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Começa a grande reforma da Praça Padre Cícero

Em Juazeiro do Norte, 
nessa sexta-feira (29), o go-
vernador Camilo Santana 
lançou pacote de benefícios 
para a população deste muni-
cípio, Crato, Barbalha e Mis-
são Velha. Agora os passa-
geiros dessas cidades podem 
contar com Bilhete Único 
Metropolitano do Cariri, que 
dá o direito com única passa-
gem de ônibus transitar nos 
quatro municípios. Pág. 04

Camilo Lança 
Bilhete Único para 
ônibus da RMC

Fixada no calendário 
cultural da cidade do Crato 
e da região do Cariri, a Fes-
ta da Santa Cruz da Baixa 
Rasa chega a sua 104ª edi-
ção em 2018, no próximo 
dia 25 de janeiro.

Tombado em 2015, por 
lei municipal, como Patri-
mônio Cultural e Imaterial, 
o evento reúne gente ligada 
a cultura e as artes populares 
de todo o Ceará. Pág. 05

Cultura do Crato 
planeja a 104ª festa 
da Baixa Rasa

Um aplicativo de olho 
na conservação da natureza 
foi criado por professores 
e estudantes do campus de 
Crato do IFCE - Instituto 
Federal do Ceará, que ma-
peia a flora e os bens his-
tóricos tombados do Parque 
Estadual Sítio Fundão, uma 
unidade de conservação 
ambiental (UC) localizada 
na periferia da cidade de 
Crato.         Pág 05

Estudantes criam 
aplicativo para 
mapear a natureza

Jornalista J. Lindemberg de Aquino é o foco das 
personalidades históricas do Cariri desta edição

J. Lindemberg, é o desta-
que desta edição no projeto 
Personalidade da História do 
Cariri. Jornalista dos mais 
conceituados e queridos do 
Ceará, foi homem de im-
prensa por mais de meio sé-
culo, um veterano dos fatos 
e das notícias, principalmen-
te no sul do estado.

O jornalista, nosso desta-

que, foi um autodidata, fez 
seu curso primário mas não 
deu sequência aos estudos, 
desde então aprendeu tudo 
por conta própria.

J. Lindemberg foi um 
dos fundadores da primeira 
emissora de rádio do inte-
rior cearense, a Rádio Ara-
ripe do Crato em 1952 onde 
manteve por muitos anos o 
programa rádio variedades. 
Depois foi contratado como 

redator noticiarista. 
Anos depois traba-
lhou na Rádio Edu-
cara do Cariri e nos 
principais jornais 
de Fortaleza, tendo 
se sobressaído nos 
Diários e Emissoras 
Associados, nos jor-
nais, rádio e televi-
são.  Pág 08.

 
J. LINDEMBERG >>

<< PROMESSA o prefeito Arnon Bezerra ao lado do governador Camilo Santana disse que começaria as obras da Praça 
Padre Cícero no dia 08 de janeiro de 2018 e começou.

Luiz José dos Santos

2017 * 2018

50 LOJAS / 2 MILHÕES DE CLIENTES E 2 MIL COLABORADORES

Uma história de sonho, trabalho e realização

Feliz Ano Novo
cheio de sucesso

auto
Posto Casarão

Campanha
Dirigindo Feliz

De olho no melhor combustível para
você sair por ai dirigindo feliz

Juazeiro > Av. Leão Sampaio - Divisa
Crato > Av. Padre Cícero - Muriti

Barbalha > Av. José Bernardino - CE 293

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, apre-
sentou o projeto de reforma 
da Praça Padre Cícero, um dos 
importantes cartões postais da 
cidade. O projeto foi apresen-
tado, por meio de vídeo com a 
presença da autora do projeto, 
a secretária de Infraestrutura 
do Município, arquiteta Gizele 
Menezes. O projeto irá revitali-
zar parte importante do centro, 
valorizando uma das cidades 
do interior do Brasil de maior 
fluxo de visitantes. A reforma 
terá um investimentos de R$ 
5,9 milhões.

O projeto que resgata con-
ceitos originais da praça, teve 
sua apresentação diante de uma 
plateia que vivenciou parte da 
história do local, inclusive o 
escritor Daniel Walker que es-
creveu o livro A Praça Padre 
Cícero que traz imagens da an-
tiga arquitetura, os bancos e as 
casas que tinham em volta. 

A reforma do espaço terá 
R$ 4,5 milhões, com investi-
mentos do Governo do Estado, 
e R$ 1,4 milhões do Governo 
Federal. Os recursos já estão 
garantidos e o projeto já está 
em execução.         Pág 03

Governo 
prorroga 
Lei da 
renegociação 
rural     Pág 4

Semasp troca 
placas de 
ruas em 
Juazeiro Pág 3
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Forças Armadas 

despertai!

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

2018 chegou e agora?

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, 
mora em Russas

no Ceará

Tiburcio Bezerra de Morais 
é municipalista e articulista 

residente em Várzea Alegre

Pitéu com nome de francesinha

É tradição do nosso povo maca-
quear tudo que vem de fora. O com-
plexo de inferioridade é tal, que no 
século XIX, e início do século XX, 
era elegante, não só falar francês, 
mas até casar com uma francesa!

Os nossos janotas, filhos de fa-
mílias “ Bem”, orgulhavam-se de 
namorarem jovens parisienses. Era 
elegante… e a bacoquice nacional, 
admirava e respeitava.

Muitas das jovens parisienses, 
que conseguiram unir-se, em ma-
trimónio, com artistas, ou ingres-
sarem em famílias tradicionais, não 
eram, como se pensava, meninas 
educadas e instruídas; mas costu-
reirinhas e rapariguinhas de famí-
lias modestíssimas…

Não é, portanto, de admirar, que 
Daniel David da Silva, poveiro de 
gema, quando foi supervisionar a 
cervejaria da “ Regaleira”, no Por-
to, resolvesse apresentar prato, api-
mentado, para acompanhar a cerve-
ja, de “ origem” francesa.

Como tinha trabalhado em 
França e em bares belgas, utilizou 
os conhecimentos adquiridos, e 
idealizou manjar, que obteve gran-

de sucesso.
Mas, era preciso batizar o pitéu. 

Que nome havia de se pôr ao prato?
Depois de muito matutar, resol-

veu chamá-lo de “ Francesinha”; 
criando, assim, a ilusão que a comi-
da era de origem francesa…

Estávamos em 1953. Nessa épo-
ca ainda se admirava a França e os 
franceses; do mesmo modo, como 
hoje, se copia tudo que vem da 
América.

A “ Francesinha” foi um suces-
so. Logo bares e restaurantes tenta-
ram confeccionar a apetitosa igua-
ria, que se pensava ser francesa.

Daniel David da Silva, viria a 
falecer com oitenta e quatro anos, 
ficando, para sempre notabilizado 
na gastronomia portuguesa… por-
que teve a esperteza de dizer que a 
sua especialidade, veio de França! 
…Infelizmente, continuamos – jun-
tamente com outros latinos, – a cair 
de cócoras perante tudo que se usa 
e se fabrica lá fora, além-fronteiras.

Agora, até os nossos garotinhos, 
rabiscam os muros… em inglês…
com frases de amor! … e obsceni-
dades!…

O último dia do ano passado foi 
tenso. O primeiro dia do novo ano 
foi conturbado. Tentativa de assalto 
às agências bancárias num dia e, no 
dia seguinte, a execução de “Mor-
cego”. Duas ocorrências policiais 
violentas. Dois flagrantes que mos-
tram a nossa apavorante realidade, 
nua e crua.

Os fatos aconteceram em nossa 
Várzea Alegre, mas poderiam ter 
ocorrido em qualquer das cidades 
brasileiras, pois tornaram-se corri-
queiros e já não chamam mais tan-
ta atenção. No primeiro caso, dois 
homens foram presos. No segundo, 
não houve prisões. Os assassinos 
não foram alcançados. Até o mo-
mento, sequer foram identificados.

Sabe-se que as ocorrências guar-
dam estreita relação com a baixa 
escolaridade e a desocupação da 
maioria da população brasileira, 
hoje tremendamente influenciada 
pelo mal comportamento dos nos-
sos governantes. Não ouso ensinar 
nada a ninguém e nem quero ser 
palmatória do mundo Mas é estra-
nho que um Estado tão caro ($$$), 
como o Brasil, não tenha ainda me-
canismos adequados para educar o 
seu povo.

Hoje vivemos sob o império da 
corrupção, onde a droga e a malan-
dragem passaram a exercer domínio 

sobre importantes seguimentos de 
nossa sociedade. O povo teve que 
se render ao medo. Porque seu grito 
não repercute. Porque sua dor não 
é compartilhada. Comenta-se que a 
morte de “Morcego”, tem tudo a ver 
com o tráfico de drogas.

