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Juazeiro, Crato, Barbalha

É uma tranquilidade se seu carro
rodar com combustível de qualidade

AUTO POSTO

CASARÃO
TESTE DE QUALIDADE

O Superior Tribunal de 
Justiça deve analisar no 
mês agosto de 2018 uma 
ação que pede o ressar-
cimento de impostos co-
brados na conta de luz 
referentes a distribuição 
e transmissão de energia. 
Advogados dizem que a 
cobrança só pode ser feita 
sobre o consumo.

STJ vai analisar 
imposto cobrado 
na conta de luz

Mentir no 
currículo pode 
causar demissão

Quem está elaborando 
o currículo em busca de 
colocação no mercado 
de trabalho deve ficar em 
alerta. Mentir na hora de 
prestar informações pode 
significar até a perda do 
emprego para quem já ti-
ver conseguido uma vaga.

Arnon recebe
investidores
chineses

O Prefeito de Juazeiro 
do Norte, Arnon Bezerra, e 
o Secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Ino-
vação, Michel Araújo, re-
ceberam, nesta quinta-feira, 
12, investidores chineses 
representantes das empre-
sas Huawei e Assistencial 
Consulting.          Pág. 03

Aplicativo SICONV permite ao cidadão fiscalizar recursos federais
Com toques no celular, será possível indicar necessidades como construção de escolas, postos de saúde e áreas de lazer com recursos do Governo federal

Os 107 anos de 
Juazeiro como a 
terra prometida

No natal de 1871, convida-
do pelo professor Simeão Cor-
reia de Macedo, o padre Cícero 
visitou pela primeira vez o po-
voado de Juazeiro (numa fa-
zenda localizada na povoação 
de Juazeiro, então pertencente à 
cidade do Crato), e ali celebrou 
a tradicional missa do galo.

O padre visitante, então 
aos 28 anos, estatura baixa, 
pele branca, cabelos louros, 
penetrantes olhos azuis e voz 
modulada, impressionou os ha-
bitantes do lugar. E a recíproca 
foi verdadeira. Por isso, decor-
ridos alguns meses, exatamente 
no dia 11 de abril de 1872, lá 
estava de volta, com bagagem 
e família, para fixar residência 
definitiva no Juazeiro.

Muitos livros afirmam que 
Padre Cícero resolveu fixar 
morada em Juazeiro devido a 
um sonho (ou visão) que teve, 
segundo o qual, certa vez, ao 
anoitecer de um dia exaustivo, 
após ter passado horas a fio a 
confessar as pessoas do ar-
raial, ele procurou descansar no 
quarto contíguo à sala de aulas 
da escolinha, onde improvisara 
seu alojamento, quando caiu no 
sono veio a visão que mudaria 
seu destino. Ele viu, conforme 
relatou aos amigos íntimos, Je-
sus Cristo e os doze apóstolos 
sentados à mesa, numa disposi-
ção que lembra a última Ceia, 

retratada na pintura de  Leonar-
do da Vinci. De repente, aden-
tra ao local uma multidão car-
regando seus parcos pertences 
em pequenas trouxas, a exem-
plo dos retirantes nordestinos. 
Cristo, virando-se para os fa-
mintos, falou da sua decepção 
com a humanidade, mas disse 
estar disposto ainda a fazer um 
último sacrifício para salvar o 
mundo. Porém, se os homens 
não se arrependessem depres-
sa, Ele acabaria com tudo de 
uma vez. Naquele momento, 
Ele apontou para os pobres e, 
voltando-se inesperadamente 
ordenou: - E você, Padre Cíce-
ro, tome conta deles! Desde en-
tão o jovem sacerdote se voltou 
para a pregar a religiosidade 
ao povo do lugar que a época 
se chama Taboleiro grande. E 
assim prosseguiu, tabalhando 
com o povo para edificar no 
lugar uma cidade que viesse 
abrigar todos que ali chegas-
sem, até que pelo seu carisma 
e espiritualidade muita gente 
veio morar no povoado.

Padre Cícero foi um ho-
mem sábio, por isso foi lide-
rando o povo tanto com os atos 
religiosos como pela política, 
transformou Tambuleiro gran-
de em Juazeiro do Norte e em 
21 de julho de 1911 foi insti-
tuida sua emancipação política. 
e seu primeiro prefeito. Como 
previu, Juazeiro cresceu e pros-
perou é hoje a terra prometido 
com um gigantesco crescimen-
to.     Págs. 4 e 5

<< ESTÁTUA do Padre Cíce-
ro, com 17 metros de altura na 
Colina do Horto em Juazeiro.



GAZETA DE NOTÍCIAS
PROPUGNANDO PELO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO CARIRI

PUBLICADO DESDE 1997 - PERIÓDICO INDEPENDENTE  - SEGMENTO DA
FUNDAÇÃO FREI CARLOS MARIA DE FERRARA - ONG - SEM FINS LUCRATIVOS

Redação: Rua Santa Luzia,  563- centro - 63.010-315 Juazeiro do Nortes - Ceará
Diretor e editor: Luiz José dos Santos - jornalista reg. prof. 289/1980 MTE/DR-CE
Diretora de negócios: Aline Maria da Silva
Estagiária: Heloísa Helena Silva dos Santos
Distribuição: José Ailton Fagundes
Articulistas: Humberto Pinho da Silva (Porto Portugal), Hildeberto Aquino (Russas 
Ceará), Julianne Siqueira (Petrolina PE), Jocildo Bezerra (Recife PE), Tiburcio Bezerra 
(Várzea Alegre CE), Vivian Antunes (Brasília DF), Eugênio Medeiros (Crato Ceará), 
Dalinha Catunda (Rio de Janeiro RJ), João Baptista Herkenhoff (Vitória ES) Edésio 
Batista (Crato Ceará), Donizete de Souza (Lavras da Mangabeira Ceará), Geraldo Me-
neses Barbosa (Juazeiro do Norte CE), Júlio César Cardoso (Balneário de Camboriú 
SC), Luiz Carlos Amorim (Florianópolis SC),  João Antônio Pagliosa (Curitiba PR), 
Articulistas dos Sites: Instituto Liberal, Adital e da União Nordestina dos Produtores 
de Cana (Unida).

Contatos eletrônicos:
E-mail:   gazeta@folha.com.br
             gazetadenoticias@yahoo.com.br

www.gazetadenoticias.com
Tels.  Cels: OI (88) 98804 6399  / CLARO (88) 99229 3336  
CLARO - > O PRINCIPAL (88) 99251 6009 

02    01 A 15 DE JULHO DE 2018 GAZETA DE NOTÍCIASOPINIÕES

EDITORIAL

Alivio...o gol da 
solidariedade

Viajar... viajar...

