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Em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha

O trabalho foi viabilizado 
por meio de consultoria, con-
tratada legalmente para levan-
tamentos de dados sobre a rea-
lidade do Crato

Com a finalidade de traçar 
um estudo técnico para viabi-
lidade de precificação da água 
e capacidade de pagamento 
do consumidor, a Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto 
do Crato (SAAEC), realizou 
a contratação de consulto-
ria especializada por meio da 

Fundação para o Desenvolvi-
mento Tecnológico do Cariri 
(Fundetec). Os trabalhos fo-
ram desenvolvidos através de 
contratação direta, com análise 
baseada em princípios legais, 
avaliação e autorização da Co-
missão de Licitação da empre-
sa solicitante. 

O valor do estudo reali-
zado foi de R$ 22.000,00, 
além da pesquisa de opinião 
R$ 5.500,00, totalizando R$ 
27.500,00. Vale ressaltar que 

SAAEC realiza estudo técnico com base 
em consultoria para propor novas tarifas

os valores de contratação por 
via direta podem chegar a R$ 
50 mil, por meio da lei que tra-
ta da dispensa de licitação, nº 
13.303/16. 

A SAAEC, dentro do seu 
princípio de transparência ad-
ministrativa seguiu os procedi-
mentos estabelecidos perante a 
lei e publicou o balanço no Jor-
nal O Povo, no dia 27.11.17, na 
página 15 do periódico. 

Um dos objetivos desse tra-
balho foi traçar o perfil socio-

econômico dos entrevistados 
e caracterizar as principais va-
riáveis a serem utilizadas para 
determinar o preço da água.  
Com isso, inicialmente foi fei-
ta uma análise tabular e descri-
tiva das variáveis econômicas 
e sociais dos consumidores e 
variáveis que influenciam no 
preço da água. Mais detalhes 
na página 05.

DIREITO DE RESPOSTA

Pessoas sem dinheiro e deficientes podem 
solicitar passagens gratuita pela Internet

Fonte: Governo do Brasil, com 
informação do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil

Pessoas com deficiência 
ou com carência financeira 
comprovada podem solicitar o 
Passe Livre sem sair de casa, 
pela Internet. O portal para re-
quisição do benefício é adap-
tado para navegação acessí-
vel. Para garantir o direito de 
utilizar o transporte coletivo 
interestadual de forma gra-
tuita por rodovia, ferrovia e 
barco, basta seguir os passos: 
Segundo o Ministério dos 
Transportes, são consideradas 
pessoas carentes aquelas que 
pertencem a uma família com 
renda mensal de até um salá-
rio mínimo por pessoa.  LEIA 
DETALHES na página 08.

Foto: Ilustrativa

Prefeito Arnon Bezerra entrega 
mais 50 unidades habitacionais

Banco do Brasil e BID 
financiam reflorestamento de 
áreas verdes

O alcance e sucesso do Mesa 
Brasil do SESC depende de 
sua participação

Escolas públicas podem agora 
pedir livros didáticos não 
utilizados pela Internet

Ganharam 1º Prêmio Jornalista 
João Brígido porque se 
destacaram com seus feitos e 
realizações.

LEIA MAIS
“Em casa nova a Exposição do Crato deveria ressurgir 
com nova concepção e suas reais finalidades”. Edito-
rial sobre o desvirtuamento do feira de gado do Cra-
to. “Uma Santa portuguesa venerada em São Paulo” 
acerca da Santa Ilzidinha que vem sendo adorada em 
MonteAlto SP. “Dias vazios, tempos estéreis” Sobre as 
emoções em nossos dias. “Exame de consciência” uma 
retrospectiva de vida na visão do juiz aposentado João 
Baptista Herkenhoff. 
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EDITORIAL

Dias vazios... 
Tempos estéreis

Uma “santa” portuguesa
venerada em São Paulo

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

Em casa nova a Exposição 
Agropecuária do Crato deveria 
ressurgir com nova concepção 

de suas reais finalidades

Tiburcio Bezerra de Morais  
é cronista residente em 

Várzea  Alegre.
Escreve para esta

Gazeta de Notícias

O ser humano gosta de emo-
ções. Nascidas dos sonhos e 
embaladas pelo açoite espontâ-
neo do entusiasmo, as emoções 
estão presentes em quase todos 
os dias da nossa existência. Pre-
sos às suas garras indomáveis, 
vivemos subjugados e nem nos 
damos conta de que estamos 
consumindo a vida.

A vida, em sua marcha inces-
sante, igual às ondas do mar, 
obedece aos fluxos e refluxos 
da própria natureza. Em deter-
minado momento, estamos no 
topo da onda. Noutro, nos arras-
tamos pelo chão semelhantes a 
peixinhos desprotegidos. A onda 
que nos levanta para o alto é a 
mesma que nos sacode para o 
chão.

O ato de viver, em si, é emo-
cionante. Susceptíveis às emo-
ções, quando elas não surgem, 
por vias naturais, somos capa-
zes de produzi-las, usando para 
tanto, a nossa engenhosidade. 
Somos sensíveis a tudo o que 
enleva e a tudo o que machu-
ca a alma. Para viver emoções, 
enfrentamos riscos e corremos 
lado a lado com o perigo.

Ninguém gosta de rotina e 
todo mundo está sempre a pro-
curar um pretexto para quebrá-
-la. Um passeio, uma vaqueja-
da, uma romaria, uma copa do 
mundo, uma caçada, um carna-
val, um festival etc são eventos 
que despertam muito interesse , 
talvez, pela carga de emoções 
que podem produzir.

Entretanto, no que pese o 
gosto pela novidade e pelo sur-
preendente, o brasileiro anda 
cabisbaixo e desconfiado, de-
pois de perder sua autoestima, 
ao ver comprometido o emprego 
e a própria postura de cidadão. 
Muitos perderam o poder de 
compra e poucos podem usu-
fruir, pelo menos precariamente, 
os prazeres de uma vida digna.

Sentimos algo sombrio nos 
céus do nosso Brasil. O povo 
não confia nos dirigentes. Os po-
líticos, sem pudor e sem moral, 
já trabalham os bolsões onde 
reinam a ignorância e a miséria, 
com o fito de garantirem os seus 
mandatos.

A três meses das eleições, 
não há um consenso. Os can-
didatos afogam-se em suas 
próprias mentiras e individu-
alidades. Os partidos que de-
vem respaldá-los não passam 
de organizações criminosas. 
Nada concreto acontece que 
nos aponte para as mudanças 
necessárias e urgentes..Cam-
panha eleitoral de poucas emo-
ções. Vivemos DIAS VAZIOS E 
TEMPOS ESTÉREIS.

A cada passo 
deparamos com no-
tícias sensacionais, 
declarando: que al-
gures, jovem, geral-
mente humilde, viu 
ou recebeu revela-
ções, de anjos ou da 
Mãe de Jesus.

Em regra são 
embustes e ilusões, 
ou autossugestão 
patológica; mas há, 
as que levantam sé-
rias dúvidas, mesmo 
não confirmadas po-
sitivamente. Encon-
tram-se, nesse caso, 
entre outras, a apari-
ção de Barral – Pon-
te da Barca.

Todavia, mais 
numerosos, são os 
cadáveres incor-
ruptos. Corpos en-
contrados intactos, 
após anos de serem 
sepultados.

anos (1958). O irmão da “santa” 
transformou-se em abastado nego-
ciante, obtendo o honroso título de 
Comendador.

Por esse tempo, o irmão de Izil-
dinha, assentou montar fábrica de 
produtos alimentícios, em Monte 
Alto (SP). Com ele, levou o corpo 
da irmã. Ergueu, então, em Monte 
Alto, sumptuoso túmulo, onde a co-
locou; (a transladação ocorreu em 
1958).

A “santidade” de Izildinha es-
palhou-se pela cidade, e muitos de-
votos asseveravam terem recebido 
graças, por sua intervenção.