Ainda que se leve em conta 
sua simpatia e seu comportamento 
discreto, pesava contra ele delitos 
decorrentes do tráfico, fato que o 
expunha à mira dos seus próprios 
comparsas. Acabou morrendo, 
como tantos morreram e morrem 
todos os dias e em todos os lugares.

Louvamos algumas atitudes do 
Poder Público, da Polícia e de enti-
dades privadas no sentido de refrear 
esse frouxo e rentável comércio de 
prazeres ilícitos, no entanto, sem 
entender porque nada muda. e por-
que todas as campanhas fracassam.

As drogas andam de mãos dadas 
com a ilicitude, com as doenças e 
com o crime. Constroem fortunas 
para saciar a ambição dos grandes 
cartéis, mas, ao mesmo tempo, ma-
tam milhares e milhares de jovens 
por este mundo todo.

Lamentamos a morte de “Mor-
cego”, porque também lamentamos 
a morte do nosso país, sufocado e 
preso nas mãos de políticos incom-
petentes, indecentes e desonestos.

2018 CHEGOU. E AGORA?

Prosperidade para todos
neste 2018

 “Art. 142 da Constituição Federal - “As 
FORÇAS ARMADAS, constituídas pela Ma-
rinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 
instituições nacionais permanentes e regu-
lares, organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, e destinam-se 
à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem.” Posto isto, as 
Forças Armadas deveriam cumprir o papel 
fundamental de GARANTIR, em caso de 
ameaça estrangeira ou DETERIORAÇÃO 
CIVIL-SOCIAL EXTREMA A SEGURANÇA 
DA REPÚBLICA, DOS SEUS CIDADÃOS.  

Será que não já vivemos essa deterio-
ração civil-social extrema? Somos ou não 
um dos países mais violentos do mundo? O 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplica-
das (Ipea) asseveram que sim! E ficamos a 
perguntar: Por que as Forças Armadas não 
são acionadas por quem de competência 
ou, de iniciativa própria assegurada que 
está pelos termos constitucionais (garantir a 
ordem), não agem? Esperam mais o que, o 
caos absoluto e irreversível?

Será que o oceano de CORRUPÇÃO 
que assola o País e que reflete perversa-
mente contra os cidadãos de bem (os que 
mantêm as Forças Armadas), onde a Saúde, 
Segurança, Educação etc., são atingidos 
não é uma deterioração civil-social? Será 
que os nossos combalidos Poderes estão 
dentro dos ditames da Lei ou desvirtuaram 
suas prerrogativas e propiciaram esse caos 
que insistem em esconder e não reagir efe-
tivamente? Até a nossa Justiça sofre acusa-
ções sérias pelo comportamento excessiva-
mente condescendentes de alguns dos seus 
membros em proteção aos que transgredem 
aberta e impunimente. O que se espera mais 
para agir? Quais as razões plausíveis para 
tal falta de ação? Em 1964 o País estava na 
iminência de ter implantada uma ditadura 
Comunista quando os militares deliberam 
agir em nome da Democracia e o fizeram 
com sucesso, mesmo sob críticas. Há dife-
rença entre aquele período e o atual que, 
para mim e inúmeros cidadãos, estamos em 
mais grave situação? Chega de contempla-
ção tão somente! Não é também tomar o 
poder a qualquer custo, sanguinariamente, 
mas é AGIR em tempo hábil com contundên-
cia e competência cabidas e esperadas por 
todos nós cidadãos vitimados. Fazer jus às 
glórias que tanto difundem e garantias e di-
reitos que usufruem!

Vivemos uma GUERRA CIVIL sim!, e 
gravíssima onde a bandidagem escolhe 
suas vítimas e as elimina sem compaixão; 
destrói bancos em cidades pequenas (a 
população de menor poder aquisitivo é que 
sofre) e escolas (essas cujas atividades são 
interrompidas deixando alunos sob sérios e 
constantes riscos físicos e sem frequentar 
aulas o que é outro crime imperdoável!); o 
banditismo nos morros do Rio demonstra-
-se incontrolável mesmo diante da presen-
ça reincidente de forças especiais; bandos 
invadem propriedades rurais, empresas co-
merciais e as destroem impunimente; armas 
e drogas penetram no País quase que livre-
mente suprindo as necessidades dos que 
delinquem; balas atingem crianças todos os 
dias; perdemos o direito constitucional de ir 
e vir sem sermos molestados, vivemos pre-
sos em nossas casas; afinal um TERROR 
CIVIL! É MENTIRA???

Descruzem os braços em nome do País 
e próprio, apenas isso! É hora de demons-
trar e justificar a existência dessa estru-
tura (Forças Armadas) com suas regalias 
que presumidamente deveria atuar nesses 
momentos em que a Sociedade clama por 
apoio e, como se demonstra, até então não 
se decidem efetivamente! Por que e até 
quando esperarão para agir?

É o Brasil do faz de conta, um 
país das brincadeiras, das chaco-
tas e das banalidades. É sempre 
a mesma história cantada na mú-
sica de Bete Carvalho: Dança, 
canta / Pula, sacode, levanta a 
poeira do chão / Deita, rola / 
Vai firme e forte na bola com 
disposição / Brinca, samba / 
Pra quem tem sangue de bam-
ba tudo é natural / Se o Brás 
é tesoureiro a gente acerta no 
final / Pois Deus é brasileiro e 
a vida é um grande carnaval. 
Tudo no Brasil acontece ao re-
verso do resto do mundo. Somos 
um país de terceiro mundo por-
que na classificação não existem 
países de quarto ou quinto mun-
do, senão lá estaria o Brasil. O 
país descoberto por Pedro Alva-
res Cabral tudo é piada e brinca-
deira. Um monte de malas e cai-
xas aparecem num apartamento 
com R$ 51 milhões e ninguém 
sabe de onde veio, nem mesmo 
a Receita federal que saber se 
há impostos a pagar. No Brasil a 
Justiça solta mais do que pren-
de os foras da lei. É o único país 
no Planeta onde o crime tem 
suas compensações. Os órgãos 
reguladores tem um mínimo de 
fiscais e não faz concurso para 
aumentar seu quadro porque au-
menta a corrupção. É um país 
onde as Forças armadas forne-
cem munição para os bandidos e 
delegados e militares fazem par-
cerias com o crime organizado. 
Todos os fatos nessa ordem são 
contados como piadas e o brasi-
leiro acha graça com a desgraça 
de sua Nação.

O povo brasileiro é formado 
por gente incauta, ingênua e bur-
ra que leva tudo na brincadeira e 
tem nos bens públicos um patri-
mônio que não lhe pertence nem 
é de seu interesse. “Pode roubar 
e destruir que é do governo,” 

como se o governo não fosse 
ele próprio. Todos desconhecem 
o que sejam deveres e direitos, 
gostam muito de privilégios e 
de benesses. Não há um único 
brasileiro que perca a oportuni-
dade de tirar vantagens, mesmo 
que essas vantagens sejam em 
detrimento da pátria. É patente a 
ausência de qualquer tipo de sen-
timento pela pátria.

No Brasil nada é “politica-
mente correto” embora o termo 
seja usado abusivamente em 
discurso de políticos, na verda-
de tudo é incorreto e construído 
sempre para favorecer grupos e 
pessoas. As leis são casuísticas e 
inventadas para favorecer e be-
neficiar alguém. Como disse, é 
diferente do resto do mundo.

Não há controle, por exem-
plo, com o dinheiro público, 
assim sendo a roubalheira se es-
palha por todo o país. É de uma 
tolerância sem precedente na 
história, e tamanha que na vida 
pública brasileira não há ladrões, 
mas corruptos, não há roubos, 
mas desvio ou numa versão mais 
amena, há malversação do di-
nheiro público. 

As leis casuísticas são fei-
tas de modo a servirem, quando 
por uma fatalidade, para alguns 
legisladores preso. Não vale a 
pena citar as consequências das 
leis de um país do faz de conta 
como o nosso, mas veja só: # 
Marginalidade crescente, # Cor-
rupção avassaladora, # Impuni-
dade, # Prisões irrelevantes, # 
Desrespeito as leis e a justiça, 
# Desmoralização das autorida-
des, # Desvio de verbas públicas 
grassando por todo território, # 
Faltam controle e fiscalização 
em todos os entes públicos da 
Nação, enfim uma lista de desa-
mor e falta de compromisso com 
a coisa pública.

Que país é este?



GAZETA DE NOTÍCIAS 1º A 15 DE JANEIRO DE 2018     03CIDADE

Começa a grande reforma da Praça 
Padre Cícero em Juazeiro do Norte

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, apre-
sentou o projeto de reforma 
da Praça Padre Cícero, um dos 
importantes cartões postais da 
cidade. O projeto foi apresen-
tado, por meio de vídeo com a 
presença da autora do projeto, 
a secretária de Infraestrutura 
do Município, arquiteta Gize-
le Menezes. O projeto irá re-
vitalizar parte importante do 
centro, valorizando uma das 
cidades do interior do Brasil 
de maior fluxo de visitantes. A 
reforma terá um investimentos 
de R$ 5,9 milhões.

