
Página na WEB: https://gazetadenoticiasdotcom.files.wordpress.com

E-MAIL: gazeta@folha.com.br
Nº 313 -  15 A 30 DE MAIO DE 2018

EXEMPLAR R$ 1,50

GAZETA
de notícias

Fundação Frei Carlos institui o “Prêmio Jornalista 
João Brígido” para destacar Personalidades do Cariri

João Brígido dos Santos 
nasceu em São João da Barra 
município do Espírito Santo 
que depois passou a pertencer 
ao estado do Rio de Janeiro, 
em 3 de dezembro de 1829 e 
morreu em Fortaleza, 14 de 
outubro de 1921. Por toda sua 
vida nunca ficou definido se 
era capixaba ou carioca. Foi 
um político, cronista, jorna-
lista, advogado, historiador e 
maçom brasileiro. É o patrono 
da Cadeira nº 17 do Instituto 
Cultural do Cariri.

Filho de Ignácio Brígido 
que saiu de São João da Bar-
ra e veio morar no Ceará. João 
Brígido criou-se no sertão do 
Ceará, onde seu pai exercia a 
função de funcionário na Pro-
motoria Pública de Baturité, 
Icó e Cedo. João Brígido obte-
ve êxito através de concurso na 
cadeira de letras no município 
de Jardim, exercendo a fun-
ção de professor aos 20 anos. 

Casou-se aos 21 anos de idade.
Foi um dos responsáveis 

pelos primeiros estudos e pu-
blicações a respeito da histó-
ria do Ceará, junto com Tris-
tão de Alencar Araripe, Pedro 
Theberge e Tomás Pompeu de 
Sousa Brasil.

Iniciou sua atividade como 
jornalista muito cedo, no jornal 
“O Araripe,” fundado por ele 
mesmo na década de 1850, na 
cidade do Crato. 

A partir de então se tornou 
um jornalista intrépido em 
defesa do povo. Em 1861, já 
morando em Fortaleza, Fun-
dou o jornal Unitário em 1903, 
principal veículo de oposição à 
oligarquia de Nogueira Accio-
li, em um momento de sua vida 
em que ele retornava à sua po-
sição de monarquista após as-
sistir aos mesmos escândalos 
que o grupo político de Accioli 
já vinha cometendo há déca-
das.                              Pág. 03

<< JORNALISMO João Brígido com o jornal ”O Araripe” em 
1850 deixou como legado a força e a intrepidez do jornalis-
mo interiorano.

A SAAEC desconsidera Lei das licitações 
e contrata a FUNDETEC por R$ 40 mil

Avenidas de Juazeiro do 
Norte são iluminadas 
com lâmpadas de Led

Barbalha abre festejos 
a Santo Antônio com 
carregamento do Pau 
da Bandeira

Hospital Regional 
do Cariri volta a ser 
destaque nacional por 
modelo de gestão

Asfalta da Rodovia 
Umarizeira/Cariús 
atinge 71% de execução

Juazeiro supera meta com 
mais de mil atendimentos 
odontológicos no primeiro 
trimestre de 2018

A SAAEC Sociedade Anô-
nima de Água e Esgoto do Cra-
to desrespeita a Lei 8.666 das 
licitações e contrata a FUNDE-
TEC – Fundação de Desenvol-
vimento Tecnológico do Cariri 
para prestar serviço com estu-
do de capacidade financeira do 
consumidor de água e suportar 
os abusivos aumentos nas con-
tas. A SAAEC é uma autarquia 
do município, mas é um ente da 
Prefeitura Municipal e ao pre-
feito deve obediência.

Numa reviravolta e desin-
teresse da Câmara Municipal 
a SAAEC criou o Conselho 

Municipal de Água e Esgoto 
do Crato, deixando os vereado-
res, fiscais do município, sem 
nenhum poder de reclamar e 
fazer objeções aos aumentos 
nas tarifas de água no municí-
pio. Consta que em menos de 
dois anos a SAAEC majora sua 
tarifa de água em 107%. Sendo 
52% em janeiro de 2017, 40% 
para o próximo mês de junho 
de 2018 e 15% para junho de 
2019. Isso em livre arbítrio por-
que a Câmara do Crato não tem 
mais nenhum poder de legislar 
sobre a SAAEC. A direção da 
SAAEC justifica os abusivos 

aumentos pela 
inadimplência 
dos consumi-
dores que che-
ga a superar 
R$ 1 milhão de 
reais em con-
tas atrasadas e 
a empresa não 
está equipada 
para proceder 
interrupção no 
fornecimento 
de águas aos 
retardatários.  
Leia detalhes 
na página 05.
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CASARÃO
De olho
no melhor
combustível 
para seu carro 

Em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha
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EDITORIAL

Foi uma tragédia 
anunciada

O primeiro marco postal
do Mundo

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

Por que os políticos não fazem 
as coisas certas?

Em 1500, ano que Pedro Álva-
res Cabral descobriu – a 22 de Abril, 
– o Brasil, Tristão de Ataíde ia em 
viagem para a Índia, mas naufragou, 
em pleno Oceano Indico.

A custo, alcançou terra firme. 
Por coincidência, era o mesmís-
simo local onde treze anos antes, 
Bartolomeu Dias, havia desembar-
cado, e realizado o excelente negó-
cio de trocar um boi, por simples 
barrete vermelho, que tanto agra-
dara aos indígenas.

Acomodado, o melhor que sou-
be e pode, em terras de Natal, resol-
veu escrever carta, narrando a triste 
situação, e o modo como ocorreu 
a tragédia; e colocou-a no bojo de 
árvore, que ai existia, e existe.

Abertura natural, que permitia 
proteger a missiva, das intempé-
ries, e facilitava a deteção, pela 
marinhagem, que por lá passasse.

O local, por ser perto de fonte de 
água potável, já era conhecido dos 
navegadores portugueses, que nas 
viagens que faziam à Índia, abaste-
ciam-se, ali, de água e verduras.

Decorrido um ano, após o 
naufrágio de Tristão de Ataíde, o 
comandante João da Nova, indo a 
caminho da Índia, desembarcou 
nesse local, da Baia das Morsas, 
para encher as pipas, de água 
fresca.

Ao perpassar pela árvore, repa-
rou que havia qualquer coisa de-
positada na cavidade do tronco, e, 
aproximando-se, encontrou a carta.

Leu-a, cuidadosamente, e as-
sentou, para assinalar o aconteci-
mento, mandar erguer, no local, 
pequena capela, que serviu, mais 
tarde, de ponto de referência, para 
os navegadores abastecerem-se de 
água abundante e potável

A missiva de Tristão da Ataíde 
veio lembrar, que se podia, para en-
curtar a distância, utilizando a ár-
vore como marco de correio.

Desde então, os navios que iam 
para a Índia, deixavam o “ correio”, 
na abertura natural da árvore, e le-
vantavam a que se destinava a ter-
ritório indiano; quando os barcos 
regressavam a Portugal, recolhiam 
a correspondência endereçada à 
Metrópole.

Poupava-se, assim, tempo, e 
permitia que as cartas chegassem 
mais rapidamente ao destino.

Essa árvore, foi, quiçá, o pri-
meiro marco de correio, que exis-
tiu, e ficou conhecida, pelos ingle-
ses, por: Post-Tree.

No local existe placa evocati-
va, onde é lembrado o naufrágio de 
Tritão de Ataíde e a existência do 
primeiro marco postal em África e 
no mundo.

O prédio de 24 andares, pertencente à 
União e ocupado por invasores, desaba em 
incêndio no centro de São Paulo. Uma tragé-
dia anunciada que  a prefeitura, por incom-
petência e negligência, não soube evitar.

