
www.gazetadenoticias.com
E-MAIL: gazeta@folha.com.br

Nº 317 -  01 A 15 DE AGOSTO DE 2018
EXEMPLAR R$ 1,50

GAZETA
de notícias

Imponentes Casarões de Barbalha são marcas 
de tempos áureos do Cíclo da Cana de Açúcar

100  anos da AECC e Externato 5 de julho 
marcam data histórica para o cidade do Crato

A AECC com sua Escola 
Técnica de Comércio se con-
fundem com a história educa-
cional da família cratense. São 
poucos os empresários e comer-
ciantes que não passaram pelos 
bancos escolares da Escola Téc-
nica de Comércio e pela facul-
dade de Economia do Crato.

Nesse 18 de agosto a data 
é jubilar porque se comemora 
100 anos dessas consagradas 
instituições cratenses. A Escola 
Técnica de Comercio é simbolo 

educacional na região do Cariri. 
Festeja-se o aniversário de uma 
instituição centenária respei-
tada e estimada por todos. No 
contexto ressalte-se a presença 
marcante do professor Pedro 
Felício Cavalcanti - um mestre 
na expressão da palavra, que 
após sua morte foi sucessido 
pelo seu neto também vocacio-
nado para o ensino o professor 
Érico  Felício Calou que vem 
dando continuidade a essa bri-
lhante trajectória.     Pag. 08

Os casarões de Barbalha 
são marcas históricas de uma 
época onde imperava os negó-
cios com a cana de açúcar, po-
der econômico e destaque so-
cial dos senhores de engenhos. 
Com uma econômia forte casa-
rões e palacetes eram erguidos 
nas ruas principais de Barbalha 
onde as famílias ostentavam 
com glamour suas riquezas. 
Cada casarão traz entre suas 
paredes histórias de sucessos, 
abundância e nobreza de seus 
moradores. Hoje Barbalha em 
seus 172 anos mantém viva 
sua história de opulência em 
indelevéis casarões que rece-
bem cuidados especiais por 
serem orgulhos de seu povo. 
Nas páginas 4 e 5 esta Gazeta 
de Notícia incia uma série de 
REPORTAGENS ESPECIAIS 
destacando cidades e fatos rele-
vantes para a história regional.
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É uma tranquilidade se seu carro
rodar com combustível de qualidade
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Combustíveis e Lubrificantes

Presente na Região Metropolitana do Cariri

LEIA MAIS
Opiniões e
Questionamentos

Aplausos desmedidos acerca 
de elogios ao chefe para se 
manter no emprego. Cinemas 
para o Crato, um projeto du-
vidoso. Os jovens pretendem 
livrar-se dos idosos, uma ver-
dade que ninguém quer assu-
mir. Hora de parar e pensar 
para decidir, a questão do 
voto sua preciosa arma con-
tra a corrupção. Balas perdi-
das, acontecimento que leva 
a questão de armar ou não os 
cidadões.
Veja também a página 06 
com A Bela da Semana, poe-
sias, horóscopo e o portugues 
correto.
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EDITORIAL

Hora de parar e 
pensar para decidir

Os jovens pretendem
luivrar-se dos idosos...

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

Aplausos desmedidos

Um cinema para Crato

Recentemente, o Parlamento, 
rejeitou a despenalização da euta-
násia. A votação mostrou, que os 
deputados encontram-se divididos; a 
percentagem foi praticamente igual: 
cinquenta por cento, para cada lado.

Dividida está, também, a classe 
médica; embora a maioria esteja in-
clinada a criminalizar a eutanásia.

E os portugueses, o que pensam?
Os idosos, que muito viveram, 

e se encontram mais próximos da 
morte, nem querem ouvir a palavra: 
eutanásia; os jovens, aceitam-na – 
em nome da liberdade, dizem.

O estudo de Manuel Pedro Car-
rapatoso, realizado em coordenação 
com o Prof. Rui Nunes, concluiu, 
após consultar 405 estudantes do 
sexto ano de Medicina, em 2017, 
que (73%) eram favoráveis à eutaná-
sia, e (71%) a praticariam nos doen-
tes – “ JN”, 29/O5/2018.

É preocupante saber, que futuros 
médicos, pretendem recorrer à euta-
násia, quando o doente, em calvário, 
em desespero extremo, procura a 
morte; em vez de o tirá-lo desse so-
frimento, com paliativos, pretendem 
recolherem ao processo mais fácil e 
mais económico.

Os avós, os pais, que outrora, 
eram bênçãos para a família, passa-
ram, nos nossos dias, a serem incó-
modos, quando, devido à idade ou 
doença obrigam (filhos e netos,) a 
sacrifícios; impedindo-os de leva-
rem vida de prazer e bem-estar.

Os que tem posses, ainda são 
colocados em lares – alguns luxuo-
sos; - ficando, assim, filhos e netos, 
libertos da obrigação, que é dever, 

de os cuidar.
Mas, se não há possibilidades 

económicas?
Ficam internados pelos hospitais, 

ou depositados em casas de repouso, 
sem condições, aguardando que a 
Morte, se lembre deles.

Como na sociedade há, cada 
vez mais idosos, graças ao avanço 
da medicina, e ao serviço estatal 
de saúde, e a juventude e o Estado, 
não querem arcar com o encargo de 
os sustentar (pensões, tratamentos, 
mensalidades em lares,) o caminho 
mais fácil, é encurta-lhes a vida.

Por que será que a atual geração, 
(na maioria,) se comporta assim? 
Por que será que apenas se valoriza 
a beleza e a juventude, e se renega e 
se empurra, os idosos, para fora das 
suas casas, das suas famílias?

Porque receberam educação ma-
terialista. Porque a sociedade aceitou 
a imoralidade, como um direito; por-
que a literatura, o cinema e a televi-
são, defendem o amor livre; o amor 
ao dinheiro e ao prazer pecaminoso; 
porque a coletividade, em geral, as-
severa: que Deus, se existiu, morreu.

Por isso, só por isso – para não 
dizer: por razões económicas, – é 
que os parlamentares debatem a 
eutanásia, em vez de pensarem em 
lares, em que todos os cidadãos 
possam ter, todos os recursos da 
medicina.

Casas de repouso, bem apetre-
chadas ficam dispendiosas. Só os 
ricos podem pagar as mensalida-
des…; como o Estado não pode, 
nem quer, dar a todos, essas como-
didades… Então…

De hoje a pouco mais de dois 
meses, estaremos elegendo 
aquele ou aquela que comandará 
os destinos nacionais pelos pró-
ximos quatro anos. Não apenas 
isto. Renovaremos dois terços do 
Senado, elegeremos 513 deputa-
dos federais e mais de mil deputa-
dos estaduais. Queiramos ou não, 
vamos ficar frente a frente com 
uma alcateia de lobos famintos.

Afogados em problemas das 
mais diversas configurações, 
participaremos de um embate 
político-eleitoral gigantesco. Sua 
repercussão tem o condão de 
abalar desde os mais pacatos e 
recatados pedaços do sertão aos 
mais agitados e desiguais bolsões 
populacionais, sedimentados nos 
grandes centros urbanos.

Apesar da apatia e do visível 
desânimo do eleitorado, haverá 
um momento em que as paixões 
reacendem-se e que a campanha 
cresce. É nesse momento que po-
deremos qualificar o verdadeiro 
sentimento nacional. Hoje o povo 
não se cansa de reprovar políticos 
e governantes. O cenário é emba-
çado e está cada vez mais confu-
sa a visão do amanhã.

Os seguidos fracassos, ora 
da direita, ora da esquerda, que 
sempre se misturam através de 
pactos mentirosos e imorais, es-
tabeleceram no país um modelo 
estranho de governar. Já há can-
didato falando em rever as atuais 
medidas moralizadoras assumi-
das pela nossa justiça, porque 
estão causando dano ao PODER 
POLÍTICO.