O projeto que resgata con-
ceitos originais da praça, teve 
sua apresentação diante de 
uma plateia que vivenciou par-
te da história do local, inclu-
sive o escritor Daniel Walker 
que escreveu o livro A Praça 
Padre Cícero que traz imagens 
da antiga arquitetura, os ban-
cos e as casas que tinham em 
volta. 

Originalidade
A reforma do espaço terá 

R$ 4,5 milhões, com investi-
mentos do Governo do Estado, 
e R$ 1,4 milhões do Governo 
Federal. Os recursos já estão 
garantidos e o projeto já está 
em execução.

Para resgatar a originalida-
de da praça, serão utilizados 
materiais como ladrilho hi-

dráulico, bancos de granilite, 
postes coloniais, e o mesmo 
desenho urbano da época, com 
restauração da coluna da hora, 
além da instalação de novas li-
xeiras.

Fachadas da antiga
Haverá também a criação 

de uma área de convívio com 
bares e restaurantes, no local 
onde atualmente se encontra o 
terminal rodoviário, que será 
realocado. O desenho e cores 
das fachadas são releituras das 
casas antigas que circundavam 
a praça. Valorizando, dessa 
forma, a gastronomia e culiná-
ria local.

O Prefeito Arnon Bezerra, 

juntamente com a secretária 
Gizele Menezes, buscaram 
principalmente resgatar essas 
imagens e os traçados da anti-
ga praça, fazendo uma alusão 
ao passado. “Nós queremos 
oferecer para todas as pessoas 
das mais diferentes gerações, a 
oportunidade de conhecer e vi-
ver esse tempo bonito. Portan-
to, as gerações terão um espa-
ço e, acima de tudo, a história 
contada e eternizada por meio 
do livro de Daniel Walker”, 
disse Arnon.

Pesquisa
Gizele Menezes afirmou 

que a ideia foi um resgate da 
história, que se deu com fotos 

antigas, depoimentos de pesso-
as da época e por meio da me-
mória do prefeito, que lembrou 
pormenores do espaço. “Então, 
esse traçado antigo que a gen-
te resgata, foi o próprio Arnon 
Bezerra que fez todo o desenho 
e, por meio de fotografias, de-
tectamos como era o piso, os 
bancos e as cores”, disse. Da-
niel destaca que o livro é uma 
espécie de “garoto propaganda 
da reforma”, que retrata a pra-
ça quando ela tinha todo o seu 
glamour e era um equipamento 
de lazer em Juazeiro do Norte. 
A população juazeirense, de 
um modo geral, espera que a 
praça retorne ao seu formato 
original.

Elizangela Santos
Fotos: Anderson Duarte  

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Juazeiro

As ruas do Centro da Ci-
dade foram as primeiras a re-
ceberem as novas placas de 
identificação de ruas. A troca 
acontece a partir de planeja-
mento da Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Públicos 
(Semasp) com o auxílio dos 
Correios para organizar me-
lhor as vias, com devida si-
nalização e nome correto das 
ruas.

As mudanças seguem Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta (TAC), enviado pelo 
Ministério Público do Estado 
do Ceará (MPCE), por meio 
da 2ª Promotoria de Justiça 
do Juizado Especial Cível e 
Criminal, para a Prefeitura de 
Juazeiro do Norte, através da 
Secretaria de Administração e 
Finanças (Seafin), com a fina-
lidade de realizar planejamen-
to na classificação e nomen-
clatura das ruas da cidade. A 
Prefeitura de Juazeiro do Nor-
te cumpre esse procedimento 
dentro do prazo a recomenda-

ção do MPCE.
Segundo o diretor de servi-

ços públicos da Semasp, Elói 
José, a mudança será positiva 
para a população juazeirense, 
evitando transtornos e obstá-
culos ao fornecimento de ser-
viços essenciais. “Juazeiro do 
Norte recebe romeiros o ano 
inteiro e é importante tanto 

para os visitantes quanto para 
os residentes se localizar de 
forma eficaz. As placas estão 
sendo instaladas em locais 
apropriados”.

Placas mais resistentes
Feitas de placa em chapa 

de ACM com recorte em rou-

Semasp realiza troca de placas com nomes das ruas

ter CNC, tamanho de 500mm 
X 350 mm, face com vinil 
auto-adesivo com impressão 
digital de proteção em verniz 
Bi-componente, segundo Elói 
José, as placas passaram por 
testes de exposição ao sol e 
chuva e foram aprovadas.  A 
empresa que ganhou a licita-
ção foi a LG Soares - ML.

Elizangela Santos
Fotos: Hélio Filho

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Juazeiro

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 atestan-

OPINIÃO

Reforma da Previdência 
Social sem laudo de

auditoria
Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado

Balneário Camboriú-SC

do a situação da Previdência, o governo tenta resol-
ver o ajuste fiscal através da reforma da Previdência 
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, parlamentares 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 públi-
co. O Senado oferece aos senadores, ex-senadores e 
familiares  serviços médicos e hospitalares gratuitos e 
de forma definitiva. E, a par de tudo isso, o governo ain-
da tem a pachorra de querer ferra os servidores ativos, 
inativos e pensionistas e de pregar que quem é con-
tra 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 fo-
ram atropelados com a cobrança de 11% de seus pro-
ventos e pensões.  Agora, esses mesmos aposentados 
e pensionistas são ameaçados por outra reforma.

 Por acaso, os parlamentares favoráveis à reforma 
da Previdência conhecem o suposto déficit previdenci-
ário 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 bilhões. 
Entre as devedoras estão as maiores empresas do  
país, como Bradesco, Caixa, BB, JBS, Itaú,  Santander, 
Valle.  Vejam, por exemplo:

- Itaú/lucro/2016: R$ 6 bilhões. Dívidadorcom Pre-
vidência:  R$ 88 milhões

- Caixa/lucro/2016: R$ 4 bilhões. Dívida com Previ-
dência:  R$ 550 milhões

- BB/lucro/2016: R$ 3 bilhões. Dívida com Previ-
dência: 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 alicer-
çada apenas em dados fornecidos pelo governo e não 
em laudo de auditoria?

 O  Banco Mundial recomenda a reforma. Mas a 
instituição, 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. 

<< COMEÇO das obras foi mesmo neste 08 de janeiro de 2018 como anunciou o prefeito 
José Arnon, e consta na placa que em um ano a Preça Padre Cícero será inaugurada

<< PLACAS indicativas com nomes de ruas, em novo designe e de fácil visualização.  
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Produtores rurais de todo 
Nordeste, norte de Minas Ge-
rais e Espírito Santo terão novo 
prazo para regularizar suas 
dívidas com o Banco do Nor-
deste e usufruir dos benefícios 
oferecidos pela Lei 13.340, 
que engloba operações con-
tratadas até 2011. Toda a rede 
de agências do BNB está mo-
bilizada no atendimento aos 
clientes cujos financiamentos 
são enquadráveis.

O Governo Federal pror-
rogou o prazo de vigência dos 
benefícios, que venceriam em 
31 de dezembro de 2017 para 
até 27 de dezembro de 2018. 
Ano passado, foram regulari-
zadas pelo Banco mais de 217 
mil operações, o que corres-
ponde a R$ 7,1 bilhões entre 

liquidações e repactuações. Os 
clientes beneficiados pela Lei 
13.340 contam com vantagens 
como descontos de até 95% 
para liquidação ou podem re-
negociar pagamento até 2030.

“O Banco tem empreendi-
do ações com vistas à raciona-
lização dos processos para ga-
rantir celeridade aos clientes 
que buscam se beneficiar com 
os descontos e facilidades de 
pagamento assegurados pelos 
mecanismos legais”, destaca o 
presidente do BNB, Romildo 

Rolim.
Para levar informação ao 

conhecimento dos produtores 
rurais, o Banco do Nordeste 
investe em ações de comuni-
cação (campanha publicitária, 
envio de SMS, divulgação em 
mídias sociais e demais meios 
de comunicação) e ações ne-
gociais, com realização de 
agências itinerantes e parce-
rias com entidades classistas, 
a exemplo da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil - CNA, Fede-

Governo federal prorroga Lei 13.340 
para renegociação de dívidas agrícolas

Com prorrogação da
Lei 13.340, Banco do 
Nordeste intensifica 
ações para regularizar 
dívidas com produtores 
rurais
O objetivo é beneficiar 
mais de 600 mil famílias

IMPRENSA 
Banco do Nordeste

rações e Sindicatos Rurais.
A liquidação dessas dívi-

das possibilita que os produ-
tores regularizem seus finan-
ciamentos e voltem a obter 
novos créditos. Para mais in-
formações sobre as condições 
de renegociação ou liquidação 
de dívidas com o Banco do 
Nordeste, os clientes podem 
buscar a rede de agências ou 
realizar contato por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente, via telefone: 0800 728 
3030.