Mas, nos anos sessenta, o Co-
mendador, teve que vender a fábri-
ca, e como pretendia residir em São 
Paulo, e não querendo separar-se 
da irmã, tratou de a transladar para 
essa cidade.

Mas o povo estava acostumado 
a ter a “santa” na sua cidade, e tanto 
protestou, tanto barulho levantou, 
que foi preciso resolver o assunto, 
na justiça.

Terminou a contenda, o tribu-
nal, determinou (06-05-1964): que 
o corpo venerado em Monte Alto, 
deveria pertencer à cidade e não á 
família.

Não teve, o Comendador, outro 
remédio, senão obedecer à justiça. 
Quando faleceu, o irmão de Izil-
dinha, foi sepultado no jazigo, em 
São Paulo, que mandara construir 
para a irmã.

A rocambolesca história, termi-
naria aqui, se não fosse o deputado 
Valdemar Corauci Sobrinho, ter 
conseguido que a festa, em honra 
de Izildinha (17 -Junho) fosse men-
cionada no Calendário Turístico do 
Estado de São Paulo

As biografias da menina Izildi-
nha, que consultei, têm ligeiras di-
vergências. Por a considerar mais 
crível, utilizei a do conhecido jorna-
lista José Abílio Coelho, publicada 
in: “ Maria da Fonte” – jornal cen-
tenário de Póvoa do Lanhoso.

O povo – que em tudo vê mis-
tério, – logo considera o fenómeno, 
prova de santidade. Por esse Portu-
gal fora, não faltam “ santinhas”, “ 
canonizadas”, apenas por não haver 
vestígios de corrupção.

Entre eles, temos o caso de 
Carmina Lara (cemitério de Arzila 
- Coimbra) e de Maria Adelaide – 
Arcozelo.

Muitas vezes, as “ santinhas”, 
foram, e são, exploradas por astu-
ciosos, que aproveitam a boa-fé e a 
ignorância religiosa do nosso povo, 
para usufruírem vantagens.

Relata, agora, o jornal: “ Maria 
da Fonte” de 02/02/2018, o inte-
ressante caso da “santa” Izildinha, 
venerada em Monte Alto (SP) – 
Brasil; mas natural da Povoa do La-
nhoso (17-06-1897).

O pai, funcionário público, fora 
transferido para Guimarães, e, natu-
ralmente, a filha – ainda criança, – 
acompanhou-o.

Tempo depois de estarem ins-
talados nessa cidade portuguesa, a 
menina, ficou gravemente enferma, 
e, segundo o atestado de óbito, fale-
ceu de leucemia.

Nada, até aqui, é digno de registo.
A mocinha ficaria, certamente, 

tranquila na sua sepultura, se não 
fosse o caso do irmão, ao emigrar, 
em 1950, para o Brasil, fazer ques-
tão de a levar.

Devo esclarecer o leitor, que 
a justificação, apresentada, foi a 
do corpo se encontrar incorrupto. 
Não só o corpo, mas as vestes e 
as próprias flores, que a acompa-
nharam no funeral, permaneceram 
intactas.

Chegado a Santos, logo tratou 
de levantar capela, onde colocou o 
corpo da irmã (31-08-1950).

Rapidamente se espalhou a no-
tícia. Populares, curiosos, e futuros 
devotos, foram visitar a capela, so-
licitando favores e graças, para os 
males que os atormentavam.

Entretanto, decorreram oito 

<<“SANTA” Izildinha, venerada em Monte Alto (SP) 

O que se espera da nova Ex-
posição Agropecuária do Crato?

Logicamente que não é uma 
“exposhow,” com se anuncia, 
mas uma exposição dos agrone-
gócios, e que os destaques e as 
atenções se virem para os ani-
mais, seus produtos derivados e 
os agronegócios, frutos regionais 
que devem gerar riquezas e divi-
sas, divisas que quer dizer mais 
impostos para os cofres públicos.

Esse negócio de enganar o 
povo com circo é elementar, coisa 
de três mil anos antes de Cristo. 
Hoje tudo gira em torno de di-
nheiro, produção e renda.

A Exposição do Crato vem 
sendo desvirtuada há anos, estão 
sempre inovando, mas no senti-
do de transformar em uma gran-
de festa, eis a nova denominação 
de exposhow, o que acho um ab-
surdo.

O Cariri, em seu todo, não 
tem mais uma cara, uma coisa 
que possa identificar a região. 
Gado, couro, algodão, rapadura, 
fruticultura, foram ciclos, porque 
os governos insistem em dar e em 
detrimento do povo produzir. 

Tem uma tecla que já está des-
gastada de tanto batermos nela: 
“Seu doutor uma esmola a esse 
homem que é são ou lhe mata de 
vergonha ou vicia o cidadão.”.

A Exposição do Crato deveria 
ser como outras pelo interior do 
Brasil, lugares onde o povo tem 
juízo. Festa de gado, dos agrone-
gócios, de incentivo a agricultura, 
do extrativismo (mel de abelha), 
da transformação, do artesanato, 
das tradições culturais e do incen-
tivo ao trabalho.

São quase oito dias de festas, 
de muita gente, de animações, de 
encontros e de derrame de dinhei-

ro. Ao fim e nos dias seguintes o saldo 
é negativo com a falta de dinheiro, a 
paralização do comércio e as dívidas 
de cada um. Há quem diga que os ho-
téis foram lotados, mas esquecem de 
que as casas residenciais também fi-
caram cheias com amigos e familiares 
que não deixam de trazer despesas ex-
tras. Ninguém faz como Luiz Gonza-
ga em sua música, que vem pro Crato 
e traz um bode seco, uma saca de fa-
rinha, uma dúzia de abacaxi, um saco 
de pequi, e uma cachacinha.

O tema é recorrente, mas é preciso 
alertar e alertar sempre que Juazeiro 
do Norte era uma vilazinha no municí-
pio do Crato e 100 anos depois chega 
a ser um das maiores e mais prósperas 
cidade do Ceará, isso como resultado 
de trabalho bom senso.

A Exposição do Crato abandonou 
seu principal parceiro como a Asso-
ciação dos Criadores, por conta dis-
so os bancos: do Nordeste, do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica e Itaú. 
Já não mostram interesse em colocar 
suas bancas de negócios no interior do 
parque. Essas instituições foram subs-
tituídas pelos agentes das caríssimas 
bandas musicais que levam do Crato 
milhões de reais.

Os protagonistas dos agronegó-
cios, como: Faculdade de Ciências 
Agrárias, Escola Agro técnica Fede-
ral, Ematerce, Secretaria de agricultu-
ra, Sebrae, Senar – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, Federação da 
Agricultura do Ceará e as grandes ins-
tituições agropecuaristas do Brasil, se 
posicionam longe da Exposição Agro-
pecuária do Crato.

Nada contra os shows, mas que 
fossem divulgando a cultura, a músi-
ca e os artistas regionais, valorizando 
cantores a exemplo de: Luizinho de 
Arauçuba, Joãozinho do Exu, João 
Dino, Alcimar Monteiro entre tantos 
outros.
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Exame de consciência
OPINIÃO

João Baptista Herkenhoff é
Juiz ce Direito aposentado 

(ES), palestrante e escritor.
E-mail – jbpherkenhoff@gmail.

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, faz en-
trega de  50 unidades itacio-
nais. 

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, entre-
gou na noite do último sába-
do, 23, 50 unidades habita-
cionais no bairro Pedrinhas/
Vila Nova. As casas entregues 
fazem parte do Programa de 
Urbanização, Regularização e 
Integração de Assentamentos 
Precários às Margens do Ria-
cho das Timbaúbas.

Estiveram presentes, além 
do chefe do executivo, a se-
cretária executiva de Infraes-
trutura, Zoia Ayres, demais 
secretários, técnicos, morado-
res e representantes do poder 
legislativo. Foi um momento 
de grande importância para a 
gestão e também para quem 
esteve recebendo a chave de 
sua nova residência, muitos 
dos contemplados não recebe-
ram apenas a chave, mas sim 
a garantia de sair para sempre 
do aluguel.