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

Tiburcio Bezerra de Morais  
é cronista residente em 

Várzea  Alegre.
Escreve para esta

Gazeta de Notícias

Assisti, não me recordo quan-
do, ao “ Bom Dia, Brasil” da TV 
Globo. Entre as curiosidades apre-
sentadas, revelaram, que, agora, 
em algumas profissões, há mais 
oferta de emprego, e menos candi-
datos.

Qual a razão?
Os reporteis do Globo, deram a 

explicação: interrogando pessoas, 
na via pública, e empregadores, e 
descobriram o “ mistério”.

É que os jovens – e não só, – 
preferem primeiro viajar, e depois 
procurar emprego! …

Devido à facilidade e transpor-
te, e ao baixo custo das viagens, os 
jovens, tudo que conseguem amea-
lhar, é para realizarem viagens.

Viajar, pode ser cultura, – e é, 
– mas na maioria das vezes, viajar: 
é apenas o meio de se ter a possibi-
lidade de afirmar, com ênfase, num 
grupo de amigos que: já se esteve 
em: Paris, Londres, New-York, 
Copacabana ou Roma.

É elegante, dá status, e é de 
bom-tom conhecer lugares badala-
dos pelo cinema e a TV.

Muitos, que assiduamente via-
jam, apenas conhecem hotéis e a 
gastronomia dos países que visi-
tam, e ainda os restaurantes onde 
se come bem…

Eça, in “ A cidade a as Serras”, 
refere-se ao “ prazer” de viajar, e 
narra no seu soberbo estilo, a des-
dita de Zé Fernandes, que após per-

correr as cidades europeias, cansa-
do e enfastiado, chegou a Veneza, e 
encontrou um inglês, que habitara 
no Porto, e conhecia, entre outros, 
o Visconde do Bom Sucesso, e as 
Limas da Boavista! …Foi o melhor 
momento da longa viagem! …

Diz que gastou mil francos, 
para se entediar! …

O melhor da viagem, é, quase 
sempre, o regresso. O regresso ao 
doce lar, e recordar, as peripécias, 
que se viveu, entre os seus, ou à 
roda de aconchegante mesa, almo-
çando com amigos.

Na opinião de Beltrand Rus-
sell (*) a “ criança desenvolve-se 
melhor quando, tal como uma jo-
vem planta, a deixam tranquila no 
mesmo solo. Demasiadas viagens, 
demasiadas variedades de impres-
sões, não são boas para as crianças 
e torna-as mais tarde, quando fo-
rem crescidas, incapazes de supor-
tar uma monotonia fecunda.”

Creio que Beltrand Russell ti-
nha razão.

Viajar, conhecer outros povos, 
outras civilizações, sempre foi o 
desejo humano, mas nunca como 
agora, ao ponto de os jovens pre-
ferirem passear, correr o mundo…; 
aguardando, para mais tarde, a ne-
cessidade (que devia ser o primeiro 
cuidado,) de buscar trabalho, que 
lhes permita criar um lar e formar 
família.

Assim vai o nosso Mundo! …

Alegria, alegria, minha gente! As 
crianças tailandesas, após longa 
tortura, vivida na masmorra escu-
ra e lamacenta de uma misteriosa 
gruta, finalmente voltam a respirar 
o ar da liberdade. Movidos por ra-
zões que ainda vamos conhecer, 
embrenharam-se entre as paredes 
rochosas de um extenso túnel natu-
ral, conhecido milenarmente como 
uma caverna.
Pode ter sido um gesto simples de 
curiosidade, ou um exercício de 
aprendizado. Não importam os mo-
tivos que os levaram a enveredar 
por um corredor misterioso e pon-
tilhado de obstáculos. Já haviam 
percorrido boa parte do itinerário 
estranho, quando, de repente, sur-
preenderam-se com com uma en-
xurrada que lhes fechou o caminho 
de volta.
O aguaceiro fê-los adentrar caver-
na a dentro, até atingirem o ponto 
em que utilizaram como abrigo. Teto 
baixo, ar rarefeito
escuridão absoluta e piso úmido. 
Longe da porta por onde entraram, 
sobre eles elevava-se imóvel a mon-
tanha que cobria sua improvisada e 
desconfortabilíssima morada.
Dadas por desaparecidas, os alar-
mes sinalizaram de que se encon-
travam presas na caverna e sem 
possibilidade de retorno à terra fir-
me. As fortes chuvas inundavam 
ainda mais a indecifrável gruta e 
tudo encaminhava-se para um des-
fecho trágico.
Lá dentro, reinava a fome, a des-
nutrição, o medo e a vontade de vi-
ver, tudo a um só tempo. Em plena 
Copa do Mundo e por ironia da vida, 
os prisioneiros eram atletas de um 
time de futebol.. Um claustrofóbico, 
igual a mim, por certo teria entrado 
em pânico, desde a primeira hora.
Graças a Deus não foi o que acon-
teceu. Pela mão divina,
surgiu o Dr. Richard, médico austra-
liano que se encontrava de férias e 
que tinha experiencia em explora-
ção de cavernas.
Num sublime gesto de altruísmo, o 
Dr Richard resolveu atirar-se a uma 
arriscada empreita. Expondo-se ao 
perigo, mergulhou naquele subter-
râneo sem luz e, serpenteando en-
tre águas turvas, por várias horas, 
localizou enfim os aventureiros to-
dos vivos.
Portador da boa notícia, colocou 
o mundo em ação. Começava um 
desafio. O planeta se uniu. Choveu 
solidariedade. Todos queriam salvar 
as inocentes vítimas tailandesas. 
Logo apareceram mergulhadores, 
bombeiros e militares dispostos a 
trazer de volta os meninos conde-
nados
ao mais melancólico fim.
O desfecho todos sabem. Na ope-
ração, morreu um mergulhador. 
Verdadeiro herói. Foi uma missão 
árdua. Dificílima. Um a um, todos 
os meninos foram resgatados e o 
suspense, que tanto apertou o nos-
so coração, acabou numa grande 
explosão de alegria.
Esta foi a melhor partida da Copa 
do Mundo. E a solidariedade mar-
cou o seu mais belo gol.

É preciso voltar aos agro-
negócios. Não é possível que 
o nordeste venha a ter e viver 
eternos carnavais. É medieval 
enganar o povo com pão e cir-
co. O nordeste precisa voltar 
ao trabalho, produzir e gerar 
sua própria riqueza. Muito já se 
falou que uma nação não pode 
sustentar seu povo.  Está nas es-
crituras onde o apóstolo Paulo 
diz: “Que quem não trabalha, 
não deve comer” Isso é verda-
deiro ainda nos dias atuais. Mas 
ninguém atenta para essa afir-
mativa, porque é dando que se 
recebe. É dando o pão que se 
recebe o voto. Esse equivocado 
conceito vem virando cultura 
entre o povo brasileiro que é 
afeito a viver na sombra e be-
bendo água fresca.

