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Prefeitura de Juazeiro aciona “Força Tarefa” 
para recuperar estragos deixados pelas chuvas

As chuvas recentes deste 
período invernoso foram sufi-
ciente para revirar calçamen-
tos, remover asfalto e causar 
grandes estragos em várias 
ruas da cidade. Na manhã des-
ta quarta-feira (14), um cami-
nhão caçamba caiu em um bu-
raco que se formou na Avenida 
Padre Cícero, próximo ao Tea-
tro Marquise Branca. O trecho 
foi recentemente reformado 
para dar acesso ao Anel Viário, 
que liga Juazeiro à Crato.

O asfalto cedeu com o peso 
do veículo, que ficou preso 
pela roda traseira. A carga de 
areia caiu sobre a pista, que foi 
interditada em parte. A Prefei-
tura cuidou para a recuperação 
do trecho. (Foto: Divulgação/
Prefeitura) Págs 5 e 8

<< FORÇA TAREFA é a “Ope-
ração Inverno” com trabalhadores e 
máquinas operando por toda a cidade.
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CASARÃO
De olho
no melhor
combustível 
para seu carro 

Em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha

Proerd 
capacita 
350 alunos 
em Várzea 
Alegre

Governo 
quer 
melhorar 
o Distrito 
Industrial 
do Cariri

Primeira 
Dama 
amplia 
PADIN 
para mais 
50 cidades

Wilson Gonçalves é a Personalidade da História do Cariri
Wilson Gonçalves nasceu 

em Cajazeiras Paraíba em 6 
de outubro de 1914 onde sua 
família foi morar momentane-
amente. Era filho de Zacarias 
Gonçalves da Silva e dona 
Adília Gonçalves Cavalcante 
das famílias Gonçalves, Be-
zerra de Menezes e Barros 
Cavalcante da casta sociedade 

cratense. Wilson era irmão de 
Ailza Gonçalves Felício espo-
sa do professor e ex-prefeito 
do Crato Pedro Felício Caval-
canti.

Foi um político da maior 
qualidade e um nobre cidadão 
que dignificou a representati-
vidade que lhe foi outorgada 
pelo povo do Ceará. Pág. 03

V Semana da Pré-Safra debate via 
internet a otimização das atividades 
no campo com o uso de tecnologia

Promovida pela InCeres, 
empresa referência em solu-
ções em Agricultura Digital, 
em parceria com a Aegro, a 
“Semana da Pré-Safra 2018” 
reunirá vários especialistas 
para ensinar aos agricultores e 
profissionais do campo como 
se preparar da melhor forma 
para a próxima safra.

As startups oferecerão, gra-
tuitamente, entre os dias 5 e 10 
de março, seis palestras online 
com um time de especialistas 
em alta produtividade, manejo 

de plantas daninhas, pragas e 
outras doenças, além de outras 
dicas para auxiliar o produtor a 
se planejar em relação à com-
pra de insumos e a introdução 
da agricultura digital. Pág 04

LEIA AS OPINIÕES

“O bajulador” acerca dos in-
divíduos incompetentes que 
tem no cérebro coisas estra-
nhas que não é a massa cinzen-
ta, mas ser subservientes. “Se-
gurança Nacional” sobre o 
deficit de infraestrutura e pes-
soal para manter o bem estar 
da sociedade. “O que está na 
moda: vinho branco ou tinto” 
a elegância e o conhecer sobre 
vinhos. “Sempre rumo norte” 
as indicações do amor e da fe-
licidade.         Pág. 02
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Sempre rumo ao norte

EDITORIAL

Segurança nacional

Tiburcio Bezerra 
de Morais é  

municipalista e 
articulista residente 

em Várzea Alegre

O que está na moda:
Vinho branco ou tinto?

O bajulador

Havia, na Rua de Santa Catarina, 
no Porto, importante armazém, que 
primava pela elegância e bom gosto.

A cafetaria era frequentada pelas 
senhoras da alta sociedade portuen-
se, que ao fim da tarde, tomavam 
chá com torradas… Só que o bule 
de porcelana, continha vinho branco, 
em lugar do Ceilão, servido em finas 
e delicadas chávenas.

O estratagema servia, maravi-
lhosamente, para quem deambulas-
se pela loja, não descobrisse que as 
tais senhoras, da “ boa” sociedade, 
bebiam vinho…

Ora, durante o almoço de bei-
rões, que participei, um deles, con-
tou o seguinte:

A mulher possuía quinta no Dou-
ro. A vinha era quase toda de uva pre-
ta, que vendia a cooperativa vinícola.

Após a Revolução de Abril, a 
direção da Cooperativa – como su-
cedeu a muitos, – foi tomada por 
revolucionários “ inteligentes”, 
que convocaram reunião extraordi-
nária. Entre várias recomendações, 
aconselharam os sócios, arranca-
rem as cepas, que produziam uva 
preta, por branca.

Asseveravam, que: após Abril 
de 1974, os portugueses, mais evo-
luídos e enriquecidos, deixariam de 
beber o “ carrascão”, nas tabernas, 

e passariam a imitar os empresários 
e as “ madames”, e beberiam vinho 
branco, de preferência de boa quali-
dade.

Muitos agricultores, ingénuos, 
acreditaram, e começaram a tarefa 
de substituir as cepas.

Quem me contou, não o fez, se-
gundo declarou, e fez bem, já que, 
presentemente, o tinto é mais pre-
ferido.

Até as senhoras, que outrora be-
biam vinho branco, em chávenas, 
passaram a usar copos, que são en-
chidos com vinho tinto do Dão ou de 
óptimas cepas da Mealhada.

Dizem-me, agora, que se torna 
elegante, em São Paulo, oferecer vi-
nho branco.

A ser verdade, creio que o é, se 
não for habilidade de vinícolas – 
para escoarem abundância de vinho 
branco, – a moda, pode ser seme-
lhante, à que escutei, anos atrás, num 
almoço de amigos beirões, na cidade 
do Porto.

O gosto e a elegância, depende 
da moda, e a moda da publicidade, 
e dos interesses de minorias, que, 
dissimuladamente, influenciam a 
coletividade, de forma tão subtil, 
que, gostos e modos de pensar, se 
alteram, não porque queremos, mas 
porque eles querem.