Não deve ser este o discurso 
de um democrata. Se o Judiciário 
é um poder nocivo, imaginem os 
outros dois, onde se concentram, 
com algumas exceções, criaturas 
sem escrúpulo e sem compostura, 
totalmente despreparadas para 
representar o povo, segundo os 
preceitos republicanos. Mentem e 
roubam a nação e assim querem 
permanecer.

Com este time de vilões torna-
-se impossível defendermos a so-
berania do Brasil e a liberdade do 
seu povo. Destarte, minha gente, 
a hora é de pensar muito para 
decidir bem. Porque as eleições 
podem ser um marco na história. 
Com tantos carreiristas disputan-
do cargos eletivos, verdadeiras 
figurinhas carimbadas, cabe-nos 
a responsabilidade de fazer esco-
lhas corretas e bem mais alvissa-
reiras.

Crato vem ao longo dos 
últimos anos sendo adminis-
trado sem um planejamento 
estratégico, sem rumo e sem 
um traçado para o futuro. É o 
tal meter os pés pelas mãos. 
Já prevendo essa desordem 
urbana e a falta de critério da 
determinação das prioridades 
de um município, a Consti-
tuição de 1988 em seus Ar-
tigos 24 e 182 atribuíram ao 
Direito Urbanístico o caráter 
de disciplina jurídica, que 
dizer é obrigatório o plane-
jamento urbano das cidades, 
adi se instiuiu o Plano Di-
retor para os municípios. A 
principal característica que 
a Constituição assinalou ao 
Direito Urbanístico foi o de 
servir à definição e à im-
plementação da política de 
desenvolvimento urbano, a 
qual tem por finalidade orde-
nar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade 
e garantir o bem estar de seus 
habitantes (Art. 182). Não é 
o que vem acontecendo no 
município do Crato, onde a 
ordem vem sendo inversa às 
necessidades. Constroem-se 
e reformam-se  praças em 
vez de cuidar dos Postos de 
Saúde, faz-se campos de fu-
tebol em vez de creches para 
as crianças super carentes. 
Coloca-se camadas de asfalto 
em ruas já asfaltadas em vez 
de tampar buracos e refazer 
velhos e deteriorados calça-
mentos. Gasta-se R$ 3 mi-
lhões em alugueis de viaturas 
em vez de comprá-las para 
formar o patrimônio público 

municipal. Começa uma obra em 
vez de terminar outras em anda-
mento. Porém, no entender do 
prefeito José Ailton Brasil, tudo 
vai bem e é convencido pelo ba-
juladores e puxa saco como sen-
do um dos melhores prefeitos. 

Mas puxa saco é isso mesmo, 
gente incopetente que se desta-
ca aplaudindo desmedidamente 
o padrinho que lhe deu empre-
go. É trivial ver, em reuniões 
da Prefeitura, gente aplaudindo 
o prefeito José Ailton ao menor 
bocejo. Em todas as reuniões se 
disser xô funcionário público 
não fica ninguém.

O país está em mudanças e 
como alerta estamos presen-
ciando os grandes, ou pseudos 
grandes, homens da República 
trancafiados e isolados de seus 
convívios político e social. Isso 
vem como um alerta para os que 
preferem os caminhos fáceis da 
corrupção. É bem conhecida a 
citação: “Quem mexe com o di-
nheiro público ou rouba ou sai 
roubado.”

Relembrando o professor Pe-
dro Felício Cavalcanti que foi 
um homem de caráter, honrado 
e digno, então prefeito do Crato, 
foi informado que estavam des-
viando material da Prefeitura, o 
que no primeiro momento ele não 
acreditou e mandou investigar os 
fatos e compravado o roubo de-
mitiu sumariamente seus ases-
sores envolvidos. Pedro Felício 
detestava bajuladores.

O momento é de levar o Cra-
to a sério e o prefeito José Ailton 
deixar de ouvir os incompetentes 
bajuladores e dar atenção aos rc-
clamos do povo.

Foi um deus-nos-acuda a histó-
ria de dois cinemas para a cidade, 
sem ter ideia de onde seria a cons-
trução, a primeiro providência foi 
derrubar, implodir o Mercado pú-
blico da Rua Monsenhor Esmeral-
do. A revolta dos permissionários 
e do próprio povo foi iminente. 
Depois de muita pressão popular o 
prefeito mudou de ideias e deter-
minou a construção dos cinemas 
no Largo da RFFSA, próximo ao 
Restaurante popular. Sem planeja-
mento iniciou as obras que resul-
tou em sua paralização. Não se fala 
mais em cinema.

Cinema para que?  Se hoje o 
mais humilde vivente do Crato tem 
sua televisão e sua Internet para as-
sistir o filme que quiser em hora a 
sua escolha.

Essas intempestividades vêm 
tornando a gestão José Ailton Bra-
sil em um “governo temerário” 
cheio de riscos e incertezas.

“O Crato vem em declínio há 
décadas” é um comentário comum 
entre os que observam a estagna-
ção do município. Num comparati-
vo entre Crato e Juazeiro do Norte 
é possível ver o crescimento de um 
e decrescimento do outro. Juazei-
ro hoje tem mais de vinte edifícios 

com mais de dez andares. Não tinha 
cursos superiores, Juazeiro tem hoje 
uma quantidade relevante de cursos 
universitários. Os setores: econômi-
cos, educacional, social, industrial e 
de serviço da terra do Padre Cícero 
ultrapassaram as ilusões e expecta-
tivas dos cratenses.

O arrojo de segmentos de as-
sessores da Prefeitura do Crato se 
arvorou e foi aos limites das dis-
cursões defendendo esse desneces-
sários equipamentos em detrimen-
to de atividades pujantes como as 
dos permissionários do Mercado 
público da Rua Monsenhor Esme-
raldo. 

Uma mostra inconteste da im-
portância de uma casa de cinema 
está no fechando de milhares delas 
no Brasil inteiro, inclusive deixa-
ram de existem ou estão minguan-
do as locadoras de filmes em DVD.

Em Crato estão abandonados os 
auditórios do antigo cine moderno 
e outro no complexo de prédios da 
RFFSA. Parece coisa de criança 
abandonando um brinquedo quan-
do aparece algo novo a sua frente.

É preciso amar o Crato, esse é 
um compromisso de quantos to-
mam assento nos birôs do Palácio 
Alexandre Arraes.

Quem fala menos, 
ouve melhor que lê 
jornais fala melhor.

Gazeta de Notícias
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Balas perdidas
OPINIÃO