Os governos entendem que 
é melhor dar o dinheiro do que 
cumprir com suas obrigações 
prestando assistência médica, 
educacional e segurança. En-
quanto faltam: estímulo, incen-
tivo, orientação e custeio para 
os agronegócios.

Estamos vivenciando mais 
uma “ExpoShow,” ex-Exposi-
ção Agropecuária do Crato onde 
em décadas atrás, pela sua ex-
pansão, virou Exposição Centro 
Nordestina de Animais e Pro-
dutos Derivados.  Era uma fei-
ra de negócios e exposições de 
animais de alta linhagem, uma 
festa dos agronegócios. Um ano 
antes era escolhida a Comissão 
Organizadora que nos meses 
seguintes nomeava um grupo 
para visitar os agropecuaristas 
da região estimulando a pre-
paração de seus animais para 
o certame. Além dos negócios 
havia o concurso de vacas lei-

teiras, touros PO - puro de origem, 
e a premiação com troféus e outros 
destaque. Ao fim, tanto o Banco do 
Nordeste como o Banco do Brasil 
contabilizavam seus financiamen-
tos e os grandes negócios realiza-
dos no âmbito do evento. Tudo foi 
minguando, ficando cada vez menor 
enquanto as atenções se voltavam 
para bandas musicais e artistas que 
em nada tem a ver com o sentido 
nordestino. Foi um desvirtuamento 
total do evento que se imaginou e 
planejou há mais de 60 anos, época 
em que a cidade era congestionada 
com caminhões de gado, máquinas 
e implementos agrícolas. Tudo gira-
va em torno da agropecuária e com 
isso o município se fortalecia, havia 
dinheiro em circulação. Para se ter 
uma ideia em uma das últimas ex-
posições a Associação dos Criados 
teve rendimentos e saldo que deu 
para construir um edifício para aco-
modar  instituições e vários órgãos 
do Governo.

Bem diferente das “ExpoShows” 
onde o povo vê o dinheiro ir para 
outros destinos, levado pelos: par-
ques de diversões, bebidas, bandas 
musicais, artistas, prestadores de 
serviço e camelôs de todos os rin-
cões. O Crato fica com as despesas 
e as sujeiras. 

Muito se diz: “A Exposição do 
Crato tem que ser repensada, orga-
nizar para voltar a cumprir suas re-
ais finalidades.” Mas há a turma do 
contraditório, que diz:” O povo se 
engana com pão e circo.”

Um dia, quem sabe! Muda-se o 
tal “grupo gestor” e os verdadeiros 
criadores da Exposição do Crato 
retomem as rédeas do evento e os 
aboios voltem a ecoar nos pés de 
serra do Cariri, ou o velho refrão: 
“Venha a Exposição do Crato que os 
bancos asseguram seu contrato.”

Exposição do Crato sem os 
aboios do vaqueiro nordestino

O crepúsculo do Crato
Em meu tempo de estudante se 

brincava com as palavras, as cur-
tas eram transformadas em siglas a 
exemplo de BRASIL - B de bravos, 
R de rapazes. A de americanos, S 
de silenciosamente e I de irão e L 
de levando, entre tantas outras pa-
lavras que podiam ser transforma-
das em siglas. Essa lembrança vem 
em vista ao que vem acontecendo 
com o município do Crato. Silen-
ciosamente irão levando. Já se pre-
coniza que Crato é a cidade do já 
foi, já era e já teve.

Crato que já foi classificada 
como “princesa,” “capital” disso 
e daquilo assiste hoje seu declínio 
de forma avassaladora e ninguém 
se dá conta dessa decadência. É a 
velha história: pai rico, filhos no-
bres e netos pobres. Crato foi o pai 
rico, teve seus filhos nobres e hoje 
seus netos são pobres, pelo menos 
pobres de espírito, tão pobres que 
só têm dinheiro. Para eles a cidade 
que se dane, que vá para o fundo 
do buraco e que cresça como rabo 
de cavalo.

O Crato pujante, a cidade prin-
cesa pelas suas belezas naturais e 
seus encantos, não mais existe, su-
cumbiu com sua nova geração que 
pensa mais em si e no seu bem estar.

Qual é a cara do Crato? O que 
tem para se fazer representar? Qual 
seu símbolo? E por ai segue uma 
série de indagações. O lugar que 
nasceu sob a sombra da igreja vê 
seu patrimônio sacro-religioso ser 

depauperado, dilapidado, suas tra-
dições culturais, seu folclore e seus 
folguedos se arrastarem por força 
e abnegação de poucos. Falar em 
participação dos filhos da terra é 
uma ofensa a sua imponência e ar-
rogância.

Crato vem se transformando na 
terra do “cada um por si e ninguém 
por todos.” Uma cidade no crepús-
culo, a caminho da estagnação e do 
fim. Os municípios circunvizinhos 
têm suas comunidades unidas pelo 
bem comum e o crescimento de 
suas cidades. Há empenho, todos 
lutam cada um com seus meios.  
Um clima apático paira sobre a ter-
ra de Frei Carlos.

Há 14 anos, por três gestões, 
que a Prefeitura municipal está na 
leniência, de braços cruzados a es-
pera de benesses de governos. Se 
não fora as intervenções dos go-
vernadores Cid Gomes e Camilo 
Santana a cidade estaria esmaeci-
da, em estado estoico e no infor-
túnio.

Essa inercio do povo abre es-
paço para forasteiros se posicio-
narem em pontos estratégicas e ir 
se apossando do pouco que ainda 
resta. Outro exemplo, além da 
igreja, é a exposição agropecuária 
do Crato onde um fantasmagórico 
“grupos gestor” vem no comando 
há quase uma década, desbancan-
do os donos do negócio que são: 
Associação dos Criadores e as 
instituições agrícolas.
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Intolerância não constroi
OPINIÃO