Não é de agora que nós, brasilei-
ros, sentimos carência de seguran-
ça. Percebi que, desde algumas 
campanhas políticas atrás,, os can-
didatos tratam o problema de ma-
neira superficial e desprezível.
A impressão que nos transmitem é 
de que a segurança não passa de 
uma questão banal, cujos efeitos 
diluem-se na quota de sacrifícios a 
que o povo já está acostumado. Ha 
visíveis indícios de que o dinheiro 
do crime financiou campanhas de 
alguns políticos.
Por conta disso, o mal vai crescen-
do, crescendo, até transformar-se 
no monstro que aí está a desafiar 
a nossa capacidade de enfrentá-lo. 
Morrem civis inocentes e policiais 
em proporções sempre crescen-
tes, como se estivéssemos todos 
num campo de guerra. Instalou-se 
a violência de maneira sistemática 
e quase irremediável.
O assunto passou a preocupar. Já 
sente-se que, mesmo diante de ou-
tras e enormes prioridades, a Se-
gurança Pública já ocupa o primei-
ro lugar. O povo vive assustado e 
traumatizado pelo medo. Facções, 
milícias, gangues, arrastões, ou 
como queiram chamar, dominaram 
o país do Oiapoque ao Chui.
Governadores e prefeitos mos-
tram-se visivelmente impotentes e 
pouco têm feito no sentido de mo-
dificarem as estatísticas da crimi-
nalidade. Não se eximem porém de 
culpas remotas e de omissões im-
perdoáveis. Enquanto brigam com 
professores e garis para manter-
-lhes.escravos mal remunerados, 
investem em obras de maquiagem 
para não perderem o brilho.
Os prefeitos argumentam que se-
gurança é atribuição do Estado. 
Os Estados useiros e vezeiros em 
gastos desnecessários, pouco ou 
quase nada investem em seguran-
ça. Não há bons projetos de socia-
lização nas periferias, onde surgem 
e agigantam-se as temíveis bocas 
de fumo, de onde partem os verda-
deiros donos da lei.
Adolescentes e menores armados 
e bem municiados, sem escrúpulo 
nenhum, acham-se poderosos e in-
tocáveis. Desafiam policiais, deto-
nam caixas fortes, roubam cargas 
valiosas, matam cidadãos e crianci-
nhas e acabam com o sossego de 
todo mundo.
Não sei se a intervenção federal 
no Rio de Janeiro vai resolver o im-
passe da segurança do povo flumi-
nense, tamanha é a proporção do 
problema. .
Se o dinheiro roubado do país, ao 
longo de tantos anos, tivesse sido 
investido em Educação, podería-
mos hoje estar livres deste monstro 
chamado violência e que está aca-
bando com o país.
Foi investindo em Educação que 
agiram o Japão, Coreia do Sul, Cin-
gapura etc, após a 2ª Guerra Mun-
dial. Hoje são nações respeitadas, 
de economia estável e em cons-
tante crescimento. Será que nas-
cemos com a triste sina de nação 
eternamente pobre e desajustada?

Humberto Pinho da Silva é cronista 
português (Porto Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários jornais do 
mundo, inclusive para esta
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Sabe, vou querer você para sem-
pre, os motivos, inúmeros. O prin-
cipal deles; você. Você é o conjunto 
do meu bem estar. Parece ser com-
posta de tudo, que uma pessoa quer 
na outra. E tem em abundância, na 
volúpia do seu sorriso, maroto, na 
delicia do seu beijo, gostoso, nas 
palavras de seu sussurro, quente, 
no conforto do seu abraço, acon-
chegante. Peculiaridades, que me 
fazem estremecer, nos seus braços 
de mulher. Você é mais que isto, é a 
mulher da criação, minha dona.

Quantos segredos, guarda o co-
ração desta mulher? Resisto inutil-
mente, sou dela, há muito tempo. 
E eu achando, tenho as rédeas do 

destino, ó coitado. Neste mundo, 
que acho meu, não sou dono, nem 
de minha felicidade. Tudo me foi 
dado, por você.

Então percebo seu sorriso rpm, 
assim, meio de lado, me trás a rea-
lidade, vivo um mundo de ilusões. 
Fui enfeitiçado por seu amor, imor-
tal, eterno.

O que eu, pobre mortal, posso 
fazer, para devolver a ti, todo este 
amor? Não sei, não quero saber. E 
não me importo com isto,

você saberá o que eu devo fazer.
Na hora certa, me dará o norte 

e prosseguirei, tendo a certeza que, 
guiado por seu coração, o destino é 
a felicidade,

Paulo Cesar é 
colaborador desta 
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É tão importante a leitura de um jor-
nal que a maioria das pessoas a faz 
no café da manhã, complementando a 
alimentação do corpo com a ilustração 
do espírito. Faz parte da preparação 
matinal para um novo dia de trabalho.

“Um dia um corvo estava 
pousado no galho de uma árvore 
com um pedaço de queijo no bico 
quando passou uma raposa. 

Vendo o corvo com o queijo, 
a raposa logo começou a matutar 
um jeito de se apoderar do quei-
jo. Com esta idéia na cabeça, foi 
para debaixo da árvore, olhou 
para cima e disse: 

- Que pássaro magnífico 
avisto nessa árvore! Que beleza 
estonteante! Que cores maravi-
lhosas! Será que ele tem uma voz 

suave para combinar com tanta be-
leza! Se tiver, não há dúvida de que 
deve ser proclamado rei dos pássa-
ros.

Ouvindo aquilo o corvo ficou 
que era pura vaidade. Para mostrar à 
raposa que sabia cantar, abriu o bico 
e soltou um sonoro “Cróóó!”

O queijo veio abaixo, claro, e a 
raposa abocanhou ligeiro aquela de-
lícia, dizendo:

- Olhe, meu senhor, estou ven-
do que voz o senhor tem. O que não 
tem é inteligência!”

Ele não é o chato, mas tem um 
perfil irmão gêmeo do chato, tem 
o nome científico de ‘bajulatorius 
hominis’, raiz latina para denomi-
nar o também conhecido vulgar-
mente por bajulador.

O bajulador é um hermafrodita, 
um assexuado político, o seu pra-
zer, o seu orgasmo é puxar saco, 
adular.

Vive em permanente estado 
de rastejamento, mas em hipótese 
alguma utiliza o desconfiômetro. 
Você nunca encontrará um bajula-
dor com opinião, pois o seu cére-
bro apresenta 99% de seu espaço 
ocupado não por neurônios, mas 
sim com uma composição orgânica 
gelatinosa por mim denominada de 
‘cerebrus vulgaris ventoso’.

Em situações de conflitos, o ba-
julador dá razão para todo mundo; 
entre opinar e se suicidar, o bajula-
dor opta pelo suicídio.

Época de campanha política é 
um terreno fértil para a bajulação. 
Tem bajulador com surtos de baba 
tal qual uma vaca com aftosa quan-
do ouve um discurso político.

Em tempos de crise econômi-
ca, avulta o bajulador, pois nunca o 
emprego valeu tanto e, como é fácil 
perdê-lo, por um momento de raiva, 
de ira, quando você gostaria de dar 
um tabefe no seu superior e pensa 
dez vezes antes de tomar aquela de-
cisão que pode colocar a corda no 
pescoço, ou melhor, ser despedido 
do trabalho. (...)

Difícil também é suportar a ira 
dos patrões nesses tempos em que 
o caixa está sempre no vermelho. 
Nessas horas vê-se o quanto o ba-
julador precisa rastejar para extrair 
um sorriso do patrão.

O bajulado tem seu ego sempre 
massageado, enquanto que o baju-
lador tem a sua auto-estima a um 
palmo daquele lugar. Mais uma vez 
a relação capital e trabalho se ma-
nifesta, portanto deve-se rezar todos 
os dias um Pai Nosso e um Ato de 
Contrição a essa categoria que nun-
ca pode ter opinião, que não exerci-
ta a massa cinzenta, tudo para não 
desagradar seu superior.” (Crônica 
de Diogo Guerra - Jornal Contex-
to.com.br).

“O bajulador projeta conquistas à base de elogios e 
cinismo. Ele sabe que de outra forma jamais teria suces-
so, pois é incompetente, fraco, apela ao sentimentalismo 
porque sabe que não possui o caráter necessário para o 
confronto. Ele aplaude os erros de seu alvo, assina todas 
as promissórias da culpa, é o perfeito “laranja”, o testa-
-de-ferro, o puxa-saco, o filhote do trono e acha graça de 
piadas bestas contadas pelo patrão.”.
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PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Wilson Goncalves
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

Wilson Gonçalves 1914 - 2000

co. Sempre se destacou 
como jurista proferindo 
palestras e conferências 
em várias universidades. 