De acordo com o Prefeito 
Arnon, as pessoas que viviam 
em área de risco, neste caso, 
estão tendo a oportunidade de 
uma vida tranquila e contente. 
Sem a preocupação de uma 
hora para outra tudo mudar. 
“Para a nossa felicidade, nós 
estamos vendo a oportunida-
de de um sonho ser realiza-

do, que é a entrega das casas 
a essas pessoas. É uma noite 
de festa e nada melhor do que 
comemorar em noite de São 
João”, disse.

Estrutura das casas
Cada residência conta uma 

sala conjugada com cozinha, 
um banheiro e dois quartos. 
São 40 metros quadrados de 
área construída e 14,5 x 9 me-
tros quadrados de área total. 
De acordo com o beneficiado 
José Armando, foram 12 anos 
de espera que se concretizou 
esse ano. “Não tenho palavras 
para agradecer a Dr. Arnon e 
toda sua secretaria que tra-
balha em prol da população. 
Muito Obrigado”, disse.

Novos projetos
 Arnon Bezerra assinará 

nos próximos dias um novo 
convênio com a Caixa Econô-
mica Federal para 913 unida-
des habitacionais, fruto de um 
trabalho totalmente da nossa 
gestão”. De acordo com ele, 
outros projetos também já es-
tão em andamento. “Estamos 
elaborando um projeto para o 
Servidor Público Municipal, 
então tudo isso vêm dar possi-
bilidades às pessoas de garan-
tirem o seu teto, a sua residên-
cia, o seu lar para que tenham 
uma vida feliz”, finalizou.

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio 
da Secretária de Saúde, reali-
zou a implantação do prontu-
ário eletrônico no Serviço de 
Infectologia do Município, o 
primeiro do interior do Ceará 
a ser informatizado. A Infec-
tologia é um Serviço de Assis-

tência Especializada (SAE), 
que atende pacientes com ca-
sos mais graves de infecções 
sexualmente transmissíveis, 
como soropositivos para HIV, 
e também casos de leishma-
niose.

De acordo com a coor-
denadora do serviço, Geni 
Oliveira, a grande vantagem 
da informatização será a agi-
lidade no atendimento. Será 
possível ainda identificar, de 
forma mais eficaz, quantos 
pacientes são atendidos por 
bairro, detectando qual o bair-
ro mais vulnerável, como tam-
bém qual a faixa etária predo-
minante, por exemplo.

“A partir desses relatórios 
poderemos fazer uma análise 
dos indicadores e consegui-
remos traçar estratégias para 
realmente mudar o perfil epi-
demiológico de Juazeiro do 
Norte. Com a informatização 
tudo isso fica mais fácil”, afir-

mou a coordenadora.

Capacitação
 Todos os profissionais do 

serviço passaram por capa-
citação com um profissional 
para aprender passo a passo 
o manuseio das ferramentas 
para agendamentos e do pron-
tuário eletrônico.

O serviço atende mensal-
mente, entre consultas médi-
cas, de enfermagem e testes 
rápidos, de 500 a 600 pacien-
tes, através de demanda li-
vre ou encaminhamento. “O 
prontuário eletrônico agiliza 
o atendimento e proporciona 
conforto e bem-estar aos pa-
cientes. No caso do paciente ir 
embora para outro estado te-
mos como mandar os dados de 
forma mais rápida. Um SAE 
se comunica com o outro. A 
continuidade do tratamento é 
um grande ganho”, explicou 
Geni.

Prefeito de Juazeiro Arnon Bezerra
entrega mais 50 unidades habitacionais

Ascom Assessoria
de Comunicação da

Prefeitura de Juazeiro

<< ARNON entrega das chaves a mais 50 famílias

Desde criança, em Cachoeiro de Itapemirim, apren-
di a recitar o Confiteor em Português (Confesso a Deus 
Todo-poderoso) e em Latim (Confiteor Deo omnipotente). 

A partir dessa lembrança, que me é tão querida, es-
crevo esta página. 

Todo dia é véspera da morte e anúncio de um parto. 
Vida, morte, nascimento, renascimento, convergência, 
ruptura. Esta é a dialética da vida. 

Para os que creem na eternidade da essência huma-
na, não existe a morte, que é simples passagem, igual 
a tantas outras que marcam a evolução do Cosmos.

Quando jovem eu pensava que esta vida transitória, 
neste corpo perecível que vestimos, fosse infinita. Te-
nho hoje a consciência da transitoriedade. Cada manhã 
eu agradeço ao Senhor o dia que me é concedido.

Paulo Apóstolo tinha pressa de partir. Impaciência 
com a espera. Não tenho a urgência do Apóstolo. Pu-
dera ser contemplado com o augúrio do Profeta: ver os 
filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração.

Estas reflexões me convocam para um balanço geral.
Gostaria de ser indulgenciado por todas as faltas, 

que são muitas, na pequenez do meu pó.
Que relevassem meu silêncio todos aqueles a quem 

deveria ter agradecido por ajudas, conselhos, exemplos.
Não teria descortinado a dimensão social do Evan-

gelho, se não fosse a convivência com Dom João 
Baptista da Mota e Albuquerque, Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, Padre Waldyr Ferreira de Almeida, Irmã 
Heloísa Maria Rodrigues da Cunha e outros.

Jamais teria compreendido que não existe profeta in-
dividual, mas que a profecia do mundo contemporâneo 
é coletiva e partilhada, se não fossem as lutas travadas 
na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitó-
ria, ao lado de Rogério Coelho Vello, Antônio César Me-
nezes Penedo, Vera Maria Simoni Nacif, Dante Pancini 
Pola, Sandro Chamon do Carmo, Ewerton Montenegro 
Guimarães, Pastor Claude Labrunie, Pastor Joaquim 
Beato, Reverendo Jaime Wright e tantos outros.

Não teria vislumbrado a visão humanista do ofício 
judicial se não tivesse comungado vida e experiências 
com os magistrados Carlos Teixeira de Campos, Mário 
da Silva Nunes, Homero Mafra, Pedro Borges de Re-
zende e Eliézer Rosa.

Que o empenho de dar voz a quem não tinha voz, 
denunciar a injustiça mesmo sob a vigilância da dita-
dura, junto a caminhantes da mesma caminhada, to-
dos esses pequenos méritos fossem valorizados em 
cêntuplo.

Que o esforço de proporcionar tratamento humano 
aos presos tivesse a recompensa prometida aos que 
viram no encarcerado a imagem do Crucificado.

Que a busca por servir à dignidade da pessoa huma-
na na cadeira de juiz, na tribuna de professor, no livro e 
no jornal fosse recebida como humilde oferenda àquele 
sob cujo selo todos somos rigorosamente iguais, por-
tadores da mesma dignidade e valor porque marcados 
pelo mesmo Sopro Divino.

Gazeta de Notícias

Um Jornal Impresso,
Um Novo Site e

Uma Página no Facebook

Chegando a vários públicos
tornando conhecido e

otimizando seus negócios

O Banco do Brasil e o 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) esta-
beleceram uma parceria para 
financiamentos verdes e anun-
ciam nesta terça-feira, 26, a 
primeira fase desse contrato em 
três áreas: Direitos humanos e 
risco socioambiental, Finan-
ças verdes, e mensuração de 
impactos econômicos, sociais 
e ambientais do crédito. Trata-
-se de uma cooperação técnica 
e financeira, com a finalidade 
de mobilizar investimento pri-
vado nas ações de mitigação e 
modelos de negócios sustentá-
veis e de baixo carbono. 