João Baptista Herkenhoff é
Juiz ce Direito aposentado 

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

Não concordo com uma só palavra do que dizeis, 
mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-
-la. (Voltaire).
François Marie Arouet, mais conhecido como Voltai-
re, foi um filósofo humanista francês, um dos maio-
res vultos do Movimento Iluminista. Amante da po-
lêmica, algumas de suas frases, propositadamente 
radicais, como a que abre este texto, tornaram-se 
célebres.
A advertência de Voltaire é bastante oportuna no 
Brasil de hoje, que apresenta o quadro a seguir des-
crito.
Partidários de uma determinada corrente de pensa-
mento supõem deter a verdade. Quem diverge está 
errado.
Os seguidores da corrente contrária também acredi-
tam que são titulares do bom caminho, motivo pelo 
qual etiquetam como réprobos os divergentes.
Através da internet formam-se grupos de pressão 
virtual. Isto é democrático.
Quando a condenação dos opostos se mantém no 
debate verbal – eu sei, você não sabe – a intransi-
gência está em bom tamanho, sem maiores conse-
quências.
Pior é a situação que ultrapassa a tertúlia da discus-
são civilizada.
O oponente é inimigo da Pátria, um traidor, um abu-
tre, deve ser silenciado por bem ou por mal.
Algumas vezes, dentro de uma mesma família, ou 
entre vizinhos, ou entre frequentadores de uma 
mesma igreja, explode a ira, que não é nada santa.
Nesse clima de intolerância, está fazendo falta, na 
atualidade, um líder como Tancredo Neves, capaz 
de colocar lado a lado dois inimigos históricos, ou 
duas facções extremas, para celebrarem o abraço 
da paz.
Tancredo foi o principal protagonista da passagem 
da ditadura para a Democracia, no Brasil contem-
porâneo.
Mas, se não temos Tancredo, estamos perdidos?
Creio que não. Existe a opinião pública que pode 
pressionar e exigir o entendimento.
A opinião pública somos todos nós.
Podemos juntar nossas vozes, de norte a sul do ter-
ritório brasileiro, para expressar em pequenas reu-
niões (de bairros, de grupos profissionais) e através 
da coluna de cartas dos leitores dos jornais ou de 
cartas endereçadas a parlamentares, que não que-
remos um Brasil fratricida, mas sim um Brasil fra-
terno.
A fraternidade não exige a identidade de pensamen-
to, mas sim a compreensão e o respeito entre as 
pessoas.
Divergência democrática é uma coisa. Fúria quase 
homicida, furor sem limites é outra.
A liberdade de expressar o pensamento, sem cen-
sura, sem perseguição, foi uma conquista do povo, 
após a longa ditadura que se abateu sobre o pais, a 
partir de 1964.
Deveremos celebrar a liberdade reconquistada, sem 
desvio de rota, ou seja, podemos opinar sem amar-
ras mas devemos reconhecer no outro, no oposto, a 
mesma franquia.

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, e o Se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Mi-
chel Araújo, receberam, nesta 
quinta-feira, 12, investidores 
chineses representantes das 
empresas Huawei e Assisten-
cial Consulting. Em reunião 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação 
(Sedeci), os empresários foram 
apresentados aos trabalhos re-
alizados pela Gestão Pública 
Municipal, para o fortaleci-
mento da inovação, como o 
Projeto de Parceria Público-
-Privadas para Cidade Inteli-
gente.

Atendendo ao convite feito 
pelo Secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Inova-
ção, Michel Araújo, o Diretor 
Comercial do Setor Público da 
multinacional Huawei, Vitor 
Yu Quan e o Presidente da As-
sistencial Consulting, Laude-
lino de Camargo, conheceram 
Juazeiro do Norte e os projetos 
voltados à área de tecnologia e 
inovação, como a Lei Munici-

pal de Inovação e os projetos e 
serviços desenvolvidos pelas 
Diretorias de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Empreende-
dorismo, Comércio, Serviços 
e Indústria, além de dados ca-
racterísticos do Município e o 
seu potencial cultural, econô-
mico e turístico.

Compromisso Municipal
Acolhidos pelo Prefeito 

Arnon Bezerra, os visitantes 
puderam conhecer um pouco 
o Município e o trabalho que 

a Gestão Municipal vem rea-
lizando. O Prefeito ressaltou 
o compromisso que tem com 
o bem-estar da população, in-
vestindo no projeto de Cidade 
Inteligente, na busca de garan-
tir mais segurança, conectivi-
dade, informação e tecnologia 
para Juazeiro do Norte. 

O Empresário Laudelino 
de Camargo parabenizou a 
gestão pública municipal pe-
los projetos desenvolvidos na 
cidade. “Essa é uma região 
próspera. Para nós foi uma 

Prefeito Arnon Bezerra e secretário recebem 
investidores de multinacional chinesa

agradável surpresa, conhecer 
o trabalho que vem sendo de-
senvolvido. É importante saber 
que existem boas intenções por 
parte da Gestão Pública para o 
desenvolvimento da cidade. O 
Município de Juazeiro do Nor-
te está desenvolvendo o proje-
to de Parceria Público-Privada, 
tomando os cuidados jurídicos 
e financeiros de forma bem es-
truturada. Houve interesse do 
nosso cliente em participar do 
processo de licitação”, ressalta 
o Consultor.

“Só os intolerantes
passam uma vida 
inteira sem mudar 

de opinião.”

O Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) apoia o seg-
mento econômico da agricultu-
ra familiar, sendo o Banco do 
Nordeste seu principal agente 
financeiro no Nordeste, com 
uma carteira ativa de R$ 8,3 
bilhões, correspondente a 1,7 
milhão de operações em de-
zembro de 2016.

O atendimento do BNB ao 
segmento da Agricultura Fami-
liar tem como base o compro-
misso para uso adequado dos 
recursos naturais, dissemina-
ção de tecnologias apropriadas 
e incentivo a sistema de pro-
dução de base ecológica, bem 
como apoio a projetos inclusi-
vos e propulsores da equidade 
de gênero e da valorização de 
minorias.

Diretrizes da política do 
Banco do Nordeste de apoio à 

Agricultura Familiar
O tratamento prioritário e 

diferenciado dispensado pelo 
Banco do Nordeste aos agri-
cultores familiares compreen-
de as seguintes diretrizes:
• Utilização do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE como princi-
pal fonte financiadora;

Pronaf recebe apoio de R$  8.3 bilhões do 
Governo federal via  Banco do Nordeste

• Adoção da metodologia de 
microcrédito produtivo orien-
tado para o Pronaf, por meio 
do Programa Agroamigo;
• Incentivo a atividades não 
agrícolas no meio rural;
• Estímulo a atividades com 
maior valor agregado;
• Apoio à estruturação de ca-
deias produtivas;

• Fortalecimento das parcerias 
para viabilizar assistência téc-
nica e capacitação;
• Incentivo à utilização de tec-
nologia de convivência com a 
seca
• Apoio à equidade de gênero 
com incentivo à participação 
das mulheres em empreendi-
mentos rurais;

O sistema Ceará Transpa-
rente foi disponibilizado, para 
uso dos cidadãos. A nova pla-
taforma reúne os Sistemas de 

Ouvidoria, Transparência e 
Acesso à Informação do Esta-
do e disponibiliza serviços de 
participação popular e consulta 
pública. A ferramenta pode ser 
encontrada nas páginas institu-
cionais das secretarias e órgão 

estaduais, e no endereço www.
cearatransparente.ce.gov.br.