Um cidadão 
de bem que 
realizou um 

trabalho 
edificante nas 

fileiras da 
política e da 

administração 
publica de 
seu estado.

Foi detentor de vá-
rias honrarias no Brasil 
e em outros países. Wil-
son Gonçalves escreveu 
livros e ensaios sobre 
direito, legislação, parla-
mento, reforma agrária e 
colonização, e os poderes 
da República. Deixou re-
gistrada sua atuação par-
lamentar onde constam 
33 discursos e 73 parece-
res sobre diversas maté-
rias de trabalho. Era um 
homem de notável co-
nhecimento e, sobretudo 
de atuação brilhante no 
exercício dos seus man-
datos como representante 
do povo do Ceará no Par-
lamento Nacional.

“Inegavelmente como 
Senador da República 
Wilson Gonçalves hon-
rou e correspondeu à 
confiança do povo cea-
rense, que lhe outorgou, 
sucessivamente, os mais 
altos postos na represen-
tação política do Ceará 
e do Brasil,” escreveu o 
advogado Raimundo de 
Oliveira Borges.

 Wilson Gon-
çalves nasceu em Ca-
jazeiras Paraíba em 
6 de outubro de 1914 
onde sua família foi 
morar momentanea-
mente em virtude de 
questões política e de 
trabalho. Era filho do  
advogado e tabelião 
Zacarias Gonçalves 
da Silva e dona Adília 
Gonçalves Cavalcante 
das famílias Gonçal-
ves, Bezerra de Mene-
zes e Barros Cavalcan-
te da casta sociedade 
cratense. Wilson era ir-
mão de Ailza Gonçal-
ves Felício esposa do 
professor e ex-prefeito 
do Crato Pedro Felício 
Cavalcanti. São seus 
filhos: Nêda Esmênia 
Gonçalves de Barros 
- advogada em Forta-
leza, Wilson Gonçal-
ves Júnior - (falecido) 
e Ronald Gonçalves 
Cavalcante. os netos: 
Wilson Gonçalves de 
Barros, Adília Gonçal-
ves de Barros, Gustavo 
Gonçalves de Barros, 
Amália Machado Gon-
çalves e Maria Thereza 
Machado Gonçalves, e 
os bisnetos: Júlia Feijó 
de Barros, Lia Feijó 
de Barros e Guilherme 
Gonçalves de Barros.

Estudou no Ginásio 
do Crato – hoje Colé-
gio Diocesano, onde 
fez os cursos primário 

e secundário, formou-se 
em ciências jurídicas e 
sociais na turma de 1937 
da Faculdade de Direito 
do Ceará. Foi advogado, 
professor, jurista, jorna-
lista chegando a ser mi-
nistro do antigo Tribunal 
Federal de Recursos. Co-
meçou a trabalhar como 
secretário geral da Prefei-
tura do Crato na gestão do 
então prefeito Alexandre 
Arrais de Alencar. Entre 
1943 a 1945 foi prefeito 
do Município. 

Como prefeito do Cra-
to fundou, juntamente 
com seu cunhado Pedro 
Felício Cavalcanti, a Ex-
posição Agropecuária do 
Crato, abrindo o  primei-
ro certame em 21 de ju-
nho de 1944.

Suas atividades profis-
sionais começaram pelo 
o Cariri atendendo às 
cidades das regiões vizi-
nhas dos estados de Per-
nambuco e Paraíba.  

Foi detentor 
de várias

honrarias no 
Brasil e em
outros países.

Escreveu
livros e ensaios 
sobre direito,
parlamento e 

reforma agrária

Wilson Gonçalves foi 
um homem inteligente 
e de comprovado saber, 
assim sendo foi fácil 
seu ingresso na política 
pelo PSD Partido Social 
Brasileiro, sendo eleito 
deputado estadual em 

1947. Sua ascensão na 
política foi incontinente, 
como deputado estadual 
foi membro da comissão 
que elaborou a Cons-
tituição do Ceará. Em 
1958 foi eleito vice-go-
vernador em chapa com 
o governador Parcifal 
Barroso, assumindo a 
governadoria por 27 ve-
zes. A seguir foi eleito 
senador da República 
pelo Estado do Ceará 
em outubro de 1962, na 
eleição seguinte foi ree-
leito até 1979, já sena-
dor migrou para a ARE-
NA Aliança Renovadora 
Nacional, após a deposi-
ção de João Goulart pela 
intervenção militar de 
1974, sendo reeleito em 
1970. 

Wilson Gonçalves 
teve sua vida pautada 
em caminhos de traba-
lho e conquistas.  Foi 
professor em vários es-
tabelecimentos do Cra-
to, inclusive na Escola 
Técnica de Comércio. 
Foi membro do Conse-
lho de Assistência Téc-
nica aos Municípios 
– depois Tribunal de 
Conta dos Municípios 
do Ceará. Tomou posse 
como ministro do Tribu-
nal Federal de Recursos 
exercendo altas funções, 
foi também presidente 
por 10 anos da Comis-
são de Justiça do Sena-
do Federal e membro 
do Superior Tribunal 
Eleitoral. Participou ati-
vo e brilhantemente de 
inúmeras comissões in-
ternacionais em: Dacar 
Senegal, Paraguai, Ca-
racas, Bogotá, Colôm-
bia, Guatemala e Méxi-

Como Senador 
da República 

honrou à
confiança do 

povo cearense, 
que lhe outorgou 
sucessivamente 

postos na política 
do Ceará

Foi um cidadão de 
bem que realizou um 
trabalho edificante nas 
fileiras da política de seu 
estado. Carreou bene-
fícios e melhorias para 
o município do Crato a 
exemplo dos sucessivos 
recursos federais para os 
trabalhos sociais e pro-
fissionalizantes da Fun-
dação Padre Ibiapina da 
Diocese do Crato, e para 
outros municípios do Ca-
riri.  Um de seus feitos 
foi a obtenção de verbas 

A história consiste em manter sempre viva a conexão entre
os que viveram no passado e os que vivem no presente

para a construção de 
uma importante pon-
te na estrada que liga 
Missão Velha à Brejo 
Santo, obra determi-
nante que ligou o les-
te ao oeste do Cariri, 
principalmente nos 
períodos invernosos 
que isolavam as prin-
cipais cidades da re-
gião.

Wilson Gonçalves 
pela sua retidão de 
caráter, dignidade e 
honradez é uma per-
sonalidade de orgu-
lho e memorável para 
a história do Ceará. 
Está imortalizado na 
história cearense com 
seu nome no Colégio 
Wilson Gonçalves 
uma das melhores es-
colas públicas do inte-
rior cearense.

Wilson Gonçalves  
morreu  em Fortaleza-
aos 86 anos.
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Promovida pela InCeres, 
empresa referência em solu-
ções em Agricultura Digital, 
em parceria com a Aegro, a 
“Semana da Pré-Safra 2018” 
reunirá vários especialistas 
para ensinar aos agricultores e 
profissionais do campo como 
se preparar da melhor forma 
para a próxima safra.