João Baptista Herkenhoff é
Juiz de Direito aposentado (ES), 

palestrante e escritor.
E-mail – jbpherkenhoff@gmail.com

Não há uma definição jurídica do que seja bala perdi-
da. Entretanto, o termo foi incorporado à linguagem 
corrente para significar projétil de arma de fogo que 
atinge pessoa que não estava envolvida no episó-
dio, fato ou evento que motivou o disparo. Ou seja, 
a bala perdida é a bala sem rumo, que não estava 
endereçada àquele que pela mesma foi alcançado.      
Fica assim entendido que é “vítima de bala perdida” 
a pessoa que teve a desdita de estar no lugar erra-
do, na hora errada, e que por este motivo recebeu 
o impacto do artefato que lhe causou ferimentos ou 
morte.
Em outros tempos de Brasil a bala perdida era acon-
tecimento raro, motivo pelo qual não obteve um ade-
quado tratamento legislativo. Hoje, entretanto, as 
balas perdidas frequentam o cotidiano do noticiário.
Conforme levantamento feito pelos jornais “A Ga-
zeta” e “Notícia Agora”, de Vitória, mais de meia 
centena de pessoas morreram em consequência de 
balas perdidas, nos últimos meses, no Espírito San-
to. Suponho que em outros Estados a situação seja 
semelhante.
Dentre os casos mais dramáticos registre-se o de 
uma criança de onze anos que recebeu um tiro no 
peito quando estava brincando no quintal de um vi-
zinho, na Rua José Bonifácio, no bairro Aribiri, em 
Vila Velha.
Outra ocorrência assustadora foi a de um comer-
ciante de 34 anos, que foi atingido por bala perdida 
quando falava com o pai ao telefone no bairro Cas-
cata da Serra.
Houve, no Brasil, em 23 de outubro de 2005, um 
referendo que proibiria comercializar armas de fogo. 
Esse referendo consistia em aprovar o artigo 35 do 
Estatuto do Desarmamento:
“Art. 35 - É proibida a comercialização de arma de 
fogo e munição em todo o território nacional, salvo 
para as entidades previstas no art. 6º desta Lei”.
A proibição pretendida não alcançou apoio da maio-
ria dos votantes.
Os eleitores podiam optar pela resposta “sim” ou 
“não”. O resultado final foi de 59.109.265 votos re-
jeitando a proposta (63,94%), enquanto 33.333.045 
votaram pelo “sim” (36,06%).
De minha parte, cumprindo um dever de consciên-
cia, votei pelo sim, escrevi um artigo defendendo o 
voto sim, e concedi entrevistas na televisão apelan-
do para que o eleitorado aprovasse o desarmamen-
to. Mas, ao lado de milhões de pacifistas, fui derro-
tado.
O argumento a favor do não era o de que os homens 
de bem precisavam do direito de se armar. Esque-
ceram-se os defensores desta tese de um detalhe 
fundamental: as armas legalmente adquiridas pode-
riam ser furtadas para a prática de crimes, como tem 
ocorrido com frequência.
Talvez agora, sob o ruído e o fulgor das balas perdi-
das, rentes às varandas dos nossos edifícios, uma 
nova consulta popular possa ser realizada para re-
por, perante a opinião pública, o debate do tema.

“Só os intolerantes
passam uma vida 
inteira sem mudar 

de opinião.”

Publicada em novembro de 
2011 e efetivada em maio de 
2012, a Lei 12.527/2011, tam-
bém conhecida como Lei de 
Acesso à Informação, já entrou 
para a história recente do Brasil 
como uma tentativa bem feita 
de combate à corrupção, valori-
zação da transparência e respei-
to ao erário. Hoje, os cidadãos 
têm o direito de consultarem 
informações importantes sobre 
os órgãos públicos e podem 
monitorá-los e investigá-los 
em qualquer operação suspeita. 
Não à toa que estes seis anos 
coincidem com o crescimento 
de denúncias de corrupção e má 
gestão nos principais meios de 
comunicação.

A proposta é bem simples: 
toda repartição pública é obri-
gada a divulgar as informações 

referentes a sua estrutura, como 
salários de servidores, proces-
sos de licitação, gastos com 
materiais, entre outros pontos 
de interesse da sociedade. Al-
guns dados estão disponíveis 
na web, outros podem ser so-
licitados gratuitamente tanto 
online quanto off-line. A ideia 
é garantir o direito constitucio-
nal das pessoas em conhecerem 
o destino do dinheiro pago em 
impostos – além de dificultar 
práticas ilícitas.

A questão é que todos falam 
da transparência externa, com 
os cidadãos tendo mais acesso 
às informações digitais, mas a 
verdade é que isso é apenas a 
ponta do iceberg no oceano que 
envolve a administração pú-
blica. A boa gestão dos órgãos 
públicos começa dentro de sua 

estrutura, com os próprios ser-
vidores. As melhores práticas 
precisam ser estimuladas em to-
dos os procedimentos e devem 
envolver todas as secretarias e 
departamentos disponíveis. É 
assim que se garante lisura em 
um órgão federal, estadual ou 
municipal.

Isso só é possível quan-
do a administração consegue 
centralizar todos os processos, 
trâmites e documentos em uma 
mesma plataforma, facilitando 
o andamento das demandas e 
o acompanhamento por parte 
dos funcionários. Hoje já há 
soluções na nuvem que não 
demandam investimento em 
infraestrutura e permitem que 
os setores se aproximem, ace-
lerando os trâmites sem o risco 
de extravio de papeis, danos ou 
falhas na comunicação que nor-
malmente ocorrem e justificam 
a má fama da burocracia.

A centralização da adminis-
tração pública em um recurso 
tecnológico consegue envolver 
as duas pontas necessárias que 
caracterizam as melhores ações 
governamentais: o aumento na 

qualidade do serviço prestado 
pelos servidores e a rapidez 
no atendimento envolvendo 
os cidadãos e as empresas. 
Com poucos cliques, os trâmi-
tes caminham entre os setores, 
sempre com notificações aos 
responsáveis, enquanto que 
as pessoas podem iniciar esse 
processo de forma online e 
também receber avisos sobre 
o andamento. Todos saem ga-
nhando e não há espaço para 
desconfiança e reclamações.

Hoje, com tecnologias co-
nectadas e abundância de dados 
por todos os lados, as pessoas 
conseguem resolver problemas 
rapidamente e encontrar as me-
lhores informações para agir 
corretamente em determinadas 
situações. Assim, elas esperam 
que seus representantes políti-
cos tenham essa mesma veloci-
dade e preocupação com trans-
parência no trato com o bem 
público.

Jaison Niehues é fundador 
da 1Doc, plataforma web de 
comunicação, atendimento e 
gestão documental para órgãos 
públicos. – www.1doc.com.br

Lei obriga a transparência no poder público

Jaison Niehues é fundador 
da 1Doc, plataforma web de 

comunicação, atendimento 
e gestão documental 
para órgãos públicos. 

Florianópoles SC.

O Centro Universitário Dr. Leão Sampaio 
realizou o primeiro UNILEÃO Solidário.

O evento teve como objeti-
vo arrecadação de brinquedos, 
roupas, alimentos e fundos para 
as ONGs Asa Branca, NAECC 
e ACOLD. Participou do even-
to empresários e colaboradores 
de empresas da região do Ca-
riri para um workshop sobre 
Marketing Social e Gestão So-
lidária, momento em que foi 
apresentado pelos representan-
tes das instituições o trabalho 
que cada uma desenvolve em 
prol de pessoas carentes da 
região. Para o idealizador do 

evento professor Luiz Geraldo 
esse foi um momento de arre-
gimentar forças para fortale-

cer e sensibilizar cada um dos 
presentes para uma reflexão do 
que cada um pode fazer para 

contribuir dentro de sua área 
de conhecimento de forma 
contínua.   

Professor 
Luiz Geraldo foi 

um dos
palestrantes

<< LOTADO o auditório da UNILEÃO com uma seleta platéia que deu total apoio a iniciativa

Do Release da UNILEÃO 
e da Reportagem local por 

Aline Maria

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Serviços Públicos (Semasp), 
iniciou revitalização da Praça 
da Prefeitura com implantação 
do projeto paisagístico que con-
ta com mais de quinze espécies 
de plantas ornamentais e repo-
sição de árvores para um futuro 
de 50 anos, entre elas as tradi-
cionais palmeiras imperiais.

Houve a retirada de árvo-
res com risco de queda, todas 
devidamente licenciadas pela 
Semasp, com justificativas 
técnicas. As plantas foram es-
colhidas a partir de caracteres 
visualmente atraentes, como as 
coloridas e com folhagens de 

cores e texturas distintas, e de 
fácil adaptação ao clima local, 
garantindo a permanência da 
autenticidade da Praça.

Com experiência no desen-
volvimento de projetos paisa-
gísticos, a obra é assinada por 

Morais Costa Júnior, paisagista 
da Secretaria de Meio Ambien-
te e Serviços Públicos, com o 
objetivo de beneficiar a cidade 
e a população que usufrui de 
áreas públicas.

O projeto está orçado em 

Praça da Prefeitura de Juazeiro recebe projeto paisagístico

cerca de R$ 15 mil e surgiu da 
preocupação do Prefeito Arnon 
Bezerra e do secretário Luiz 
Ivan Bezerra em deixar a ci-
dade mais atraente e bonita. A 
obra será concluída com a pin-
tura do prédio da Prefeitura.