 Administrar uma cidade requer acima 
de tudo competência e responsabilidade. 
Ser político apenas ou  portador de alguns 
cursos acadêmicos não  credencia quem 
não tem experiência administrativa. E o re-
sultado desses engomadinhos à frente da 
administração pública já é bastante conhe-
cido.

 Muitos prédios abandonados da União, 
dos estados e municípios existem pelo país 
afora sem que as autoridades tomem medi-
das preventivas para impedir tais ocorrên-
cias. No entando, quando ocorre  um fato 
como  o de São Paulo, geralmente o res-
ponsável pelo patrimônio público tenta tirar 
o corpo fora com evasivas as mais estultas, 
como agora se ouviu do atual prefeito de SP, 
Bruno Covas: “Não cabe à prefeitura retirar 
as pessoas do local. O pedido de reintegra-
ção de posse tem quer ser feito pelo dono 
do prédio.”

 Mesmo que os invasores não permitis-
sem, a prefeitura tem a responsabilidade de 
fazer a vistoria no prédio, visando a preser-
var a vida de seus habitantes, bem  como a 
integridade física e funcional do imóvel, para 
que não ocorresse fato da espécie, com 
sensíveis prejuízos também  aos  proprietá-
rios de imóveis  da circunvizinhança atingi-
dos pela tragédia.

 O Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão (MP) disse em nota 
que o prédio não estava na programação de 
vendas de imóveis da União. “Ao contrário, 
ele foi cedido provisoriamente pela Secre-
taria do Patrimônio da União (SPU/MP) à 
prefeitura do município de São Paulo, em 
2017, e a previsão é que seria utilizado para 
acomodar as novas instalações da Secreta-
ria de Educação e Cultura de São Paulo”.  
Portanto, como cessionária, a prefeitura 
tem sim responsabilidade pelo ocorrido, por 
negligência ao não vistoriar, como devia,  o 
prédio.

 Ora,  em caso de resistência dos in-
vasores à vistoria,   a prefeitura deveria ter 
pedido autorização judicial para procedê-la, 
o que, certamente, não seria negado, pois 
se tratava de medida profilática para garantir 
o perfeito estado de preservação física do 
imóvel e de sua habitabilidade. Não proce-
dendo dessa forma, a prefeitura errou e, por-
tanto,  deveria ser penalizada, ela e a União 
por ser dona do imóvel, a indenizar aqueles 
que sofreram prejuízos.

 Assim, carece de sustentabilidade a 
evasiva do prefeito Bruno Covas de que “ A 
prefeitura fez o limite do que poderia fazer. 
Não podemos obrigar as pessoas a sair”. 
Com efeito, ninguém pode obrigar os invaso-
res a sair sem o devido processo legal, mas 
com uma autorização judicial nas mãos, a 
prefeitura poderia perfeitamente ter procedi-
do à vistoria e evitado toda essa tragédia. 

 A tragédia de SP serve para reflexão 
acerca do abandono dos prédios públicos, 
no país, suscetíveis a invasões de sem-
-teto  e correlatos. Os prédios públicos ja-
mais poderiam ficar ociosos, abandonados 
e se deteriorando, pois ali está aplicado 
o dinheiro dos contribuintes. Se o prédio 
público não tem mais finalidade, seja por 
envelhecimento e deterioração ou por não 
interessar mais ao patrimônio, a sua alie-
nação pública deveria ser imediatamente 
autorizada.

 Por outro lado,  enquanto um prédio 
público estiver sob a responsabilidade do 
poder publico, este jamais poderia negli-
genciar o seu dever de proteção ao imó-
vel, sob pena de punição dos funcionários 
responsáveis e  governos.

Quem entende a cabeça 
dos políticos que exercem 
cargos eletivos? São raros 
os que seguem os ditames 
das leis. Regra geral há uma 
preocupação mínima em se 
portar com lisura e probida-
de. Será que eles não pensam 
em reputação, pelos menos 
junto à família, pais, irmãos, 
esposa, filhos e netos? Não 
pensam que um filho ou neto 
vai enfrentar nas escolas ou 
no trabalho dedos em riste 
apontando como filho de um 
corrupto e/ou ladrão? Sabe-
mos que é nesse clima que 
vivem as famílias dos políti-
cos. Num desfecho mais gra-
ve é humilhado e constrangi-
do quando é preso, julgado e 
condenado. Será que não há 
momentos de reflexões pe-
sando e medindo que suas 
maléficas ações não valeram 
a pena. Parece que não, por-
que as prisões não têm servi-
do de exemplo, todo dia apa-
recem novos casos de roubos 
e a corrupção corre solta no 
Brasil.

Se não houvesse corrup-
ção as cidades brasileiras te-
riam suas ruas pavimentadas 
com pedrinhas de brilhantes, 
porque o Brasil é uma Nação 
riquíssima em toda sua di-
mensão. O difícil nessa terra 
de Cabral, o navegador por-
tuguês, é encontrar um ente 
sem roubo ou corrupção. Ti-
rar vantagens em tudo está 
no DNA do brasileiro. Nunca 
está satisfeito com o que tem 
nem com o que ganha.

O Brasil é uma Nação 
complicada a partir de suas 
leis casuísticas. É regida por 

um sistema democrático que ex-
trapola todos os limites da serie-
dade e da responsabilidade. O 
brasileiro quer que democracia 
tenha sinônimo de anarquismo 
onde vale a oposição ao regime e 
as leis. Quer que prevaleça como 
o enredo da história:

Conta-se que um anarquista 
perdeu-se em alto mar após um 
naufrágio de um navio em que 
viajava. Depois de quase morrer, 
foi resgatado e conseguiu chegar 
em terra, onde foi recebido por 
nativos da região. Ao acordar, fa-
lou às pessoas que lhe rodeavam: 
“Obrigado por me salvarem. Mas 
se aqui há governo, sou contra!”, 
ou “Hay gobierno? Se hay, soy 
contra!”

Dizer que um político é cor-
rupto virou rotina e até parece 
que é uma palavra que enalte-
ce seu desempenho. Enquanto 
isso o povo vai se acostumando 
e achando normal a famigerada 
prática do roubar.

Foi atribuída ao ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso a 
história de que o político brasilei-
ro rouba para em seguida  gritar: 
“pega ladrão.”

Hoje a prática do “roubar” está 
tão comum que quando flagrado, 
preso, julgado e condenado o me-
liante quer colocar a culpa no juiz 
insistindo na velha e esfarrapada 
desculpa: “Sou inocente isso é 
uma perseguição da justiça.”

Dizer que somos todos políti-
cos desonestos pode até ser uma 
afronta, mas se você for comprar 
um produto qualquer e lhe for 
oferecido dois preços com nota 
fiscal é R$ 100,00 e sem Nota 
Fiscal é R$ 80,00, vem logo a 
evidência, compro pelo valor de 
R$ 80.00.

O governo Michel Temer com 
os seus erros está  dando chances 
ao assanhamento do moribundo PT, 
que deixou o país à beira da bancar-
rota e a Petrobras endividada.

O governo em vez de enxugar 
o excrescente gasto nos Três Po-
deres, para subsidiar a economia 
nacional,  preferiu solver a dívida 
da Petrobras onerando a despesa 
dos transportadores da produção 
nacional, bem como dos consumi-
dores, com os sucessivos abusos de 
aumentos de preços dos derivados 
de petróleo, com reflexos negativos 
no bolso de todos.