As startups oferecerão, gra-
tuitamente, entre os dias 5 e 10 
de março, seis palestras online 
com um time de especialistas 
em alta produtividade, manejo 
de plantas daninhas, pragas e 
outras doenças, além de outras 
dicas para auxiliar o produtor a 
se planejar em relação à com-
pra de insumos e a introdução 
da agricultura digital.

“A InCeres e a Aegro se 
preocupam em produzir e di-
fundir conteúdo de qualidade 
a seus parceiros e seguidores. 
Temos bons exemplos de di-
fusão de conhecimento vindos 
dos webinares da InCeres, dos 
artigos da Aegro, e agora uni-
mos forças neste projeto espe-
cial, um ciclo de palestras para 
que o produtor, o consultor, a 
indústria e toda a comunidade 
agrícola possam ter uma pré-
-safra de sucesso para uma pro-
dutividade campeã no campo”, 
informa o CEO da InCeres, Le-
onardo Menegatti.

Segundo Menegatti, duran-
te os seis dias do evento, os 
especialistas estarão, ao vivo, 
apresentando palestras sobre 
os temas e debatendo dúvidas 
e sugestões com os espectado-

res. “Tudo isso acontece, como 
é comum no projeto social da 
InCeres e nos conteúdos pro-
duzidos pela Aegro, totalmen-
te de graça. É um compromis-
so de ambas as empresas para 
a difusão de conhecimento de 
qualidade para a comunidade 
agrícola e desenvolvimento do 
movimento agtech no Brasil”, 
acrescenta.

“Buscamos sempre dar o 
melhor suporte possível para 
que o produtor tome as de-
cisões mais corretas antes e 
durante a safra. Com o conhe-
cimento técnico dos palestran-
tes, o produtor tem a faca e o 
queijo na mão para fazer um 
ótimo planejamento na pré-
-safra, o que já é meio cami-
nho andado para se obter gran-
des índices de produtividade e 
rentabilidade”, completa Pedro 
Dusso, CEO da Aegro.

SERVIÇO:
Data: 5 a 10 de março – ao 
vivo às 19horas (exceto no sá-

bado, que ocorre às 16h).
Transmissão: Online e ao vivo, 
todos os dias – 30 minutos de 
palestra e 30 minutos de per-
guntas e respostas com os pa-
lestrantes
Link de Inscrição: https://goo.
gl/yuHQCt
Ao inscrever-se no evento, o 
participante garante acesso à 
todas as palestras ao vivo.
 

PROGRAMAÇÃO:
Segunda-feira (5/3) 19horas – 
Os segredos da alta produtivi-
dade (Dirceu Gassen)
Terça-feira (6/3) 19horas – 
Manejo de plantas daninhas: 
saiba como controlar (Prof. 
Dr. Pedro Christoffoleti – 
ESALQ/USP)
Quarta-feira (07/03) 19 horas 
– Manejo de pragas: esteja 
preparado para combate-las 
(Prof. Dr. Pedro Yamamoto – 
ESALQ/USP)
Quinta-feira (8/3) 19 horas 
– Como fazer o manejo de 
doenças corretamente (Prof. 

Dr. José Otávio Menten – 
ESALQ/USP)
Sexta-feira (9/3) 19 horas – 
Insumos: o que você precisa 
saber para planejar sua com-
pra (Farmer’s Consultoria)
Sábado (10/03) 16 – Agricul-
tura Digital: conquistando alta 
rentabilidade na sua lavoura 
- Pedro Dusso [CEO da AE-
GRO] e Leonardo Menegatti 
[CEO da InCeres]

 
Sobre a InCeres

Localizada em Piracicaba, 
interior de SP, a startup InCe-
res, especializada em soluções 
inteligentes para a Agricul-
tura de Precisão, faz parte da 
ESALQTec Incubadora Tec-
nológica e do grupo de empre-
sas do ecossistema do Vale do 
Piracicaba, polo brasileiro de 
tecnologia voltado à inovação 
agrícola. O propósito da em-
presa, que tem sinergia com a 
área acadêmica, é colaborar de 
forma ativa para o desenvolvi-
mento da agricultura brasileira. 

V Semana da Pré-Safra debate otimização das 
atividades no campo com o uso de tecnologias

Rafael Albuquerque - (11) 9 
6168- 9535 e

BPA Comunicação Integrada

AGRONEGÓCIOS

 O Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Infantil 
(Padin) atenderá 50 muni-
cípios cearenses em 2018. 
Nesta terça-feira(27), duran-
te o Seminário: Padin uma 
realidade do Ceará, o secre-
tário da Educação, Idilvan 
Alencar, e a primeira-dama 
do Ceará, Onélia Santana, 
assinaram o convênio para 
expansão do programa em 
15 novos municípios, os 
quais irão se somar aos 35 
já assistidos pelo Padin.

Os municípios benefi-
ciados são Tejuçuoca, Bela 
Cruz, Chaval, Coreaú, Pi-
res Ferreira, Senador Sá, 
Paramoti, Santa Quitéria, 
Ibicuitinga, Ibaretama, Ca-
riús, Monsenhor Tabosa, 
Deputado Irapuan Pinheiro, 
Potengi e Farias Brito. Em 
cada localidade, estarão 
envolvidos 01 supervisor, 
08 Agentes de Desenvolvi-
mento Infantil (ADIs) e 80 
famílias. Serão investidos 
R$ 2,1 milhões nas ações 
do programa.

O Seminário contou com 
professores e técnicos de 
Educação Infantil das redes 
públicas de ensino munici-
pal e estadual e encerrou 
o processo de Formação 
do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Infantil 
(Padin), iniciado em 2017, 
ano de implementação do 
projeto.

A primeira-dama agra-
deceu o compromisso e a 
parceria dos supervisores 
e agentes na execução do 
Padin. Segundo ela, o obje-
tivo é que o programa seja 
expandido para os 184 mu-
nicípios cearenses. “A ideia 
é levarmos o Padin para 
todo o Estado. Para isso, 
vamos continuar acompa-
nhando de perto o atendi-
mento às famílias, garantin-
do o desenvolvimento das 

competências das crianças 
por meio do vínculo familiar 
para que se tornem adultos 
com uma boa formação in-
telectual e emocional”, des-
tacou Onélia Santana.

“A educação pública ce-
arense transforma sonho 
em realidade. Aqui no Ce-
ará não fazemos políticas 
de excelência em ilhas. O 
Governo do Ceará tem um 
olhar especial para a pri-
meira infância, por meio do 
Padin e do Mais Infância, 
que hoje representam a 
ampliação do processo de 
cooperação com os muni-
cípios”, afirmou o secretário 
Idilvan Alencar.

O Padin tem como fina-
lidade formar competências 
familiares necessárias para 
garantir o bem-estar físico, 
emocional, social, cultural, 
a linguagem, o desenvol-
vimento cognitivo, as habi-
lidades de comunicação e 
os conhecimentos gerais 
na primeira infância. No ano 
passado, atendeu 2.711 fa-
mílias, provenientes de 35 
municípios . A ação faz par-
te de um dos eixos do Pro-
grama Mais Infância Ceará, 
desenvolvido pelo Gabinete 
da Primeira-Dama do Es-
tado, que consiste em três 
pilares: Tempo de Brincar, 
Tempo de Crescer e Tempo 
de Aprender.