Asscom - Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

<< REFORMA com projeto arquitetônico dá novo visual a Praça Dirceu de Figueiredo 
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Imponentes Casarões de Barbalha são marcas 
de tempos áureos do Cíclo da Cana de Açúcar

Os prédios históricos reve-
lam a beleza arquitetônica de 
uma das cidades culturalmen-
te mais ricas da região do Ca-
riri. Seus casarões, com suas 
fachadas imponentes, desper-
tam a atenção dos visitantes. 
São sobrados antigos, entre 
eles alguns, remontam do sé-
culo XVIII.

Os prédios históricos de 
Barbalha compõem a arqui-
tetura do centro urbano, nas 
principais ruas da cidade. É o 
antigo entre o moderno. 

Igreja de Santo Antônio
Henrique Lopes conta que 

os alicerces da capela de San-
to Antônio foram iniciados 
em 1785 e sua construção de-
correu ao longo de cinco anos. 
Ele diz ainda que sua funda-
ção data de 1790. A capela de 
Santo Antônio passou a ser 
Paróquia em agosto de 1838. 

“Foi nos arredores da cape-
linha de Santo Antônio, uma 
área de muitas riquezas natu-
rais, que começou a desenvol-
ver-se o povoado de Barba-
lha,“ diz René Grangeiro.

“Francisco Magalhães 
Barreto e Sá construiu uma 
capela em louvor a “Santo 
Antônio“ e foi inaugurada em 
1790. Em torno dela Barbalha 
nasceu e cresceu.“ Dr. Napo-
leão Tavares Neves.

Igreja de
N. S. do Rosário

Em 1860 foram iniciadas 
as escavações para os alicer-
ces de uma nova igreja cató-
lico de Barbalha. A Igreja do 
Rosário foi inaugurada em 
fevereiro de 1921, sessenta e 
um anos depois do início de 
sua construção, foi celebrante 
o bispo D. Quintino Rodri-
gues de Oliveira e Silva. Ini-
cialmente como um igrejapara 
os negros escravos, daí o seu 
nome inicial ser de Igreja do 
Rosário dos Pretos. Depois 
ficou mesmo com o nome de 
Nossa Senhora do Rosário.

Casarão hotel
Construído pelos escra-

vos em 1859, com 850 me-
tros quadrados de área, ini-
cialmente para residência do 
agropecuarista Antônio Ma-
noel de Sampaio onde residiu 
até sua morte. Foi adquirido 
pela Prefeitura Municipal e 
adaptado para um hotel com o 
nome de “Casarão Hotel“ que 
veio a fazer parte do Patrimô-
nio Histórico Nacional.  O 
majestoso prédio foi constru-
ído com arquitetura inspirada 
nas grandes edificações da 
cidade de Recife Pernambuco 
de então, modelo este dos so-
brados da Rua da Imperatriz.

Palácio 3 de outubro
Construído no ano de 

1877, pelo governo imperial 
de D. Pedro II, com objetivo 
de criar frentes de trabalhos 
para os aflitos da grande seca. 
Sua construção foi tomba-
da pelo Governo do Estado 
- Conselho Estadual de Cul-
tura. Atualmente pertence a 
médico José Lívio Callou e 
funciona com a “Escola de 
Saberes“, cedido por 10 anos 
para a Prefeitura Municipal de 
Barbalha.

Sobrado da Praça
Filgueira Sampaio
Construído em 1885 pelo 

capitalista Manoel Sampaio 
“Neco Sampaio”. Funcionou 
como casa comercial até 1914, 
quando foi saqueada pelo mo-
vimento armado, liderado 
pelo médico revolucionário 
amigo do Padre Cícero, Floro 
Bartolomeu. Depois abrigou 
a biblioteca municipal padre 
Agostinho Mascarenhas e a 
Escola de Artes Reitora Vio-

leta Arraes. 

Gabinete de leitura
Foi fundado no dia 14 de 

maio 1889. Funcionava como 
biblioteca, onde reunia inte-
lectuais de então para discu-
tirem assuntos cívicos, literá-
rios e apresentação de peças 
teatrais. Funcionou também 
a Escola Municipal Joaquim 
Duarte Grangeiro durante 
muito tempo. Atualmente 
funciona a Faculdade EADE-
CON e o Centro Educacional 
Lyrio Callou.

 Palacete
 Florêncio de Alencar

Foi construído no século 
passado pelo padre Gregó-
rio de Sá Barreto. O palacete 
pertence a herdeiros do dr. 
Florêncio de Alencar.

 
Casa de Mãe Yayá
Foi construída pelo casal 

José de Sá Barreto Sampaio e 
Maria Costa Sampaio. 1907 é 
a data de sua fundação. A casa 
apresenta dois detalhes arquite-
tônicos raros: o mirante e uma 
cisterna para captar as águas da 
chuva. Atualmente é a residên-
cia do dr. Vitor Sampaio. 

Casa Sampaio
Fundada em agosto de 

1847. Durante muito tempo 
foi o principal estabelecimen-
to comercial de Barbalha. 
Atualmente, o proprietário é 
o sr. Iônio Livônio Sampaio.

 
Prédio residencial na 

Rua da Matriz
Edificação adquirida por 

compra de Virgílio de Sousa 
Torres, tradicional comer-
ciante na cidade e próspero 
agricultor por José Barreto 

Sampaio e sua mulher, em 12 
de novembro de 1942, aí per-
manecendo até o ano de 1987.

Residência de
Antônio Sampaio

Construção de 1906. Ser-
viu muitas vezes como local 
para reuniões da sociedade ce-
arense. Em 1922 recepcionou 
a caravana da Aliança Libe-
ral, partido influente de então. 
Hoje se encontra em perfeito 
estado de conservação.

Prédio na
Rua da Matriz

Este prédio foi construído 
pelo coronel Antônio Correia 
Sampaio Filgueira onde resi-
diu o advogado José Bernar-
dino Carvalho Leite, sétimo 
intendente de Barbalha. O 
comerciante Pedro Saraiva e 
o agricultor Pedro Cruz Sam-
paio que o adquiriu em 1947.

Casa de apoio
São Bento

Prédio situado à Rua da Ma-
triz, tombado como patrimônio 
histórico da cidade de Barba-
lha. Em estilo chalé, sua arqui-
tetura não pode ser alterada por 
reformas. Pertence às irmãs Be-
neditinas. Funcionou como in-
ternato Colégio Nossa Senhora 
de Fátima. Foi asilo de idosos, 
centro de nutrição e aleitamento 
materno, escola auxiliar de en-
fermagem Santa Escolástica em 
conjunto com o Hospital Mater-
nidade São Vicente de Paulo.

Solar Maria Olímpia
Construído em 1888, por 

Francisco Rodrigues. O pavi-
mento superior foi à residência 
do seu proprietário sr. Francisco 
Rodrigues e o térreo destinado a 
pontos comerciais. Hoje perten-
ce por herança ao casal Marcia-
no Duarte e Marli Coelho.

Casa de azulejos
Construída em 1870, pelo 

senhor Antônio Correia de 
Sampaio Filgueira, também co-
nhecido por Totonho Filgueira. 
Antes esta rua foi chamada de 
Rua do Comércio pelas feiras 
que ali aconteciam. Atualmente 
Totonho Filgueira é o nome da 
Rua em homenagem ao ideali-
zador desta construção.

Arquitetos de Recife pro-
jetaram e supervisionaram a 

construção desta casa, trans-
mitindo técnicas e informações 
aos pedreiros locais, grandes 
artífices na área da construção 
civil de Barbalha.

Os azulejos utilizados nesta 
fachada foram importados de 
Portugal.

Fundação Cultural
Vicentina Lucena.
Engenho Tupinambá situ-

ada de forma isolada junto ao 
núcleo urbano. Este imóvel 
constitui-se em um ponto de 
destaque na paisagem de Bar-
balha.