<< PRORROGADO O Governo Federal prorrogou o prazo de vigência dos benefícios, que venceriam em 
31 de dezembro de 2017 para até 27 de dezembro de 2018. 

Em Juazeiro do Norte, nessa 
sexta-feira (29/12/2017), o go-
vernador Camilo Santana lan-
çou pacote de benefícios para 
a população deste município, 
Crato, Barbalha e Missão Ve-
lha. Agora os passageiros des-
sas cidades podem contar com 
Bilhete Único Metropolitano 
do Cariri, que dá o direito com 
única passagem de ônibus tran-
sitar nos quatro municípios.

Na mesma solenidade, go-
vernador Camilo também assi-
nou o convênio com a Prefei-
tura de Juazeiro do Norte para 
reforma da praça Padre Cícero, 
e ainda assinou a ordem de ser-
viço do letreiro a ser instalado 
na Colina do Horto. O governa-
dor também comentou parceria 
com o prefeito Arnon Bezerra 
para a construção do teleférico 
e a requalificação do Parque 
Ecológico de Juazeiro. O even-
to aconteceu na praça Padre Cí-
cero, que recebeu muita gente.

“É um grande benefício. Vai 
ajudar muitos os trabalhadores 
e estudantes de baixa renda 
que precisam diariamente se 
deslocar entre essas cidades, 
seja para trabalhar ou estudar”, 
disse o estudante Daniel Santos 
Pereira, de 18 anos, que apro-
veitou a oportunidade para se 

cadastrar no Programa Bilhete 
Único.

Em sua fala o governador 
Camilo Santana lembrou aos 
presentes que com a implanta-
ção do Bilhete Único do Cariri, 
os passageiros que utilizarem 
as linhas de ônibus metropoli-
tanas pagarão uma única tarifa 
quando fizerem a integração 
com outras linhas metropolita-
nas e também quando fizerem 
a integração com as linhas de 
ônibus urbanas de Juazeiro do 
Norte. “Quando da minha cam-
panha em 2014 prometi fazer a 
integração do Bilhete Único, fiz 
primeiro em Fortaleza e Região 
Metropolitana e agora estou 
trazendo para o Cariri”, disse 
o governador. O intervalo para 
realização da integração é de 
até duas horas.

Já o superintendente do De-
tran, Igor Ponte explicou que ao 
embarcar no 1º ônibus, o passa-
geiro deverá apresentar o Bi-
lhete Único Metropolitano do 
Cariri. O pagamento da tarifa 
é feito normalmente nesta pri-
meira viagem. Após o embar-
que no primeiro ônibus, ele tem 
até duas horas para embarcar no 
próximo ônibus e apresentar o 
seu Bilhete Único. No momen-
to em que ele utiliza o Bilhete 
Único no 2º ônibus, realizará a 
integração dessas viagens sem 
pagara nova tarifa, viajando 
gratuitamente neste último per-
curso.

O serviço será ofertado em 
linhas metropolitanas e urba-
nas:

I – Linhas Metropolitanas – 
Aquelas que interligam os mu-
nicípios de Juazeiro do Norte, 
Crato, Barbalha e Missão Velha

II – Linhas Urbanas – Aque-
las que interligam os bairros da 
Cidade de Juazeiro do Norte

Praça Padre Cícero
A segunda ação apresentada 

foi a reforma da Praça Padre 
Cícero. Nela, o Estado e pre-
feitura investirão cerca de R$ 
3,5 milhões. A obra tem início 
previsto para o dia 8 de janeiro 
e levará aproximadamente 10 
meses para ser entregue a po-

pulação. A principal praça de 
Juazeiro do Norte vai receber 
novo piso, novos boxes e nova 
urbanização.

Por último, o governador 
Camilo Santana anunciou a li-
citação do letreiro “Juazeiro, 
Capital da Fé”, que será fixado 
na Colina do Horto com ampla 
visão de vários municípios da 
região. “Trata-se de um cartão 
postal que a cidade vai ganhar 
e com certeza vai agradar não 
só aos juazeirenses como a to-
dos os romeiros que passem por 
Juazeiro durante o ciclo das ro-
marias”. A obra será construída 
com recursos próprio so Tesou-
ro do Estado e está avaliada em 
pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Camilo Santana lança “Bilhete Único” para 
os ônibus na regiãoMetropolitano no Cariri

<< GOVERNADOR Camilo Santana com Bilhete Único ao lado do 
prefeito Arnon Bezerra e diretor do Detran, Igor Ponte

Vejam o que a
Jornalista Miriam Leitão 

escreveu no jornal
O Globo. 

”Lutei contra a ditadura, sim! 
Tomei borrachadas, grávida com 18 anos, engoli 

gaz lacrimogênio, corri da cavalaria na Av. São João 
em direção à Praça Antonio Prado e à Praça da Sé. 
Participei das perigosas assembleias dos sindicatos, 
onde milicos escondidos na massa guardavam na 
memória o rosto dos mais exaltados. Arrisquei o em-
prego, pichei muro com o slogan “Abaixo a Ditadu-
ra”. Distribui panfletos. Morri de medo. Chorei quan-
do anunciaram a devolução do poder ao povo: eu e 
mais alguns milhões. Hoje, vendo pessoas morrendo 
em filas de hospitais, bandidos matando por R$ 10, 
pessoas andando feito zumbi nas ruas por causa das 
drogas, adolescentes que não sabem quanto é 6 x 8, 
meninas de 14 anos parindo filhos sem pais, toda 
a classe política desse país desfilando uma incom-
petência absurda, o nosso país sendo ridicularizado 
por tantos escândalos... Eu peço perdão ao Brasil 
pela porcaria que fiz... Deveria ter ficado em casa.” 

REAJUSTE DE APOSENTADORIA
Eu só gostaria de saber qual a justificativa para o 

fato de o bolsa família, onde ninguém trabalha, ter 
o dobro do aumento dos aposentados que trabalha-
ram a vida toda SOMOS mais de trinta milhões de 
aposentados! Não podemos admitir que distribuam 
o nosso dinheiro a quem nunca trabalhou; (esta é 
a lei ?) Se você conversar com somente 2 amigos 
nas primeiras horas, em 28 horas toda a população 
brasileira de aposentados vai tomar conhecimento 
deste ABSURDO.

A Câmara Municipal de 
Ipaumirm vem sendo con-
duzida em harmonia com 
os interesses do município. 
A presidente Luciene Ro-
lim está direcionando as 
reuniões para discutir as 
prioridades indicadas pelo 
povo, tanto da cidade como 
da zona rural.  A vereado-
ra presidente é atenta aos 
projetos apresentados pe-
los seus pares e luta pela 
aprovação de todos que 
são voltados para a coleti-
vidade. Luciene Rolim vem 
se firmando como uma for-

Vereadora Luciene Rolim, 
de Ipaumirim dinamiza as 
sessões da Câmara  

te liderança no município e 
possível de dar voos mais 
altos com seus propósitos 
de trabalhar pelo desen-
volvimento de Ipaumirim e 
uma melhor qualidade de 
vida para seus munícipes.

<<PRESIDENTE  Luciene Rolim

Donizete de Sousa 

A GAZETA DE NOTÍCIAS
chega aos seus 20 anos 

conquistando
conceito e credibilidade

Casa Civil do
Governo do Ceará
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Fixada no calendário cul-
tural da cidade do Crato e da 
Região do Cariri, a Festa da 
Santa Cruz da Baixa Rasa che-
ga a sua 104ª edição em 2018, 
no próximo dia 25 de janeiro.

Tombado em 2015, por lei 
municipal, como Patrimônio 
Cultural e Imaterial, o even-
to terá início às 7h com con-
centração de fiéis em frente à 
Capela do distrito do Lamei-
ro, seguido da missa às 9h e 
posterior cavalgada. Entre as 
apresentações culturais da fes-
ta, estão o Reisado do Mestre 
Aldenir, a Banda Cabaçal dos 
Irmãos Aniceto e a Lapinha da 
Mestra Zulene.

O secretário de Cultura 
do Crato, Wilton Dedê esteve 
ontem, dia 9, na Chapada do 
Araripe, local onde anualmen-
te é realizada a festa, junto 
com os parceiros, secretário 

de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Territorial Brito 
Júnior; O diretor do Demutran 
Daniel Aquino e Verônica Ma-
ria Figueiredo, chefe da Flona 
Araripe-Apodi, para juntos 
planejarem a programação do 
evento onde se evidencia as 
crenças nordestina.