O programa visa apoiar 
as famílias em condições 
de pobreza e vulnerabilida-
de social no cuidado e na 
educação de suas crianças 
de 0 a 3 anos e 11 meses, 
prioritariamente que ainda 
não tem atendimento à cre-
che. O Padin realiza visitas 
domiciliares, encontros co-
letivos e comunitários para 
acompanhar e orientar as 
mães, os pais e/ou os cui-
dadores das crianças nessa 
faixa etária.

PADIN amplia atendimento 
para 50 municípios em 2018

>> ESPECIALISTAS estarão, ao vivo, apresentando palestras sobre os temas e debatendo dúvidas e 
sugestões com os espectadores. 

Nesta manhã de segunda-
-feira, 26, no auditório da Es-
cola Municipal Dr. Pedro Sá-
tiro, uma turma de 350 alunos 
do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Vio-
lência - PROERD, recebeu 
certificado de participação do 
programa.

 Durante o segundo semes-
tre de 2017, esses alunos do 7º 
e 8º anos, das escolas munici-
pais Dr. Dário Batista More-
no (197 alunos) e Figueiredo 
Correia (153 alunos), recebe-
ram aulas e orientações sobre 
os perigos e maneiras de ofe-
recer resistência às pressões 
de companheiros e de pessoas 
estranhas e até mesmo a pres-

são inconsciente dos familia-
res em relação às drogas.

 Em Várzea Alegre, o 
PROERD tem como orienta-
dores o 1º Sargento Evandro 
Nunes Pereira e o 2º Sargento 
Aurélio Duarte de Almeida, 
da Polícia Militar, do Ronda 
do Quarteirão, do Crato.

 
Primeira turma

 Essa é segunda turma for-
mada pelo PROERD em Vár-
zea Alegre. A primeira turma, 
com 250 alunos do 5º e 6º 
anos, das escolas Dr. Dário 
Batista Moreno e Figueiredo 
Correia concluiu o curso no 
primeiro semestre de 2017, 
com certificação no mês de 
setembro.

 
Solenidade

 Nesta segunda-feira, o pre-
feito de Várzea Alegre, Zé Hel-
der (MDB), esteve na solenida-
de juntamente com o secretário 
de Educação, Paulo Danúbio, 

a coordenadora da Escola Dr. 
Dário Batista Morena, Ângela 
Bernardino, e a diretora da Es-
cola Figueiredo Correia, Flavia-
na Menezes, o Major da Polícia 
Militar, Oliveira, o Promotor de 
Justiça Thiago Freitas Camelo, 
vereadores e secretários da ad-
ministração municipal.

 Novas Turmas
 O prefeito Zé Helder co-

mentou que esse tipo de ati-
vidade, que trabalha a cons-
cientização das crianças e da 
juventude é muito eficiente 
para combater às drogas e à 
violência porque ensina o ca-
minho que essas crianças e 
jovens devem seguir. 

Para o prefeito, a meta 
em 2018, é fazer com que o 
PROERD chegue a todas as 
escolas da rede municipal de 
ensino.

PROERD capacita mais 350 alunos em Várzea Alegre
Assessoria de Comunicação

Reportagem: Marco Filho
Foto: Augusto César

>> TURMA Essa é segunda formada pelo PROERD em Várzea Alegre.
<< CONVÊNIO o secretário de Educação, Idilvan Alencar, e a primei-
ra-dama do Ceará, Onélia Santana, assinaram o convênio para expansão 
do programa em 15 novos municípios

A Escola de Ensi-
no  Filgueiras Lima, em 
Lavras da Mangabeira, 
completa 97 anos no dia 
25 de março.

A programação:
Dia 23/03/2018 sex-

ta-feira, 19:00h – Desfile 

Escola Filgueiras Lima - programação dos 97 anos

sábado, 08:00h – Missa em ação 
de Graças. Local: EEFM Filguei-
ras Lima. 09:00 – Coffee Break. 
(Donizete de Souza)

garota e garoto Filgueiras Lima, 
apresentação de dança, concur-
so de paródia, música, dramati-
zação de poesia. Dia 24/03/2018 
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O tempo passa mais 
devagar num relógio 

em movimento

Em 1905, Einstein publicou a sua Teoria da Relati-
vidade Restrita. Quase cem anos depois, resultados 
experimentais continuam a comprovar as suas previ-
sões e a mostrar que Einstein tinha razão.
Físicos alemães verificaram experimentalmente, e 
com uma precisão sem precedentes, uma das mais 
espantosas previsões da Teoria da Relatividade Res-
trita: a da dilatação do tempo, que diz, em termos mui-
to simples, que o tempo avança mais devagar num 
relógio em movimento em relação ao que acontece 
num relógio em repouso.
Esta propriedade do tempo foi muito popularizada 
através do paradoxo dos gémeos, exemplo sugerido 
pelo próprio Einstein: se um dos gémeos fosse envia-
do numa nave espacial a uma velocidade próxima da 
velocidade da luz, quando regressasse à Terra encon-
traria o seu irmão muito mais velho do que ele. Se-
ria como se o tempo passasse mais lentamente para 
quem viaja a velocidades muito grandes.
A experiência que agora confirma esta previsão de 
Einstein está descrita num artigo publicado recen-
temente na revista Physical Review Letters (http://
journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRev-
Lett.113.120405), e é o resultado de 15 anos de in-
vestigação de um grupo internacional de cientistas 
que inclui o Prémio Nobel Theodor Hänsch, director 
do Instituto Max Planck de Optica Quântica, em Gar-
ching, na Alemanha.
Para verificar o efeito da dilatação do tempo, os físi-
cos precisaram de comparar como o tempo avança 
em dois relógios: um parado e outro em movimento. 
Para este efeito, os investigadores usaram um acele-
rador de partículas no Centro Helmholtz GSI, em Dar-
mstadt, Alemanha, onde se estudam iões pesados.
Na experiência, os físicos usaram iões de lítio acele-
rados a um terço da velocidade da luz como relógio 
em movimento. Tecnologia de última geração, extre-
mamente precisa, permitiu aos investigadores medir 
as transições de electrões entre diferentes níveis de 
energia dentro dos iões de lítio em movimento. Es-
sas transições funcionaram como o tic-tac de um re-
lógio em movimento. Para o relógio em repouso, os 
cientistas fizeram as mesmas medições mas em iões 
lítio parados, o que permitiu comparar a velocidade 
nas transições electrónicas em cada um dos casos. 
Resultado: as transições electrónicas ocorriam mais 
lentamente nos iões em movimento.
Estas experiências sobre o efeito da dilatação do tem-
po não servem só para confirmar as previsões da me-
lhor teoria de que dispomos para descrever a gravida-
de e o tempo no Universo. Compreender a dilatação 
do tempo também tem implicações práticas no nosso 
dia-a-dia.
É que o Sistema de Posicionamento Global, vulgo 
GPS, funciona com o recurso a medições efectuadas 
por satélites em órbita da Terra, e o software que cal-
cula em diminutas frações de segundo, por exemplo, 
o posicionamento de um carro em movimento na Terra 
tem de ter em conta o efeito da dilatação do tempo. Se 
não o fizesse, o resultado que nos seria apresentado 
pelo nosso equipamento de GPS estaria errado em 
centenas de metros, o que o tornaria inútil. Este é um 
exemplo da aplicação da Teoria da Relatividade de 
Einstein no nosso dia-a-dia.