A casa Engenho Tupinambá 
foi concluída em 1815, por ini-
ciativa do proprietário de terras 
Antônio Manoel Sampaio. A 
propriedade do sítio e Engenho 
Tupinambá, ficou com um dos 
herdeiros, a filha Cosma Porci-
na de Sá Barreto Sampaio, ca-
sada com dr. Manoel Coelho de 
Bastos do Nascimento, promo-
tor e deputado, ligado a história 
de Barbalha pela sua iniciativa 
de construção da primeira câ-
mara da cidade em 1877.

O Engenho Tupinambá foi 
construído com adobes, com 
paredes que tem espessuras que 
chegam a mais de 1 metro nas 
pilastras que sustentam a co-

bertura do engenho. Dentre as 
madeiras mais usadas estão o 
angico e o pau d’arco.

Estação Ferroviária
Construção isolada com 

quatro fachadas, a antiga esta-
ção ferroviária, fica em fren-
te à praça Engenheiro Dória, 
destacando-se por seus traços 
arquitetônicos e pela coberta 
em telha francesa que são sus-

Projeto da Fundação Frei Carlos,  
com pesquisa e produção do 

jornalista Luiz José dos Santos 
e informações do site
“Barbalha Esquecida” 

<<MATRIZ  Igreja de Santo Antônio edificada há 228 anos e visitada anualmente por milhares de devotos por 
ocasião do hasteamento do “Pau da Bandeira” tracional evento de Barbalha nos meses de junho de cada ano.

<<  SOLAR Maria Olímpia um dos destacados casarões de Barbalha. construído em 1888. Hoje é um centro comercial com lojas e lanchonetes

<< CANAVIAIS que sempre foram o símbolo de Barbalha. Alembrança 
dos engenhos e do ar impregnado com o cheiro de mel.
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tentadas por estruturas de ferro.
A Estrada de Ferro de Ba-

turité de propriedade da RVC 
Rede de Viação Cearense che-
garia a Crato em 1926, e que o 
projeto inicial teria um ramal 
para a cidade de Barbalha. A es-
tação de Barbalha foi constru-
ída em 1950, de onde deveria 
escoar a produção de rapadura 
e gesso extraído no município.

A estação ferroviária de 

Barbalha não teve vida longa, 
o trem funcionou para a cidade 
por somente cinco anos, antes 
de ser desativado.

A estação recebeu o nome 
de Engenheiro Dória, em ho-
menagem ao seu construtor, o 
nome posteriormente foi tam-
bém a praça a sua frente. Atu-
almente na estação funciona o 
apoio rodoviário intermunici-
pal e interestadual.

<<MATRIZ  Igreja de Santo Antônio edificada há 228 anos e visitada anualmente por milhares de devotos por 
ocasião do hasteamento do “Pau da Bandeira” tracional evento de Barbalha nos meses de junho de cada ano.

<<  SOLAR Maria Olímpia um dos destacados casarões de Barbalha. construído em 1888. Hoje é um centro comercial com lojas e lanchonetes

<< ROSÁRIO  Igreja do Rosário com belíssimo arranjos arquitetônico. 
Foi recuperada recentemente e hoje é um dos atrativos pontos religiosos.

<< PALÁCIO 3 de outubro construído ainda no Império de Dom Pedro II. 
É um mais imponentes casrões de Barabalha. 

<< CASARÃO bem típioco de abastados proprietáriois do anos aureos 
da rapadura e dos senhorees de engenho.

<< CASARÃO na Rua da Matriz, autêntico palacete de importante família 
de Barbalha. Atualmente lar do casal Dr. Ticiano e de Jacqueline Sampaio.

<< CASARÃO um dos mais antigos no largo da Matriz. Foi o Casarão 
Hotel e hoje abriga a secretaria de Cultura de Barbalha

<< CASARÃO cada um traz sua história mantendo vivo os tempos de 
bonansa e das famílias tradicionais da terra dos verdes canaviais.

<< MEMORÁVEL Gabinete de Leitura, uma relíquia da história literária 
e cultural de Barbalha. Casa incentivadora do interesse pela leitura. Por 
muitas décadas do século passado foi ponto de referência para a elite in-
telectual da cidade

<< CASARÃO outro célebre casarão erguido por importante família de 
Barballha e que hoje faz parte da história da terra de Santo Antônio. São 
ícones que remonta aos tempos onde as famílias, nos fins de tarde, sentavam 
nas calçadas para as conversas sobre os acontecimentos do dia a dia.
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“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

Carla Kiister
A Bella da Semana

HORÓSCOPO
PORTUGUES 

CANTO DA POESIA

Mulheres ignoradas no cordel

Áries
Está inquieto mas tente não demonstrar dúvidas. Algumas 
situações mantêm-se descontroladas. 
Touro
Reaja com determinação a todas as situações da sua vida afe-
tiva. Terá de enfrentar posições diferentes das suas, e nada 
fáceis.
Gémeos
 Está sujeito a períodos de grande tensão emocional. Certifi-
que-se pessoalmente de tudo o que diga respeito à sua vida 
profissional.
Cancer
Atue com calma e discrição. Progressos inesperados em 
questões económicas ou negociais mas nem todos o bene-
ficiarão.
Leão
Domina o seu meio e está seguro num afeto. Bom momento 
financeiro com tendência para ganhos substanciais.
Virgem
Vai viver o dia em clima de desconfiança. O ritmo de traba-
lho está intenso, faça alterações seguras para ganhar tempo.
Libra
Dia esplendoroso, o amor está em alta .Não há problemas ou 
obstáculos que impeçam a sua progressão.
Escorpião
Seja persistente nos afetos, siga o que sente. Algumas inten-
ções podem ser mal interpretadas por isso seja claro e evite 
acordos verbais.
Sagitário
Passe alguns momentos sozinho para aclarar ideias. Evite 
prolongar um desentendimento, vai atrapalhar um bom de-
sempenho.
Capricórnio
Dia de fortes atrações, os seus impulsos darão bons resulta-
dos.Dará sinais de que consegue atingir objetivos e chefiar 
grupos.
Aquário
Está preparado para aceitar o que a vida lhe dá . Pode dividir-
-se, com êxito, por diversas funções ou tarefas..
Peixes
A fase inicial duma relação vai dar-lhe mais trabalho do que 
supunha. Ponha o máximo das suas energias em cada projeto.

Portugues: Erros graves

Carla Kiister: Prepare-se, pois você vai se derreter 
pela mais nova modelo do Bella da Semana. Carla Kiister foi 
finalista do concurso Miss Paraná, tem 21 aninhos, é sagitariana 
e sensação entre diversas grifes de moda para as quais faz cam-
panha. Muito profissional, ela disse que fotografar para A Bella 
da Semana foi tranquilo e nos revelou que para se manter em 
forma vai à academia e pratica boxe. Entre seus segredos, ela 
nos conta que adora dormir de conchinha e projeta para o futuro 
estabilidade financeira e um gordinho ao seu lado. E aí, quem 
será o sortudo? Veja mais ousadas fotografias de Carla Kiister no 
site: https://www.belladasemana.com.br/pt-br/modelos/carla-
-kiister/photo  

A mulher tem comprovado
Sua grande competência.
No cordel, literatura,
Mostra sua sapiência,
Mas continua invisível,
Isso é inadmissível,
Resta-nos resiliência?

Obedecendo a preceitos,
Somos muitas escrevendo,
Porém nos grandes eventos
Espaço estão nos devendo.
As nossas fotografias,
Estão em monografias,
Pesquiso e estou sabendo.

A mulher que é poetisa,
E se dedica ao cordel,
Embora seja atrevida,
Ainda prova do fel!
Do preconceito real,
Que segue com seu aval,
Numa cegueira cruel.