São esperadas mais de 
2.000 pessoas para a festivida-

de, dentre estas 500 vaqueiros. 
Há mais de 100 anos a festa 
reconta a história de coragem 
e fé do vaqueiro que passava 
pela região montado em seu 
cavalo, quando se perdeu na 
Chapada do Araripe. Pedin-
do ajuda aos céus, o homem 
parou para descansar e rezou 
para que alguém aparecesse. 
Os mais velhos contam que 

Cultura do Crato planeja a 104ª edição 
da festa da Santa Cruz da Baixa Rasa

ele ficou perdido por dias e 
apenas em seu último sopro 
de vida foi notado por outros 
vaqueiros que ali passavam. 
Infelizmente, era tarde demais. 
O vaqueiro foi enterrado ali 
mesmo, junto com seu cavalo. 
Hoje, no local, devotos fazem 
suas preces à alma do vaqueiro 
e renovam suas profissões de 
fé pedindo graças.

Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura do 

Crato com copidesque
da Redação

<< FESTIVAS são as cavalgadas, as apresentações folclóricas e os eventos religiosos que 
levam ao local centenas de pessoas de todo o Cariri.

Um aplicativo de olho na 
conservação da natureza foi 
criado por professores e es-
tudantes do campus de Crato 
do IFCE - Instituto Federal do 
Ceará, que mapeia a flora e os 
bens históricos tombados do 
Parque Estadual Sítio Fundão, 
uma unidade de conservação 
(UC) localizada no município 
de Crato.

A iniciativa, chamada de 
Ecomapss, foi lançada oficial-
mente na manhã (8 horas) do 
dia 12 de janeiro, com uma tri-
lha interpretativa pelo parque, 
que identifica e fornece infor-
mações sobre plantas nativas, 
fósseis e pontos históricos da 
região.

Resultado de uma parceria 
entre o campus e a Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado 
do Ceará (Sema), o projeto 
foi desenvolvido pelos profes-
sores Gauberto Barros (Zoo-
tecnia) e João Alberto Abreu 
(Sistemas de Informação) e 
pelos estudantes João Willamy 
e Matheus Soares, do curso de 
Sistemas de Informação.

Desafio
O objetivo, segundo eles, 

é despertar para a importância 
do aprendizado sobre a diver-
sidade da flora nativa e apoiar 
projetos de educação ambien-
tal, unindo meio ambiente e 
tecnologia. “A partir do uso 
desse aplicativo, podemos ter 
uma ampliação da sala de aula. 

A aula fica mais atrativa, in-
teressante e proveitosa, além 
de ser um auxílio à aprendiza-
gem”, explica o professor João 
Alberto.

Para os alunos, o grande 
desafio foi mergulhar em um 
assunto que eles não domina-
vam: “O maior aprendizado 
que a gente teve foi em relação 
ao meio ambiente. A gente está 
muito focado na área da tec-
nologia e às vezes se distancia 
um pouco da natureza. Além 
disso, aprendemos a parte téc-
nica, com novas tecnologias”, 
explica Matheus.

Acompanhada de um ma-
teiro, a equipe do projeto per-
correu o parque para fazer o 
levantamento das espécies, 
identificando-as e fazendo o 
georreferenciamento. Depois, 
as informações foram inseri-

das no aplicativo e as plantas 
e bens identificados receberam 
placas com um código QR.

Assim, basta o usuário bai-
xar o app e aproximar o celu-
lar da placa para ter acesso a 
nome, história, origem, uso e 
outras curiosidades sobre as 
espécies. Além de informar 
os visitantes do parque, o app 
pode ser utilizado em aulas de 
campo e servir como fonte de 
pesquisa.

Se, inicialmente, a ideia 
era mapear a flora nativa do 
próprio campus do IFCE, que 
também fica numa área de pro-
teção.

10 anos
Rose Feitosa, da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, 
conta que a iniciativa faz par-
te das comemorações de ani-
versário do Sítio Fundão, que 

completa dez anos em 2018. 
Segundo ela, o aplicativo tam-
bém é capaz de promover a in-
clusão social de pessoas com 
mobilidade reduzida: “Os QR 
codes serão disponibilizados 
no centro de visitantes da uni-
dade. A pessoa tem acesso às 
mesmas informações que teria 
se fizesse a trilha. Vai traba-
lhar educação ambiental da 
mesma maneira e permitir a 
inclusão de todos os visitantes 
do parque”.

O aplicativo para Android 
já está disponível para down-
load gratuito na PlayStore. O 
Ecomapss pode ser adaptado 
para outras unidades de con-
servação: outras áreas prote-
gidas já mostraram interesse 
pelo app e atualmente passam 
pela fase de levantamento de 
informações do local.

Estudantes do Cariri criam aplicativo para 
mapear o Parque Estadual Sítio Fundão 

Demétrio Andrade
Assessoria de Comunicação 

da Sema

<< ACESSO A pessoa tem acesso às mesmas informações que teria se fizesse a trilha. 

Sempre que se inicia um novo ano, as pessoas 
fazem planos de melhoras de vida e procuram indí-
cios de como será o futuro. Em particular, na nossa 
tradição de povo trabalhador, ordeiro, esperançoso e 
crédulo, o olhar para o ano que se inicia vem sempre 
carregado de bons augúrios, sobretudo se a referen-
cia é a propaganda oficial que é pródiga em garantias 
de que tudo vai melhorar, que a recessão já passou e 
que o emprego está aumentando e, logo, logo, todos 
seremos muito felizes.

Na verdade, o que querem esses mentirosos do 
turno é desviar a atenção das pessoas para longe 
das manobras que perpetram contra o próprio povo. 
Quem não lembra da conversa de Temer mandando 
manter as propinas de Eduardo Cunha; do seu as-
sessor correndo pela calçada com uma mala cheia 
de dinheiro; das negociatas no Congresso com par-
lamentares se vendendo para anularem as denuncias 
contra ele, o que, segundo alguns, custou R$32 bi-
lhões, ou, na verdade, algo que ultrapassará R$70 bi-
lhões numa perspectiva de médio prazo, ou 1,2% do 
PIB. Isso contribuiu para piorar, ainda mais, a imagem 
do Congresso, pois pesquisa recente mostra que 60% 
dos eleitores vêm o trabalho de deputados federais e 
senadores como ruim ou péssimo.

Ainda houve alterações e criações de leis para 
conceder Benefícios às bancadas de tendências di-
versas, incluindo dispensas de dívidas fiscais e uma 
portaria que acobertava o trabalho escravo, além de 
mudanças na Lei do indulto para beneficiar corruptos. 
O ultimo leilão do pré-sal deu um prejuízo tributário de 
R$1 trilhão e a Câmara, na calada da noite, dispensou 
R$54 bilhões de dívidas das petroleiras. Deus sabe, 
mas o povo não, o que anda por trás de tudo isso.

Com todo esse desperdício, é muito difícil acredi-
tar que essa trupe do poder tenha algum interesse, 
verdadeiro, de corrigir o déficit fiscal. Mas botam toda 
culpa no desequilíbrio da previdência, embora saibam 
que se não fossem as presenças e atitudes deles no 
poder, a economia já teria vencido a recessão e as 
receitas teriam aumentado. 

Repetem, abusivamente, a alegação de que há 
muitos privilégios a serem combatidos. Balela, pois 
não têm moral nem liderança política para tanto! 

A desconfiança do povo em relação a eles é uma 
causa decisiva da continuidade da recessão e dos dé-
ficits.

Isso se reflete, por exemplo, na redução dos inves-
timentos (-3,6% foi a queda acumulada de 2017); 81% 
das empresas pretendiam investir em 2015, percen-
tual que caiu para 67% no ano passado. Temer tenta 
compensar liberando recursos do FGTS/PIS/PASEP, 
R$64 bilhões, que têm efeito bastante ilimitado e tran-
sitório sobre o crescimento, mas mobiliza o comércio 
e serve para enganar. Os consumidores, 62% deles 
endividados até a alma, não respondem como espe-
rado. Endividados por causa do desemprego, embora 
o Meireles e o Temer digam que foram criados 1,0 
milhão de empregos. Nada disso! O que houve foi um 
aumento de 1,0 milhão de pessoas trabalhando por 
conta própria, o que é bem diferente! Nesse caso o 
que acontece é um monumental desperdício de com-
petências humanas que dificultará a retomada do 
crescimento. 

Finalmente, nesse ambiente hostil de grave cor-
rupção e de grandes incertezas, a qualidade de vida 
da população tem se deteriorado de forma alarmante. 
O índice do medo do desemprego, cuja média históri-
ca é 49, subiu para 68 e o índice de satisfação com a 
vida, cuja média histórica é 70, caiu para 66.