António Piedade
é comunicador e consultor
de projectos da Imprensa 

regional, publicou centenas de
artigos e crónicas

na imprensa portuguesa.O Governo do Ceará, por 
meio da Secretaria do Desen-
volvimento Econômico do Es-
tado do Ceará (SDE), assinou, 
nesta sexta-feira (23), durante 
a abertura do Fórum de Opor-
tunidades e Promoção da Cul-
tura Exportadora no Cariri, no 
Centro de Convenções do Ca-
riri, no Crato (CE), o Termo 
de Requalificação do Distrito 
Industrial do Cariri. O ministro 
Interino da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, Mar-
cos Jorge de Lima, encerrou o 
evento.

Com a assinatura, o distrito 
industrial da região vai passar 
por estudo de requalificação 
urbanística para adequação 
para uso múltiplo, agrupando 
outras atividades de pequeno 
porte, de serviços, equipamen-
tos públicos. O consórcio con-
templado vai elaborar o plano 
diretor da área, com investi-
mentos do Governo do Ceará 
no valor de R$ 1,33 milhão. 
Em um segundo momento, 
será realizado um estudo sobre 
as novas vocações empresa-
riais para a área.

De acordo com o secretá-
rio do Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado do Ceará, 
Cesar Ribeiro, a requalificação 
do Distrito Industrial do Cari-
ri, autorizada com recursos do 
MAPP pelo governador Cami-
lo Santana, vai incentivar cada 
vez mais o desenvolvimento da 
indústria, comércio e serviços 
da Região do Cariri. O Distrito 
Industrial é localizado estrate-
gicamente entre as cidades do 
Crato, Juazeiro e Barbalha.

Realizado pelo Governo do 
Ceará, por meio da Secretaria 
do Desenvolvimento Econô-
mico (SDE), e pelo Ministério 

da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC) e sua 
Secretaria-Executiva do Con-
selho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação 
(CZPE), o Fórum de Oportu-
nidades e Promoção da Cul-
tura Exportadora no Cariri, 
apresenta discussões acerca de 
importância do comércio exte-
rior para a competitividade das 
empresas e também apresenta 
a estrutura do Governo do Ce-
ará e do Governo Federal para 
dar suporte aos interessados 
em fazer comércio exterior.

“A intenção é trazer as 
oportunidades, a cultura expor-
tadora, os caminhos de acesso 
ao mercado internacional. O 
governador Camilo Santana 
tem feito um trabalho muito 
grande em abrir o Ceará para 
o mundo, através dos hubs de 
conexão aérea, marítima e tele-
comunicações. E o que a gente 
tem que fazer agora é fortale-
cer a indústria local fazendo 
com que todos esses projetos 
gerem oportunidades de ne-
gócios no interior do Estado, 

principalmente a região do 
Cariri que é tão importante pro 
estado do Ceará”, disse disse 
Cesar Ribeiro, titular da SDE.

Órgãos como o MDIC; a 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil); o Com-
plexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), com o Porto do 
Pecém e a Zona de Processa-
mento de Exportação do Cea-
rá (ZPE Ceará) apresentaram 
suas estruturas e soluções que 
visam estimular a exportação.

Papel da ZPE
O ministro Interino da In-

dústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Jorge de 
Lima, destacou o papel das 
Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE) no incentivo 
às exportações e o recorde nas 
exportações cearenses no ano 
de 2017.

“As ZPEs oferecem áreas 
com segurança jurídica, incen-
tivos tributários e procedimen-
tos burocráticos simplificados. 
Hoje no Brasil temos 26 uni-

dades autorizadas, das quais 
19 encontram-se em efetivo 
processo de implantação, em 
17 estados. A ZPE do Pecém 
se destaca como um exemplo 
concreto de sucesso deste re-
gime e, segundo o Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econô-
mica do Ceará, em 2017 as ex-
portações do estado cresceram 
62,5% em relação ao ano ante-
rior”, disse o ministro Marcos 
Jorge.
Exportações cearenses

Pela primeira na história, o 
Ceará vez superou em US$ 2 
bilhões em exportações, atin-
gindo a marca de 2,1 bilhões 
de dólares em 2017. Em re-
lação ao ano de 2016, repre-
senta crescimento de 62,5%. 
Nesse resultado, o destaque 
foi para o setor Indústria. Em 
2017, a exportação de produ-
tos industrializados cresceu 
83%.Os principais produtos 
exportados foram: ferro fun-
dido e aço, calçados, frutas, 
peles e couros, sucos de fruta 
e combustíveis.

Governo do Estado do Ceará assina termo para 
requalificação do Distrito Industrial do Cariri

Release de Paola Vasconcelos
Assessoria de Comunicação

da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico

do Ceará

<< ASSINATURA  do termo de requalificação do Distrito Industrial do Cariri com as preseças de todos 
da mesa, destacando o ministro da indústria e comércio Marcos Jorge de Lima, o secretário de desenvolvimento 
econômico do Ceará Cesar Ribeiro, o prefeito de Juazeiro Arnon Bezerra, secretário do Crato Luiz Carlos

A Gazeta de Notícias 
é uma trincheira de luta pelo desenvolvimento 

regional e por uma boa qualidade
de vida para o caririense.

Participe, escreva com  sugestão de reportagens através do 
e-mail, facebook ou por telefone (88) 99251 6009

Prefeitura de Juazeiro aciona “Força Tarefa” 
para recuperar estragos deixados pelas chuvas

As chuvas recentes deste 
período invernoso foram sufi-
ciente para revirar calçamentos, 
remover asfalto e causar gran-
des estragos em várias ruas da 
cidade. Na manhã desta quarta-
-feira (14), um caminhão ca-
çamba caiu em um buraco que 
se formou na Avenida Padre 
Cícero, próximo ao Teatro Mar-
quise Branca. O trecho foi re-
centemente reformado para dar 
acesso ao Anel Viário, que liga 
Juazeiro à Crato.

O asfalto cedeu com o peso 
do veículo, que ficou preso pela 
roda traseira. A carga de areia 

espalhou-se sobre a pista, que 
foi interditada em parte. 

A Prefeitura cuidou para a 
recuperação do trecho. A Pre-
feitura Municipal informou 
que imediatamente as equipes 
do Departamento Municipal de 
Trânsito (Demutran) isolaram a 
área e organizaram o trânsito. 
Por volta das 11h10 o caminhão 
com carregamento de areia foi 
retirado e, em seguida, inicia-
da a recuperação da via. Neste 
momento, trabalhadores se en-
contram no local para consertar 
a área e liberar normalmente o 
fluxo de veículos.

A ‘Operação Inverno’ pla-
nejada em outubro, está sendo 
excetuada desde o mês passa-

do com o intuito de cocorrer as 
áreas mais críticas da cidade, 
com os serviços de recupera-
ção, que inclui desde a retirada 
de lixo, lama, areia, até a ter-
raplanagem e melhoria do cal-

çamento das áreas penalizadas 
pelas chuvas. Ao todo, estão 
nas ruas 17 veículos de grande 
porte, além de tratores, retro-
escavadeiras, pá mecânica, e 
mais de 50 homens.

Release com foto da
Prefeitura e da Redação

<< PREFEITO Arnon Bezerra está acompanhando pessoalmente 
todos os trabalhos da “Força Tarefa”
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HÁ 20 ANOS
EM CIRCULAÇÃO

AZG ETA
A cada quinzena são enviados mais de 10.000 E-mails comunicando a leitores
empresas, instituição bancárias e universidades a saída de mais uma edição
da Gazeta de Notícias com suas páginas de livre acesso na Internet.