Em 2017 a carteira de negó-
cios verdes do BB apresentou 
um saldo de R$ 197 bilhões. 
Integram essa carteira as ope-
rações de crédito relacionadas 
a investimentos e empréstimos 
para energias renováveis, efi-
ciência energética, construção 
sustentável, transporte sus-
tentável, turismo sustentável, 
água, pesca, floresta, agricultu-

ra sustentável e gestão de resí-
duos. Também fazem parte da 
carteira áreas de cunho social, 
como educação, saúde e desen-
volvimento local e regional.

“Captamos oportunidades 
em reflorestamento, infraestru-
tura urbana, mobilidade, gera-
ção descentralizada de energia, 
eficiência energética e cadeias 
produtivas sustentáveis em ati-
vidades agrícolas e pecuárias. 
Nossa Política de Responsabi-
lidade Socioambiental (PRSA) 
prevê a atuação em conjunto 
com empresas, governos e 
sociedade na definição de ini-
ciativas voltadas à redução de 
riscos e ao aproveitamento de 
oportunidades relacionadas 
às questões socioambientais”, 
explica Carlos Netto, diretor 
de estratégia e organização do 
Banco do Brasil.

O BID busca apoiar o setor 
privado dos países da Améri-
ca Latina e do Caribe finan-
ciando empresas e projetos 
sustentáveis para maximizar 
o desenvolvimento social e 
ambiental dessas regiões. “As 
finanças verdes representam 
uma oportunidade de negó-

cio com múltiplos benefícios, 
desde geração de receita ao 
uso mais eficiente dos recur-
sos naturais. Nesse sentido, os 
bancos têm um papel chave na 
propagação desta agenda por-
que sua atuação ajuda a criar 
o entorno que favorece os in-
vestimentos de longo prazo 
necessários. Acreditamos que 
esta parceria com o Banco 
do Brasil corresponde a uma 
parte importante das necessi-
dades de investimento verde 

no Brasil”, disse Maria Netto, 
Especialista em Mercado Fi-
nanceiro do BID.

Agenda 30 BB
A partir de 2017, o Plano de 

Sustentabilidade do Banco do 
Brasil passou a ser denomina-
do Agenda 30 BB, refletindo as 
premissas da Agenda 2030 glo-
bal e em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), lançados 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 2015. 

BB e BID iniciam parceria para financiamentos 
verdes com um saldo em carteira de R$ 200 bilhões

Imprensa Banco do Brasil

<< REFLORESTANDO para manter o gaz carbônico no planeta



1º Prêmio Jornalista João Brígido
Personalidades que se destacaram pelos seus feitos e realizações

Camilo Santana nasceu em 
Crato, chegou ao governo do 
Ceará com proprósito de dar um 
novo rumo ao Estado, efetivan-
do uma séria de realizações para 
impulsionar as áreas econômica 
e social. Seu destaque para ser 
merecedor do Prêmio Jornalis-
ta João Brígido vem de sua boa 
vontade em construir em toda 
região do sul do Ceará obras que 
fortalecem com uma infra estru-
tura necessária para melhorar a 
qualidade de vida do povo.

É constante sua presença no 
interior do Estado, isso para ver 
de perto e sentir as agruras do 
cearense interiorano. O Ceará 
que era um estado a céu aberto 
começa a ser reedificado com 
hospitais, estradas, escolas, de-
legacias de polícias, contrata-
ção de pessoal para melhorar 
a segurança pública, aquisição 
de centenas de viaturas, enfim, 
aparelhagem do serviço público 
buscanco cobrir todas as áreas.

Conferindo-lhe a comenda 
Jornalista João Brígido, o Cariri 
apenas e tão somente lhe retribui 
com reconhecimento e gratidão 
os benefícios que seu governo 
vem deixando na Região.

O governador Camilo San-
tana não veio pessoalmente re-
ceber esse preito de gratidão. 

mesmo com todo empenho e 
pedidos da Comissão de Agra-
decimento, acredita-se pela 
simplicidade do Prêmio, mas 
veio em seu lugar o ex-assessor 

de gabinete Fernando Santana, 
que como gentleman que é, re-
cebeu e agradeceu a deferência 
do Cariri para com o  conterrâ-
neo governador.

Vladenir Pontes de Mene-
zes, um mestre na expressão 
da palavra, um homem de-
tentor de um currículo inve-
jável e uma inteligência privi-
legiada, uma mente brilhante. 
Teve muitos sonhos que foram 
transformados em projetos 
como a criação da Faculdade 
Leão Sampaio, que em seu pla-
no deveria ser um centro uni-
versitário sem limites para o 
alcance do ensino superior no 
Cariri. O professor Vladenir 
Menezes foi o idealizador dos 
idealizadores, gostava de desa-
fios e queria alcançar a apote-
ose não importava a estrutura 
nem o lugar em que estava.

Conceber o embrião da 
Faculdade Leão Sampaio lhe 
custou sacrifícios e grandes 
desafios com problemas que 
pareciam insolúveis, mas com 
garra e determinação, junta-
mente com sua esposa Sandra 
Figueiredo que com o mesmo 
entusiasmo, transpôs todos os 
obstáculos.

O Prêmio Jornalista João 
Brígido concebido in memo-
riam ao professor Vladenir 
Meneses é um tributo à gran-

José Mauro Castelo Branco 
Sampaio nasceu em Fortaleza, 
estudou e se formou em me-
dicina no Rio de Janeiro, mas 
veio para o Cariri, terras de 
seus ancestrais, para exercer 
a medicina e por consequ-
ência familiar virou político. 
Homem carismático e fiel em 
suas amizades. Na região co-
meçou como médico, mas 
logo foi envolvido pela políti-
ca e sua primeira atuação foi 
como prefeito de Juazeiro do 
Norte em 1967 e segui eleito 
para deputado federal e volta 
a Prefeitura da terra do Padre 
Cícero em 1996. Em 1988 es-
tava Doutor Mauro Sampaio 
na Câmara federal como de-
putado constituinte.

Foi um homem da melhor 
estirpe, trazia em sua persona-
lidade o caráter e o espirito hu-
manitário de seu pai, também 
médico, Dr. Leão Sampaio.

Amava Juazeiro do Norte. 
e foi um ardoroso admirador 
da espiritualidade do Padre 
Cícero. É tanto que quando 
prefeito mandou erguer na 
colina do Horto um gigan-
tesco monumento ao Santo 
Nordestino. 

O tributo com a comenda 
Prêmio Jornalista João Brí-

gido, é concedido, in memo-
riam, como uma justa home-
nagem a esse grande político 
que soube, há seu tempo, exer-
cer com dignidade e nobreza 
os cargos eletivos representan-
do Juazeiro do Norte, o Cariri 
e o Ceará.

Doutor Mauro Sampaio 
deixa exemplos de cidadania e 
de bom político para as novas 
gerações.

Juazeiro do Norte foi criado 
pelo Padre Cícero, mas Mauro 
Sampaio deu a dinâmica em 
seu desenvolvimento.

Cid Ferreira Gomes nas-
ceu em Sobral, município do 
norte do Estado onde foi pre-
feito em 1996. Em 2006 foi 
eleito Governador do Estado 
realizando inúmeras e desta-
cadas obras, principalmente 
no Cariri, como o Hospital 
Regional, as Policlínicas em 
várias cidades, Centro de 
Conveções, estradas, a en-
costa do Seminário São José 
em Crato, o Metro do Cariri 
entre outras.

Cid foi um governador 
presente no sul do Ceará, e 
sempre atento ao que estava 
realizando no Cariri.

Cid Gomes descende de 
uma das tradicionais famílias 
da zona norte e mostrou al-
tivez quando foi ministro da 
educação desafiando a Câ-
mara federal a mostrar sua 
cara e/ou apontar os asscado-
res do Governo.

A região do Cariri mere-
ceu as atenções de seu Go-
verno com benefícios de toda 
ordem, por isso  foi-lhe con-
cedido o Prêmio Jornalista 
João Brígido, uma demontra-
ção de reconhecimento pú-
blico e apreço do povo.