A mulher tem que firmar,
Com mulheres parceria,
E não disputar o pódio,
Sem buscar a harmonia!
Ser da outra adversária,
É coisa desnecessária,
Quebra nossa hegemonia.

Em meu conceito nos falta:
Do homem a compreensão,
Da mulher cumplicidade,
Esse é minha opinião.
Pois somos bem preparadas,
Mas somos ignoradas.
Não venham dizer que não.

GREGÓRIO FILOMENO
Esta Dalinha é danada
No bom sentido, pois não!
Faz a rima improvisada
Alegrando o coração
Mora no Rio de Janeiro
Onde passa o ano inteiro
Com saudade do sertão.

DALINHA CATUNDA
Gregório eu queria ser
Zefinha do Chabocão
Desafiar cabra macho
Também dizer palavrão
Fazer da língua chicote
Para açoitar um magote
De poeta fafarrão.

Fazendo rimas

O que é Literatura de Cordel:
Literatura de cordel é um tipo de poema popular, oral e impressa em 
folhetos, geralmente expostos para venda pendurados em cordas ou 
cordéis, o que deu origem ao nome.
O nome de cordel é original de Portugal, que tinha a tradição de pen-
durar folhetos em barbantes. Essa tradição se espalhou para o Nor-
deste do Brasil, onde o nome acabou sendo herdado.
A literatura de cordel é escrita em forma rimada e alguns poemas são 
ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas 
capas. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos. Os 
autores recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acom-
panhados de viola, além de fazerem as leituras ou declamações muito 
empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores.

Em princípio / A princípio
“A princípio” equivale a “no início”. Ex: A princípio, achei que 
não seria capaz.
“Em princípio” equivale a “em tese”. Ex: Em princípio, todo ho-
mem é igual perante a lei.
Retificar / Ratificar
“Ratificar” é o mesmo que confirmar. Ex: Os dados ratificaram a 
previsão.
“Retificar” é o mesmo que corrigir, emendar. Ex: Vou retificar os 
dados da empresa.
Eminente / Iminente
“Eminente” significa “excelente”. Ex: É uma professora eminen-
te.
Sessão / Seção
“Sessão” com “ss” quer dizer o tempo de um evento. Ex: Sessão 
de cinema, ou sessão de acupuntura.
“Seção” com “ç” quer dizer “departamento” ou “divisão”. Ex: A 
seção de arte moderna do museu, ou a seção de carnes do super-
mercado.
Trás / Traz
“Trás” só existe na expressão “Para trás”.
Se você está se referindo ao verbo “trazer”, lembre-se da letra z 
nele e use sempre “traz”.
Mau / Mal
Mal opõe-se a bem. Ex: Acordo mal-humorada. Estava malfeito.
Mau opõe-se a bom. Ex: Hoje é um mau dia para con
A cerca de / Acerca de
“Acerca de” é o mesmo que “a respeito de”. Ex: Deveríamos dis-
cutir mais acerca de política. Já “a cerca de” indica aproximação. 
Ex: Moro a cerca de 3Km daqui. versarmos.
Benvindo / Bem-vindo
Mesmo após a última reforma ortográfica, a palavra continua sen-
do grafada com hífen.
Fazem dez anos / Faz dez anos
No sentido de tempo decorrido, o verbo “fazer” só é usado no 
singular.
A dois anos / Há dois anos ou Dois anos atrás
Para indicar tempo passado, usa-se o verbo haver. O “a”, como 
expressão de tempo, é usado para indicar apenas tempo futuro ou 
distância. Ex: Falarei com o diretor daqui a cinco dias. Ele mora 
a duas horas do escritório.
Haviam muitos, Vão haver muitos / Havia muitos, Vai haver 
muitos
No sentido de existir, o verbo “haver” fica sempre no singular. Já 
nas locuções verbais, ele concorda com o sujeito. Ex: Elas haviam 
feito um ótimo trabalho.
Aonde está / Onde está
“Onde” se refere a um lugar em que alguém ou alguma coisa está. 
“Aonde” é formado pela preposição “a”, porque indica movimen-
to. Quem vai vai a algum lugar. Nessa mesma lógica, não existe a 
expressão “daonde”, pois quem vem vem de algum lugar. Existe 
apenas “de onde”.

Grama para todos
Certa tarde, um bem sucedido advogado estava sendo condu-
zido em sua limusine para seu sitio, quando observou dois ho-
mens maltrapilhos comendograma ao lado da estrada. Ele orde-
nou imediatamente ao motorista que parasse, saiu do veículo e 
perguntou: - Por que vocês estão comendo grama? - Porque nós 
não temos dinheiro para comprar comida, respondeu um dos 
homens. - Bem, você pode vir comigo para o sítio disse o advo-
gado. - Senhor, eu tenho uma esposa e três filhos aqui. - Traga-
-os também replicou o advogado. - E quanto ao meu amigo?! O 
advogado virou-se para o outro homem e disse: - Você pode vir 
conosco também. - Mas, senhor eu também tenho esposa e seis 
filhos, disse o segundo homem. - Eles podem nos acompanhar 
também, disse o advogado enquanto se dirigia de volta à limusi-
ne. Todos se acomodaram como puderam na limusine, e quando 
já estavam a caminho, um dos acompanhantes disse: - O senhor 
é muito gentil. Obrigado por levar-nos a todos com o senhor. O 
advogado respondeu: - De nada !!! Vocês irão adorar meu sitio. 
A grama esta com quase um palmo de altura !

HUMOR

Atropelados e presos
Dois peões estavam caminhando pela beira de uma estrada po-
eirenta, voltando de uma das fazendas onde haviam trabalhado 
duro o dia inteiro, quando o filho de um famoso juiz, que vinha 
a toda a velocidade na sua picape importada, atropela os dois 
com toda a violência. Um deles atravessou o para-brisa e caiu 
dentro do carro, enquanto o outro voou longe. Três meses de-
pois eles saíram do hospital e, para surpresa geral, foram direto 
para a cadeia. Um por invasão de propriedade alheia e o outro 
por se evadir do local do acidente.
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Eleição e acordo 
partidário

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e 

servidor federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

. Colabora sistematicamente 
com esta Gazeta de Notícias

ARTIGO

A política de acordos partidários para satisfazer 
interesses e ganhar eleição é uma imoralidade que  
afronta e afasta o eleitor que tem posicionamento 
ideológico e político e que não quer ver o seu partido 
abraçado com agremiações sem identificação política 
e ideológica.
A profusão de partidos no Brasil é uma festa cara 
para o bolso de cada contribuinte. Para que tantos 
partidos, ou  seja, para que serve esse cipoal de 
siglas partidárias sem nenhuma identificação política 
e ideológica que se verifica entre os seus membros? 
São tantos partidos que os políticos oportunistas, sem 
respeito eleitoral, estão sempre pulando de galho em 
galho em busca de outras agremiações.
Por exemplo, o Psol, nada mais é que um puxadinho 
do PT, com as mesmas ideologias e por onde desfilam 
ex-petistas como Luiza Erundina, Chico Alencar, Ivan 
Valente etc. Assim como é o PCdoB, que de comunista 
não tem nada, pois de corpo e alma o partido está 
sempre vestindo a camisa e empunhando a bandeira 
dos ideais petistas.
Essa brincadeira toda custa muito caro aos cofres 
do país. Se já não bastasse o Fundo Partidário, a 
casta política nacional - muita criativa para encontrar 
fontes de recursos para os seus deleites, e visando 
contornar a proibição judicial de  pessoas jurídicas 
poderem fazer doações a candidatos - através  do 
iluminado Congresso criou o Fundo Eleitoral no valor 
de 1,7 bilhões de reais, sacrificando recursos da área 
da saúde e da educação.   
A alternativa plausível e mais econômica para um país 
de muita desigualdade social e da falta de investimento 
em educação seria a instituição da candidatura avulsa 
sem nenhuma vinculação partidária.
Neste momento de busca de votos pelos candidatos, 
é necessário dizer que a desconexão da classe 
política com a sociedade é um fato ululante.  A classe 
política depois de eleita se esquece completamente 
da sociedade eleitoral e de seus compromissos 
de campanhas, não responde  às demandas ou 
solicitações e só procura a sociedade em épocas 
de eleições. Por isso, muitos cidadãos brasileiros, 
cansados da enganação política, proclamam com 
razão que os partidos e os políticos não mais os 
representam.
Eleitores, não reelejam ninguém, não recambiem 
para o cenário político elementos que já cumpriram 
mandatos no Parlamento ou no Executivo. A 
oxigenação na política com novas cabeças pensantes 
é necessária. Política não é profissão e nem refúgio 
de incompetentes. O país precisa desatar o nó da 
corrupção  que tem empobrecido principalmente a 
sociedade mais carente e impedido o desenvolvimento 
da nação.
Escolham candidatos de reputação ilibada e de boa 
formação cultural (curso superior completo). Não 
elejam ocupantes de cargos públicos que estejam 
atuando fora de suas áreas para as quais foram 
aprovados em concurso, pois estes são oportunistas 
em busca das luzes da ribalta do poder, das 
mordomias e dos altos salários. 