Através das Redes sociais, principalmente o Facebook, grupos do WhatsApp
e Messenger é enviada a edição mais recente com acesso livre a todas às
páginas.

As repartições públicas: Ministérios, inclusive o Ministério Público Federal, 
Polícia Federal, Justiça Federal, Gabinete da Presidência da  República,
Secretaria de Comunicação Social em Brasília recebem as edições da
Gazeta de Notícias.

As secretárias de Estado, Casa Civil, Palácio da Abolição, Gabinete do
governador, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado do
Ceará, Prefeituras e Câmaras municipais também recebem a Gazeta de Notícias

Na Região Metropolitana do Cariri e nas cidades vizinhas: prefeituras e câmaras,
circulam 2.500 exemplares impressos da Gazeta de Notícias

INFORMES
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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

Aline Maria
“A razão porque as 

pessoas desistem tão 
rapidamente é porque 
elas tendem a olhar 
para quão distante 
estão do objetivo, ao 
invés de olhar para o 
quanto já se distan-
ciaram do início.”

Já trepei na cumeeira
De lá espiei o chão
E na hora de coisar
Dispensei o meu colchão
Eu gosto duma zoeira
Mas nunca fui Zé Limeira
Pois é muita pretensão.

Eu já briguei com diabo
Fiz as pazes com Jesus
Com medo do satanás
Eu fiz o Sinal da Cruz
Lá no confessionário
Levei pro senhor vigário
Prato e meio de cuscuz.

Eu parti a rapadura
Dela fiz pé-de-moleque
Acabei na sepultura
Meu carro perdeu o breque
Num dia de pouco vento
Eu me escanchei num jumento
E me abanei com um leque.

Não tenho medo de arame
Não sendo ele farpado
Pulei cerca de faxina
Pra ver um cabra safado
Quando ele deitou no chão
Esbarrou num cansanção
E brochou lá no cercado.

Chico Alberto presente nos eventos 
pelo desenvolvimento de Juazeiro

Francisco Alberto Bezerra 
- Chico Alberto, presidente do 
Sindilojas, por sua dedicação a 
Juazeiro do Norte é uma figu-
ra sempre presente aos eventos 
para o desenvolvimento e pro-
gresso da terra do Padre Cícero. 
Na foto com o jornalista Luiz 
José dos Santos > Gazeta de No-

tícias, por ocasião da assinatura 
de uma ordem de serviço para 
reforço do pátio de manobras 
do Aeroporto Regional Orlando 
Bezerra, onde compareceram o 
prefeito Arnon Bezerra, gover-
nador Camilo Santana e o mi-
nistro dos transportes Maurício 
Quintela Lessa.

Um jovem perguntou: “Vovô, como você viveu antes?
Sem tecnologia
Sem smartphones
Sem internet
Sem computadores
Sem tvs plasma ou led
Sem redes sociais
Sem drones
Sem celulares, tablets, notebook e laptop? “

O vovô respondeu: 
“Como a sua geração vive hoje:
Sem orações
Sem compaixão
Sem honra
Sem respeito
Sem vergonha
Sem esforço
Sem responsabilidades
Sem modéstia”

“Nós, as pessoas nascidas no século passado, somos abençoadas.
Nossa vida é prova viva.
- Enquanto andávamos de bicicleta, não usávamos capacetes.
- Depois da escola, jogávamos até o anoitecer no bairro, sem 
medo.
- Nós brincávamos com amigos reais, não com amigos da internet.
- Se tivéssemos sede, beberíamos água da mangueira, não engar-
rafados.
- Não havia perigo de compartilhar o mesmo copo de suco com 
quatro amigos.
- Não ganhamos peso comendo junk food.
- Nem nos aconteceu nada caminhando com os pés descalços.
- Nunca usamos um suplemento para nos manter saudáveis.
- Nós costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincar 
com eles.
- Os pais não eram ricos. Eles davam amor, não coisas materiais.
- Não tínhamos telefone, celulares, DVD, Play Station, Xbox, 
jogos de vídeo, computadores pessoais, internet, redes sociais - 
nós tínhamos amigos reais.
- Nós visitávamos a casa de nossos amigos sem termos sido 
convidados e apreciávamos a refeição com eles.
- Os parentes viviam nas proximidades para aproveitar o tempo 
da família.
- Podemos estar em fotos em preto e branco, mas você pode 
encontrar memórias coloridas nessas fotos.
- Somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos 
a última geração que ouviu seus pais, avós e tios. Também res-
peitamos mestres, professores e o pastor.
Somos uma edição LIMITADA! Todos os dias somos menos. 
Aproveite enquanto você pode.
Aprenda conosco.
E tenha em mente que nos deu muito trabalho construir este país 
que, hoje, eles estão destruindo!

Dois mundos e duas gerações

Besterol
A lua nasceu bonita
Por detrás lá do serrote
Eu sei que você tem sede
Mas eu vou quebrar o pote
Eu gosto de cobra cega
A que enxerga não me pega
Porque só come caçote.

Quando a seca sapecava
O povo do meu sertão
Eles vinham pra São Paulo
Em busca de salvação
Agora a coisa mudou
São Paulo também secou
Quem me disse foi São João.

Perereca saltitante
Só cai em boca de cobra
Cobra atrás de perereca
De tamanho ela dobra
Na bunda de cangaceiro
Vira o maior salseiro
Um juiz assina a obra.

Estes versos sem sentido
Pra fazer tive razão
Já estou de saco cheio
Só se fala em ladrão
O povo besta brigando
E o político tentando
Se firmar na profissão.

Tu desces lá da montanha
E deslizas sem parar,
Marulhando, marulhando,
Caminhando para o mar.

Em Portugal, hospedei-me,
Em Arcos de Valdevez,
Andei pelas suas praças,
Banhei-me no rio Vez.

Foram dias de alegria,
Temperado estava o clima,
Vi de perto o rio Vez,
Desembocando no Lima.

Oh Lima tão decantado,
Pelo vate João de Lemos,
Vi tuas águas cortadas
Por regatas com seus remos!

Descansei à tua margem,
Sob u’a árvore florida,

Contemplando-te encantado,
Cheio de vigor e vida.

Mais de dois séc’los se foram,
Desde que em verso solene,
João de Lemos te exaltou
E ainda hoje és perene.

Passando assim gracioso,
Cristalino e tão gentil,
Quanta diferença exibes,
Dos rios do meu Brasil.

Por culpa do ser humano
Muito rio aqui morreu,
Outros estão arquejando
Com águas da cor de breu.

Meditando este absurdo,
Perco o sossego e a calma
Pois mais feridos que os rios,
Mais ferida está minh’ alma.

Rio Vez
Edésio Batista é bancário 

aposentado e poeta cordelista
da Academia dos

Cordelistas do Crato

Estava os dois na jinela namorando e dando cheiro, 
quando Maria progunta: Ou Juca pru que é que a lua sis-
conde pur detraz do nevoeiro? Maria! toda vez que a lua 
ispia e vê nois dois na jinela isconde o seu quilarão pru 
que cá no sertão tu é mais bunita que ela.
Casaram os dois e seis meses depois a merma progunta 
Maria torna a fazer: Ou Juca pru que é que a lua siscon-
de pur detraz do nevoeiro? Ao que Juca responde: Pro-
gunta mais abrutada, num tá vendo que vai chover.