Cid Gomes, como o go-
vernador Camilo Santana, 

Governador Camilo Santana

Médico Mauro Sampaio

 O Prêmio Jornalista João 
Brígido dos Santos, é uma co-
menda que foi idealizada para 
mostrar o reconhecimento e 
agradecer às pessoas que servi-
ram, quer como homem público 
ou na iniciativa privada, a sua 
cidade e ao povo.

João Brígido dos Santos foi 
um dos responsáveis pelos pri-
meiros estudos e publicações a 
respeito da história do Ceará, 
junto com Tristão de Alencar 
Araripe, Pedro Theberge e To-
más 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 en-
tão se tornou um jornalista intré-
pido em defesa do povo. 

Na política, seu posiciona-
mento 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 
estadual (1893-1894). 

Monarquista assumido até à 
Proclamação da República Bra-
sileira quando se tornou um de-
fensor do novo regime, tanto nas 
suas crônicas como em seus 
artigos, não media palavras 
quando criticava seus inimigos 
políticos. Fundou o jornal Uni-
tário em 1903, principal veículo 
de oposição à oligarquia do en-
tão governador Nogueira Accioli. 
Foi um momento de sua vida em 
que ele retornava à sua posição 
de monarquista após assistir 
aos mesmos escândalos que o 
grupo político de Accioli já vinha 
cometendo há décadas.

Publicou vários livros, entre 
eles Apontamentos para a histó-
ria do Cariri (1888), texto que lhe 
deu o título de membro do Ins-
tituto Histórico e Geográfico do 
Brasil, no Rio de Janeiro, ape-
sar de nunca ter feito parte do 
Instituto do Ceará, Miscelânea 
histórica (1889), O Ceará - lado 
cômico (1899) e Ceará - Ho-
mens e fatos (1919), sua mais 
importante obra do ponto de vis-
ta historiográfico.

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 interesse 
e justificativa da Fundação Frei 
Carlos Maria de Ferrara em ins-
tituir o “Prêmio Jornalista João 
Brígido” em júbilo ao destemor 
e coragem, sentidos intrínseco 
na personalidade do jornalista 
capixaba.

Razões para o Prêmio 
e o nome João Brígido
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1º Prêmio Jornalista João Brígido
Personalidades que se destacaram pelos seus feitos e realizações

diosidade e a magnificência de 
um homem que nasceu para 
ensinar o que sabia e ver todos 
preparados para as durezas da 
vida. O professor Vladenir foi 

caririense por descendência, 
seu avô Paulo Elpídio Mene-
zes nasceu em Crato e ficou 
conhecido com o barbeiro que 
lia La Fontaine.

José Alves de Oliveira - 
Zenir, nasceu na cidade de 
Jucás. Ainda jovem começou 
seu entusiasmo pelos negó-
cios trabalhando como sim-
ples ajudante na loja de um 
tio seu em Iguatu. Atento as 
atividades do tio, teve a ideias 
de comprar e venderm pro-
dutos em Juazeiro do Norte, 
principalmente eletro domés-
ticos e utensilios de casa. Pe-
quenas compras diz ele. Uma 
geladeira, um fogão, colchões 
e coisas nessa ordem. Viu que 
o negócio era bom e foi am-
pliando seu leque de produ-
tos. Com habilidade vendia 
tudo, e assim foi dando con-
tinuidade e sempre crescen-
do. Tempos depois abriu sua 
primeira loja e segui abrindo 
lojas que hoje conta 40 lojas, 
todas elas com sua marca Ze-
nir, espalhadas pelo centro 
e sul do estado, inclusive na 
Capital e na região metropo-
litana de Fortaleza.

Zenir, como é mais conhe-
cido, se notabiliza pela sua 
simplicidade e cortesia no 
trato com as pessoas.

Na região vem investindo 

pesado abrindo novas lojas, 
adquerindo terrenos e com 
projetos para mais investi-
mentos futuros.

A outorga do Prêmio Jor-

nalista João Brígido é uma 
justa homenagem por sua 
considerável contribuição na 
geração de emprega e divisas 
para os municípios do Cariri. 

também não compareceu ao 
evento para receber sua co-
menda, justificou estar do-
ente, mas mandou um seu 
representante, o vice-prefeito 
do Crato André Barreto, que 
por sua vez agradeceu o des-
taque dado ao ex-governador.

O troféu Prêmio Jornalis-
ta João Brígido é uma incia-
tiva pioneira como forma de 
agradecimento ao homem 
público e não haver nenhuma 
cobrança ou custo ao agra-
ciado. 

Capitão Ariovaldo Car-
valho nasceu na cidade de 
Jardim sul do Ceará, estudou 
em Crato e seguiu as hostes 
militar. Foi instrutor do Tiro 
de Guerra do Crato, depois 
seguiu carreira e foi para re-
serva como capitão. 

Capitão Ariovaldo foi elei-
to prefeito do Crato em 1977, 
tempo em que procurou mu-
dar a face socio-econômica do 
Município. Em seu período 
1977 a 1981 foi o prefeito que 
conseguiu importantes obras 
estruturantes  para o Crato.

Ariovaldo espandiu o ser-
viço público, reestrurou o 
acervo municipal, até então 
desorganizado, construiu uma 
sede própria para a Prefeitura 
Municipal que funcionava em 
prédios alugados, organizou 
secretarias e implantou serie-
dade em seu governo.

Nesse tempo novas ruas 
foram abertas e iluminadas, o 
centro da cidade e as avenidas 
para os clubes e distritos fo-
ram asfaltadasa, foram cons-
truídas as avenidas Thomaz 
Osterne e Dom Francisco que 
vieram ampliar o centro urba-
no do Crato. Conseguiu junto 
ao Governo do Estado a cons-
trução da Avenida Padre Cí-

cero ligando Crato a Juazeiro 
do Norte e com o Governo fe-
deral a construção do Açude 
do Umari, grande reservatório 
que irrigaria as terras férteis 
por mais de 60 quilômetros 
entre Crato e Missão Velha. 
Ariovaldo com competência 

e sorte revolucionou o Muni-
cípio do Crato com melhorias 
em todos os setores do ser-
viço público. Foram anos de 
bonansa. O Prêmio Jornalista 
João Brígido foi um reconhe-
cimento pelos mais relevantes 
benefícios deixados no Crato.

Professor Vladenir Menezes Empresário José Alves Oliveira Zenir

Ex-Governador Cid Gomes Capitão Ariovaldo Carvalho
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Quem pintou o meu retrato
Com claras cores da vida
Por certo desconhecia
Minha porção atrevida.
Meu desejo de viver,
Meu eterno renascer,
Por ser mulher aguerrida.

Prepare tinta e pincel
Retoque sua aquarela.
Deixe o rubro do sertão
Carminar a sua tela.
Não me deixe descorada
Pois não me vejo apagada
Nem iluminada à vela.

Não queira me desenhar,
Sem saber a minha história.
Pois seria falso o tom
Na riscada trajetória.
Não faça de mim borrão
Com sua coloração
Se não me tem na memória.

“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

Francielle Fontana tem corpo escultural, 
adora sussurros ao pé do ouvido e, na hora da conquista, gosta 
de agir como ela mesma. A nova modelo do Bella da Semana 
chama Francielli Fontana, tem 23 anos, é natural de Botucatu 
(SP) curte passar o tempo na companhia dos amigos. Seu maior 
defeito é ser sensível demais, enquanto as qualidades envolvem 
compreensão e tranqüilidade. Ah, se tem uma coisa que ela gos-
ta no próprio corpo são os seios (maravilhosos, por sinal!). Veja 
se você concorda com a opinião da moça: acesse o ensaio inédi-
to agora mesmo!
Nome: Francielli Fontana /Data de nascimento: 23/02/1995/Ci-
dade onde mora: Botucatu (SP)/Signo: peixes/Medidas:Altura: 
1,60m/Pés: 36/
Você é bastante famosa em Botucatu. Como isso tudo começou?
Sou muito conhecida, meu trabalho ganhou muito reconheci-
mento pela fotogenia e espontaneidade nas fotos, resultado de 
muito esforço e perseverança.
Como foi ficar nua para fotografar?
Eu estava muito empolgada para ser fotografada, mas confesso 
que fiquei um pouco tímida. Depois fui me soltando.

