro de um alguidar
O café era torrado
Em um caco apropriado
Costume do meu lugar.

Recordo a velha tacha
Nos banhos do meu rincão
Uma vasilha de barro
Que colocada no chão
Pro banho da meninada
De água era abarrotada
Puxada do cacimbão.

Era a panela de barro
Que cozinhava feijão,
Nela hoje inda se faz
Peixe cozido e pirão
Procuro na minha mente
E trago para o presente
Costumes do meu sertão.

Eu também fui modelada
Neste barro nordestino
Onde enterrei meu umbigo
Plantando assim meu destino
Viver distante do agreste
Sendo barro do Nordeste
Confesso não me imagino.

O barro do agreste

Tão ativa, tão gentil,
Atende a todos sorrindo,
E este seu sorriso amável 
Torna seu rosto mais lindo.

Traz a pizza encomendada
Pra o casal à minha frente,
Enquanto espero sentado
Assaí frio, esfirra quente.

Ninguém sequer desconfia
Que esta modesta operária,
É também uma estudante,

Aluna universitária.

E neste trabalho humilde
Que exerce com probidade,
Com o salário que ganha,
Paga sua faculdade.

Ao vê-la assim tão branquinha,
Com face serena e calma,
Desejo que nesta luta,
Da vitória colha a palma,
E da cor de sua pele
Seja a cor da sua alma.

A Garçonete

Edésio Batista é bancário 
aposentado, intelectual 

e poeta da Academia de 
Cordelistas do Crato

A primeira-dama do Ceará, 
Onélia Santana, o secretário 
da Casa Civil Nelson Martins 
e o secretário do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, Jos-
bertini Clementino, percorre-
rão as cidades cearenses para 
uma série de encontros com 
as famílias beneficiadas pelo 
“Cartão Mais Infância,” au-
xílio mensal de R$ 85 do Go-
verno do Ceará. Além de rece-
berem o benefício, as famílias 
serão acompanhadas por equi-
pes de saúde da família e da 
assistência social, e que terão 
prioridades nas políticas pú-
blicas nas áreas de habitação, 
segurança alimentar, saúde, 
educação e trabalho.

Em Crato a solenidade foi 
realizada   no auditório da Es-
cola Profissionalizante Viole-
ta Arraes, com as presenças 
da Primeira do Estado Onélia 

Santana, o prefeito José Ail-
ton Brasil, secretaria de Acão 
Social Águida Leite, Secre-
tário adjunto do Governador 
Fernando Santana e das fa-
mílias beneficiadas pelo Pro-
grama “Mais Infância Ceará,” 
idealizado pela Primeira-da-
ma, que é a responsável para 
articular ações do Estado para 
a infância.

Onélia ressaltou que o 
“Cartão Mais Infância” é uma 
ação onde as famílias cearen-
ses com crianças de 0 a 5 anos 
e 11 meses, que se encontrem 
em extrema pobreza, serão be-
neficiadas com o auxílio. Afir-
mou ainda que a expansão e 
alcance do benefício ocorrerão 
por meio de busca ativa (ação 
de localização de pessoas em 
situação de vulnerabilidade). 
“As famílias que não recebem 
Bolsa Família e não estão no 
CadÚnico precisam procurar 
a secretaria do seu município 
para se inscreverem no sistema 
do Bolsa Família para também 
receber o Cartão Mais Infân-
cia”, explicou.

Programa Mais Infância lançado nos municípios 
cearenses pela primeira dama Onélia Santana

Reportagem e fotos 
de Aline Maria

<< EXPLICAÇÕES sobre o Programa foram dadas pela primeira 
dama Onélia Santana

<< ANIMAÇÃO ao término do evento foi posssível ver a felicidades 
das famílias

A Secretaria de Esporte e 
Juventude (Sejuv) de Juazeiro 
do Norte, este ano, realiza um 
trabalho para oferecer serviços 
que beneficiem a população. 
Um deles é o ID Jovem, que é a 
Identidade Jovem, ou simples-
mente ID Jovem, que é o do-
cumento que possibilita acesso 
aos benefícios de meia-entrada 
em eventos artístico-culturais 
e esportivos e também a vagas 
gratuitas ou com desconto no 
sistema de transporte coletivo 
interestadual, conforme dis-
posto no Decreto 8.537/2015. 

Ao todo, foram realizados 
858 cadastros e 825 deles já 
foram utilizados pelos benefi-

ciários.
São milhões de brasileiros, 

entre 15 e 29 anos, que terão 
maior acesso aos direitos ga-
rantidos pelo Estatuto da Ju-
ventude.

No Ceará, num levanta-
mento feito até do dia primeiro 
de novembro de 2017, Juazeiro 
do Norte ficou atrás apenas da 
Capital Fortaleza, que gerou 
2.339 cadastros. No cenário 
Nacional, fica em trigésimo lu-
gar, à frente de algumas capi-
tais como Natal, Porto Alegre 
e João Pessoa.