Em verdade, num momento em que alentadoras 
esperanças deveriam ser cultivadas, a constatação é 
de que uma parcela da classe política, bem conhe-
cida do povo, decretou A INFELICIDADE GERAL DA 
NAÇÃO.

OPINIÃO

A infelicidade
geral da nação

Jocildo Bezerra é 
natural de Cedro Ceará 
e professor universítário 
em Recife Pernambuco
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Representantes de entida-
des do setor de biocombustí-
veis do país estão no estado 
para conhecer usinas geridas 
por um modelo de cooperati-
vas rurais, formadas por forne-
cedores de cana   

A Política Nacional de 
Biocombustíveis (Renovabio) 
foi aprovada pelo Senado na 
terça-feira (12). Com isso, o 
setor sucroenergético já prevê 
a retomada da perspectiva do 
crescimento do etanol brasilei-
ro. O setor de biocombustíveis 
estima investimentos na ordem 
de R$ 1,4 trilhão até o ano de 
2020. Grande parte desse mon-
tante, segundo a Federação dos 
Plantadores de Cana do Brasil 
(Feplana),  deve ser aplicado 
em novas usinas e na melhoria 
das atuais. Assim, embora ain-
da falte a sanção presidencial 
do RenovaBio, um grupo de 
produtores rurais de todo país, 
ligado à Comissão de Cana, 
da Confederação Nacional de 
Agricultura (CNA), decidiu 
fazer uma visita técnica na 
Zona da Mata pernambucana.  
A comitiva, que chegou ontem 
em PE,  tem como interesse 

conhecer  o modelo de gestão 
cooperativado, já adotado por 
duas usinas no estado. 

O grupo de produtores dos 
estados do centro-sul do país 
e do Nordeste tem interes-
se nas usinas Coaf/Cruangi e 
Agrocan/Pumaty, situadas em 
Timbaúba (Mata Norte) e em 
Joaquim Nabuco (Sul) respec-
tivamente. Ambas as unidades, 
que estão em recuperação judi-
cial, foram reabertas através da 
iniciativa de agricultores, que 
criaram as suas cooperativas 
(Coaf e Agrocan) a fim de ad-
ministrar essas usinas e manter 
a atividade canavieira ativa na 
região, tonando-se o negócio 
viável há várias safras. 

Nesta sexta-feira (15), a 
comitiva seguirá para a usi-
na Coaf/Crunagi. “O objetivo 
principal da vinda do grupo 
de fora é conhecer nosso mo-
delo de gestão e os resultados 
apresentados”, fala Alexandre 
Andrade Lima, presidente da 
Coaf. Reúnem-se  antes na 
Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco, na 
Imbiribeira, Recife. No dia de 
ontem (14), o grupo visitou a 
Agrocan/Pumaty.  Antes, teve 
uma reunião na Federação da 
Agricultura de Pernambuco, 
no bairro de Afogados, na 
capital de PE. Na ocasião, o 
grupo aproveitou para fazer 
aqui no estado a reunião da 

Com Renovabio, produtores do Brasil tem
interesse em modelo de usinas em Pernambuco

Comissão de Cana da CNA, 
que é feita tradicionalmente 
em Brasília.   

Sanção Presidencial 
do Renovabio 

Ainda não há previsão so-
bre a sanção do Renovabio, 
mas se depender das entida-
des do setor sucroenergético e 
mais órgãos interessados será 
rapidamente. Um grupo de 
34 entidades, várias deles de 
nível nacional, a exemplo da 
Feplana, está enviando uma 
solicitação conjunta para que 
o presidente Temer sancione a 
Política Nacional de Biocom-
bustíveis.

Robério Coutinho 
Assessoria de Imprensa 

AFCP Associação dos 
Fornecedores de Cana de 

Pernambuco

<< COMITIVA de plantadores na Usina Agrocan/Pumaty em Joaquim Nambuco Pernambuco

Presidente do BNB, Ro-
mildo Rolim, apresentou 
beneficíos para o setor de 
energia durante evento em 
São Paulo

O aumento do limite de até 
80% dos financiamentos para 
empresas de energia foi uma 
das medidas anunciadas pelo 
presidente do BNB - Banco 
do Nordeste, Romildo Rolim, 
hoje, em São Paulo, em even-
to voltado para investidores 
e bancos que trabalham na 
assessoria à estruturação de 
operações para infraestrutura, 
especialmente em projetos de 
energias renováveis.

O encontro reuniu  120 
participantes e contou com as 
presenças de empresas vence-
doras dos últimos leilões de 
geração de energia A-4 e A-6, 
realizados no final de dezem-
bro do ano passado, que in-
cluem grandes investimentos 
para diversos estados do Nor-
deste, especialmente nas áreas 
de geração de energias eólica e 
solar. Eles conheceram a com-

posição das novas taxas redu-
zidas do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordes-
te (FNE) e as condições de 
acesso ao crédito.

De acordo com o presiden-
te do BNB, Romildo Rolim, 
essa ampliação de benefícios, 
que entra em vigor a partir de 
hoje, contribuirá, diretamente, 
para o fomento de parques de 
energia renováveis na Região. 
“Temos todo o interesse e 
disposição em atender de for-
ma rápida as demandas des-

se mercado. Para isso, temos 
R$ 27 bilhões de orçamento 
do FNE para 2018, dos quais 
cerca de R$ 13 bilhões para 
projetos de infraestrutura”, 
destacou.

As novas taxas para as 
grandes empresas do setor, 
por exemplo, variam de 5,27% 
a.a. para projetos de inovação 
acima de R$ 200 mil a 5,86% 
a.a. para empreendimentos 
que realizem investimentos, 
incluindo capital de giro iso-
lado. Empresas que atuem nas 

Empresas de energia recebem ampliação de 
80% como benefícios em financiamentos

áreas de água, saneamento e 
logística terão taxas ainda me-
nores, em torno de 5,12% a.a., 
já incluído bônus de adim-
plência.

“Essas notícias, logo no 
início do ano, são muito ani-
madoras, especialmente sobre 
taxas e limites, para empresas 
que acabaram de participar de 
leilões extremamente compe-
titivos”, disse mais a presiden-
te da Associação Brasileira de 
Energia Eólica - ABEEólica, 
Elbia Silva Gannoum.

Setor de imprensa do
Banco do Nordeste

<< NEGOCIAÇÃO foram abertas várias mesas de negociação objetivando atender a demanda

Que bom, como é gostoso adormecer ao som da 
chuva caindo e ouvir que ela não quer parar. O telha-
do molhado faz as bicas correrem caudalosamente 
com a bendita água de que tanto o nordeste precisa.

Fala-se que não há inverno, pelo menos faz uns 
seis anos, mas nos parece uma eternidade. As se-
cas são prerrogativas do Nordeste, isso todo mundo 
sabe, mas os invernos sempre aconteciam, cedo ou 
tarde, as chuvas vinham.

Os anos de seca, esporadicamente traziam con-
sigo a chamada calamidade. Os políticos sempre 
gostaram das calamidades para ver o povo com suas 
mãos mirradas pedindo esmolas enquanto aprovei-
tavam a vulnerabilidade sertaneja para formar seus 
currais eleitorais. O povo faminto é presa fácil para 
ser dominado.

Isso não é nenhuma novidade porque na segunda 
metade do século passado o médico José de Sousa 
Dantas Filho > Zé Dantas, uniu-se a outro pernam-
bucano Luiz Gonzaga e bradaram por todo o pais o 
clamor nordestino em “Vozes da Seca” pedindo cle-
mência e ajuda para enfrentar as intempéries do nor-
deste. O refrão alertava: “Seu doutô os nordestino 
têm muita gratidão / Pelo auxílio dos sulista nessa 
seca do sertão / Mas doutô uma esmola a um ho-
mem qui é são / Ou lhe mata de vergonha ou vicia o 
cidadão.” E segue a canção: É por isso que pidimo 
proteção a vosmicê / Home pur nóis escuído para as 
rédias do pudê / Pois doutô dos vinte estado temos 
oito sem chovê / Veja bem, quase a metade do Brasil 
tá sem cumê /Dê serviço a nosso povo, encha os rio 
de barrage / Dê cumida a preço bom, não esqueça 
a / açudage / Livre assim nóis da ismola, que no fim 
dessa estiage / Lhe pagamo inté os juru sem gastar 
nossa corage / Se o doutô fizer assim salva o povo 
do sertão / Quando um dia a chuva vim, que riqueza 
pra nação! / Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá 
tudo nesse chão / Como vê nosso distino mercê tem 
nas vossa mãos.

Esses versos musicados por Gonzaga é o hino da 
seca, hino que nunca tocou a sensibilidades dos su-
cessivos governos do decurso de quase um século.

O Nordeste continua na mesma penúria, mesmo 
em seus invernos, apesar de suas ubertosas terras e 
do amor do nordestino pelo seu chão.