Francielle Fontana
A Bella da Semana

Meu retrato

Portugues: para não errar mais!

PEIXES - O dia promete emoções em crescendo. Siga exclusi-
vamente as suas convicções apesar de muitas vozes tentarem 
influenciá-lo.
AQUÁRIO - Encontre uma forma clara  de manifestar o que sen-
te. À sua volta estão novas possibilidades negociais que devem 
estudadas com tempo.
CAPRICÓRNIO - Recordações e pensamentos mal conduzidos 
vão levar a fantasias. Precisa de estar mais informado para evitar 
erros.
SAGITÁRIO - Não mexa em  assuntos do passado .  O tempo é 
fator decisivo para ter bons resultados, não  atue sem pesar prós 
e contras.
ESCORPIÃO - Deve pensar bem antes de fazer promessas ou 
assumir compromissos. Defina metas com muito rigor e leve 
acordos até ao fim.
LIBRA - O fim de uma ligação sentimental deve ser bem  clarifi-
cado . Atenção a gastos , facilmente cairá em excessos.
VIRGEM - Dia rico em demonstrações de afeto e carinho. Pode 
reunir um bom  grupo de trabalho para resolver questões pendentes.
LEÃO - Tome  uma posição firme na defesa dos seus sentimen-
tos. Pode finalmente alcançar êxitos assinaláveis.
CÂNCER - Terá inspiração para contornar e resolver conflitos. Não 
deixe problemas crescerem, dê o pontapé de saída para resolver.
GÉMEOS - Manifeste-se contra algumas atitudes que não lhe agra-
dam.  Desenvolva argumentos mais criativos para viabilizar ideias.
TOURO - Não se precipite com palavras. Analise com rigor uma 
nova proposta profissional; tudo indica que terá grandes vantagens.
ÁRIES - Não repita comportamentos que criam conflitos. Mesmo 
tendo boas condições de atuação, é importante programar etapas.

HORÓSCOPO
PORTUGUES 

CANTO DA POESIA

Diferença entre Onde e Aonde
Para começar, vamos lembrar de uma coisa:
Onde = ideia de permanência
Aonde = ideia de movimento
Como usar
A palavra “onde” indica o lugar onde está ou em que se 
passa um acontecimento. Está ligada a verbos que expres-
sam permanência.
Exemplos:
    Onde ela está?
    Não sei onde começar a caminhada.
    Onde está o dinheiro?
Já a palavra “aonde” indica movimento ou aproximação 
e está ligada a verbos que expressam essa ideia.
Exemplo:
Aonde você quer ir?
Aonde vai com tamanha pressa?
Vamos aonde ele quiser ir.

Dica!
Substitua as palavras “aonde” ou “onde” por “para onde”. 
Se fizer sentido, você deve utilizar a palavra aonde.
Exemplos:
1) Para onde vamos? Faz sentido. É como dizer:
Aonde vamos?
Mas,
2) Para onde vamos parar? Não é possível. Assim, o cor-
reto é dizer:
Onde vamos parar?

“Mas” ou “Mais”?
“Mas” é uma conjunção adversativa e equivale a “po-
rém”, “contudo”, “entretanto”, “no entanto”. Por 
exemplo: Fez muita força para abrir a porta, mas não 
conseguiu.
“ Mais” pode atuar como pronome ou advérbio de inten-
sidade, opondo-se geralmente a “menos”. Por exemplo: 
Ela fez mais trabalhos durante o ano.
A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo.

Palavras muito parecidas mas com 
significados completamente diferentes
Você sabe o que são palavras parônimas? É exatamente 
isso: palavras que são escritas e pronunciadas de forma 
muito parecida, mas que apresentam significados bem di-
ferentes. 
a) comprimento
b) cumprimento
Comprimento indica o tamanho, extensão ou compridez 
de algo
Cumprimento se refere a uma saudação, a um elogio ou à 
conclusão de uma tarefa.
Iminente e eminente
a) eminente
b) iminente
Eminente se refere a algo ou alguém muito importante, 
que está em posição superior.
A igreja ocupa uma posição eminente na paisagem da ci-
dade.
O eminente estudante foi escolhido para representar a fa-
culdade.
Iminente indica algo que está prestes a acontecer.
Isto é um caso de perigo iminente.
Está iminente o início de uma grande guerra. 
Descrição e discrição
a) discrição
b) descrição
Descrição se refere a uma caracterização detalhada de 
algo. A vítima fez uma descrição pormenorizada do su-
jeito.
Discrição indica a característica de quem é discreto e re-
servado.
Essa informação será tratada com seriedade e discrição. 
Agradeço a sua total discrição sobre esse assunto.

Sou das águas retiradas.
Sou do sertão nordestino.
Das caatingas desertei,
Lamentando meu destino.
Pois deixar o meu torrão,
Feria-me o coração
Causando-me desatino.

Meu dialeto sagrado
Era motivo de riso.
Era uma rês desgarrada,
Mas seguir era preciso.
Pedi a Deus proteção,
E a Virgem da Conceição,
Para me dar mais juízo.

Não reneguei minha terra,
E jamais renegarei.
De ser filha do Nordeste,
Eu sempre me orgulharei.
Lamento até ter perdido,
O meu sotaque querido,
Que de lá eu carreguei.

Na minha morada nova,
Onde hoje brilha o chão,
Num cantinho especial,
Avista-se um pilão,

Em outro canto uma rede
Onde eu embalo com sede,
As saudades do sertão.

Tapioca com manteiga,
Não deixo de comer não.
Numa panela de ferro,
Faço um gostoso baião.
O cuscuz e a malassada,
E a paçoca bem pisada
Consumo por tradição.

Rezo para São Francisco,
E “Padim Cíço” Romão.
Pra proteger Ipueiras,
Meu pequenino rincão
Pois é lá minha ribeira,
Terra onde a carnaubeira,
Ao vento inventa canção.

De lá vim sem querer vir
Fiquei sem querer ficar,
Mas um dia ainda volto,
A morar no meu lugar
Longe da terra amada,
Serei sempre ave arribada
Ensaiando pra voltar.