Poesia do “Programa Coisas do Meu 
Sertão” do memorável Eloi Teles na
hoje extinta Rádio Araripe do Crato

Luiz Carlos Saraiva, presi-
dente do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Susten-
tável, foi o representante do 
Crato no Fórum de Oportuni-
dades e Promoção da Cultura 
Exportadora no Cariri promo-
vido no Centro de Conven-
ções do Cariri pelo Governo 
do Estado com a presença do 
ministro. Em sua intervenção 
Luiz Carlos lembrou que seja 
criada uma associação dos 
produtores de artesanatos, 
para que juntos facilitem o en-
vio desses produtos para fora. 
Em sua fala, o assessor frisou 
que o conselho está a dispo-

sição de empreendedores que 
tenham interesse no assunto.

A importância do Forum 
se deu com a presença do mi-
nistro da indústria, comércio 
Marcos Jorge, além do secre-
tário estadual de desenvolvi-
mento econômico, Cesar Ri-
beiro, da secretária-executiva 
do Conselho Nacional das 
Zona de Processamento de 
Exportação  Thaíse Dutra, do 
prefeito de Juazeiro do Norte, 
Arnon Bezerra, o secretário de 
desenvolvimento econômico e 
inovação, Michel Araújo, entre 
outras autoridades e empresá-
rios da região.

Luiz Carlos representou o Crato 
no Fórum de Oportunidades e 
Promoção da Exportação no Cariri

Everton Siqueira é destaque
O vereador 

presidente da 
Câmara Muni-
cipal de Barba-
lha aniversaria 
nesse dia 1º de 
março e é des-
taque por ser 
um político jo-
vem e compe-
tente visto em 
seu trabalho 
como  chefe 
do legislativo e 
junto ao povo. 
Na foto, ao lado 
de sua esposa 
Júlia Luna, ambos de tradicio-
nais famílias barbalhense. Vevé 
Siqueira, como e familiarmente 

conhecido, desponta com um 
futuro político promissor para o 
município de Barbalha.

Não basta saber ler que ‘Eva viu a 
uva’. É preciso compreender qual a 

posição que Eva ocupa no seu contexto 
social, quem trabalha para produzir a 
uva e quem lucra com esse trabalho.
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Com a reforma da Praça Padre Cícero,
o coração da cidade vai bater mais forte.

O ano novo começou em 
Juazeiro do Norte com uma 
ótima notícia: a reforma da 
praça central da cidade, cons-
truída pelo seu fundador e que 
hoje tem seu nome. Orçada 
em R$ 4,5 milhões, a refor-
ma da Praça Padre Cícero vai 
resgatar muito do traçado ori-
ginal do logradouro em suas 

Todas as escolas reformadas
em quatro anos. Prefeitura começa
a cumprir o compromisso.

Hospital Maria Amélia
será reformado

Na gestão do Prefeito Arnon Bezerra, 
Educação é prioridade. Para a Secretária de 
Educação, Maria Loureto de Lima, “elevar os 
índices na qualidade de ensino nas escolas pú-
blicas municipais de Juazeiro do Norte passa, 
entre outras iniciativas, por dar aos alunos e 
professores as melhores condições possíveis 
para exercer suas atividades.”

Neste sentido, a prefeitura já começou a 
cumprir seu compromisso de reformar as 95 
escolas do município. As obras já foram ini-
ciadas em 8 unidades de ensino e até o início 
de julho mais 42 entrarão em reforma.

Em reunião com o Governador do Esta-
do, Camilo Santana, o Prefeito Arnon Bezerra 
conseguiu junto ao governo do Estado a libe-
ração de cerca de R$ 4 milhões de reais para a 
reforma do hospital pediátrico, obra importan-
te para melhorar o atendimento à saúde da po-
pulação infantil. Único voltado para este fim 
em toda a região do Cariri, a meta é tornar o 
hospital uma referência em atendimento.

Operação Inverno:
a prefeitura cuidando de você.

rias para reduzir o impacto da 
quadra invernosa no cotidia-
no da população e acelerar as 
obras de recuperação nas vias 
públicas. 

O Prefeito Arnon Bezerra 
tem acompanhado pessoal-
mente os serviços realizados, 
ouvindo a população afetada. 

TUDO ISTO E MUITO MAIS
 ■ Semasp inicia limpeza do Parque 
Ecológico das Timbaúbas.

 ■ Rede municipal de ensino conclui 
ano letivo de 2017 no prazo 
previsto.

 ■ Parque Ecológico das Timbaúbas  
recebe plantio de duas mil 
mudas.

 ■ Juazeiro do Norte registra 
crescimento em exportações
e importações em janeiro.

 ■ SEAGRI implanta horta para 
Restaurante Popular.

 ■ Inscrições para a Meia Maratona 
Padre Cícero encerraram-se em 
poucos dias.

O que está sendo feito 
 ◆ Climatização de todas as salas
de aula
 ◆ Obras de acessibilidade
 ◆ Novas instalações elétricas
e sanitárias
 ◆ Recuperação de pisos e pintura
 ◆ Fogões, geladeiras, freezers,
liquidificadores e armários novos.
 ◆ Novas carteiras industriais
 ◆ Entre outros.

Famílias que tiveram suas ca-
sas atingidas pelos efeitos das 
chuvas estão sendo atendidas 
pelos técnicos da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Trabalho e pela Defesa Ci-
vil. É a prefeitura cuidando de 
você.

Problemas de infraestrutu-
ra que já vêm de muito tempo 
provocam grandes transtornos 
às cidades brasileiras durante 
o período de chuvas e em Jua-
zeiro do Norte não é diferente. 
Por isso, a prefeitura instituiu 
a Operação Inverno, somando 
esforços de diversas secreta-

50 leitos. E muito mais.
 ◆ Ampliação de 20 para 50 leitos
 ◆ 2 Salas de cirurgia
 ◆ Sala de medicação com 40 poltronas
 ◆ Refeitório para pacientes
e funcionários
 ◆ Estação de tratamento de água
 ◆ Urgência pediátrica 
 ◆ Entre outros.

Editado sob responsabilidade da Secretaria Especial de Comunicação do município.

alamedas, bancos, ilumina-
ção e jardins, mas com maior 
acessibilidade. 

O projeto, que está sendo 
executado numa área de mais 
de 3.000 m², terá ainda uma 
área de convívio com bares e 
restaurantes no local onde se 
encontra o terminal rodoviá-
rio, que será deslocado.  

Em reunião com os se-
cretários Luís Ivan, de Meio 
Ambiente, e Gizele Menezes, 
de Infraestrutura, os comer-
ciantes permissionários que 
trabalham no local receberam 
a garantia de que a reforma 
vai valorizar suas atividades e 
preservar seus direitos.

   A praça sempre foi o 
cartão postal da cidade e se 
encontrava abandonada.”

Rafael Nascimento, comerciante.

   Vamos ter de nos 
adaptar, mas vai ser 
melhor.”

Luiz Carlos Santos, permissionário. 

    A obra vai afetar 
o comércio e o trânsito, 
mas o projeto é excelente. 
Quando estiver concluído, 
todos vão aprovar.”

Reginaldo Vieira, mototaxista. 

Salas de aula climatizadas: mais conforto, melhor aprendizagem.

Força-tarefa da prefeitura tem agido rápido
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Projeto da fachada do novo hospital

A reforma conta com apoio do Governo do Estado
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