A ingenuidade do povo cultua sua própria desgra-
ça quando acredita nas promessas de políticos e de 
seus asseclas conhecidos como “cabos eleitorais.” E 
vai continuar assim porque a ignorância permeia a 
vida do sertanejo que foi chamado erroneamente por 
Euclides da Cunha como “antes de tudo um bravo.”.

Regiões secas, insólitas e inóspitas existem em 
várias regiões do Planeta e tem sempre gente dispos-
ta a superar as dificuldades. Terras mais desérticas 
que o nordeste, lugares tomados pelo gelo ou pelos 
ventos, terras quentes com vulcões ou em situações 
extremas, mas há sempre gente superando desafios. 
Nos Estados Unidos tem regiões áridas como nos es-
tados da Califórnia predominantemente tomada por 
terras árias, e no Texas onde chove pouco no sul e no 
norte existem rios, lagos e florestas, como no Brasil. 
Noutras partes do mundo também com dificuldades 
maiores, bem maiores que o nordeste brasileiro mora 
gente que produz e vive.

O nordestino, que não é bravo coisa nenhuma, pre-
fere viver como esmolé, sob as benesses de progra-
mas sociais como bolsa família e outras vantagens do 
governo que enfrentar o dia-a-dia trabalhando para 
seu sustento. Caiu na tal citação de Zé Dantas e Luiz 
Gonzaga, “viciou o cidadão.”

Chove no nordeste

Luiz José dos Santos, 
jornalista há 55 anos,

é editor desta
Gazeta de Notícias

ARTIGO
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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

Sentada no
banco da praça

DÃO DE JAIME
Sentada tão solitária
Parecendo uma flor
Pela cara eu percebo
Que está de bom humor
Olhando o povo que passa
Pronta no banco da praça
Esperando seu amor

DALINHA CATUNDA
Sentada naquela praça
Eu revivi o meu passado
Lembrei a menina moça
De braços com namorado
Girando pela pracinha
E coisa melhor não tinha
Era meu mundo encantado.

Interação de Dão de Jaime
e Dalinha Catunda

Que venha 2018!
Que seja bem venturoso
Esse ano que vai entrar
E que a luz no fim do túnel
Todos possam avistar
Que o Brasil desgovernado
Desenhe novo traçado
Para a vida melhorar.

Meu abraço a cada amigo
Que passou pra comentar,
E também para curtir
Compartilhar e acenar
A todos muito obrigada
Sinto-me prestigiada
A todos quero brindar!

Eu sou
Sou a brisa na palmeira
Sou cheiro de alfazema
Sou a flor da catingueira
Sou espinho de jurema
Sou morena e sou faceira
Sou do cantador parceira
Sou os versos do poema.

Sou lamparina e pavio
Sou luz na escuridão
Sou Vagalume piscando
Sou o luar do sertão
Sou estrela matutina
Sou cabocla nordestina
Sou água de ribeirão

Sou a vela da jangada
Sou a cor verde do mar
Sou o canto da sereia
Sou cruviana a soprar
Sou a renda das rendeiras
Sou filha das Ipueiras
Sou das terras de Alencar.

ÁRIES O cansaço marca o dia de forma menos positiva. Alguns 
passos importantes serão dados mas sem resultados definitivos.
TOURO O dia vai correr muito bem; estará muito criativo. 
Fluidez em questões económicas; a conjuntura torna-se mais 
favorável.
GÉMEOS Revela vontade de sair e de conquistar mas com 
critérios. Não perca muito tempo com análises do passado ou 
recriminações
CANCER Problemas proprios ou de familiares desabam sobre 
si.. O conhecimento de algumas situações vai deixá-lo bastante 
preocupado.
LEÃO Não conseguirá mostrar o que realmente quer. Não tente 
imitar ninguém; deve seguir a sua matriz.
VIRGEM Dê relevância a aspectos do seu carácter que têm de 
ser limados. A sua calma fará com que conduza bem os acon-
tecimentos.
LIBRA A conjuntura é favorável para passar bons momentos. 
As soluções aparecem fazendo com que os problemas sejam 
superados. 
ESCORPIÃO Passe momentos a sós para poder tomar deci-
sões. Tome atenção a compromissos e seja prudente com as 
despesas.
SAGITÁRIO Sente-se desiludido e com dúvidas sobre o futuro 
de uma relação Determine objectivos; não deve gerir a vida 
económica sem planos.
CAPRICÓRNIO Está muito desconfiado e conflituoso , saiba 
o momento de parar. Trate colegas com respeito se quer ser 
respeitado. 
AQUÁRIOS O cansaço marca o dia de forma menos positiva. 
Alguns passos importantes serão dados mas sem resultados de-
finitivos.
PEIXES Manifeste de forma bem evidente o que sente. Seja 
qual for a situação em que se encontre vai chegar a um bom 
final.

HORÓSCOPO

A beleza existe em tudo - tanto 
no bem como no mal. Mas

somente os poetas
sabem encontrá-la.

Fernando Santana recebe 
homenagens dos amigos e 
admiradores no seu aniversário

Fernando Santana que dis-
ponta como uma forte e jovem 
liderança política no Ceará, é 
alvo de homenagens por parte  
dos amigos e admiradores nes-
se dia 5 de janeiro último, data 
de seu aniversário. Fernando 
vê seu nome sendo apontado 
como pré candidato a deputado 
estadual e recebendo adesões 
espontâneas em todos os mu-
nicípios do Cariri. São também 

vários os prefeitos simpáticos a 
sua candidatura, principalmen-
te com a lacuna existente no 
Cariri com a falta de represen-
tatividade política no legislati-
vo estadual. Simpático, gentil e 
carismático Fernando Santana 
tem disponibilizado tempo para 
cumprir agenda em toda região, 
principalmente se inteirando 
dos problemas e das carências 
locais. PARABÉNS!

Aline Maria
“Mesmo quando tudo 

parece desabar, cabe a 
mim decidir entre rir ou 
chorar, ir ou ficar, de-
sistir ou lutar; porque 
descobri, no caminho 
incerto da vida, que o 
mais importante é o de-
cidir.” Cora Coralina

Pedro Sátiro, aniversariante, 
e sua esposa um casal de 
destaque em Várzea Alegre

Nesse  dia 31 de janeiro 
próximo , estará aniversarian-
do e apagando 88 velinhas,  o 
médico e ex-prefeito de Vár-
zea Alegre, Pedro Sátiro. Data 
que será comemorada entre fa-
miliares, amigos e correligio-
nários.  Na foto ao lado de sua 
esposa Maria Candice em um 
casamento que já dura 56 anos.

Doutor Pedro Sátiro, como 
é chamado, traz em sua his-
tória uma vida e muitas lutas 
pelo município de Várzea Ale-

gre e seu povo. Foi sempre um 
cidadão de bem, bom em tudo 
e dedica aos seu trabalho que 
abraçou como um sacerdócio e 
uma missão a ser cumprida. Na 
política teve o seu diferencial 
pela honestidade, dedicação e 
esmero em cumprir suas pro-
messas de campanha e seus 
projetos de governo. Fez muito 
por Várzea Alegre, a partir do 
Hospital São Raimundo Nona-
to cuja construção foi quando 
ainda não era prefeito.

Em Icó o jornal Gazeta de Notícias 
é recebido pelo supervisor Robério 
Alves e o gerente Will da loja 
Zenir Móveis

Este jornal Gazeta de Notí-
cias vem espandindo sua circu-
lação pelas principais cidades 
do Cariri e região Centro sul 
do Ceará. Na cidade de Icó, a 
200km de Juazeiro do Norte,  
o Gazeta de Notícias foi re-
cebido com admiração pelos 
empresários e comerciantes 
que destacaram a qualidade e 
a boa feitura do jornal expressa 
no design e diagramação que, 
guardadas as devidas propor-
ções, é espelhada na Folha de 
S.Paulo que é o melhor jornal 
do país.

A Gazeta de Notícias, há 20 
anos, é distribuida em mais de 
30 municípios do Cariri a nível 
de órgãos públicos e através de 
sua página na Internet é visita-
da por cerca de 50 mil pessoas. 

O senhor Donizete de Sou-
sa, representante da Gazeta de 
Notícias nos municípios de 
Lavras da Mangabeira, Várzea 
Alegre, Icó, Cedro, Ipaumirim 
e Ico diz dos elogios a qualida-
de de nosso jornal, um publica-
ção do interior do Ceará, mas 
feito com o esmero dos melho-
res jornais do Brasil
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PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Joao Lindemberg de Aquino
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

João Lindemberg de Aquino 1933 - 2018

des que tiveram seus nomes 
afixados em placas determi-
nando as ruas e logradouros 
da cidade. Sobre seu livro 
o intelectual Figueiredo Fi-
lho escreveu: “João Lin-
demberg de Aquino, após 
ingente esforço guiado pela 
sua pertinácia e inteligência 
realizadora, oferece-nos esta 
portentosa obra que nos fal-
tava – Roteiro Biográfico das 
ruas do Crato. Radialista, fez 
do microfone outra trinchei-
ra de combate em prol do 
Cariri e do Ceará. Sobres-
saiu-se como dos principais 
cronistas sociais da imprensa 
cearense.” Outra publicação 
sua foi o “Apóstolo do Nor-
deste,” Um trabalho sobre 
a figura angelical do Padre 
Ibiapina.