Migrante
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Eis que na área também do futebol os “reis” não 
passamos como alguns queriam, mas conseguimos 
(até agora) passar..., a muito custo e foi aquela 
festança. Camisinhas amarelas sacudidas, passeatas 
de motos sem silenciadores empinando dianteiras e 
carros a buzinar, rojões (ainda que poucos, mas por 
todos os lados), aquela algazarra costumeira dos 
pentacampeões, quase “hexas”... Enquanto isso, 
gasolina dentre as mais caras do mundo – R$ 5,00 
pouco importa, gastemos, o que interessa é o futebol 
brasileiro no país tido como o “Rei-do-Futebol”, e 
mesmo caindo muito conseguimos passar essa 
primeira etapa. Ufa! Os fogos são até raros para o 
acontecimento, mas fazer o quê se todos choram que 
estão ganhando pouco - salário mínimo com perspectiva 
de ser pouco acima de R$. 1.000,00 em 2019. Como se 
não bastasse e passando despercebido, como sempre, 
as perspectivas de queda do PIB (previsto para 1,9% 
apenas) já se consumam; gás de cozinha está a R$ 
85,00 e 23% da população já retornaram ao uso de 
carvão e lenha (fonte IBGE). Desmonte proposital do 
SUS e elevação incontida dos preços dos Planos de 
Saúde. A Saúde dos pobres que se dane!!!
O nosso já combalido Congresso Nacional trabalhou 
(se trabalhou) DOIS DIAS apenas neste mês. Nossos 
“heróis” da política estão muito envolvidos com a 
pauta de última hora onde tudo que engavetado sai de 
qualquer forma e é votado às pressas (têm cabimento 
os “jabutis” – projetos recorrentes que empurrados 
nessas ocasiões), posto que o que realmente interessa 
são as festas de santos como João, Antônio, Pedro que 
bem comparecidas pelos nossos “Excelentíssimos” 
senadores, deputados e até assessores a um custo 
elevadíssimo e tudo à nossa custa...
Paralelamente a esse caos instalado, mas que se 
demonstra pouco percebido pela maioria, o nosso 
atual desacreditado STF (Supremo Tribunal Federal), 
Corte Maior da Justiça do nosso descurado País, 
segue indefinida, sem soluções e sob os ataques 
dos que defendem criminosos (eles, com seus 
advogados, parecem ditar o que deve ser feito). Um 
verdadeiro nó górdio! Prendem hoje e soltam amanhã 
ou concedem “prisão domiciliar – muitas vezes nos 
palacetes frutos dos crimes cometidos”. Pior de tudo 
que decisões em colegiado são desfeitas por decisões 
monocráticas que prevalecem (uma aberração jurídica 
– se um só juiz decide para que o colegiado?). Até 
leis já instituídas parecem apenas brincadeiras. As 
decisões não parecem nelas embasadas e sim nas 
interpretações e conveniências pessoais, muitas vezes 
pouco convincentes, dos julgadores. São amontoados 
de recursos com fins meramente protelatórios e que 
saem a um custo elevadíssimo para o País já que 
os Tribunais (regiamente remunerados) param para 
discutir, rediscutir e voltar a discutir monotonamente 
tudo que se lhe empurram. Padecemos à falta de 
decisões consensuais e definitivas, e até, pasmem de 
indefinição constitucional da lei da prisão em primeira/
segunda instância, uma omissão desastrosa!
O País e a nossa Sociedade pagam caro por essas 
indefinições propositais e somente a fim de atender 
justamente aos que são transgressores e permanecem 
certos da IMPUNIDADE vergonhosa quanto criminosa 
que se lhes propiciam justamente aquelas autoridades 
que, por dever de ofício e honra pessoal, deveriam 
imputar castigos merecidos e irrevogavelmente. Muitos 
somos inteiramente a favor de Prisão Perpétua e/ou 
até Pena Capital apesar de não adotadas no País (por 
quê???), para bandidos acobertados pela própria Lei 
que ultrajada por conveniências diversas. E salve-se 
quem puder!!!

José HILDEBERTO Jamacaru de AQUINO
Leiam também nos endereços: http://www.blogdoaquino.blogspot.
com.br/
www.tvrussas.com.br, no Jornal Folha do Vale e TV Jaguar 
(Limoeiro do Norte-CE) e Jornal Gazeta de Notícias (Crato-CE) 
e Jornal do Cariri (Crato CE).

Brasilil, sil,zil,sil,zil
Hildeberto Jamacaru 

de Aquino é articulista, 
cratense morando em 

Russas Ceará. Colabora 
sistematicamente com 

esta Gazeta de Notícias

ARTIGO

Com a finalidade de tra-
çar um estudo técnico para 
viabilidade de precificação 
da água e capacidade de 
pagamento do consumi-
dor, a Sociedade Anônima 
de Água e Esgoto do Crato 
(SAAEC), realizou a contra-
tação de consultoria especia-
lizada por meio da Fundação 
para o Desenvolvimento 
Tecnológico do Cariri (Fun-
detec). Os trabalhos foram 
desenvolvidos através de 
contratação direta, com aná-
lise baseada em princípios 
legais, avaliação e autoriza-
ção da Comissão de Licita-
ção da empresa solicitante. 

O valor do estudo reali-
zado foi de R$ 22.000,00, 
além da pesquisa de opinião 
R$ 5.500,00, totalizando R$ 
27.500,00. Vale ressaltar que 
os valores de contratação 
por via direta podem chegar 
a R$ 50 mil, por meio da lei 
que trata da dispensa de lici-
tação, nº 13.303/16. 

A SAAEC, dentro do 
seu princípio de transparên-
cia administrativa seguiu os 
procedimentos estabeleci-
dos perante a lei e publicou 
o balanço no Jornal O Povo, 
no dia 27.11.17, na página 
15 do periódico.

Um dos objetivos desse 
trabalho foi traçar o perfil 
socioeconômico dos entre-
vistados e caracterizar as 
principais variáveis a serem 
utilizadas para determinar o 
preço da água.  Com isso, 

inicialmente foi feita uma análi-
se tabular e descritiva das vari-
áveis econômicas e sociais dos 
consumidores e variáveis que 
influenciam no preço da água.

Após todo o trabalho reali-
zado, o resultado da pesquisa 
foi apresentado por técnicos em 
reunião do Conselho Municipal 
de Água e Esgoto, ao Conselho 
de Administração da SAAEC e 
em Audiência Pública no Geo-
park, tendo assim dada ampla 
divulgação.

Toda a base de trabalho de-
senvolvida obedece a critérios 
técnicos, levando em conside-
ração o perfil dos entrevistados. 
Com isso, a SAAEC buscou de 
forma embasada e com uma 
visão democrática, com a fina-
lidade de manter a qualidade 
dos serviços, trazer para a so-
ciedade, uma reformulação dos 
valores. A finalidade, com essa 
metodologia de trabalho, foi 
apresentar a sociedade cratense, 
e de forma responsável, os cál-
culos de reajuste, ressaltando 
que a SAAEC apresenta atual-
mente uma das menores tarifas 
do Estado do Ceará.

Dentro dessa realidade, a 
meta é poder oferecer a popula-
ção cratense uma empresa com 
melhor capacidade de presta-
ção de serviços, modernização 
e qualidade. 

O trabalho foi realizado den-
tro dos parâmetros científicos, e 
corresponde ao nível de serie-
dade institucional, com dados 
que podem ser utilizados até 
mesmo para fins acadêmicos de 

SAAEC realiza estudo técnico com base 
em consultoria para propor novas tarifas

DIREITO DE RESPOSTA

estudos, junto ao Departamento 
de Economia da URCA como 
estudo de caso.

NOVAS TARIFAS
O reajuste das tarifas foi 

aprovado pelo Conselho Muni-
cipal de Água e Esgoto é com-
posto por representantes da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Subsecção Crato, enti-
dades empresariais e da área de 
engenharia, Câmara Municipal; 
URCA; sociedade civil, asso-
ciações de moradores, orga-
nizações não-governamentais 
que atuam em atividades afins e 
Governo municipal, em reunião 
extraordinária realizada no últi-
mo dia 25 de maio.

Conforme os estudos, a 
SAAEC tem a segunda menor 
tarifa de água e esgoto do esta-
do e uma das mais cessíveis do 
Nordeste. Em relação à Compa-
nhia de Água e Esgoto do Cea-
rá (CAGECE) a diferença é de 
151,85%. Mesmo conscientes 
da necessidade de reajuste em 
94,99%, o conselho ponderou 
e autorizou o aumento em 40% 
a partir de junho, com primeira 
conta a chegar aos imóveis em 
julho, e mais 15% para junho de 
2019.

A empresa informa ainda 
que o percentual cobrado para 
os imóveis com coleta de esgo-
to passará de 35% para 45%. 
Também ficou autorizado na 
reunião para ocorrer o reajuste 
anual do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/
IBGE.

Já a tarifa social será al-
terada de R$ 6,78 para R$ 
9,49, enquanto a tarifa dos 
clientes que possuem hidrô-
metros e tenham consumo 
de até 10m³ (metro cúbico) 
sairá de R$ 12,92 para R$ 
18,10. Já os consumidores 
que não tenham hidrômetros 
da faixa inicial, saíra de R$ 
16,76 para R$ 23,53.