Para emitir o documen-
to, os jovens devem ter renda 
mensal familiar de até dois 
salários mínimos. Além dis-
so, estar inscrito no Cadastro 
Único para programas sociais 
do Governo Federal, com in-
formações atualizadas há pelo 

Juazeiro do Norte está entre as 30 cidades do Brasil 
em geração do documento para o programa ID Jovem

menos 24 meses. Aqueles que 
se encaixarem no perfil, podem 
se dirigir à sede da Secretaria, 

que fica no Ginásio Poliespor-
tivo, em horário comercial, e 
emitir o seu documento.

<< DESCONTOS também em coletivos interestaduais

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra  anun-
ciou a conquista de recursos na 
ordem de R$ 27 milhões para a 
construção do Teleférico, para 
a colina do horto. O equipa-
mento deverá custar de R$ 45 
milhões.. O projeto do teleféri-
co estará pronpo até o final do 
ano e licitação acontecerá no 
primeiros meses de 2018.

A liberação ocorreu por or-

dem do ministro do Turismo, 
Max Beltrão, que esteve reuni-
do com o Prefeito Arnon, que 
já vinha reivindicando junto os 
recurso. Em outubro passado, o 
Prefeito esteve com o ministro 
em Brasília, juntamente com o 
governador Camilo Santana, 
e o senador Eunício Oliveira, 
que garantiu apoio para conq-
seguir os recurso.

Segundo o prefeito Arnon 
Bezerra, é com alegria que ele 
traz essa notícia. “O teleférico 
terá uma grande importância 
cultural, através do trabalhos 
dos artesãos da região”, afir-
mou.

Já durante essa 
reunião em Brasí-
lia, ficou acertada 
a vinda de uma 
equipe técnica do 
Ministério a Ju-
azeiro do Norte 
para verificar in 
loco as condições 
de viabilidade 
desse projeto. O 
prefeito Arnon  
disse que os equi-
pamentos terão 
capacidade de 

Prefeito Arnon Bezerra anuncia conquista de R$ 
27 milhões para teleférico da colina do horto

transportar centenas de pesso-
as, e na área onde será constru-
ído, haverá a instalação de um 

espaço de comercialização de 
produtos artesanais e gastro-
nomia.

<< PROJETO prefeito mostra a planta da 
maquete do teleférico

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Juazeiro
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O momento é de júbilo 
para as famílias Batim e Fe-
lício com a formatura no cur-
so de medicina da filha Érica 
Bantim.

O professor Eríco Felícia 
e sua esposa Betty Bantim 
sentem-se realizados e com o 
sentimento de missão cumpri-
da. O distinto casal tem pri-

Érica Bantim Felício conclui curso de medicina
mado na criação e formação 
dos filhos, dando esteio ao clã 
das duas famílias.

No momento da soleni-
dade o pai - professor Érico 
disse: “Parabéns minha filha, 
minha doutora. Que o sucesso 
esteja presente em cada passo 
da sua vida e que você abrace 
sua profissão com muito amor, 
muita garra, muita humildade 
e acima de tudo, seja uma mé-
dica humana.”

<< FAMÍLIA  o pai prof. Érico, a 
filha formada Érica  e a mãe Betty

EM SOCIEDADE

Aconteceu neste dia 13 
último no espaço Raboni Bu-
ffet  mais uma solenidade de  
entrega do “Prêmio Persona-
lité 2017”, que chega em sua 
15º edição,  evento realizado 
anualmente  pelo Produtor de 
Eventos e Blogueiro  André 
Lacerda. Momento  de reco-
nhecimento a personalidades, 
empresas e autoridades pelos 
relevantes serviços prestados 
durante o ano. Foi também  
uma oportunidade  de con-
fraternização e muita alegria, 
a  animação musical ficou por 
conta de Raphael Belo Xote.   

André Lacerda promove mais um “Prêmio Personalitê”

A prêmio foi para os profissionais 
e empresários que se destacaram 

com seus serviços. Na foto 
o promoter André Lacerda e 

homenageados

Saúde na Praça

As Farmácias Gentil re-
alizaram em parceria com o 
Laboratório Vicente Lemos 
na Praça Juarez Távora  a pri-
meira de uma serie de ações 
sociais,  onde vem benefician-
do a população cratense com  
teste de glicemia, aferição 
da pressão arterial e orienta-
ções que visam  a prevenção 
de doenças. Na oportunidade 

foi realizado  um sorteio de 
uma cadeira de roda doada 
pelas Farmácia Gentil, que 
teve como contemplado uma 
criança do distrito de Santa 
Fé Marcondes Almeida.  Para 
o empresário Laércio Teles  a 
idéia é realizar a cada quinze 
dias em praças  diferentes da 
cidade, e para isso está em 
busca de mais parcerias.  

<< EQUIPE das Farmácias Gentil tendo a frente o empresário Laércio 
Teles, antendendo indestintamente

<< SERVIÇOS  teste de glicemia, aferição da pressão arterial e 
orientações que visam  a prevenção de doenças