Esse desprendi-
mento levou a des-
frutar do carinho 

e afeto de toda
sociedade. 

Foi sempre afável 
no trato com as 

pessoas. 
J. Lindemberg de Aqui-

no destacou-se em suas ati-
vidades pela presteza como 
tratava tudo que fosse para 
o desenvolvimento regio-
nal. São imensuráveis seus 
trabalhos avulsos que se 
enfeixados dariam um con-
substanciado livro de imen-
surável volume.

Garboso, distinto e mui-
to educado, J. Lindemberg 
granjeou a amizade e carinho 
de toda sociedade, e foi me-
recedor de várias honrarias 
de instituições com diplo-
mas, medalhas e comendas. 

Seu feito maior foi, jun-
tamente com o grupo de in-
telectuais do Cariri, fundar 
em 18 de outubro de 1953 
a Instituto Cultural do Ca-
riri, entidade que congrega 
intelectuais, preserva e apri-
mora a cultura, a literatura 
e as artes da região. O ICC 
tem hoje um considerável 
acervo literário que em sua 

João Lindemberg de 
Aquino, jornalista, nas-
ceu em 5 de junho de 
1933 em Crato, seus pais 
foram Joaquim Patrício 
de Aquino e Maria Rosa 
de Aquino. Joaquim Pa-
trício ficou conhecido em 
todo o Cariri pelas suas 
gostosíssimas merendas, 
destacadamente seu tradi-
cional tijolo de leite. Com 
os rendimentos de sua 
casa de merenda criou e 
educou seus 15 filhos. 

Foi um filho afetuoso 
e abnegado aos seus país, 
e devotado aos irmãos. Se 
orgulhava em dizer: so-
mos 15 irmãos. 

J. Lindemberg, 
como assinava 

seus trabalhos  e 
ficou conhecido, 
foi um autodi-

data e aprendeu 
tudo por conta 

própria.

J. Lindemberg, como 
assinava seus trabalhos  e 
ficou conhecido, foi um 
autodidata, fez seu curso 
primário na Escola Dom 
Quintino com a memorá-
vel professora Vicência 
Garrido, frequentou a Es-
cola Técnica de Comércio 
e Colégio Diocesano do 
Crato, mas não deu sequ-
ência aos estudos, desde 
então aprendeu tudo por 
conta própria.

Em 1952, aos 19 
anos, foi em comitiva ao 
Rio de Janeiro para o 1° 
Congresso de Centros 
Culturais da Juventude, 
movimento chamado de 
Águias Branca, que tor-
nou-se uma entidade de 
jovens idealizados por 

Plínio Salgado.
J. Lindemberg foi um 

dos fundadores da primeira 
emissora de rádio do interior 
cearense, a Rádio Araripe do 
Crato em 1952 onde mante-
ve por muitos anos o progra-
ma rádio variedades. Depois 
foi contratado como redator 
noticiarista.

Teve destacada 
atuação nos meios 
sociais do Cariri e 

de Fortaleza,
sempre com

caneta e papel
nas mãos

anotando os fatos.
Seu primeiro trabalho 

como jornalista foi uma re-
portagem sobre o médico 
paraibano Napoleão Lau-
reano que, com câncer em 
estado final, reunião no Rio 
de Janeiro, na sede do jor-
nal Diário Carioca, jornalis-
tas, médicos, empresários e 
agentes do governo para dis-
cutir a fundação de um insti-
tuto do Câncer. Ideia que em 
pouco tempo as emissoras 
de rádio anunciavam que a 
população carioca estava se 
manifestando inteiramente 
solidária com a bandeira de 
luta de Napoleão Laureano 
e por isto a arrecadação de 
donativos já atingia elevado 
valor financeiro. Foi uma be-
líssima reportagem de J. Lin-
demberg publicado no jornal 
Ecos da Semana.

Nos anos seguintes pas-
sou a escrever para a Rádio 
Educadora e como corres-
pondente para os jornais Cor-
reio do Ceará e Unitário, de-
pois jornais O Povo e Tribuna 
do Ceara de Fortaleza, e mais 
recente para a esta Gazeta de 
Notícias.

J. Lindemberg teve desta-
cada atuação nos meios so-
ciais do Cariri e de Fortaleza, 
sempre com caneta e papel 
nas mãos anotando os fatos.

O nosso jornalista foi 
um obstinado pela atividade 
de escrever, e reconhecido 

como tal passou a ser requi-
sitado para secretariar quase 
todas instituições do Crato: 
Associação Comercial, Ro-
tary Club, Lions Clube e os 
clubes sociais Grangeiro e 
Tênis Clube. Foi convidado 
por vários prefeitos para ser 
oficial de gabinete onde com 
determinação elaborava cor-
respondências para gover-
nos reivindicando benesses 
públicas para o município, 
como a construção do açude 
Thomaz Osterne de Alencar 
que abasteceria de água às 
cidades de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha.

Nos meios jornalísticos 
foi delegado da ACI – Asso-
ciação Cearense de Imprensa 
no Cariri e um dos fundado-
res de ACEJI – Associação 
Cearense de Jornalistas do 
Interior. J. Lindemberg foi 
ativo partícipe dos congres-
sos da ACEJI em Crato, Ca-
nindé, Baturité e Iguatu. 

Além de importantes re-
portagens J. Lindemberg foi 
um dedicado colunista so-
cial levando para os princi-
pais jornais e rádio os fatos 
da sociedade, noticiando em 
primoroso português casa-
mentos, bodas, aniversários 
e eventos no âmbito de sua 
região.

Esse desprendimento jor-
nalístico levou J. Lindem-
berg a desfrutar do carinho 
e afeto de toda sociedade e 
colegas. Foi sempre simpáti-
co e afável no trato com as 
pessoas. 

Todos o tratavam sempre: 
como “jornalista J. Lindem-
berg de Aquino,” o que brin-
cando ele dizia, eu não vejo 
o povo tratar o bispo como: 
“bispo diocesano do Crato 
dom Vicente de Paula Araú-
jo Matos,” nem Glorinha, 
como “Maria da Glória Pe-
reira.” Foi sempre um bem 
humorado e vivia com sim-
plicidade.

Escreveu e deixou para a 
história do Cariri seu livro 
“Roteiro biográfico das ruas 
do Crato” um aprimorado 
estudo sobre as personalida-

maior parte foi conseguida 
por nosso jornalista. Mante-
ve em circulação a “Revista 
Itaytera,” publicação do ICC 
que foi por muitos e mui-
tos anos editada graças aos 
esforços de J. Lindemberg. 
Do Instituto Cultural do Ca-
riri foi presidente por várias 
vezes onde promoveu cole-
tas de livros e documentos 
históricos e montou vários 
albuns com fotos e dados de 
sucessivos  acontecimentos. 
O Instituto Cultural do Cari-
ri tem hoje sua monumental 
sede própria.

A imprensa foi
a paixão de

J. Lindemberg 
que com uma inte-
ligência privilegia-

da galgou
reconhecimento 

na sociedade
Como se vê, a impren-

sa tanto falada como escri-
ta foi a grande paixão de J. 
Lindemberg que com perti-
nácia, talento e uma inteli-
gência privilegiada galgou 

reconhecimento e espa-
ços na sociedade, na po-
lítica e nos meios empre-
sariais de todo o Ceará.

João Lindemberg de 
Aquino morreu nesse dia 
7 de janeiro de 2018, aos 
aos 85 anos, após ter so-
frido uma queda em sua 
residência, fraturado o 
fêmur, ser levado para o 
hospital e em seguida ter 
falência múltiplas dos 
órgãos. Seu corpo foi se-
pultado no Cemitério N. 
S. da Piedade em Crato 
sendo levado por fami-
liares, amigos e admira-
dores. 

A notícia da morte do 
jornalista foi posta nas 
redes sociais da Internet, 
onde rapidamente surgi-
ram de todos os lugares 
centenas de mensagens 
com lamento e pesar aos 
familiares, à sociedade  
caririense e a toda im-
prensa da região.

O jornalista João Lin-
demberg de Aquino morre 
deixando uma lacuna nas 
narrativas históricas das 
personalidades contem-
porâneas de todo o Carri.  
Muito delas de sua convi-
vência e amizade.