O Ceará Transparente per-
mite que cidadãos de todo o Es-
tado registrem manifestações, 
como reclamações, denúncias 
ou elogios à Ouvidoria; pos-

sam acessar informações sobre 
serviços como saúde, educação 
e gastos públicos; além de so-
licitar dados que não constem 
disponíveis na plataforma, por 
meio da ferramenta de Acesso 
à Informação.

Plataforma Ceará Transparente é entregue a população

Sala de Imprensa do BNB

ASSCOM - Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte

Informes da Redação

<< INTERESSE do município em fazer parcerias para a instalação de atividades que venham 
gerar empregos e divisas para o município disse o prefeito Arnon Bezerra.

<<TECNOLOGIA recebe financimanto do Banco do Nordeste para melhorar a produção 
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Juazeiro do Norte, 107 anos de Fé, Oração e Trabalho
Juazeiro do Norte é o centro 
da Região Metropolitana 
do Cariri no sul do estado, 
distante 400 km da capital 
Fortaleza, ocupa uma área 
de 249 km² e com popula-
ção de 270 000 habitantes, 
censo de 2017, que o torna o 
terceiro município mais po-
puloso do Ceará depois de 
Fortaleza e Caucaia, sendo a 
maior do interior cearense e 
a 102ª do Brasil.
Juazeiro do Norte é um dos 
municípios de maior popu-
lação do interior do Nordes-
te ocupando o sétimo lugar. 
Devido a história do emble-
mático Padre Cícero Romão 
Batista, Juazeiro é conside-
rado um dos três maiores 
centros de religiosidade po-
pular do Brasil, é ainda um 
grande polo cultural, sendo 
um dos maiores centros de 
artesanato e cordel do nor-
deste do país. A cidade tem 
ainda um dos maiores polos 
acadêmico do interior nor-
destino e é carinhosamente 
chamada de “A metrópole 
do Cariri.” 
Graças ao Padre Cícero, 

Juazeiro é considerado 
um importante centro de 
religiosidade popular da 
América Latina, atraindo 
1,5 milhão de fiéis por ano  
que vêm reverenciar Nossa 
Senhora das Dores e Padre 
Cícero que ensinou ao povo 
uma política de fé, oração 
e trabalho, tornando-se um 
mito em todo nordeste. Nas 
romarias, a cidade se trans-
forma em um oratório com 
missas, bênçãos, procissões, 
novenas, peregrinações e vi-
sitações, além de extraordi-
nário mercado de artesanato 
regional e artigos religiosos.
Recentemente, Juazeiro 
comemorou a passagem 
de 100 anos (2011) de sua 
emancipação política se po-
sicionando como a terceira 
cidade do Ceará após dei-
xar de ser um mero distrito 
pertencente ao município 
do Crato. Tudo começou 
durante uma missa em mar-
ço de 1889 quando Padre 
Cícero ministrava a comu-
nhão aos fiéis. Ao ministrar 
a hóstia a beata Maria de 
Araújo, esta se transformou 

em sangue. O fato se repetiu 
por diversas vezes durante 
cerca de dois anos, sendo 
logo atribuído pelos fiéis 
como um milagre.
Levas de católicos passa-
ram a visitar o povoado em 
busca dos conselhos e da 
benção do “Padim Ciço”. O 
vilarejo foi crescendo com 
a abertura de novas ruas e a 
construção de casas tudo em 
torno da fé popular. Surgi-
ram os pequenos negócios 
com melhores perspectivas 
e o Padre Cícero sempre 
aconselhando: “Em cada 
casa um oratório e em cada 
quintal uma oficina”. Os 
espaços sagrados e econô-
micos se entrelaçaram com 
o trabalho e a fé caminhan-
do juntos a ponto de servir 
como alicerce para o desen-
volvimento do novo muni-
cípio.
Com a criação da Região 
Metropolitana do Cariri, 
Juazeiro ficou como cen-
tro comercial, econômico, 
educacional e social conver-
gindo outras cidades em seu 
entorno.

>> METROPOLE pelo crescimento em todas as direções. Vista da Rodovia Padre Cícero que liga Crato a Juazeiro 
do Norte, com várias edificações..

JUAZEIRO DO NORTE

ANOS107

Juazeiro do Norte

Voltado para o desenvolvimento
e fortalecimento do lojista

CÂMARA MUNICIPAL
Juazeiro do Norte

Balanço 
Semestral 
Balanço 

Semestral 

R$ 1,2 
MILHÃO 

EM CAIXA

6% de reajuste salarial para 
nossos servidores;
10 promoções de servidores;
1ª parcela do 13º paga;

Férias; 
INSS e 
Imposto de Renda em dia

R$ 1,2 
MILHÃO 

EM CAIXA

Parabéns!
JUAZEIRO pelos seus 107 ANOS

Nós temos orgulho de 
fazer parte desta história

Rua Santa Luzia 563
Juazeiro do Norte

Pouca gente sabe dessa:
’’’Enquanto mais eu agradeço, mais

coisas boas me acontecem’’
Agradecer a Deus e a sua cidade pelas generosas oportunidades

de ter alcançado sucesso e ser bem sucedido.

Juazeiro do Norte chega aos seus 107 anos sendo a 
‘’Terra Prometida’’ e alcançando as premonições do
‘’Padre Cícero.’’ Você se lembrou ou foi lembrado

para agradecer? 



  01 A 15 DE JULHO DE 2018 05GAZETA DE NOTÍCIAS

Juazeiro do Norte, 107 anos de Fé, Oração e Trabalho
O tempo foi passando, as 
perigrinações à Nossa Se-
nhora das Dores, padroeira 
de Juazeiro e também Santa 
devotada do Padre Cícero, 
mais seus conselhos e ora-
ções, foram se propalando 
por todos os rincões nor-
destinos, aumentando a fé 
e a crença do povo. A reli-
giosidade e a espiritualidade 
do “Padim Ciço” eram os 
argumentos para que cada 
um procurasse visitar anu-
almente Juazeiro do Norte, 
viagens, muitas delas, sem 
volta porque a crença era 
tanta que achavam Juazeiro 
uma terra santa, abençoada e 
de prosperidade.
Esse conceito e as levas de 
romeiros que chegavam a 
Juazeiro cresciam, como 
também crsceiam as mul-
tidões que se arrastavam 
pelas estradas que levavam a 
Juazeiro do Norte. A cidade 
virou uma Meca com seus 
templos e lugares de orações. 
Não era a terra sagrada de 
Maomé, mas era a terra do 
levita Cícero Romão Batista.
Cada romeiro que chegava 