É lendo que a gente
conversa e se entende
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
da Serra da Perua

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - SEMACE a Regularização da Licença Simplificada 
para implantação de unidade de unidade de beneficiamento de 
mandioca, localizada no município de Araripe na comunidade 
Pedra da Cruz, s/n, zona rural. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE.

Associação Comunitária dos Agricultores e 
Agricultoras do sitio Pedra da Cruz

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente - SEMACE a Regularização da Licença Simplificada 
para miniagroindustria de panificação, localizada no município 
de Antonina do Norte na comunidade Pedra da Cruz, s/n, zona 
rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, através da 
Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), já reformou 13 das 
69 praças existentes no Mu-
nicípio. Atualmente, cinco 
passam por melhorias e três 
estão sendo construídas. O 
Prefeito Arnon Bezerra tem 
como meta entregar todas as 
praças reformadas e revitali-
zadas até o final de sua gestão, 
possibilitando à população 
uma cidade com bem-estar e 
espaços mais agradáveis para 
convivência das famílias.

Dois dos principais equi-
pamentos que estão sendo re-
formados são a praças Padre 
Cícero e a Anderson Borges 
de Carvalho (Praça da Ale-
gria). Nos últimos dias foi 
finalizada a reforma da Pra-
ça Desembargador Juvêncio 
Santana (Colégio Municipal), 
no Bairro São Miguel. Outros 
equipamentos como a Praça 
Dr. Edward Teixeira (Praça 
da Bíblia), José Elânio Couto 
Gondim (Lá Favorita), Pra-

ça Feijó de Sá (Giradouro), 
Marco Zero, Cinquentenário, 
Mãe Rainha e a praça Cantor 
Nelson Gonçalves (Rodoviá-
ria) já passaram por reformas 
e melhorias na sua infraestru-
tura.

Quando iniciou a gestão 
foi feito um mapeamento de 
todas as praças da cidade. “A 
partir disso fomos traçando 
planos para que esses equipa-

mentos fossem reformados. 
Quando a gente faz a refor-
ma, dotamos de equipamen-
tos que contemplem toda a 
população, desde crianças até 
idosos”, disse a Secretaria de 
Infraestrutura, Gizele Mene-
zes.

As atividades fazem par-
te de um contrato geral para 
manutenção, onde as ordens 
de serviço são dadas de acor-

Prefeitura de Juazeiro reforma 13 praças em 1 ano

do com as demandas que che-
gam da população.  A Seinfra 
deu início também a cons-
trução de uma praça na rua 
Rainoldo Bender, no bairro 
Tiradentes, ao lado da Cape-
la de São Pedro Apóstolo. Há 
projeto também, em fase de 
licitação, para construção de 
uma praça no bairro Frei Da-
mião, na rua Francisco Mar-
tins de Souza.

Da Reportagem local

<< LADRILHO é um novo modêlo de piso para as praças e algumas ruas de Juazeiro

Os cursos contam com va-
gas abertas para este segundo 
semestre,  através do vestibular 
e do Enem 

 A Estácio de Juazeiro do 
Norte lançou, na última sexta-
-feira (03/08), dois novos cur-
sos de graduação na modali-
dade presencial. Os cursos de 
Educação Física e Nutrição 
estarão em plena atividade nos 
turnos da manhã, tarde e noi-
te, com previsão de início para 
o próximo dia 22 de agosto, já 
compondo a grade do semestre 
2018.2.

 O curso de Nutrição con-
tará com aulas práticas minis-
tradas nos laboratórios de nu-
trição e dietéticas, de química, 
ciências morfológicas, ciências 
biológicas, avaliação nutricio-
nal, informática, entre outras. 
O corpo docente é formado por 
professores gabaritados.

O curso forma profissio-
nais capazes de investigar e 
controlar a relação do homem 
com o alimento para preservar 
sua saúde. Ao final do curso, o 

aluno se qualifica 
para orientar e 
prescrever dietas 
individuais ou de 
grupo, selecio-
nar fornecedores 
e supervisionar 
a preparação 
dos alimentos. 
No mercado de 
trabalho o nu-
tricionista pode 
atuar nas áreas 
de saúde pública, 
hospitais, clíni-
cas particulares, 
SPAs, empresas e 
administração de 
serviços de ali-
mentação. 

 Para os alu-
nos do curso de 

 A Estácio tem contribuído 
no processo de formação do En-
sino Superior na Região do Ca-
riri, com os cursos de Medicina, 
Enfermagem, Farmácia e Fisio-
terapia, com avaliações positi-
vas do Ministério da Educação 
(MEC), formando profissionais 
que atualmente estão exercendo 
suas atividades no Ceará, Bra-
sil e Exterior. Além disso, conta 
com uma grade de cursos quali-
ficados na formação do Ensino 
à Distância.

Faculdade Estácio inaugura cursos de graduação 
em Educação Física e Nutrição para o Cariri

 Os alunos podem ingressar 
no curso por meio de vestibu-
lar agendado, nota do Enem e 
segunda graduação.  As inscri-
ções podem ser feitas até o mês 
de setembro. 

Mais informações:
 Inscrições no site www.es-

tacio.br ou com os consultores: 
Janessa (88) 9 9934-0085 / Sa-
muel (88) 9 9934-0167 / Kátia 
(88) 9 9936-0031.

Educação Física, serão utiliza-
das técnicas de conhecimen-
tos morfológicos, fisiológicos, 
princípios do campo de traba-
lho, diferentes manifestações 
da atividade física, entre ou-
tros. Os alunos serão prepara-
dos para atuarem em diversas 
áreas, como: docência, educa-
ção básica, promoção da saúde, 
preparação físicas das diversas 
modalidades desportivas, orien-
tação e avaliação dos exercícios 
físicos.

Texto da Relações Públicas 
da Faculdade Estácio 

Juazeiro do Norte 

<< CURSOS novos raduação em educação física e nutrição
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Aline Maria
“Quando a circuns-

tância é boa, devemos 
desfrutá-la; quando 
não é favorável deve-
mos transformá-la e 
quando não pode ser 
transformada, deve-
mos transformar a 
nós mesmos.”

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio da 
Secretaria de Cultura, comemo-
rou nesta sexta-feira (20) o ani-
versário de 30 anos da Funda-
ção Memorial Padre Cícero. O 
evento fez parte da programa-
ção da Semana do Município, 
que celebra os 107 anos de sua 
emancipação política do Muni-
cípio. O vice-prefeito Giovanni 
Sampaio esteve representando 
o Prefeito Municipal, Arnon 
Bezerra.