Trata-se de governo fraco, in-
sensível e que revelou incompe-
tência ou má vontade de negociar 
tempestivamente com os  repre-
sentantes  dos caminhoneiros, que 
já davam sinal  insatisfação. Por-
tanto, o governo, ao subestimar a 
força da categoria, assumiu a res-
ponsabilidade de indenizar  aque-
les  que foram prejudicados pela 
paralisação.

Se  a paralisação dos caminho-
neiros fosse injusta, ilegal ou uma 
ação deliberada para desestabilizar 
a autoridade do presidente da Re-
pública, o governo não deveria ter 
cedido em nada. Se cedeu é porque 
reconheceu o seu erro, ficando, as-
sim, desmoralizado.

Desta forma, sem outra inter-
venção  para (1) botar ordem no 
país; (2) fazer uma varredura nessa 
cambada política e punir com rapi-
dez os larápios da República; (3) 
sacudir o Congresso Nacional re-
pleto de corruptos; (4) mudar a for-
ma de preenchimento dos membros 
do STF; (5) desinchar os gastos 
dos Três Poderes etc.,  a eleição do 
novo presidente da República não  
vai adiantar nada.

O país está doente e precisa ur-
gentemente de um remédio amargo. 
Ninguém de sã consciência deseja 
governo militar, mas a situação em 
que está o país requer um governo 
de pulso, de ordem e progresso, 
nem que seja por pouco tempo.

Se a paralisação dos caminhoneiros era 
ilegítima, por que o governo cedeu?

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

LEIA a
Gazeta de Notícias

para saber distinguir as coisas

Júlio César é Cardoso
Bacharel em  Direito 
reside no Balneário 

Camboriú-SC 
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Várzea Alegre estranha
OPINIÃO

João Brígido dos Santos 
nasceu em São João da Barra 
município do Espírito Santo 
que depois passou a pertencer 
ao estado do Rio de Janeiro, 
em 3 de dezembro de 1829 e 
morreu em Fortaleza, 14 de 
outubro de 1921. Por toda sua 
vida nunca ficou definido se 
era capixaba ou carioca. Foi 
um político, cronista, jorna-
lista, advogado, historiador e 
maçom brasileiro. É o patrono 
da Cadeira nº 17 do Instituto 
Cultural do Cariri.

Filho de Ignácio Brígido 
que saiu de São João da Bar-
ra e veio morar no Ceará. João 
Brígido criou-se no sertão do 
Ceará, onde seu pai exercia a 
função de funcionário nas Pro-
motorias Públicas de Baturité, 
Icó e Cedo. João Brígido obte-
ve êxito através de concurso na 
cadeira de letras no município 
de Jardim, exercendo a fun-
ção de professor aos 20 anos. 

Casou-se aos 21 anos de idade.
Foi um dos responsáveis 

pelos primeiros estudos e pu-
blicações a respeito da histó-
ria do Ceará, junto com Tris-
tão de Alencar Araripe, Pedro 
Theberge e Tomás Pompeu de 
Sousa Brasil.

Iniciou sua atividade como 
jornalista muito cedo, no jor-
nal “O Araripe,” fundado 
por ele mesmo na década de 
1850, na cidade do Crato. A 
partir de então se tornou um 
jornalista intrépido em defesa 
do povo. Em 1861, já moran-
do em Fortaleza, foi aprovado 
em concurso para professor no 
Liceu do Ceará. Na política, 
seu posicionamento partidário 
era Liberal, e nessa época foi 
eleito deputado provincial em 
1864 e foi reeleito em 1866. 
Foi, ainda, deputado geral 
(1878-1881), e deputado esta-
dual (1893-1894). Era maçom 
ativo na Loja Fraternidade 
Cearense, onde foi redator do 
jornal “Fraternidade” escre-
vendo textos abolicionistas e 
de combate aos flagelados da 
Grande Seca de 1877. Também 

foi ativo escritor de textos ma-
çônicos pela questão religiosa.

Monarquista assumido até 
à Proclamação da República 
Brasileira quando se tornou 
um defensor do novo regime, 
tanto nas suas crônicas como 
em seus artigos, não media 
palavras quando criticava seus 
inimigos políticos, fazendo um 
jornalismo recheado de parcia-
lidade. Fundou o jornal Unitá-
rio em 1903, principal veículo 
de oposição à oligarquia do 
então governador Nogueira 
Accioli. Foi um momento de 
sua vida em que ele retornava 
à sua posição de monarquista 
após assistir aos mesmos es-
cândalos que o grupo político 
de Accioli já vinha cometendo 
há décadas.

Foi amigo do Conde d’Eu, 
ciceroneando-o quando de sua 
estada pela província do Ceará.

Publicou vários livros, en-
tre eles Apontamentos para 
a história do Cariri (1888), 
texto que lhe deu o título de 
membro do Instituto Histórico 
e Geográfico do Brasil, no Rio 
de Janeiro, apesar de nunca 
ter feito parte do Instituto do 
Ceará, Miscelânea histórica 
(1889), O Ceará - lado cômi-
co (1899) e Ceará - Homens e 
fatos (1919), sua mais impor-
tante obra do ponto de vista 
historiográfico.

Após ser acometido por ca-
tarata, morreu cego, com quase 
noventa e dois anos de idade.

Essa sua bravura e destemi-
dez tornaram o Jornalista João 
Brígido dos Santos uma figura 
notável na política e nos meios 
sociais do Ceará, dai o interes-
se e justificativa da Fundação 
Frei Carlos Maria de Ferrara 
em instituir o “Prêmio Jorna-
lista João Brígido” em júbilo 
ao destemor e coragem senti-
dos intrínseco na personalida-
de de jornalista capixaba. O 
“Prêmio Jornalista João Brí-
gido” foge a regra, saltando 
às costumeiras homenagens e 
destaque que são, regra geral, 

compradas e na grande maio-
ria sem merecimento algum. 
O Prêmio Jornalista João Brí-
gido não trás consigo nenhum 
ônus aos agraciados.

Nele se ressalta os propósi-
tos, a boa vontade, o despreen-
dimento e o espírito públicos 
de pessoas que já fizeram ou 
continuam fazendo pelo bem 
comum.

Os destaques
Nesse primeiro momento 

quando se outorga o “1º Prê-
mio Jornalista João Brígido” 
a Fundação Frei Carlos e a so-
ciedade organizada através do 
jornal Gazeta de Notícias são 
destacadas às Personalidade: 
O governador Camilo Santana 
e o ex-governador Cid Gomes 
que indubitavelmente se vol-
taram para o Cariri em seus 
respectivos governos e muitos 
benefícios trouxeram e deixa-
ram na região para melhoria 
da qualidade de vida de seu 
povo. Os ex-prefeitos, do Cra-
to 1976-1982 - Ariovaldo Car-
valho, e de Juazeiro do Norte 
1967-1971 e 1997-2000 José 
Mauro Castelo Branco Sam-
paio – in memoriam. Prefeitos 
que foram capazes de revolu-
cionar seus municípios com 
dezenas de grandes realiza-
ções, obras que vieram benefi-
ciar o povo e enalteceram suas 
administrações. O professor 
Vladenir Pontes de Menezes, 
in memoriam, de origem cra-
tense, seu avô Paulo Elpídio 
Menezes nasceu e morou por 
muitos anos em Crato, foi o 
idealizador e fundador da Fa-
culdade Leão Sampaio que 
hoje é uma das maiores facul-
dades do interior nordestino. 
José Alves de Oliveira – Ze-
nir, que na última década vem 
investindo continuamente no 
Cariri, tornando-se um grande 
empreendedor no sul do Cea-
rá. Sua rede de Lojas Zenir se 
espalha por toda Região Me-
tropolitana do Cariri.

A Fundação Frei Carlos institui o  
“Prêmio Jornalista João Brígido” 
destacando Personalidades do Cariri

Luiz José dos Santos
Da Redação

<< INTRÉPIDO  destemido João Brígido dos Santos fez o primeiro 
jornal no Cariri no remoto ano de 1850 em meio a todo tipo de adversidades

Por onde anda a cidade simples, poética e animada 
que embalou a nossa juventude? Cadê a cidadezinha 
hospitaleira e surpreendente, atrativo para visitantes 
e curiosos que a procuravam em busca de festas e 
de alegria? Cadê o refúgio dos conterrâneos distantes, 
amigos dos parentes, e que sempre retornavam à pro-
cura de repouso e de tranquilidade?

Aquela Várzea Alegre que você procura já não exis-
te mais. Foi destruída pela modernidade. Perdeu as 
suas características originais e assumiu o porte de 
uma cidade avançada e metida a importante.

O que antes era, praticamente, uma família, já é 
quase uma megalópole, onde poucos se conhecem. 
Os costumes são outros. A atividade econômica cres-
ceu junto com a queda do nível cultural. Os valores 
inverteram-se e o lema do povo passou a ser a ganân-
cia e a ostentação.

Sem mais vida social, VÁRZEA ALEGRE transfor-
mou-se num espécie de paraíso da marginalidade. Por 
conta disso, o povo está recluso Presas em suas ca-
sas, as pessoas já não se aventuram a sair a noite, 
como acontecia até recentemente. Há sempre o risco 
de uma emboscada.

Para desespero da maioria, as ocorrências notur-
nas já se verificam também em plena luz do dia, numa 
demonstração de que os bandidos não têm o que te-
mer. Não se justifica o número de ocorrências policiais 
diárias, sobretudo quando os relatos envolvem crian-
ças e adolescentes. É esta a cara da nova Várzea 
Alegre.

É este o perfil de uma cidade outrora pacata e sin-
gular em suas naturais regras de convivência e no 
comportamento simples dos seus habitantes. Várzea 
Alegre lembrava em tudo o telúrico, o original, o bonito.

Agora é a vez dos bandidos, essa sombra apavo-
rante do fantasma que espanta até ao mais insensí-
vel dos viventes. As pessoas de bem param, atônitas, 
olham pro Céu, estendem a mão e perguntam ao pró-
prio Deus: ATÉ QUANDO? Isto porque sabem que, na 
terra, já não têm mais a quem apelar. Com certeza, 
nossa terra está estranha, muito estranha.

Deus seja louvado!
Um protocolar “obrigado” é muito pouco. Um “abra-

ço” frio e distante não passa de um clique mecânico. 
Uma “curtida” rápida é só uma espécie de desincum-
bência. Não uso as redes sociais como brincadeira. 
Vejo nelas o imenso salão onde nos reunimos todos 
para a troca de figurinhas.

Ontem comemorei o dia do meu nascimento e, vir-
tualmente, senti a presença de muita gente no salão 
virtual que imaginei. Cabe na tela minúscula de um ce-
lular . Vi ali desfilarem ao meu redor amigos e amigas 
e pude sentir a autenticidade das mensagens que me 
dirigiram.

Fiz reais os abraços de felicitações e transformei em 
gente de carne e osso as imagens que me apareciam 
em fotos. Era como se todos estivessem presentes no 
mesmo espaço e na mesma hora. Sorrisos bonitos, 
abraços verdadeiros e muito carinho, entre outros, fo-
ram os presentes que ganhei.

Agradeci a Deus. Sim, porque senti-me privilegia-
do. Senti-me rico e poderoso ao avaliar o preço do que 
acumulei em termos de amizades. Um verdadeiro cor-
tejo de pessoas simples e verdadeiras andaram com 
o meu coração pelos quatro cantos do mundo e me 
fizeram sentir de novo as vibrações dos meus tempos 
de menino.

Assim comemorei mais um ano de existência. Me-
lhor dizer que os amigos e as amigas comemoraram. 
Confesso que não esperava tanto. Sem pompa e sem 
protocolo, estive no centro de uma grande festa.

Não esquecerei tão cedo cada um dos que me 
trouxeram conforto e entusiasmo. O que pedi a Deus 
para mim agora peço para todos os que me devotam 
admiração e amizade. É pouco dizer obrigado. Um 
abraço é pouco. Enfim, tudo é pouco. DEUS SEJA 
LOUVADO!!!...

Tibúrcio Bezerra de Morais 
mora em Várzea Alegre é ex-

seminarista,  municipalista, 
articulista e grande colaborador 

da jornal Gazeta de Notícias.

Está na Internet o  danovo site
Gazeta de Notícias

http://www.gazetadenoticias.com/
Jornalismo sério, independente e imparcial.

Que, Quem, Quando, Onde, Como e Por que ?

A     responde tudo.gazetadenoticias.com
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Santo António ou Antônio 
de Lisboa, também conhecido 
como Santo António de Pádua 
de sobrenome incerto mas ba-
tizado como Fernando, foi um 
doutor da Igreja que viveu en-
tre os séculos XII e XIII,  mui-
to conhecido por sua fama de 
“casamenteiro”, o que muitos 
não sabem é da linda história 
de devoção por trás desse San-
to. Antônio sempre foi muito 
fiel ao seu coração e aos seus 
princípios com Deus, o que o 
torna um exemplo de devoção 

e caridade inigualável para to-
dos nós. Ficou conhecido como 
o Santo casamenteiro e conta-
-se que pode ter sido por um 
milagre realizado em favor das 
mulheres (fez um recém-nas-
cido falar para defender a mãe 
injustamente acusada de infide-
lidade pelo pai) mas a história 
mais famosa é de uma senhora, 
cansada de passar fome e ne-
cessidade, resolveu prostituir a 
filha numa tentativa de largar 
sua vida miserável. Essa, por 
sua vez, não aceitou a vontade 
da mãe e rezou muito para San-
to Antônio ajudá-la. Em uma de 
suas orações, agarrada a ima-
gem do Santo, ela orou tanto 
que repentinamente um bilhete 
caiu em suas mãos.

Barbalha abre os festejos a Santo Antônio com 
o carregamento do tradicional Pau da Bandeira

Estava endereçado a um co-
merciante local, e continha os 
seguintes dizeres: “Senhor …, 
por favor dá à essa moça o equi-
valente ao peso desse bilhete 
em moedas de prata. Assinado: 
Antônio.” Sem titubear, assim 
o fez. Correu até o estabeleci-
mento e entregou o bilhete ao 
comerciante. Este, por sua vez, 
meio desacreditado resolveu 
ceder ao pedido da jovem e co-
locou o bilhete de um lado da 
balança e uma moeda de prata 
do outro. Para a sua surpresa, o 
bilhete pesou mais. O comer-
ciante só conseguiu equilibrar 
a balança ao colocar 400 moe-
das de prata ali e foi então que 
o episódio tornou-se muito co-

nhecido.
Por conta disso, a jovem co-

meçou a receber muitos pedi-
dos de casamento e inclusive de 
bons rapazes, o que não tardou 
a desfrutar de um casamento 
feliz e duradouro. A partir daí, 
muitas moças começaram a re-
zar para Santo Antônio toda vez 
que o assunto era casamento. 
Antônio morreu em 13 de ju-
nho de 1231 após uma grave 
crise de hidropisia e foi cano-
nizado apenas 11 meses após a 
sua morte pelo Papa Pio XII.

Pouca gente conhece mas 
o fato de Santo Antõnio ser 
casamenteiro levou o letrista 
Lamartine Babo se inspirar na 
história e escrver a canção:

Isto é lá com
Santo Antônio

Eu pedi numa oração
Ao querido São João
Que me desse um matrimônio.
São João disse que não!
São João disse que não!
Isto é lá com Santo Antônio!
Eu pedi numa oração
Ao querido São João
Que me desse um matrimônio.
Matrimônio! Matrimônio!
Isto é lá com Santo Antônio!

Implorei a São João
Desse ao menos um cartão,
Que eu levava a Santo Antônio.
São João ficou zangado.
São João só dá cartão

Com direito a batizado.
Implorei a São João
Desse ao menos um cartão,
Que eu levava a Santo Antônio.
Matrimônio! Matrimônio!
Isso é lá com Santo Antônio!

São João não me atendendo,
A São Pedro fui correndo
Nos portões do paraíso.
Disse o velho num sorriso:
“Minha gente, eu sou chaveiro,
Nunca fui casamenteiro!”
São João não me atendendo
A São Pedro fui correndo
Nos portões do paraíso.
Matrimônio! Matrimônio!
Isso é lá com Santo Antônio!

Comidas típicas, forró, 
dança e muita alegria do pe-
ríodo de São João em Juazeiro 
do Norte, no dia 1/6 (sexta-
-feira), a partir das 19h, du-
rante os “Destaques Juninos”, 
uma realização do Sesc*, bra-
ço social do Sistema Fecomér-
cio – CE. A programação, que 
acontece na Unidade Juazeiro 
do Norte, vai apresentar e pre-
miar os destaques dos grupos 
juninos da região.

 A atividade tem entrada 
de público gratuita e aconte-
ce em alusão ao Dia Nacional 
do Quadrilheiro Junino (27 de 
junho).A programação inicia 
com a escolha dos destaques 
juninos das categorias infan-
til e adulta, que representam 
26 grupos de 10 municípios. 
Com base em diversos crité-
rios, os jurados vão escolher a 
Princesa, Rainha Junina, Noi-
vos e Rainha da Diversidade 

Junina. Como uma forma de 
homenagear os participantes 
eleitos e pelo empenho em 
levar a cultura do São João à 
diante, ambos recebem pre-
miação em dinheiro e troféu. 
Após as apresentações dos 
destaques, a programação 
continua ao show de Ana Pau-
la Nogueira.

O projeto “Destaque Juni-
no” busca identificar e difun-
dir as manifestações da cultura 
popular junina do Ceará, pos-
sibilitando uma valorização e 
fortalecimento das manifesta-
ções típicas da época. Durante 
o mês de junho, as comemora-
ções em torno do período con-
tinuam na cidade, com a reali-
zação da Mostra Junina, de 13 
a 15/6 e Mostra de Forró Pé de 
Serra  e Esquenta Mulher (não 
competitiva), entre os dias 19 
a 22/6.

O SESC em todo o Brasil 
realiza programas sociais de 
incentivo no aperfeiçoamento 
cultural em diversas regiões 
do pais. Cuida com ações para 
que as tradições passem em-
gerações para gerações.

Sesc Juazeiro realiza competições de quadrilhas juninas

<< SESC/TRADIÇÃO em manter os festivais de quadrilhas juninas em Juazeiro do Norte e região do Cariri

Assessoria de Comunicação 
do SESC/Juazeiro do Norte

Reportagem com pesquisa 
de Aline Maria

<< PAU DA BANDEIRA de duas toneladas é trazido nos braços dos fieis devotos de Santo Antônio por cerca de seis quilômetros

<< SANTO ANTÔNIO é protagonistas de interessantes his-
tórias envolvendo promessas e casamentos, dai sua fama de 
santo casamenteiro.

FOTO DA INTERNET PARA ILUSTRAÇÃO
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Um teimoso
fogo de munturo

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Serviços Públicos (Semasp) 
e a empresa Cosampa, conti-
nua trabalho de substituição 
de lâmpadas tradicionais pelas 
de LED nas principais ruas e 
avenidas da cidade. Além de 
mais econômicas, as novas lu-
minárias são mais eficientes e 
duráveis.   

A Avenida Castelo Branco 
já recebeu as novas lâmpadas 
que proporcionaram mais se-
gurança e melhor visibilida-
de aos motoristas e pedestres 
que trafegam pelo local. Os 
trabalhos agora acontecem na 
Avenida Padre Cícero, onde já 
foram substituídas 108 luminá-
rias de LED e implantação de 
54 novos postes. No total, se-
rão substituídas 206 lâmpadas.

A Avenida Humberto Be-
zerra também receberá nova 
iluminação. A equipe já conse-
guiu substituir 38 de 116 lumi-
nárias. As próximas vias a ga-
nhar nova iluminação serão as 

As avenidas principais de Juazeiro do Norte 
recebem iluminação com lâmpadas de LED

ruas São Paulo e São Pedro, lo-
calizadas no Centro da cidade.

Segundo a Norma Brasi-
leira de Iluminação Pública 
ABNT NBR 5101, as lâmpa-
das de LED são mais econômi-

cas, duram três vezes mais que 
as convencionais, emitem luz 
na cor branca e o seu feixe é 
direcionado para o chão, o que 
garante maior uniformidade e 
menos poluição luminosa.

Núcleo de Comunicação 
Prefeitura Municipal de

Juazeiro do Norte

FOTO SAMULE MACEDO

<< GRANDE METRÓPOLE é a aparência de Juazeiro do Norte hoje com uma nova e con-
sistente iluminação com as lâmpadas de led

A SAAEC Sociedade Anô-
nima de Água e Esgoto do Cra-
to desrespeita a Lei 8.666 das 
licitações e contrata a FUNDE-
TEC – Fundação de Desenvol-
vimento Tecnológico do Cariri 
para prestar serviço com estudo 
de capacidade financeira do 
consumidor de água e suportar 
os abusivos aumentos nas con-
tas. A SAAEC é uma autarquia 
do município, mas é um ente da 
Prefeitura Municipal e ao pre-
feito deve obediência.

Numa reviravolta e desin-
teresse da Câmara Municipal 
a SAAEC criou o Conselho 
Municipal de Água e Esgoto do 
Crato, deixando os vereadores, 
fiscais do município, sem ne-
nhum poder de reclamar e fa-
zer objeções aos aumentos nas 
tarifas de água no município. 
Consta que em menos de dois 
anos a SAAEC majora sua ta-
rifa de água em 107%. Sendo 
52% em janeiro de 2017, 40% 
para o próximo mês de junho 
de 2018 e 15% para junho de 
2019. Isso em livre arbítrio por-
que a Câmara do Crato não tem 
mais nenhum poder de legislar 
sobre a SAAEC. A direção da 
SAAEC justifica os abusivos 
aumentos pela inadimplência 
dos consumidores que chega a 
superar R$ 1 milhão de reais 
em contas atrasadas e a empresa 
não está equipada para proceder 
interrupção no fornecimento de 
águas aos retardatários.  

Consultado pela reportagem 
da Gazeta de Notícias, o TCE – 
Tribunal de Contas do Estado, 
após demorado estudo das leis, 

confirmou que todo ente públi-
co e/ou de economia mista tem 
que prestar conta aos seus tribu-
nais e ao legislativo.

A SAAEC que sempre foi 
uma empresa problemática por 
ser cabide de empregos políti-
cos vem atravessando o tempo 
à beira de sua insolvência, tan-
gendo os problemas com a bar-
riga. Parcelamentos de contas 
de energia, INSS e FGTS em 
todo tempo estiveram na agen-
da de discussão da SAAEC. Já 
aconteceu de funcionários com-
pletarem seus tempos de serviço 
e não terem suas aposentadorias 
porque a SAAEC não vinha de-
positando as contribuições do 
INSS e FGTS.

O fato da contração da FUN-
DETEC sem uma licitação é um 
gravíssimo ato de prevaricação 
sujeito a cassações e prisões, 
providências que certamente 
serão tomadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado e Ministério 
público, já que a Câmara Muni-
cipal do Crato se absteve de suas 

responsabilidades.
A SAAEC contratou a 

FUNDETEC, mas, segundo 
a direção da Companhia de 
Água, os estudos foram reali-
zados pela URCA Universida-
de Regional do Cariri que não 
tem nenhum curso de geologia 
ou estatística para se habilitar a 
proceder as pesquisas, avalia-
ções e resultados.

O presidente da SAAEC ge-
ólogo Yarley Brito Gonçalves 
tem habilidade comprovada e 
conhecimento sobre gestão de 
água, localização e vazão de to-
das as fontes do Cariri, inclusi-
ve capacidade dos reservatórios 
existente no sul do Ceará, no 
entanto como administrador da 
empresa de água do Crato vem 
tirando o foco dos principais 
objetivos que são desvirtuados 
com programas secundários. A 
exemplo do programa “Bomba 
do Bem” que até o momento 
não mostrou nenhuma germi-
nação de um suposto refloresta-
mento de áreas atingidas pelos 

incêndios na Floresta do Ara-
ripe. Toda sociedade anônima 
tem por dever publicar seus ba-
lanços financeiros, patrimoniais 
e resultados anuais, no entanto 
a SAAEC não vem mostrando 
transparência em suas sucessi-
vas gestões com as publicações 
devidas.

Para ouvir a posição da 
SAAEC sobre esses questiona-
mentos foram várias as tentati-
vas em telefonemas para falar 
com a senhora Maria do Rosá-
rio Pinheiro diretora executiva-
-financeira que estava sempre 
em reunião. Por fim a Reporta-
gem da Gazeta de Notícias con-
versou com a senhora Carolina 
Falcão do setor de licitação que 
disse não ter havido licitação 
para a contratação da FUNDE-
TEC, mas sim uma contratação 
direta. Questionada sobre o va-
lor da contratação a funcionária 
disse não poder informar que 
o jornal deveria fazer a solici-
tação através de ofício enviado 
por e-mail.

A SAAEC desrespeita a Lei das licitações 
e contrata a FUNDETEC por R$ 40 mil

Reportagem de
Luiz José dos Santos

e da Redação

<< COMBALIDA e maltrada pelo empreguísmo político e falta de autonomia, apesar do nome

Dizem que a greve dos caminhoneiros terminou. 
Seria alvissareiro o seu fim. Acontece que alguns fo-
cos ainda persistem, alimentados por grevistas autô-
nomos, não satisfeitos com os resultados dos acordos 
costurados entre o Governo e as liderança da classe.

A estatística dos prejuízos contabilizados até agora 
é estarrecedora e sinaliza para números só vistos nas 
hecatombes que costumam castigar outros países, por 
onde ocorrem terremotos, furacões ou guerras.

O pior é que o Brasil não estava preparado. O povo 
brasileiro já depauperado em sua condição econômi-
co-financeira, depois de condenado a pagar as con-
tas herdadas de péssimos gestores, vê-se novamente 
diante de mais um pesado encargo. Todos se pergun-
tam. É justo pagarmos mais esta fatura?

Não é justo, mas o Governo não abdica de sua gu-
lodice. A flexibilização na política fiscal ajustaria alguns 
setores da economia e faria o povo menos miserável 
e mais digno. O Governo, com sua máquina gigantes-
ca e improdutiva, pensa mais em preservar os níveis 
do seu “impostômetro” do que em viabilizar caminhos 
para o desenvolvimento social sustentável.

É extenso o rol de privilégios e intrigante o número 
de privilegiados que dependem da grossa arrecada-
ção de impostos, taxas e contribuições. O Brasil não 
precisa dos privilegiados, porém o Governo vive à 
sombra deles. Sobrevive por causa deles, ainda que 
sejam uma minoria insignificante.

Na outra ponta, milhões de criaturas humanas se 
mexem, como se fossem caranguejos dentro de um 
saco. A esses tudo falta. Por isto, protestam. Fazem 
greve. Esbravejam, pedem atenção. Fazem silenciar 
máquinas e motores para conseguirem, por fim, ser 
vistos e ouvidos.

Se o Governo não tem o que oferecer, porque o 
povo é só um mero e incômodo detalhe, é hora de 
mudar. Assim sendo, cabe ao povo o papel de “fogo 
de monturo” na luta em defesa da vida e das liber-
dades. Cabe ao povo caminhar pela via democrática 
em busca de dias melhores, naturalmente apoiado em 
homens e mulheres de bem.

Tiburcio Bezerra de Morais é 
ex-seminarista, municipalista 

e articulista. Reside em 
Várzea Alegre Ceará. 

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
gripe está em sua última 
semana. Em Juazeiro do 
Norte, foi vacinado até o 
momento 74,86% do gru-
po prioritário. A Secretaria 
de Saúde do Município, 
através da Coordenação 
de Imunização, orienta a 
população que faz parte 
do grupo prioritário e que 

ainda não tomou a vacina, 
sobretudo idosos, gestan-
tes e crianças de 02 a 05 
anos de idade, que pro-
curem uma das salas de 
vacinação para receber a 
imunização, uma vez que 
a vacina só é disponibili-
zada no período da Cam-
panha. É importante não 
deixar para última hora. 
Confira os... Leia mais

Em Juazeiro Vacinação contra 
gripe termina nesse 1º de junho

<< META em Juazeiro até agora foi atingido 75% 
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Aline Maria
“Desconfie do desti-

no e acredite em você. 
Gaste mais horas rea-
lizando que sonhando, 
fazendo que planejando, 
vivendo que esperan-
do porque, quem quase 
morre ainda esteja vivo.”  

 Meu verso é como semente
Que brota em cima do chão.

Dão Jaime
Nasci nos anos sessenta
A dezassete de agosto
Pra conquistar o meu posto
Nunca andei de marcha lenta
Meu verso é como pimenta
É quente que nem vulcão
Se compara ao furacão
Tem a força duma enchente
Meu verso é como semente que brota
em cima do chão.

Dalinha Catunda
Nasci nos anos cinquenta
Fui criada com angu
Agora digo pra tu
E bem no talo da venta
Quando meu mingau esquenta
Bato até em fanfarrão
Que xinga e coça o culhão
Sem tirar nada da mente
Meu verso é como semente que brota
em cima do chão

Dão Jaime
Eu nasci pra ser assim
Esse dom foi deus quem deu
Até hoje não nasceu
Poeta pra dar em mim
Se nasceu já levou fim
Foi pra outra dimensão
O meu signo é de leão
Meu veneno é de serpente
Meu verso é como semente que brota
em cima do chão

Dalinha Catunda
O meu verso é feito flor
Que tem cheiro e tem espinho
Cantador no meu caminho
Eu peço, faço o favor!
Me chame de meu amor
Não me faça raiva não
Pois eu sou de escorpião
Quando brigo boto é quente
Meu verso é como semente que brota
em cima do chão.

Cantinho da Poesia

“Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.”

Dalinha Catunda é poetisa 
de Ipueiras - Norte do 

Ceará, mas reside no Rio 
de Janeiro, no entanto é 
presença constante nos 
meio culturais do Cariri

Certa rainha, cujo pai é mouro,
Deixa o palácio, cheia de emoção,
E pondo joias num baú de couro,
Vai a Judéia pra ver Salomão.

Leva em camelos singular tesouro,
De diamantes, bem mais de um milhão,
Também madeiras, pedrarias, ouro,
Tudo pra o rei da terra de Abraão.

Foi recebida com real festejo,
E no castelo penetrou na frente,
Viu coisas lindas, matou seu desejo.

Dormiu co’o rei, enamorada, crente,
E à sua pátria, num febril cortejo,
Voltou saudosa com filho no ventre.

Edésio Batista é 
bancário aposentado 

e poeta cordelista 
membro da Academia 

de Cordelistas do Crato

A Rainha de Sabá

Vem sendo muito bem 
visitado o Memorial da 
Imagem e do Som do Cariri

O cineasto Jackson Bantim 
por iniciativa pessoal idealizou  
e criou o Memorial da Imagem 
e do Som do Cariri, um projeto 
que organiza e guarda as me-
morias fotográficas e sonoras 
da região do Cariri. Em um es-
paço cedido pelo ICC - Institu-
to Cultural do Cariri, Jackson 
Bantim - o Bola, vem ao longo 
de vários anos juntando equi-
pamentos, audios, fotografias, 
aparelhos e uma infidades de 
objetos usados na região que 
remontam a partir da primei-
ra metade do século passado. 
No memorial você pode ver às 
primeiras máquinas de passar 

filme do Cine Cassino do Cra-
to e do Cine Plaze de Juazeiro 
do Norte. Ai segue uma séria 
de outras coisas como: discos 
de cêra em 78 rpm, fitas de gra-
vadores, os famosos long play, 
aparelhos de rádio, máquinas 
de escrever, câmeras fotográ-
ficas, filmes e documentários  
diversos produzidos na região. 
É uma viagem no tempo.

O interessante é que as do-
ações surgem de todos os lu-
gares, por conseguinte cresce 
o acervo de objetos para que 
uma nova geração conheça 
como eram as comunicações e 
as fotografias de época;

<< PANORÂMICA de uma das salas do Memorial da Imagem 
e do Som. Diariamente o memorial recebe visita de alunos e 
professores das escolas da região.

Destaque Nacional - ISGH é homenageado em São Paulo 
por modelo de gestão do Hospital Regional do Cariri 

O curso  Téc-
nico de enferma-
gem do Senac 
Crato, ministrado 
pela professora 
Rafaely Carva-
lho,  é destaque 
na prestação de 
serviços volun-
tários e sociais 
realizados nas 
comunidades e 
bairros da Cida-
de,  com os servi-
ços de aferição da 
pressão arterial, 

SENAC vai aos bairros levando 
ações do Curso de Enfermagem

prevenção da hipertensão, 
orientação de boas práticas 
alimentares e atividades físi-
cas que visam qualidade de 
vida e saúde . A convite da 
presidente/Vice Socorro Jus-
tino e  Cleide Campos   da   

<< EQUIPE voluntária do Curso de Enfermagem

Associação do bairro São Mi-
guel com as ações que foram 
realizadas pela equipe de hi-
pertensão, educação e saúde: 
Fagnor, Nayara Calou, Eduar-
da Gomes, Cristina Arcoverde 
e Rosa Negreiros.

O Instituto de Saúde e Ges-
tão Hospitalar (ISGH), foi des-
taque, no maior encontro das 
Organizações Sociais de Saúde 
do País, com o “case” de gestão 
do Hospital Regional do Cariri 
(HRC), gerido pelo Instituto. 
O reconhecimento aconteceu 
durante a comemoração que, 
celebrou duas décadas do mo-
delo de gestão das Organiza-
ções Sociais (OS), promovida 
pelo Instituto Brasileiro das 
Organizações Sociais de Saúde 
(Ibross), nesta segunda (28), 
em São Paulo.

Maior Organização Social 
de Saúde do Ceará, o ISGH, 
foi homenageado por meio do 

“Case” de gestão do (HRC), 
por ser o primeiro hospital pú-
blico do Ceará, a ser acreditado 
com excelência pela Organiza-
ção Nacional de Acreditação 
(ONA). Na oportunidade, o 
ISGH esteve representado por 
seu diretor/presidente, Dr. Flá-
vio Deulefeu e pelo diretor de 
gestão estratégica, Dr. Roger 
Valim, além do diretor geral 
do Hospital Regional do Norte 
(HRN), Dr. Daniel Hardy, da 
diretora geral do Hospital Ge-
ral Dr. Waldemar de Alcântara, 
Dra. Fenanda Netto e da dire-
tora geral do Hospital Regional 
do Cariri, Dra. Demostênia Co-
elho.

A diretora geral do HRC, 
Demostênia Coelho, falou 
sobre enfrentar os desafios 
e os frutos que se colhe pela 

ersistência.“Reconhecimentos 
como este, reafirmam a impor-
tância de não se desistir dian-
te das adversidades. Persistir 
sempre, em busca de melhores 
resultados é o caminho”, Situ-
ações administrativas diferen-

ciadas”, afirmou. Disse ainda 
que, o reconhecimento, pro-
vém dessa tomada de decisão. 
“Esses resultados vem afirmar 
a assertividade da escolha do 
estado, para este modelo”, con-
cluiu.

O pré-candidato à Assem-
bleia Legislativa Fernando 
Santana participou da abertura 
dos festejos alusivos ao padro-
eiro de Barbalha Santo Antô-
nio com missa solene na igreja 
Matriz, para em seguida sair 
em caminhada acompanhado 
de amigos e correligionários 
pelas principais ruas da cida-
de até a casa de sua mãe  dona 

Lúcia Santana que com muito 
carinho acolheu á todos os pre-
sentes. Fernando falou de sua 
alegria em participar de mais 
um ano das festividades de 
Santo Antonio que é louvado 
com devoção e fé pelos fieis. 
Fernando mostrou-se feliz 
com a participação de tantos 
amigos. Reencontro  que foi 
também de confraternização.

Fernando Santana foi cercado pelos 
amigos na festa de Santo Antônio

Assessoria de Imprensa
do HRC

<< RECONHECIMENTO da boa gestão do Hospital Regional do Cariri
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Por direitos humanos ou direitos do homem são en-
tendidos aqueles direitos fundamentais que o homem 
possui pelo fato de ser homem, por sua  própria na-
tureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. 
São direitos que não resultam de uma concessão da 
sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a 
sociedade política tem o dever de consagrar e garantir.

Prefiro a designação “direitos humanos”. É, a meu 
ver, mais própria que “direitos do homem”. Quando fa-
lamos “Direitos Humanos”, deixamos claro que os des-
tinatários dos direitos são os seres humanos em geral. 
Já a denominação “Direitos do Homem” estabelece a 
preferência pelo gênero masculino. É certo que na ex-
pressão “direitos do homem” está implícito que se trata 
de “direitos do homem e da mulher”. Mas, de qualquer 
forma, por que “direitos do homem” para abranger os 
dois gêneros?

A ideia de direitos humanos não é absolutamente 
unânime nas diversas culturas. Contudo, no seu nú-
cleo central, alcança uma real universalidade no mun-
do contemporâneo.

O conceito de “Direitos Humanos” resultou de uma 
evolução do pensamento filosófico, jurídico e político 
da Humanidade.

A leitura da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos permite–nos verificar que um conjunto de valo-
res ético-jurídicos perpassa o documento.

Poderemos retirar da Declaração a substância que 
ela contém identificando os valores subjacentes ao 
texto.

Atrás da enunciação técnico–jurídica moderna, po-
demos identificar, no conjunto do texto, valores milena-
res que dão alma à Declaração.

Justamente esses valores têm sua gestação na 
longa travessia da História. Profetas, sábios, espíritos 
luminosos, gente anônima do povo, culturas esplen-
dorosas e culturas esquecidas, civilizações menos-
prezadas e oprimidas contribuíram para a construção 
universal desse código ético.

A meu ver, são valores ético–jurídicos fundamen-
tais da Declaração Universal dos Direitos Humanos os 
seguintes:

o valor “paz e solidariedade universal”;
o valor “igualdade e fraternidade”;
o valor “liberdade”;   
o valor “dignidade da pessoa humana”;
o valor “proteção legal dos direitos”;
o valor “Justiça”;
o valor “democracia”;
o valor “dignificação do trabalho”.

O que são direitos humanos

João Baptista Herkenhoff
Juiz de Direito aposentado 

(ES), palestrante e escritor.
Email: jbpherkenhoff@

gmail.com
Homepage – www.

palestrantededireito.com.br
Empreendedores e con-

sultores ambientais podem 
verificar o tempo médio de 
atendimento do pedido de li-
cenciamento demandado à 
Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente (Semace), 
por meio do serviço Dash-
board, disponibilizado, nesta 
segunda-feira (14), na página 
da autarquia na internet. Ao 
acessar o Dashboard, o interes-
sado tem a previsão de quan-
to tempo levará a análise da 
solicitação, podendo planejar 
melhor o cronograma do em-
preendimento. As informações 
podem ser filtradas pelo tipo 

de empreendimento e pelo tipo 
de licença pedida (prévia, de 
instalação, de operação entre 
outros).

A média do tempo resposta 
está em 100 dias corridos, com 
variações para baixo que ficam 
em torno dos 60 dias. O tempo 
é calculado sobre um banco de 
dados formado pelas licenças 
já emitidas e seguirá sendo atu-
alizado a cada nova emissão. A 
informação disponibilizada ao 
público também servirá à Se-
mace.

“Se esse número diminuir 
nos próximos dias, significa 
que o esforço que fazemos está 
dando certo”, afirmou o geren-
te do Escritório de Projetos da 
Semace, Tiago Bessa. “Se o 
tempo se mantiver ou aumen-
tar, acenderá um sinal de aler-
ta, indicando que algo teremos 
de ajustar”, completou.

Banco Mundial
A ferramenta foi criada por 

desenvolvedores da Semace 
e do Banco Mundial, numa 
parceria inédita do banco em 
relação às entidades que pres-
tam serviços de licenciamento 
ambiental no Brasil. A expe-
riência foi apresentada como 

Semace informa tempo para emitir a licença ambiental

exitosa, durante encontro que 
a instituição de financiamento 
realizou, semana passada, em 
Washington. “A previsibilida-
de do nosso tempo resposta é 
uma informação que tem valor 
econômico para o empreende-
dor que nos solicita a licença 
ambiental”, explicou o gerente.

SECOM Casa Civil
Governo do Ceará

Quem passa pela rodovia 
CE-284, na região Centro-Sul 
do Estado, tem acompanha-
do o andamento das obras de 
pavimentação da estrada, no 
trecho que liga o distrito de 
Umarizeira à sede do muni-
cípio de Cariús. Com 71% de 
serviços executados, o trecho 
corresponde a 21 quilômetros 
da rodovia.

Executadas pelo Departa-
mento Estadual de Rodovias 
(DER), as obras fazem par-

te do Ceará de Ponta a Pon-
ta – Programa de Logística e 
Estradas do Ceará, que visa 
promover a integração dos 
municípios, bem como o de-
senvolvimento sustentável, 
por meio de uma infraestrutu-
ra rodoviária que corresponda 
às demandas deste novo mo-
mento do Estado.

A pavimentação do trecho 
Umarizeira – Cariús envolve 
recursos de R$ 13.569.455,17, 
do Governo do Ceará e Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID). Os serviços 
realizados são de pavimenta-
ção, revestimento asfáltico, 
drenagem, obras d’arte cor-
rentes e especiais, sinaliza-

Asfalto da Rodovia Umarizeira/Cariús atinge 71% de execução

ções (horizontal e vertical) e 
proteção ambiental.

Ao término das obras, os 
motoristas poderão trafegar 
pelo local com mais seguran-

ça, favorecendo os negócios 
na indústria e no comércio, 
facilitando o escoamento agrí-
cola e impulsionando a econo-
mia do Centro-Sul cearense.

A Secretaria de Saúde de 
Juazeiro do Norte, através 
do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) do Mu-
nicípio, realizou, nos três pri-
meiros meses de 2018, 1.229 
atendimentos.

O CEO Municipal oferece à 
população serviços para detec-
ção do câncer de boca; cirurgia 
oral menor; endodontia (trata-
mento de canal); periodontia 
(tratamento de doenças da gen-
giva); atendimento a portado-
res de necessidades especiais, 
além do serviço de próteses 
odontológicas. De janeiro a 
março de 2018 foram entre-
gues 340 próteses e realizados 
382 procedimentos cirúrgicos.

O tratamento oferecido no 
CEO é uma continuidade do 
trabalho realizado pelas equi-
pes de saúde bucal na Aten-
ção Primária. Os profissionais 
da Atenção Primária são res-
ponsáveis pelo primeiro aten-
dimento ao paciente e pelo 
encaminhamento aos centros 
especializados.

 Além do atendimento clí-
nico especializado, são realiza-
das no CEO ações educativas 
para pacientes na sala de es-
pera, antes dos atendimentos, 
com orientações sobre higiene 
bucal, alimentação saudável 
e higiene das próteses, como 
também são distribuídos kits 
de higiene bucal, contendo 

creme e escova dental. Para a 
coordenadora do CEO Muni-
cipal, Juliana Ribeiro, essas 
ações educativas e preventivas 
são essenciais para a redução 
de problemas de saúde bucal 
da população.

O CEO Municipal funciona 
de segunda-feira à sexta-feira, 
das 7h às 17h, e está localizado 

Meta superada com mais de mil atendimentos odontológicos 
em Juazeiro do Norte no primeiro trimestre de 2018

na Tv. Paizinho Sabiá, em fren-
te à Praça dos Ourives. Para ter 
acesso ao atendimento, os pa-
cientes devem levar a guia de 
referência do dentista da Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), 
juntamente com as cópias do 
Cartão SUS, documento de 
identificação, e o comprovante 
de residência.

FOTO HÉLIO FILHO

Assessoria de Comunicação 
Prefeitura de Juazeiro

A Rádio Cultura AM deVár-
zea Alegre, comemora no pró-
ximo dia 05 de Junho, 40 anos 
de atividades interruptas, ofere-
cendo aos ouvintes uma progra-
mação especial diferenciada do 
trivial da radiofonia regional. 
Além de atender aos diversos 
segmentos, sócio comunitário 
da região, para o dia do ani-
versário da Rádio Cultura, está 

sendo elaborada uma progra-
mação especial. O dia todo será 
de muita animação  para  seus 
ouvinte.

Diretores e funcionários 
estão na expectativa para a mu-
dança de AM para FM, oportu-
nidade em que a Rádio Cultura 
passará por grande transforma-
ção em sua programação. (cola-
boração de Donizete de Souza) 

Rádio Cultura de Várzea Alegre AM 
chega aos 40 anos em trasição para FM 

<< MUDANÇAS são esperadas na transição de AM para FM

<< LICENÇA ambiental tem sido objeto de controle da SEMACE

Imprensa DAE -
Governo do Ceará

<< ASFALTAMENTO e recuperação de estradas tem sido 
objeto do Governo do Ceará

<< METAS principalmente na saúde vem sendo atingida pelo prefeito Arnon Bezerra a exem-
plo no setor odontológico
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