e fincava raízes, era mais 
uma mão a trabalhar pelo 
desenvolvimento de Juazeiro. 
Assim a cidade foi crescendo 
e um sucessivo progresso 
acontecendo. A morte do Pa-
dre Cícero, em 20 de julho de 
1934, levou a todos à crença 
em sua santidade. A citação 
não era mais de “Meu Pa-
dim Ciço”, mas “Meu Santo 
Padim Ciço.” Surgia a figura 
do “Santo Popular Nordesti-
no” mesmo com os senões da 
Igreja Católica que teimava 
em não reconhecer o sacer-
dote como santo.
O povo não se importava 
com as recusas do Vatica-
no em não aceitar a crença 
popular e a devoção ao Padre 
Cícero. Essa contenda com a 
igreja só veio dar forças aos 
movimentos pela beatificação 
do santo nordestino. O Padre 
Cícero virou uma lenda e a 
crença no santo padre ga-
nhava espaço no catolicismo 
brasileiro. O Brasil inteiro 
virava-se para o Padre Cícero 
e para Juazeiro do Norte.
As romarias passavam a ter 
repercussão nacional e gente 

de todos os lugares procurava 
os milagres do Santo nor-
destino, enquanto a cidade 
passava a ser uma referência 
religiosa. Toda essa religiosi-
dade contribuía para o cresci-
mento e progresso não só de 
Juazeiro, mas de toda região.
Aos 100 anos de sua cria-
ção Juazeiro chegava a ter 
uma população de 250 mil 
habitantes estabelecendo 
um desenvolvimento sus-
tentável em todos os setores: 
indústria, comércio, serviço, 
educação, e uma consequen-
te expansão urbanística com 
novas ruas e novos bairros.
Nesses 100 anos foram fatos 
decisivos para o crescimento 
de Juazeiro: os sucessivos 
milagres com os sangramen-
tos da boca da beata Maria 
de Araújo por ocasião da 
comunhão, na primeira me-
tade do século passado, e a 
construção da monumental 
estátua do Padre Cícero com 
27 metros de altura, inaugu-
rada em 1° de novembro de 
1969 que veio fortalecer a 
religiosidade do povo e sua 
fé no Santo do nordeste.

>> METROPOLE pelo crescimento em todas as direções. Vista da Rodovia Padre Cícero que liga Crato a Juazeiro 
do Norte, com várias edificações..

CÂMARA MUNICIPAL
Juazeiro do Norte

Balanço 
Semestral 
Balanço 

Semestral 

R$ 1,2 
MILHÃO 

EM CAIXA

6% de reajuste salarial para 
nossos servidores;
10 promoções de servidores;
1ª parcela do 13º paga;

Férias; 
INSS e 
Imposto de Renda em dia

R$ 1,2 
MILHÃO 

EM CAIXA

Parabéns!
JUAZEIRO pelos seus 107 ANOS

Nós temos orgulho de 
fazer parte desta história

Rua Santa Luzia 563
Juazeiro do Norte
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Antigamente a mulher
Apenas lia cordel.
Depois passou a ser musa
Nos versos do menestrel.
Querendo contar história
Tirou versos da memória,
E passou para o papel.

Fim de tarde na calçada
Nos mais diversos rincões,
As tias, avós e mães,
Difundiam tradições .
Naquele entretenimento,
Passavam conhecimento,
Para as novas gerações.

E foi assim que aprendi
A gostar de versejar
Minha mãe é poetisa
Tia Isa era de contar
As histórias de princesa
Eu achava uma beleza
Hoje vivo a recontar.

Ser musa era muito pouco
A mulher queria mais.
Contar apenas histórias
Feria seus ideais.
Queria escrever também,
Poderia ir além,
Em tudo via sinais.

Disposta pegou a pena,
Sem ter pena de escrever,
Resgatou lá da gaveta,
O que chegou a esconder.
No presente está escrito,
Que a mulher deu o seu grito
E o que faz é com prazer.

“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

Paula Rebello
A Bella da Semana

HORÓSCOPO
PORTUGUES 

CANTO DA POESIA

Mulher difusão e cordel

Áries
Possibilidades de nervosismo, agitação e de turbulência, assim 
como gastos inesperados. Deve fazer “ surf na vida”.
Touro
Seja prudente. Não tome decisões importantes durante esta sema-
na. Prevê-se alguma instabilidade. 
Gémeos
Gémeos não têm uma boa semana. É o aspeto da tristeza e de-
pressão, poderão se sentir sozinhos, aspeto da nostalgia tendência 
a verem a vida muito cinzenta. 
Cancer
Pode contar com uma melhoria. Romance, namoro e casamento 
são assuntos que estão muito bem favorecidos. Momentos de in-
tranquilidade.
Leão
Favorável a todo o tipo de comunicação e comercialização. Exce-
lente momento para trocas comerciais. Aumento de rendimentos. 
Necessita fazer acordos é o momento certo.
Virgem
Pode sua vida avançar de forma repentina. O momento é de arris-
car e semear novos projetos pois têm agora fortes possibilidades 
de florescerem.
Libra
Aspeto de vitalidade e de energia. Grande sensibilidade, energia 
positiba e sorte e as oportunidades de novos avanços na vida.
Escorpião
Crescimento é o que pode esperar. É muito bom para todos os 
assuntos ligados ou focalizados com a parte comercial. Indica re-
novação de vida.
Sagitário
Precisa aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe está a 
trazer; têm uma boa semana. Novidades, avanços, e evolução, 
novos negócios. Alivio das tensões e preocupações.
Capricórnio
Estruturação de vida profissional. Início de novo ciclo. Deve ficar 
atentos às oportunidades. Precisa fazer orçamentos em relação á 
suas finanças. Sorte e expansão na vida.
Aquário
Boas novidades, aviagem inesperada, saídas inesperadas, bons 
acontecimentos trazem alento e a inovação na vida.
Peixes
Bons acontecimentos, encontros felizes ou encontros de Alma, 
muito bom em termos relacionais. A vida profissional decorre 
como quer e desejam 

Paula Rebello Ela estuda Odontologia, mas 
não que se transformar em qualquer dentista. Paula Rebello quer 
ser uma dentista “bem sexy.” A nova Bella da Semana é assim: 
impactante e sem papas na língua! Escorpiana, a modelo tem 
19 aninhos e gosta de ser o centro das atenções. “Adoro quando 
me olham e me elogiam.” Com um corpão desses, olhar deveria 
mesmo é tirar pedaço! Para manter tudo em cima, a bela corre na 
praia e vai à academia. Assim como nós, ela não tem uma parte 
preferida: gosta de todo o conjunto.
Data e local de nascimento: 15 de novembro de 1992, em Itajaí 
(SC).Cidade onde mora: Navegantes (SC).
Signo: escorpião.
Medidas - Altura: 1,53m. - Quadril: 87cm. Cintura: 63cm. Bus-
to: 76cm. Pés: 34. Veja mais fotos no site:
abellaadasemana.com.br

Esse cabaré de quinta
Que o povo chama Brasil
É uma nação sem rumo
De ladrão virou covil
O q’um dia foi justiça
Hoje já virou “mundiça”
A se envolver em ardil.

À deriva o nosso povo
Navega na insegurança
O que é certo ou errado
Já não traz mais na lembrança
A classe politiqueira
E a justiça brasileira
Só sabem fazer lambança.

Uma luz no fim do túnel
Eu não consigo enxergar
Do jeito que a coisa anda
A nação vai afundar
Porque em cada partido
Só vejo mesmo bandido
Fica difícil votar.

Esse cabaré de quinta

Alguns erros revelam maior desconhecimento da língua 
que outros. 
1 - Quando “estiver” voltado da Europa. Nunca confunda 
tiver e tivesse com estiver e estivesse. Assim: Quanto tiver 
voltado da Europa. / Quando estiver satisfeito. / Se tivesse 
saído mais cedo. / Se estivesse em condições.
2 - Que “seje” feliz. O subjuntivo de ser e estar é seja e este-
ja: Que seja feliz. / Que esteja (e nunca “esteje”) alerta.
Descubra a faculdade certa pra você em 1 minuto!
3 - Ele é “de menor”. O de não existe: Ele é menor.
4 - A gente “fomos” embora. Concordância normal: A gente 
foi embora. E também: O pessoal chegou (e nunca “chega-
ram”). / A turma falou.
5 - De “formas” que. Locuções desse tipo não têm s: De 
forma que, de maneira que, de modo que, etc.
6 - Fiquei fora de “si”. Os pronomes combinam entre si: 
Fiquei fora de mim. / Ele ficou fora de si. / Ficamos fora de 
nós. / Ficaram fora de si.
7 - Acredito “de” que. Não use o de antes de qualquer que: 
Acredito que, penso que, julgo que, disse que, revelou que, 
creio que, espero que, etc.
8 - Fale alto porque ele “houve” mal. A confusão está-se 
tornando muito comum. O certo é: Fale alto porque ele ouve 
mal. Houve é forma de haver: Houve muita chuva esta se-
mana.
9 - Ela veio, “mais” você, não. É mas, conjunção, que indica 
ressalva, restrição: Ela veio, mas você, não.
10 - Fale sem “exitar”. Escreva certo: hesitar. Veja outros er-
ros de grafia e entre parênteses a forma correta: “areoporto” 
(aeroporto), “metereologia” (meteorologia), “deiche” (dei-
xe), enchergar (enxergar), “exiga” (exija). E nunca troque 
menos por “menas”, verdadeiro absurdo lingüístico.

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não 
fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe,
da farinha. do aluguel, do sapato, e do remédio, dependem 
das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o 
peito dizendo que odeia a política.
Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a 
prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os ban-
didos que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio 
dos exploradores do povo.

Bertold Bretch

O anel
Houve certa vez um rei sábio e bom que já se encontra-
va no fim da vida.
Um dia, pressentindo a iminência da morte, chamou seu 
único filho, que o sucederia no trono, e do dedo tirou um 
anel.
– Meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este 
anel. Nele há
uma inscrição. Quando viveres situações extremas de 
glória ou de dor, tira-o e lê o que há nele.
O rei morreu e o filho passou a reinar em seu lugar, sem-
pre usando o anel que o pai lhe deixara.
Passado algum tempo, surgiram conflitos com um reino 
vizinho que desencadearam uma terrível guerra.
À frente do seu exército, o jovem rei partiu para enfren-
tar o inimigo. No auge da batalha, vendo os companhei-
ros lutarem e morrerem bravamente, num cenário de 
intensa dor e tristeza, mortos e feridos agonizantes, o rei 
lembrou-se do anel. Tirou-o e nele leu a inscrição:
ISTO TAMBÉM PASSARÁ
E ele continuou sua luta. Venceu batalhas, perdeu outras 
tantas, e no fim saiu vitorioso.
Retornou então ao seu reino e, coberto de glória, entrou 
em triunfo na cidade. O povo o aclamava.
Nesse momento de êxito, ele se lembrou de novo de seu 
velho e sábio pai. Tirou o anel e leu:
ISTO TAMBÉM PASSARÁ

O analfabeto político
COISAS DA VIDA:

Portugues: Erros graves
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Políticos de toga 
desmoralizam STF

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e 

servidor federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

. Colabora sistematicamente 
com esta Gazeta de Notícias

ARTIGO

Com toques no celular, 
será possível indicar neces-
sidades como construção de 
escolas, postos de saúde e 
áreas de lazer com recursos 
do governo federal

Apresentado na abertura 
do III Fórum Nacional das 
Transferências Voluntárias, 
em Brasília, o aplicativo Si-
conv Cidadão é mais uma 
ferramenta de transparência 
e controle social. Ele busca 
estimular a participação da 
sociedade na fiscalização dos 
recursos repassados pelo Go-
verno Federal aos estados e 
municípios.

Por meio do aplicativo 
Siconv Cidadão – disponível 
nas lojas da Google Play e 
Apple Store – o usuário po-
derá também indicar a ne-
cessidade de políticas públi-
cas em seu município, como 
construção de escolas, postos 
de saúde, áreas de lazer, entre 
outras.

O aplicativo permite que o 
cidadão acompanhe se a obra 
está no andamento adequa-
do, se está sendo executada 
com padrões de qualidade 
aceitáveis e se os recursos re-
sultarão, de fato, num inves-
timento que vai resultar em 
benefícios para aquela comu-
nidade.

Com essa ferramenta, o 
cidadão passa a ter uma par-

ticipação ativa como fiscal da 
aplicação dos recursos.

O APP destina-se a divul-
gar parcerias firmadas entre 
a União e os estados, muni-
cípios e organizações da so-
ciedade civil, para repasse de 
recursos via transferências 
voluntárias.

Funcionalidade
O cidadão contará com 

quatro principais funcio-
nalidades no aplicativo, de 
tal forma que possa fazer o 
acompanhamento dos inves-
timentos realizados nas cida-
des mediante avaliação, en-
vio de fotos georreferenciais 
e denúncias, se for observada 
alguma irregularidade.

A plataforma do Siconv 

Cidadão foi construída para 
simular um jogo, com avatar, 
pontuação, metas, ranking e 
interação entre os usuários. 
O cidadão pode escolher um 
personagem, conquistar me-
tas e marcar pontos, facilitan-
do – de forma interativa – a 
comunicação com o Governo 
Federal.

Ao entrar no aplicativo, o 
perfil do usuário é localizado 
no mapa e indicará os ins-
trumentos financiados com 
recursos públicos federais 
próximos a sua região, bem 
como as necessidades já indi-
cadas por outros participan-
tes.

Dessa maneira, todos se-
rão capazes de estimular e 
auxiliar o governo na identifi-

Aplicativo permite ao cidadão fiscalizar 
recursos investidos em seu município

cação de pontos de atenção e 
correção de desvios em cada 
instrumento firmado.

As denúncias efetuadas 
no APP são direcionadas ao 
Ministério da Transparên-
cia e Controladoria Geral da 
União. O órgão enviará um 
número de protocolo ao cida-
dão para o acompanhamento 
da análise da denúncia.

O Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV) é uma 
iniciativa do Governo Fede-
ral responsável por todo o 
ciclo de vida dos convênios, 
contratos de repasse e termos 
de parceria. Nele são registra-
dos os atos, desde a formali-
zação da proposta até a pres-
tação de contas final

FONTE: Portal de Convênios
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão

Governo federal

Quando se espera que os ministros  do STF sejam 
os primeiros a enobrecer a instituição, levando à so-
ciedade uma imagem de tribunal sério, imparcial e 
comprometido, além de guardião da Constituição, 
em fazer justiça aos conflitos, em última instância,  
eis que a decepção faz perder  a nossa esperança.
Para que serve uma decisão majoritária da Supre-
ma Corte, independentemente do  placar apertado, 
se  alguns ministros desobedecem ao resultado do 
colegiado sobre a prisão em segunda instância? Ou 
o tribunal é uma Corte de mentirinha, de políticos de 
toga etc.?
Não é este o Brasil que queremos de impunidade 
aos políticos corruptos causadores do empobreci-
mento da nação e nem de tribunais superiores com-
placentes com os larápios da República.
Os três pilares da Lava-Jato,  as prisões preventi-
vas alongadas, os acordos de delação premiada e o 
cumprimento da pena após condenação em segun-
da instância, são ameaçados pelo trio da Segunda 
Turma do STF,  conhecida como “Jardim do Éden”, 
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, 
que se especializaram em soltar presos e suspender 
ações de investigações. É por isso que o PT quer 
que o pedido de liberdade de Lula seja apreciado 
pela Segunda Turma.
Eis aqui algumas decisões decepcionantes perante 
a sociedade, protagonizadas pelo  trio da Segunda 
Turma do STF: trancou uma ação penal contra um 
deputado do PSDB, manteve a liberdade de um ope-
rador financeiro do MDB, anulou a busca e apreen-
são no apartamento de uma senadora do PT, garan-
tiu a liberdade de um ex-assessor do PP, absolveu a 
petista Gleisi Hoffmann e,  na decisão mais imoral,  
concedeu a liberdade de José Dirceu, condenado a 
mais de 30 anos por corrupção, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.
Essas decisões tendem a abalar as estruturas da 
Lava-Jato. Mas graças à posição minoritária do trio 
no plenário do STF, composto de onze ministros,  
podemos ver hoje preso o ex-presidente Lula, o ex-
-deputado Eduardo Cunha e saber que mais de 300 
criminosos de colarinho branco já foram parar na 
cadeia.
Até o advento da Operação Lava-Jato, a bandida-
gem de colarinho branco abastada gozava  de na-
tural liberdade e impunidade  por contratar bons 
advogados para postergar indefinidamente o cum-
primento da pena, através de  interminável lista de 
recursos, e tudo alicerçado no jargão jurídico de que 
ninguém será considerado culpado até o “trânsito 
em julgado”.
Ora, os exemplos de eficiência  de punição  dos cri-
minosos de  colarinho branco não podem ser ignora-
dos em democracias, como Estados Unidos, Reino 
Unido e Canadá, que prendem os condenados na 
segunda instância e, em alguns casos, até mesmo 
depois de condenado em primeiro grau. E ninguém 
diz que esses países não respeitam o princípio da 
presunção de inocência.

Esta Gazeta de Noticias 
trouxe em uma de suas edições 
do mês de abril deste ano maté-
ria onde questionava a invasão 
de camelôs nas ruas do centro 
comercial da cidade do Crato, 
o que estava dificultando a mo-
bilidade dos transeuntes preju-
dicando os lojistas que insatis-
feito reclamavam as invasões 
de suas calçadas que aumenta-
vam a cada dia. A reportagem 
procurou a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, onde o 
sub-secretário Eduardo Teles 
disse que as medidas estavam 
sendo tomadas para a retirada 
dos ambulantes e sua localiza-
ção em local apropriado com  
condições de trabalho sem pre-
juízos para a comercialização 
de seus produtos. A secretaria 
anunciou um prazo de 60 dias 
para fazer a remoção de todos 
os ambulantes.  Hoje, com 60  
dias passados o prazo foi cum-

prido e nesse último dia  10, a 
retirada  aconteceu.  

O secretário de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Territorial, Brito Júnior, dis-
se que desde 2017 realizando 
reuniões com ambulantess na 
tentativa de ordenar o comér-
cio ambulante da cidade com 
a perspectiva de utilizar a área 
da praça do entorno da Prefei-

tura para a melhor utilização 
dos comerciantes. “Foi uma 
remoção muito tranquila, onde 
eles estão se sentindo muito 
confortáveis com essa modi-
ficação. Estamos satisfeitos e 
atendemos a uma antiga solici-
tação da população, haja vista 
que todos ansiavam por uma 
ordenação e regulação desse 
espaço urbano da cidade,.

Ambulantes do Crato saem do centro, a 
cidade ganha espaços e um  novo visual

Destaca ainda, que está sen-
do dado todo apoio por parte 
da gestão a essa nova ordena-
ção, onde está sendo feito um 
cadastramento para que, aos 
poucos, possa ser iniciado um 
trabalho de melhoria na infra-
estrutura do local, dotando de 
um piso e sombreamento mais 
adequado para a execução do 
trabalho.

É lendo que se entende 
melhor as coisas.

Leia para que os outros não 
pensem por você.

Leia a 
Gazeta de Notícias

Da Reportagem local

<< DESOBSTRUÍDAS calçadas sem camelos e verdureiros que foram relocados
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São 107 anos de uma  cidade que tornou-se 

um dos maiores centros de romaria da 

América Latina. Além disso, é polo industrial, 

referência internacional em cultura e um 

relevante centro comercial do Nordeste.Terra 

que continua mostrando sua grandiosidade 

com fé e trabalho. Juazeiro do Norte valoriza 

suas raízes enquanto constrói um futuro de 

desenvolvimento ainda melhor.
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