O Presidente da SAAEC, 
José Yarley Brito, classificou 
a reunião do conselho como 
positiva e ressaltou que o 
encontro discutiu informa-
ções repassadas com base 
em um estudo “minucioso 
e técnico, de qual a tarifa se 
deveria praticar para manter 
a companhia funcionando e 
prestando um serviço à so-
ciedade de qualidade. Para 
isso, tinha que ter capacida-
de de pagamento. Então, são 
várias faixas de consumo e 
de tarifa em que todas elas 
analisadas as pessoas têm 
como pagar”, explica.

O desenvolvimento e o su-
cesso do Mesa Brasil SESC 
dependem diretamente da par-
ticipação e adesão da comuni-
dade. Além do envolvimento 
das empresas e instituições 
sociais, o Programa promove 
a prática de ações voluntá-
rias: pessoas, motivadas pela 
solidariedade, doam tempo, 
trabalho e talento, de maneira 
espontânea e não remunerada 
em prol do bem comum.

Quem pode doar?
Industrias de alimentos, 

centrais de distribuição, su-
permercados, armazéns, redes 
varejistas, associações de pro-
dutores rurais, postos de com-
bustívei9s, gráficas, empresas 
de embalagens, empresas de 
transportes etc.

O que pode ser doado?
Alimentos

Frutas, legumes e verdu-
ras, frios e laticínios, grãos e 
cereais, enlatados e conser-
vas, pães e massas, carnes e 
derivados. 

Produtos
Produtos e serviços, emba-

lagens próprias, combustível e 
utensílios culinários.

Serviços
Lavagem de veículos, 

transporte, serviços gráficos, 
divulgação, cessão de espa-
ços, trabalho voluntário em 
atividades educativas, seleção 
e manipulação de alimentos e 
captação de recursos

O que não pode ser 
doado

Refeições prontas, doces e 
pães com recheios cremosos, 
alimentos com embalagens da-
nificadas e prazo de validade 
vencido.

Vantagens:
•Ampliação das ações de res-
ponsabilidade social e cida-
dania corporativa.
•Diminuição de custos com 
descarte de produtos fora dos 
padrões de comercialização, 

porém ainda próprios para o 
consumo.
•Isenção do ICMS (CONFAZ 
– Decreto n° 41.374 de 30 de 
janeiro de 2002, Art.1) para 
os produtos e serviços doa-
dos ao Programa Mesa Brasil 
SESC.
•Divulgação das ações sociais 
desenvolvidas nos canais de mí-
dia do SESC e demais parceiros.
•Acesso a relatórios e informa-
tivos de prestação de contas.
•Participação em ações educa-
tivas sobre temas de interesse 
do doador.

A doação:
O Mesa Brasil SESC es-

tabelece junto com o doador, 
o local, os dias e horários 
para a retirada da doação. O 
Programa avalia a qualidade 
dos alimentos e os transpor-
ta até o público beneficiário 
sob condições adequadas de 
consumo. O Programa possui 
equipe técnica e operacional 
devidamente qualificada para 
executar com eficácia a reti-
rada e distribuição da doação. 
Além disso, acompanha e 
monitora as ações.

O alcance e sucesso do Mesa Brasil SESC depende 
diretamente da participação e adesão da comunidade.

<< MESA BRASIL tem um alto alcance social

Da Assessoria de 
Comunicação do SESC
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Aline Maria
“Se você não fica feliz 
com seu trabalho e 
com seus resultados, 
dificilmente pode 
esperar que outros 
fiquem. Com franque-
za, sou feliz com tudo 
que faço.”

A SAÚDE PÚBLICA DA
NOSSA CIDADE CONTA
COM NOVOS VEÍCULOS.

DO

As equipes de Saúde Pública de Juazeiro do Norte agora contam com mais 4 novos 

veículos para realizar visitas domiciliares, além de 2 novos ônibus climatizados para 

realizar o transporte de pacientes e que contam com serviço de entretenimento para 

crianças. Assim, pacientes e acompanhantes de diversos bairros da cidade podem ser 

atendidos e transportados com mais conforto, segurança e dignidade.

Solicitação eletrônica de 
acervo do FNDE deixa pro-
cesso mais rápido que a forma 
presencial

Anteriormente os pedidos 
precisavam ser por meio físi-
co, com aprovação prévia 

As unidades de ensino da 
rede pública de todo o País 
que se interessarem pelos 
livros didáticos já retirados 
do ciclo de atendimento, ou 
seja, os que sobraram da dis-
tribuição prevista para o ano, 
têm uma nova forma de fazer 
o pedido. Agora, as escolas 
podem requerer os títulos 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) diretamente no Sis-
tema PDDE Interativo, por 

meio da ferramenta Doação.
Antes, as solicitações pre-

cisavam ser feitas por meio 
físico, com necessidade de 
aprovação prévia da respec-
tiva Secretaria de Educação. 
Hoje, o sistema eletrônico das 
unidades de ensino resolve 
todas as questões e é mais rá-

Escolas públicas têm novo sistema para 
pedir livros didáticos não utilizados

pido.
O FNDE, por meio do Pro-

grama Nacional do Livro e do 
Material Didático (PNLD), 
envia livros às instituições 
cadastradas anualmente, mas 
restam armazenados materiais 
didáticos novos, que nunca fo-
ram utilizados. 

Em respeito ao princípio 
da sustentabilidade que rege 
as ações do Programa do Li-
vro, eles são doados às redes 
de ensino gratuitamente, des-
de que solicitados. No Manual 
de Doação de Livros, é possí-
vel entender como é feita essa 
distribuição.

Release 
Ministério da Educação

<< ELETRÔNICAMENTE Anteriormente os pedidos precisavam ser por meio físico, com aprovação prévia

Pessoas com deficiência 
ou com carência financeira 
comprovada podem solicitar o 
Passe Livre sem sair de casa, 
pela Internet. O portal para 
requisição do benefício é adap-
tado para navegação acessível. 
Para garantir o direito de utili-
zar o transporte coletivo inte-
restadual de forma gratuita por 
rodovia, ferrovia e barco, basta 
seguir os passos:

Antes, verifique se tem di-
reito ao Passe Livre

Para o Ministério dos 
Transportes, são consideradas 
pessoas carentes aquelas que 
pertencem a uma família com 
renda mensal de até um salário 
mínimo por pessoa. O cidadão 
deve somar todos os ganhos da 
casa, como salários, pensões 
e aposentadorias, e dividir o 
resultado pelo número total de 

membros da família, inclusive 
os sem renda e crianças.

Já para comprovar a defici-
ência, é necessário apresentar 
um documento padrão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
chamado Atestado/Relatório 
Médico Padrão do Passe Li-
vre. Ele deve ser preenchido e 
assinado por um médico com 
especialização na área da de-

ficiência e um outro profissio-
nal de saúde, como enfermeiro, 
psicólogo, assistente social, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
entre outros.

Junte e escaneie os docu-
mentos necessários.

Na inscrição pela Inter-
net, é necessário ter em mãos 
o número de CPF pessoal, dos 
familiares e do acompanhante, 

caso possua. É preciso digitali-
zar uma foto 3x4, o documento 
de identificação, como RG, e 
também o Atestado/Relatório 
Médico Padrão do Passe Livre, 
pois eles serão exigidos para a 
conclusão da solicitação.

Preencha o cadastro no site
No portal de cadastro do 

Passe Livre, insira o número do 
CPF e preencha todo o formu-

lário eletrônico, informando 
documentação, endereço, ren-
da e outras informações. Feita 
essa etapa, insira nos respecti-
vos campos os documentos di-
gitalizados (foto 3x4, documen-
to de identificação e atestado) e 
clique em Enviar para Análise. 
Depois, é só esperar o Passe 
Livre chegar no endereço in-
formado no cadastro!

Sem dinheiro pode solicitar   
passagens gratuita pela Internet