A comemoração contou 
com apresentação da Banda de 
Música Municipal, seguida da 
fala das autoridades e homena-
gens ao ex-prefeito de Juazeiro 
do Norte e idealizador do Me-
morial Padre Cícero, Manoel 
Salviano Sobrinho, além de 
homenagens a ex-funcionários 
e descerramento da placa come-
morativa.

Salviano relembrou a his-
tória da construção do local e 

frisou sua importância, tanto 
para a preservação da memória 
do Padre Cícero, quanto para a 
realização de grandes eventos 
políticos, acadêmicos e cultu-
rais. “Tivemos a felicidade de 
construir essa obra em home-
nagem ao fundador de Juazeiro, 
preservando a história e a vida 
de quem construiu essa cidade”, 
disse. Na ocasião, foi destacado 
o projeto futurista do memorial, 
inspirado no Memorial JK, em 
Brasília.

O Secretário de Cultura de 
Juazeiro do Norte, Renato Fer-
nandes, ressaltou o trabalho de 
preservação e catalogação que 
tem sido feito pela equipe do 
Memorial, no intuito de con-
servar o patrimônio. Renato ci-
tou ainda que o prédio passou 
por adequações estruturais, e 
que uma reforma maior para 
remodernização do equipa-
mento está sendo planejada.

Na ocasião, foi feito o lan-
çamento do livro e do docu-
mentário “Padre Cicero, o fil-
me”, produzido pelo escritor 
Raymundo Netto, acerca do 
longa metragem “Padre Cícero: 
os milagres de Juazeiro”, dirigi-

do por Helder Martins. A exibi-
ção do documentário foi segui-
da de debate com o pesquisador 
Renato Casimiro e o cineasta, 
Valmir Paiva. À noite, no teatro 
do Centro Cultural Banco do 
Nordeste – Cariri, foi exibido 
o longa “Padre Cícero: os mi-
lagres de Juazeiro”, seguido de 
nova rodada de debates.

Comemorações
continuam

A presidente da Fundação 
Memorial Padre Cícero, Cris-
tina Holanda, disse que este 
momento foi apenas o início 

Memorial Padre Cicero comemora 30 anos de fundação

das comemorações, que vão 
se estender por um ano. Já no 
mês de agosto, por ocasião do 
Dia Nacional do Patrimônio, 
acontecerá o seminário “Re-
pensando a Fundação Memo-
rial Padre Cícero”, que terá 
como objetivo debater o futuro 
do Memorial pelos próximos 
30 anos. “Nesse Seminário a 
gente tem programado também 
algumas exposições temporá-
rias, debates e filmes”, afirmou 
Cristina. Durante o seminário 
será lançado um livro sobre os 
30 anos do Memorial.

<< ÍCONE de Juazeiro visitado anualmente por milhares de 
devotos do Padre Cícero 

Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

Gazeta de Notícias
chega aos 21 anos melhorada com o advento da Internet, mas com a mesma 

capacidade e competência profissional, conquistando conceito e credibilidade.
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Há 100 anos o povo do 
Crato ganhou de um grupo de 
visionários valorosos a As-
sociação dos Empregados no 
Comércio do Crato e a Escola 
de Prática de Comércio, depois 
substituída para Escola Técni-
ca de Comércio.  Seus idealiza-
dores Loiola de Alencar, José 
Bezerra de Brito e Raimunda 

Felício, dentre outros, senti-
ram a necessidade de preparar 
a juventude para o exercício 
da cidadania tendo por base a 
formação da educação regular 
e ensino técnico. 

O Prof. Pedro Felício Ca-
valcanti foi o grande benfeitor 
e construtor de todo patrimô-
nio da entidade que mantém a 

Escola Técnica de Comércio 
e o Externato 5 de Julho. Sua 
jornada a frente das entidades 
foi de intenso trabalho em 58 
anos de construção. No pas-
sado a associação funcionava 
também com um Departamen-
to de Instituto de Assistência 
Social e Instrutiva. 

A Escola Técnica de Co-

mércio com personalidade 
Jurídica é considerada de uti-
lidade pública pelo Decre-
to Federal n° 2.674 de 16 de 
agosto de 1929.

Na atualidade a Associação 
dos Empregados no Comércio 
do Crato mantém as Escolas 
Técnica de Comércio e Exter-
nato 5 de Julho, recebendo em 
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Escola Técnica de Comércio - Externato 5 de julho - Faculdade de Economia (Doado para a 
URCA) - Curcso Técnico de Contabilidade - Futuro Curso Técnico de Veterinária - Estacionamento 

Praça da Sé - Estacionamento Diomedes Pinheiro.

AECC - 100 ANOS
Construindo Educação e Cidadania

PROGRAMAÇÃO
6:00h Alvorada;
8:00h Desfile Cívico;
16:00h Passeio Ciclístico; 18:30h 
Missa em Ação de Graças e as
20:00h Solenidade de entrega das 
Comendas Pedro Felício a: 
D. Vicente de Paula Araújo Mattos-In 
Memoriam e
D. Edmilson Neves bispo de TianguaCE).

Diretoria da AECC Centenária:
Presidente: Francisco Érico Gonçalves Felício Calou
Vice-Presidente: José Kleber Calou Filho
Primeiro Secretário: Afonso Nascimento de Sousa
Segundo Secretário: Janadiele Sampaio de Araújo
Tesoureiro: José Nilton Fernandes
Tesoureiro Adjunto: Francisca Helena de Souza
Procurador: Chrystiano Siebra Felicio Calou
Diretores: João Roberto Coelho; José Bezerra Sobri-
nho; Rosivana Dias Rodrigues; José Firmino da Silva; 
Euclides Moraes da Silva; Flávio Henrique Bantim.
Comissão de Sindicância: José Tavares Crisostomo; 
Maria das Neves Carneiro Pinheiro; Irma Bantim Fe-
lício Calou.

Diretor: Prof° Francisco Érico Gonçalves Felício Calou
Coordenadores: Marcelo Gregório; Silvaneide de Pinho 
Secretária: Marinês Romão
Secretária Adjunta: Janadiele Sampaio de Araújo
Tesoureira: Francisca Helena de Sousa
Auxiliares Administrativo: Daniele Marques; Rayanne Pimentel; 

Cicero Inácio; Samuel Lucas.
Docentes: Márcia Maria; Vera Lúcia: Teresa Cristina; Poliana Alves; 
Bruna Leite; Madalena Rodrigues; Leidiane Campos; Fernanda Bizerra; 
Sávia Duarte; Bruno Ramos; Francisca Almeida; Clenilda Borges; An-
dréia Siebra; Jaylana Rodrigues; Yara Ribeiro; Angelica Leite; Alexandre 
Ribeiro; Érico Felício; Marcelo Grégorio.

Composição Docente/Administrativa da Escola Centenária: Escola Técnica de Comercio

Delegado Caio Tomazine 
impõe segurança em Cedro

Nascido em São Paulo, 
mas radicalizado no Ceará, 
o jovem advogado Caio To-
mazine vem mostrando suas 
aptidões e competência na 
Delegacia de Polícia Civil no 
Município de Cedro, quando 
leva os rigores da “força da 
lei” mostrados no trato com 
as pessoas que procuram sua 
delegacia para resolver pro-
blemas ou cobrar penalidades 
para delinquentes e crimino-
sos. Educado, cortez, gentil,  
mas autero no desempenho de 
seus deveres. A reportagem 
desta Gazeta de Notícias pre-
senciou o delegado Caio em 
ação e registrou sua agilidade 
e imparcialidade.

<< DELEGADO Dr. Caio To-
mazine a frente da Delegacia de 
Polícia Civil de Cedro com  atitudes 
diplomáticas no trato das ocorrên-
cias. 

suas salas de aula os filhos de 
empregados no Comércio, fi-
lhos de funcionários públicos, 
filhos de aposentados e pensio-
nistas, apoiados com auxílios 
peculinários da AECC.

Em 18 de agosto de 2018, 
as entidades centenárias encer-
rarão o ano comemorativo com 
a seguinte programação:


