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SAAEC se detém na mudança da logomarca 
e dá pouca atenção a potabilidade da água

A SAAEC anuncia nova 
logomarca como instrumento 
de eficiência, descência, ética e 
transparência dita pelo prefei-
to Zé Ailton Brasil. A mudan-
ça encontrou razões para uma 
solenidade e alardes. Com isso 

perde a SAAEC sua identidade 
visualizada através de sua já 
consagrada, influente e pode-
rosa logomarca que represen-
tava a água e seu fluxo objeti-
vos da companhia.

Leia mais na página 03.
<< CRIATIVA identificativa e 
já familiarizada com o povo.

<< INEXPRESSIVA e fora 
dos objetivos da SAAEC.

Camilo Santana promove mais de 15 mil 
militares em quatro anos de seu governo

Lei muda perfil das corpo-
rações. Assinada pelo governa-
dor Camilo Santana em 22 de 
abril de 2015, a lei que permite 
as promoções foi aprovada por 
unanimidade pelos deputa-
dos e sancionada no dia 25 de 
maio, durante a solenidade de 
comemoração dos 180 anos da 
Polícia Militar do Ceará. A me-
dida institui um fluxo regular e 
automático na carreira dos ofi-
ciais e praças estaduais. Ape-
nas em 2015, o total de promo-
vidos foi de 8.891 militares, 
se transformando na maior da 
história das duas corporações, 
com cerimônias realizadas em 
nove cidades.              Pág. 03

Um terço dos municípios do País não gera 
receita nem para pagar salário do prefeito

No interior do Brasil 
municípios são criados sem 
critério e em condições ad-
versas, muito menos com o 
necessário estudo para cons-
tatar seu poder de arrecada-
ção e sua capacidade de pa-
gamento. Nesta reportagem 
é avaliada uma pesquisa da 
FINERJ que aponta um terço 
dos municípios que depois 
de criados, seus sucessivos 
prefeitos andam de pires nas 
mãos nas capitais e em Bra-
sília buscando recursos para 
manter seus programas so-
ciais em atividades e a rea-

lização de obras para formar 
sua infraestrutura. A pesqui-
sa constatou ainda que exis-
tem prefeituras no Brasil que 
não conseguem pagar os re-
passes para a Câmara muni-
cipal e o pagamento de seus 
servidores, inclusive do pre-
feito e seus assessores. 

Os novos municípios sur-
gem por arregimentação de 
um conjunto de forças polí-
tica de pretensos candidatos 
aos cargos de prefeitos e ve-
readores coadjuvada por  de-
putados votados nas comuni-
dades.                 Págs; 4 e 5.

É uma tranquilidade se seu carro
rodar com combustível de qualidade

Juazeiro, Crato, Barbalha
Combustíveis e Lubrificantes
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Votos de um 
Venturoso Ano Novo 

Você é
um Cliente
muito
Especial

O presidente 
Gledson 
inaugura nova 
sede da Câmara 
de Juazeiro

A construção de uma nova 
sede para o poder legislativo 
juazeirense marca a história 
política municipal. Aprimei-
ra etapa da obra da nova sede 
foi entregue pelo presidente 
Glêdson Bezerra no dia 28 de 
dezembro.                Pág. 06

Empresário 
Fernando 
Lacerda 
promove o 
15° Natal da 
Criança pobre

Mais um ano o Posto Ave-
nida e o Brisa Hotel realiza o 
tradicional Natal com as crian-
ças carentes do bairro São Mi-
guel. Foi um dia de alegria e 
comemoração com distribui-
ção de lanches, brinquedos, 
brincadeiras.            Pág. 06

Quem sobe 
ou desce no 
conceito geral 
na página 07 
nesta edição 
da Gazeta de 
Notícias

É a Coluna que a partir des-
ta edição vai mostrar quem é 
bom ou quem é mau caráter, 
quem fez ou deixou de fazer, 
quem é egoista ou ou gosta de 
ajudar o próximo, isso numa 
avaliação do povo e da socie-
dade.                           Pág. 06
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EDITORIAL

Uma imensa torre 
avermelhada

O “2099”: Um rapaz
endiabrado

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

Ao manusear as obras expostas 
num escaparate de livraria, encon-
trei, em certa ocasião, livro que fo-
lheei, ao acaso.

A determinado passo, deparei 
com frase, que ficou bailando na 
mente, por ser bem pensada, e mui-
to verdadeira.

Autor? Não sei. Livro? Tam-
bém não me recordo do nome, por 
mais que o rebusque na memória.

Dizia o autor, mais ou menos, 
isto: “Os novos, se usam óculos é 
para verem ao longe; mas os velhos 
usam-nos para verem ao perto.”

Observação excelente! Mara-
vilhosa metáfora! Na verdade, há 
dois modos de contemplar a vida: 
a dos jovens e a dos idosos.

Sartre, referindo-se a seu ami-
go Paul Nizan, disse: “Pensávamos 
que o mundo era novo, porque nós 
éramos novos no mundo.”

Para eles, tudo era novidade: 
os reclames luminosos de Paris, a 
beleza e o encanto da Primavera…
etc…etc… (“ Jean Paul Sartre” por 

Alfredo Margarido).
Os novos, colocam os olhos no 

futuro, em sonhos vãos, em ilusões e 
vaidades, que raras vezes conseguem 
realizar; sempre na esperança de atin-
gir o ideal: para o mundo e para si.

Os velhos, pelo contrário, são 
ponderados e refletidos. Olham 
para o presente: para a vida quoti-
diana; para coisas palpáveis; seus 
sonhos são reais; porque, o futuro, 
para eles, é o presente.

Essa é a razão dos novos usa-
rem lentes para verem ao longe; e 
os velhos, de olhos cansados, de 
muito viverem, olham o mundo 
com lentes de ver ao perto.

Ao visitar a “minha” livraria, 
topo, quase sempre, junto com 
obras que se encontram em voga, 
outras escritas por ilustres desco-
nhecidos, a que o livreiro chama: 
monos; mas quantas vezes exce-
lentes, porque guardam, no seu 
seio, recheio precioso: sentenças, 
que nos fazem pensar e refletir, e 
não poucas vezes: meditar

D. Thomaz da Câmara, era 
moço destemido e corajoso; defen-
sor aguerrido da monarquia: Não 
por capricho ou interesse pessoal, 
mas por estar convencido que era o 
melhor regime para a Pátria.

Tinha vinte e um anos – então a 
maior idade, – e tanto evidenciou-
-se, e tanto lutou pela causa que 
abraçara, que acabou por ser preso, 
arguido como perigoso conspira-
dor.

Meteram o nosso Thomaz numa 
enxovia, que tinha sido recusada, 
pelos veterinários, para estábulo! 
… juntamente com outros políticos 
e presos de delito comum.

Habituado aos carinhos da mãe, 
a Senhora Dona Eugénia de Mello 
Breyner da Câmara, o rapaz acal-
mou a sua ira, e mostrou-se: “Mui-
to encolhido e calado”, palavras do 
jornalista Pedro Correia Marques.

Deram-lhe, então, o número: “ 
2099”; proibindo, determinante-
mente, receber visitas. Nem a mãe, 
mulher de D. João da Câmara, nem 
o famoso médico, seu tio Tomás 
Mafra, apesar da influência que ti-
nham, conseguiram permissão de o 
visitar.

Decorrido dias, depois de ser 
submetido a severo interrogatório, 
foi julgado e absolvido; levaram 
em conta o facto de ter sido bas-
tante afetado, psicologicamente, 

durante o período que esteve pre-
so. Resolveu Thomaz da Câmara 
exilar-se – seguindo o exemplo de 
muitos jovens portugueses, – para a 
Bélgica, onde estudou.

Regressou, mais tarde, ao País, 
e conseguiu empregar-se na Carris.

Mas, em dia de greve, greve 
de ânimos exaltados, com tiros e 
bombas, o nosso rapaz, saltou para 
elétrico, e sozinho, “ passeou” por 
Lisboa! …

Essa aventura, obrigaram-no a 
emigrar para o Brasil, onde veria 
a falecer com oitenta anos, como 
figura eminente e respeitada, da co-
lónia portuguesa.

Era diretor e proprietário do 
conceituado Colégio Padre Antó-
nio Vieira, no Rio de Janeiro.

Thomaz da Câmara era o filho 
mais novo do célebre dramaturgo 
D. João da Câmara, Homem de ex-
traordinárias qualidades morais, e 
figura querida no meio literário e 
artístico de Lisboa.

A atriz Maria Mattos, tinha por 
ele (D. João da Câmara,) grande 
admiração, e, quando se sentia pre-
ocupada, ia junto do túmulo, rezar 
e pedir-lhe auxílio.

Para terminar, apenas dizer: que 
Thomaz da Câmara faleceu no dia 
26 de Abril de 1970, no Rio, vitima 
de atropelamento, quando saia do 
seu estabelecimento de ensino.

As lentes dos novos e dos velhos

Adeus
Ano Velho

Feliz
Ano novo

Precisamos de:
Saúde e Paz
porque o resto a gente corre atrás

No entardecer de ontem, o céu ficou 
encantador. Enquanto, lá no poente, o 
sol concluía a sua jornada habitual, o 
nascente era a própria transfiguração 
da natureza. Por entre os recortes má-
gicos da Serra Negra, levantavam-se 
nuvens em forma de torres que surgi-
ram do nada. Os derradeiros raios so-
lares atravessavam o céu e pintavam 
de vermelho e amarelo as torres mis-
teriosas.

Espetáculo belíssimo. Aqui no nor-
deste aquele cenário é prenúncio de 
chuva. Mané Chico, abismado diante 
das torres amarelo-avermelhadas, não 
se conteve e exclamou: - Vai chover.

E choveu. Começou ainda na noite 
de ontem e varou a madrugada. Parou 
agora, quando os pássaros já anunciam 
a chegada de um novo dia. Choveu 
como gosta de ver o nosso agricultor. 
De maneira moderada e sem pressa. A 
terra está molhada, pois desde o início 
do mês não tem faltado chuva aqui pras 
nossas bandas.

Não é comum chover assim no mês 
de dezembro, quando os homens da 
roça ainda não estão preparados, habi-
tuados que vivem a tocar as plantações 
somente a partir de janeiro.

Entretanto, ainda que não seja o 
começo da quadra invernosa, a chu-
va é sempre muito bem vinda. A mata 
perdeu o semblante de tristeza, as pas-
tagens estão verdes e começa a jorrar 
água nova nas nascentes das serras.

O mais interessante, no meio disso 
tudo, é que o povo fica bem humorado 
e ainda mais esperançoso de que 2019 
seja melhor em tudo do que os anos 
que se foram.

A chegada de um novo ano pode nos 
trazer uma grande diversidade de senti-
mentos. Aos que tiveram um bom ano, o 
otimismo pode ganhar mais força, com a 
expectativa de que o próximo continue 
no mesmo caminho. Já os que atra-
vessaram muitas dificuldades, recebem 
uma nova chance de deixar os proble-
mas no passado e renovar a esperança 
para um futuro mais agradável.

Passar por um ano difícil não é ex-
clusividade de poucas famílias. Seja 
qual for o motivo, as adversidades 
acompanham a vida de muita gente, e 
não é uma tarefa muito fácil abraçar a 
positividade quando estamos passando 
por tantas adversidades.

Mas talvez se pensarmos como é 
bom viver livre de problemas, nossas 
forças aumentem e o otimismo faça par-
te de uma porção maior do nosso tempo. 
Vamos entrar no ano novo com a espe-
rança renovada, com espaço livre para a 
felicidade, nos afastando cada vez mais 
de tudo que trouxer tristeza ou atrapa-
lhar a nossa prosperidade!

Um Ano Novo com a 
Esperança Renovada

“Estamos vivos, chegamos 
até aqui.” Vamos agradecer 
muito e agradecer sempre a 
Deus pela continuidade dos 
milagres da vida. 

Ultrapassamos o limiar en-
tre 2018/2019, então vamos 
em frente cheios de sonhos, 
projetos e muito tempo para 
as realizações. Não há porque 
parar para pensar. É um novo 
tempo, diz o eleito presidente 
da República, temos, todavia 
que olhar para o horizonte 
que é infinito. O momento é 
de trabalho, trabalho e traba-
lho. Não temos que esperar 
por ninguém. Quem trabalha 
tem sempre motivo para se 
orgulhar de seu poder de pro-
duzir seu sustento. O traba-
lho dignifica o ser humano. A 
primeira coisa que devemos 
a fazer é rasgar o caderninho 
das desculpas. Tem uma ve-
lha citação atribuída a Napo-
leão Bonaparte: “Para a der-
rota não há desculpas, nem 
para a vitória explicações.” 
Napoleão Bonaparte foi um 
militar e governante durante 
a Revolução francesa com o 
currículo bélico e invejável. 
Para os jovens desse milênio: 
“Cada hora perdida na mo-
cidade é uma possibilidade a 
menos de sucesso no futuro”.

 Não devemos deixar por 
conta das palavras destaca-
das nas mensagens de fim 
de ano, os planos e projetos 
imaginados. O momento é de 
acreditar que tudo se resolve 
não com dinheiro ou caridade 
de outros, mas com a força do 
trabalho.

Um novo ano é um dos me-
lhores motivos para um reinício, 
criando metas e construindo re-
sultados. É hora de colocar em 
foco as ações: Eu faço, eu posso, 
eu quero. 

Até aqui todas essas palavras 
e citações tem como objeto incu-
tir em sua mente que o homem, 
qualquer homem são, pode e de-
ver prover seu sustento saindo 
do marasmo da dependência de 
outro, até das benesses de go-
verno. Governo tem outras fi-
nalidades e não prender o povo 
pelo estômago, instituindo uma 
eterna obediência e obrigatória 
sujeição. O ano é novo e a hora é 
de trabalhar e cada um gritar sua 
independência.

O Governo não é para ajudar 
ninguém, mas colocar a disposi-
ção do brasileiro seus serviços 
sociais, como: Saúde, Educação, 
Segurança e Bem estar. Isso te-
mos que cobrar, exigindo que es-
ses serviços sejam prestados nos 
mais longínquos rincões do país. 
É uma obrigação, porque para 
isso há a contribuição do povo 
que paga seus impostos exata-
mente para essas finalidades. Se 
queremos um novo tempo temos 
que participar cobrando, exigin-
do, denunciando os maus serviços 
e os desvios de finalidades. Isso 
quer dizer o “Exercício da cida-
dania,” contribuindo e exigindo. 
Nada é de graça, todo serviço 
prestado pelo governo é pago, e 
muito bem pago, através da exor-
bitante carga tributária que nos é 
imposta.

Vamos nos encher de esperan-
ças e dar crédito ao que nos foi 
prometido.

O momento prometido
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CRÔNICA

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
EXTRATIVISTAS DA SERRA DO ZABELE

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 frutas, 
localizada no município de Nova Olinda na comunidade Zabele, 
s/n, zona rural. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A SAAEC - Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto 
do Crato não vem, ao longo do 
tempo, tendo a menor preocu-
pação com a qualidade da água 
fornecida à cidade de Crato, 
nunca foi visto uma análise 
da potabilidade dessa água. A 
única análise é feita pelo con-
sumidor que dá notícias da 
péssima qualidade em alguns 
bairros, como a da Vila Alta, 
por exemplo. Se existe essas 
análises ninguém sabe, o que 
deveria ser publicada e constar 
nas contas de água.

Foi entendido que o geólo-
go José Yarley de Brito Gon-
çalves estaria no lugar certo 
quando foi nomeado para a 
presidência da SAAEC pelo 
então prefeito Ronaldo Gomes 
de Matos e depois pelo prefeito 
da vez José Ailton Brasil,. 

Acontinuidade de Yarley foi 
aplaudida, pois era o homem 
que conhecia com profundida-
de todos os mananciais de água 
existente nos pés de serra do 
Cariri. E isso é verdade.

No entanto Yarley Brito 
não tem utilizado desse seu co-
nhecimento para equacionar o 
abastecimento d’água da cida-
de e ter em mãos a pureza ou 

não dessa água. “Potabilidade” 
é o ponto chave de qualquer 
fornecedora de água. É impro-
vável que se forneça água não 
potável a população de uma 
cidade. Água sem qualidade é 
um veneno lento e que embora 
tardiamente trás consequências 
maléfica para a saúde humana.

Crato é campeã na venda 
de água mineral onde depósi-
tos fornecedores se mutiplicam 
por todos os bairros da cidade, 
ninguém confia ou por engano 
bebe água da SAAEC. E saber 
que a água do Crato era dispu-
tadíssima e em décadas passa-
das saiam centenas de (anco-
retas) barris de água por trem, 

ônibus, caminhões (mistos) de 
linha e caminhoneta para todas 
as cidades da circunvizinhança.

Em certa ocasião o então 
prefeito Pedro Felício Caval-
canti montou um estande de 
Crato na Feira dos Municípios 
promovida pelo Governo do 
Ceará em Fortaleza e levou um 
barril de duzentos litros de água 
do Crato para que os frequen-
tadores tomassem a “gostosa 
água do Crato,” teve gente, 
cratense, que chorou bebendo 
água e lembrando-se da pureza 
das fontes nos pés de serra.

Hoje a SAAEC vive de 
arremedos e desculpas, justi-
ficando o injustificável: falta 

SAAEC se detém na mudança da logomarca 
e dá pouca atenção a potabilidade da água

de água, qualidade duvidosa, 
reajustes contínuos nos pre-
ços, mudanças de critérios nas 
prestações de conta, a Câmara 
Municipal foi execrada da fis-
calização dos balanços, balan-
ços esses que são publicados 
em jornais de Fortaleza que 
não circulam na região, con-
tratações de serviços sem lici-
tações, mudança de logomarca 
como quem marca boi quando 
muda de dono, desvirtuamen-
to de finalidades em prejuízo 
de uma maior concentração na 
qualidade da água e uma admi-
nistração absoluta se isentando 
de prestar conta aos seus asso-
ciados e aos consumidores. 

<< LOGOMARCA em novo estilo que não veio influir nem contribuir para melhorias da 
SAAEC.  Veio descaracterizar por não identicar os objetivos da instituição.

Da Reportagem local por 
Luiz José dos Santos

O governador Camilo San-
tana sancionou, em 2015, a 
lei de sua autoria que permite 
o fluxo contínuo nas carreiras 
das corporações. Uma reivin-
dicação histórica das forças 
militares do Estado. Desde en-
tão, nos últimos quatro anos, 
o Governo do Ceará efetuou a 
promoção de 15.128 profissio-
nais, entre policiais e bombei-
ros militares. A marca foi al-
cançada nesta sexta-feira (21), 
quando mais 1.755 ascende-
ram na carreira em cerimônia 
realizada no Centro de Eventos 
do Ceará.

A solenidade envolveu pro-
movidos de todas as regiões do 
Estado, sendo 1.688 policiais 
e 67 bombeiros. Destes, serão 
1.616 promovidos adminis-
trativamente e outros 139 na 
modalidade “promoção reque-
rida”, por meio da qual os mi-
litares entram com o processo 
de reserva e se aposentam com 
uma patente acima da que de-
sempenhavam – outra conquis-
ta da nova lei de 2015.

Diante dos profissionais 
beneficiados e de seus fami-
liares presentes, o governador 
Camilo Santana destacou o 
empenho diário dos policiais 

e dos bombeiros pela garantia 
da segurança da população ce-
arense. O chefe do Executivo 
também garantiu que o Estado 
continuará investindo em me-
lhorias fundamentais para a 
corporação.

“Eu tenho muita honra de, 
no meu governo, já no primei-
ro ano, ter aprovado a nova 
lei de promoções para a Polí-
cia Militar e para o Corpo dos 
Bombeiros, depois a nova car-
reira da Polícia Civil. Estamos 
reestruturando o sistema de 
Segurança Pública, e a valo-
rização do policial é uma for-
ma de reconhecer o seu papel. 
Antes, o militar muitas vezes 
demorava 15 ou 20 anos para 
conquistar uma promoção. 
Hoje eles já sabem, desde que 
entram na corporação, a data 
que serão promovidos.”

Também acompanharam o 
evento das promoções a vice-
-governadora e coordenadora 
do Pacto por um Ceará Pací-
fico, Izolda Cela, o secretário 
da Segurança Pública e Defesa 
Social, André Costa, além de 
autoridades policiais e lideran-
ças políticas.

Para o secretário André 
Costa, a vitória de cada militar 
é resultado de políticas públi-
cas que pensam na Segurança 
Pública com olhar humano e 
focado em assegurar boas con-
dições de trabalho aos policiais 
e bombeiros.

“A gente investe bastante 
em tecnologias, olha muito a 
questão da logística. Garan-
timos viaturas, armamentos 
para os nossos policiais. Es-
tamos melhorando as bases, 
reformando destacamentos no 
Interior, construindo novas de-
legacias. Mas, mesmo diante 
de tudo isso, a gente sabe que 
o mais importante é o nosso 
capital humano. São para os 
nossos profissionais que te-
mos o nosso principal olhar e 
principal cuidado. São eles que 
mantêm a segurança das pes-
soas nas ruas”, disse o titular 
da SSPDS. 
Orgulho e motivação

Com mais de 10 anos de 
serviço na PM, Cláudia Rive-
li diz que ganha novo fôlego 
e mais motivação para o ofí-
cio que desempenha. Nesta 
sexta-feira, ela foi promovida 

a capitã. “Isso foi muito im-
portante para os oficiais e para 
os praças. Eu já esperava essa 
conquista há algum tempo e 
ela agora chega num momen-
to muito importante. Hoje to-
dos temos um incentivo a mais 
para continuar trabalhando 
dando o nosso melhor.”

Marcio Ferreira entrou na 
Polícia Militar em turma for-
mada em 1998. Ao longo de 
sua carreira de duas décadas, 
foi extensa a luta para subir 
de patente. Mas em 2015 tudo 
mudou: apenas nos últimos 
quatro anos, ele recebeu duas 
promoções, e hoje é primeiro 
sargento. “Esperamos muitos 
anos para sermos promovidos 
pela primeira vez. Por isso, 
essa lei veio para melhorar e 
muito a nossa situação. Esta-
mos por merecimento receben-
do esta promoção.”

Camilo Santana ultrapassa marca de 15 mil militares 
promovidos em quatro anos de seu governo

<< GOVERNADOR Camilo fala do avanço nas promoções de mili-
tares em seu governo 

Esta mensagem aparecia em todos os calendários 
da minha cidade, nos tempos em que vivi a infância 
e a juventude. Os comerciantes do lugar usavam o 
calendário como o único veículo de interação entre 
eles e a clientela. Além da oportunidade de abrilhan-
tarem o simbolismo cristão do Natal, aproveitavam 
para exibir uma indisfarçável dose de vaidade.

Havia calendários pomposos ou singelos, depen-
dendo da envergadura financeira do patrocinador. 
Tinham assim variadas texturas. Paisagens, santos, 
crianças, flores e animais ilustravam suas folhas.

O grande preferido da maioria era o chamado 
calendário de folhinha, aquele que exibia a data, o 
santo e o pensamento do dia. Muitas crianças no 
passado carregaram o nome do santo do dia em que 
vieram ao mundo.

Ninguém passava sem o calendário. Ali estavam 
assinalados os dias santos, datas cívicas, luas e, às 
vezes, outras curiosidades do dia a dia. Na sala da 
frente das casas rurais estava sempre um calendá-
rio com suas belas ilustrações e um destaque todo 
especial para o comerciante que o patrocinou.

Com o passar do tempo, desapareceu o calendá-
rio de folhinha e rareou o número de patrocinadores 
dos outros tipos. Tudo ficou diferente. O carro tem 
calendário. O relógio, o telefone, o computador, en-
fim vivemos cercados de tantas informações sobre o 
tempo que o calendário tornou-se obsoleto.

No bojo da modernidade, perdemos um elo que 
nos prendia às festas do fim do ano. Com efeito, a 
chegada dos novos calendários, prenunciava um 
tempo novo e alvissareiro. Suas estampas simbó-
licas vinham carregadas de esperança, traziam-nos 
um forte componente de boas energias e eram moti-
vo de transformação.

A missa do galo, as lapinhas dos católicos, o re-
veillon, a chegada do inverno, tudo enfim se mistu-
rava dentro da nossa alma. Não havia confraterni-
zações formais e nem troca de presentes, porque o 
Natal e a chegada do Novo Ano eram mais celebra-
dos do que comemorados.

Tudo girava em torno do nascimento do Menino 
Deus e poucos se permitiam perder a santa Missa 
da meia noite do dia 24 de dezembro. Assim como 
ninguém perdia a benção da passagem do ano

E ao chegar janeiro, aparecia na parede o novo 
calendário simbolizando o recomeço. Das lutas, das 
alegrias, das lágrimas e dores que sempre estarão 
presentes em qualquer ano da história. Porque nis-
to, a vida não muda.

Deus está sabendo de tudo. Quanto a nós, pobres 
mortais, continuemos agradecendo a ELE e sempre 
nos desejando um FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 
ANO NOVO, como sugeriam os calendários de an-
tigamente

Tiburcio Bezerra de Morais é 
ex-seminarista do Seminário 

São José do Crato, 
municipalista por excelência 

e um renomado cronista 
desta Gazeta de Notícias

Governo do Ceará - 
Assessoria Especial de 

Comunicação

Leia a
GazetadeNotícias.com

Informativo do Cariri de alcance 
Mundial pela WEB
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Em município com menos 
de 20 mil habitantes, mais de 
90% da receita vem de trans-
ferências da União e dos Es-
tados, segundo dados da Fir-
jan, no Congresso, está em 
tramitação um projeto de lei 
que permite a criação de mais 
400 municípios

Um em cada três municí-
pios brasileiros não consegue 
gerar receita suficiente sequer 
para pagar o salário de prefei-
tos, vereadores e secretários. 
O problema atinge 1.872 mu-
nicípios que dependem das 
transferências de Estados e 
da União para bancar o custo 
crescente da máquina públi-
ca, segundo levantamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio (Firjan).

Alguns desses municípios 
foram criados após a Consti-
tuição de 1988, que facilitou 
esse movimento, e ainda não 
conseguiram justificar sua 
emancipação. Essa falta de 
autonomia financeira, porém, 
não impediu que voltasse ao 
Congresso um projeto de lei 
que permite a criação de 400 
novos municípios.

Hoje, a situação mais gra-
ve está em cidades pequenas, 

que não têm capacidade de 
atrair empresas – o que signi-
ficaria mais emprego, renda e 
arrecadação. Em geral, con-
tam com um comércio local 
precário e, para evitar a im-
popularidade, as prefeituras 
cobram poucos impostos. Há 
cidades em que o IPTU só co-
meçou a ser cobrado depois 
que a crise apertou.

O levantamento da Firjan 
mostra que, em média, a re-
ceita própria das cidades com 
população inferior a 20 mil 
habitantes é de 9,7% – ou seja 
mais de 90% da receita vem 
de transferências públicas. 
Em alguns casos, a receita 
própria do município é prati-
camente zero, como verifica-
do em Mar de Espanha (MG), 
Olho D’Água do Piauí (PI) e 
Coronel Ezequiel (RN).

Cidades dependentes
Municípios não conse-

guem gerar receita própria 
nem para cobrir a máquina 
pública, formada pelo salário 
de prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e secretários 

Segundo a Firjan, que 
analisou o balanço anual en-
tregue pelas prefeituras à Se-
cretaria do Tesouro Nacional, 
essas cidades – que não se 
pronunciaram – não conse-
guem gerar receita para co-
brir nem 0,5% das despesas 
com a máquina pública. “Três 
décadas após a Constituição, 
o quadro que vemos é de total 
desequilíbrio entre o volume 

de receitas e a geração de ar-
recadação própria na grande 
maioria das prefeituras bra-
sileiras”, afirma o coordena-
dor de Estudos Econômicos 
da Firjan, Jonathas Goulart 
Costa.

Em média, a receita pró-
pria das cidades com popula-
ção inferior a 20 mil habitan-
tes é de 9,7%.

Ele pondera ser natural 
que a gestão do atendimen-
to ao cidadão consuma parte 
dos recursos municipais, uma 
vez que os governos precisam 
planejar e administrar as con-
tas. Mas, no ritmo de hoje, 
esses gastos estão consumin-
do recursos que poderiam ir 
direto para a prestação de ser-
viços aos moradores. Na mé-
dia, os gastos com a máquina 
pública, que incluem funções 
administrativas e legislativas, 
consomem 21,3% do orça-
mento dos municípios com 
menos de 5 mil habitantes – 
equivalente à despesa com 
educação.

O presidente da Confe-
deração Nacional dos Muni-
cípios, Glademir Aroldi, diz 
ser contra a criação de muni-
cípios que não tenham condi-
ções de atender à população. 
“Mas em alguns locais há 
espaço para criação de novas 
cidades”, diz. O projeto de lei 
que permitiria a emancipa-
ção foi reprovado no governo 
Dilma Rousseff, mas voltou 
ao Congresso.

Um terço dos municípios do País não gera 
receita nem para pagar salário do prefeito

A grande maioria dos mu-
nicípios brasileiros padece 
pelas sucessivas más admi-
nistrações. As eleições para 
prefeitos são culturalmente 
ganhas em meio à práticas es-
púrias no toma lá, dá cá, dai 
a dependência e as dívidas 
das promessas de campanha 
a serem pagas. Quando não 
é dinheiro é emprego, mui-
tos empregos, uma forma de 
recompensa pelo voto. Pre-
feitos superlotam as paupér-
rimas prefeituras com cente-

nas de sanguessugas que se 
arvoram nos empregos não 
importando a situação eco-
nômica do município. Con-
tinua a prática para justificar 
a vitória “Os fins justificam 
os meios,” uma citação atri-
buída a Nicolau Maquiavel, 
conhecido como o “pai da 
teoria política moderna”, no 
entanto em seu livro “O Prín-
cipe” não foi encontrado essa 
orientação. Maquiavel escre-
veu em “O Príncipe” a reco-
mendação de que as pessoas 
tenham “habilidades” como 
astúcia, para manter algum 
poder. Sem saber porque os 
políticos ainda hoje usam 
essa teoria para se elegerem. 
Os fins são refletidos no le-
vante da FIRJAN-Federação 

das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro sobre as po-
tencialidades e pobreza dos 
municípios brasileiros onde 
foi constado que um terço dos 
municípios do País não gera 
receita, recursos, nem para 
pagar o salário do prefeito ou 
como seja 1.872 municípios 
dependem das transferências 
de Estados e da União para 
bancar o custo crescente de 
sua máquina pública. Sabedor 
dessa situação, como pode al-
guém disputar uma eleição 
para prefeito e gerenciar uma 
instituição falida? A pesquisa 
da FIRJAN constatou ainda 
que um município com me-
nos de 20 mil habitantes não 
aufere rendimentos próprios 
para sua auto sustentação.  

Fonte: Jornal O Estado de 
São Paulo e da Redação 
desta Gazeta de Notícias 

Município com menos de 20 mil habitantes não é auto sustentável 
Texto do jornalista

Luiz José dos Santos

<< SANEAMENTO sempre faltado alguma coisa principalmente o propalado saneamento básico 
e água nas torneiras. Louças e roupas são lavados no meio das ruas.

<< DESCASO  e abandono de importantes obras nos programas sociais de moradias. Edifícios 
semi prontos entregue ao deus-dará e invadidos frente ao descaso de pequenas prefeituras 

<< LUGAREJOS  de mini municípios sem recursos para as pavimentações em pedra tosca de 
ruas em suas periferias

ESPECIAL
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<< PONTA DA SERRA Tem seu pontencial produtivo na agricultura que permanece adormecidade pela falta do trabalhador 
rural que desistimulado abandonou o campo. Seus 9.000 habitantes não são suficientes para receber sua emancipação política, 
desmembrando-se de Crato. Um dos lutadores por essa emancipação é o aposentado/comunicador Antonio Correia Lima que 
persiste a espera de uma decisão do Governo federal favorável às aspirações dos pontaserrenses nesse sentido.

<< DISTRITO numa ilustração do MAPA GOOGLE mostrando 
uma minúscula área urbana, hoje pavimentada e algumas ruas 
asfaltada como realizações da Prefeitura Municipal de Crato que 
fica a menos de 10km. Ponta da Serra é um distrito com sua 
sede em franco desenvolvimento urbano, mas sem uma movi-
mentação comercial, industrial ou de serviço que venha suportar 
as despesas e arcar com gastos de uma prefeitura estabelecida 
com prefeito, secretários, funcionários, vereadores e  investimen-
tos em obras públicas. É mesmo o distro de Ponta da Serra esta 
rodeado pelas terras do município do Crato. A sede do distrito fica 
entre a cidade de Crato e a sede do distrito de Dom Quinto na 
divisa entre os municípios de Farias Brito e Crato. Ponta da Serra 
está entre os mais de 400 pleitos para emancipação

<<  FALTA SERVIÇO PÚBLICO Uma das ruas em São José dos Basílios criado em 10 de novembro de 1994 com uma população que não chega aos 10 mil habitantes, no Estado do 
Maranhão onde a urbanização ainda não chegou pela pobreza extrema do Município.

<< MISÉRIA absoluta marca a vida dos maranhenses residentes em Majará do Sena e Fernando 
Falcão entre outras cidades em que campeiam o abandono humano.

<< O BÁSICO faltam iniciativa e dinheiros nos municípios que por uma ou outra razão efetivaram 
suas emancipações política. 
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Aline Maria
Lute com
determinação, 
abrace a vida 
com paixão, 
perca com classe
e vença com 
ousadia, porque 
o mundo per-
tence a quem se 
atreve. Charlie Chaplin

Pedido a moda antiga

O empresário Fernando La-
cerda reuniu a família e amigos 
em sua residencia nessa sexta 
feira 28 de dezembro, para ofi-
cializar o noivado de sua filha a 
jornalista Alessandra Lacerda 
com o enfermeiro Eraldo Pa-
reira. O acontecimento seguiu 

o ritual a moda antiga, tempos 
em que a família participava da 
vida e das decisões dos filhos. 
Fernando e sua filha Alessan-
dra são pessoas envolvidas 
com a sociedade caririense e 
da estima de um grande círculo 
de amigos.

Fernando, Alessandra e Eraldo em flash na ocasião

A construção de uma nova 
sede para o poder legislativo 
juazeirense marca a história 
política municipal. Aprimei-
ra etapa da obra da nova sede 
foi entregue pelo presidente 
Glêdson Bezerra no dia 28 de 
dezembro.

O atual prédio onde fun-
ciona a Câmara de vereado-
res, localizado no centro da 
cidade já não comporta as ati-
vidades do legislativo de um 
município do porte de juazei-
ro do norte. Não há conforto 
para os servidores, vereado-
res e população visitante. Os 
espaços são insuficientes e 
sem estrutura funcional ade-
quada.

Há muito se sonhava com 
um novo prédio, que pudesse 
comportar bem todos os servi-
ços que o legislativo oferece e 
que os juazeirenses merecem.

O prédio da nova sede está 
sendo construído nos mais 
modernos padrões atuais e 
foi totalmente custeado com 

recursos próprios da Câmara, 
por meio de uma cuidadosa 
economia feita ao longo dos 
dois anos da gestão bienal 
2017/2018. 

A primeira etapa da obra, 
iniciada em dezembro de 2017 
está sendo entregue à popula-
ção ao final deste ano de 2018, 
totalmente concluída e paga.

Já a segunda etapa, que foi 

iniciada em meados deste ano 
de 2018, tem o recurso garan-
tido em caixa para a sua con-
clusão.

O prédio da nova sede da 
Câmara tem quase 2.000 m² 
de área coberta. Serão quatro 
salas para balcão da cidadania, 
15 salas para as repartições, 
salas de imprensa, 21 gabine-
tes para os vereadores, plená-

Câmara de Juazeiro ganha sua nova sede

rio com capacidade para 132 
pessoas, galerias, auditório 
para 159 pessoas, vestiários, 
banheiros, cozinha, refeitório, 
recepção ampla, foyer, praça 
interna, praça externa e esta-
cionamento com 41 vagas. 

Uma obra feita com menos 
de R$ 2,4 milhões economi-
zados pela própria gestão da 
Câmara em apenas dois anos.

Por Mirelly Bezerra

<< NOVO prédio. Inauguração da sede da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Mais um ano de agradeci-
mento do Posto Avenida e do 
Brisa Hotel em um Natal com 
as crianças carentes do bairro 
São Miguel. Foi um dia de ale-
gria e comemoração com dis-
tribuição de lanches, brinque-
dos, brincadeiras e a gratidão 
di enoresário Fernando Lacer-
da e sua família. Comparece-
ram mais de 800 crianças com 
seus corações cheios de alegria 
e de esperança. Os agradeci-
mentos aos amigos que duran-
te a campanha adotaram uma 
criança doando brinquedos 
nesse Natal. obrigada painho, 
Fernando Lacerda, por nos unir 
nessa ação que acontece há 15 
anos. @brisa_hotel_crato.

Fernando Lacerda e suas empresas promovem 
o 15° Natal  da Criança no bairro São Miguel

Associação dos bairros 
mirandão e conviver do Crato 
promoveu nesse  25 - Natal,  
uma  distribuição de presentes 
para as crianças mais caren-
tes, e com a missão de levar 
alegria, felicidade e diversão 
para todos. A diretoria se arti-
culou buscando parceria com 
os lojistas e empresários do 
comércio local onde foram  
arrecadados  roupas, calçados 
e brinquedos. Foram  momen-
tos festivos inclusive com a 
presença do Papai Noel.

A Ammicc - Associação 
dos Moradores do Mirandão 
e conjunto Conviver achou 
satisfatória a presença das 
criança e promete para 2019 
um Natal bem mais movimen-
tado.

Associação realiza Natal nos bairros Mirandão e Conviver

NATSHOP
PRODUTOS NATURAIS

Mel de abelha, Xaropes, Cereais, Banana passas, 
Chás, Produtos Emagrecedores,

Linhaça, Chia, Quinoa, Amaranto, Aveia.

Antonio Feitosa
PROPRIETÁRIO

Rua Mons. Assis Feitosa, 685 - Praça Siqueira Campos
(88) 98831 5664 / 99612 9817

Crato Ceará

Votos de um 
Venturoso Ano Novo

TELHA FORTEFT
CERÂMICA

CARIRI
CRATO CEARÁ
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A Bella da Semana
Monique Helena 

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

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)
O momento vai trazer surpresas muito agradáveis. A sua experiência 
marcará a diferença num grupo de trabalho. 

Touro (21/04 - 20/05)
A sua postura sentimental está sujeita a críticas .Terá capacidade de 
influenciar os acontecimentos da forma adequada.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Não proteste por tudo e por nada, conflito gera conflito.  Altere  posturas 
de confronto num grupo laboral.

Câncer (21/06 - 22/07)
É boa altura para abrir o seu coração e expor sentimentos. Crie estruturas 
para que um projeto profissional se desenvolva.

Leão (23/07 - 22/08)
O bom momento sentimental tem continuidade.  Mudanças de trabalho 
ou de posição trazem melhores condições de vida.

Virgem (23/08- 22/09)
Para manter uma relação evite comportamentos rebeldes. Não enfrente 
desafios sem preparação adequada , peça tempo. 

Libra (23/09 - 22/10)
Dê o melhor de si sendo totalmente sincero. Boas evoluções e bons 
resultados sempre que posto à prova.

Escorpião (23/10 - 21/11)
Dê o melhor de si sendo totalmente sincero. Boas evoluções e bons 
resultados sempre que posto à prova.

Sagitário (22/11 - 21/12)
Use de todo o bom senso para evitar conflitos. Viva a sua vida sem se 
envolver negativamente com alguém.

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Faça uma escolha para não perder o domínio das situações. Perspectiva 
de bons negócios até com familiares

Aquário (21/01 - 19/02)
Ouça tudo o que lhe dizem antes de responder. Terá tranquilidade para 
sanar conflitos ou meras divergências.

Peixes (20/02 - 20/03)
A razão está do seu lado mas explique tudo com suavidade. Terá resultados 
merecedores de destaque.

Monique HelenaVinte aninhos, 1,69 m de altura 
e um jeito de ninfeta todo especial! Monique Helena, a nova 
modelo do Bella da Semana, protagoniza um ensaio diferente: com 
direito a patins e fones de ouvido. As fotos mostram a mistura de 
uma menina doce com uma mulher atrevida, que sabe muito bem 
como provocar os homens. Entre quatro paredes, adora conversas 
picantes e provocações. “Eles não resistem...” Esta é a primeira vez 
que Monique faz um ensaio “nu artístico”e você não pode perder 
a estreia dela no Bella da Semana! 

CONFIRA outros lindos modelos no site:
www.belladasemana.com.br

Marcas indeléveis
Relíquia preciosíssima!
Eu tive tanto cuidado...
Era meu vaso chinês
Um presente inusitado.
Lá se foi minha ilusão
Quando vi cair ao chão,
E ficar fragmentado.

Primeiro fiquei atônita,
Sem poder acreditar.
Depois do atordoamento
Cheguei a me ajoelhar,
Caco por caco peguei,
Nem sei bem como juntei!
Mas resolvi restaurar.

De posse dos fragmentos
Em total concentração,
Eu colei cada pedaço,
Cheguei a ferir a mão,
Mas nada me consolava
Pois do vaso só restava
A minha desilusão.

Me esmerei pra consertar
Aquele meu mimo antigo.
Botei no mesmo lugar,
Mas quando olho maldigo.
Profundamente marcado,
Vejo o brinde do passado,
Indo quase pro jazigo.

Em meio à ventania
Ela chegava marota
O meu corpo percorria
Fez eu me sentir garota
De prazer eu suspirava
Enquanto ela me molhava
Eu vibrava a cada gota.

Pescoço solto pra trás
Rosto virado pro céu
Olhos semicerrados
Minha boca aberta ao léu
Ela naquele momento
Descia com atrevimento
Rasgando de vez meu véu.

Sentindo a chuva cair
Com toda sua potência
Ungindo minhas entranhas
Sem ferir minha inocência
Reacendi o prazer
De com ela me envolver
Na mágica experiência.

Pra ela eu tiro o chapeu

Quem Sobe ou Desce
O empresário 

Rommel Tava-
res Bezerra por 
manter viva a 
estirpe da família 
Bezerra de Me-

nezes com a predominância  
dos preceitos. da cordialidade, 
da honradez e a dignidade.

O empresário José Alves 
de Oliveira - Zenir, pela sua 
dedicação e deferência com 
o Cariri onde vem manten-
do sempre em espansão seus 
negócios com sua rede de 
Lojas Zenir.

A religiosa madre Car-
melina Feitosa um exemplo 
de virtudes e santidade ter-
rena. Uma vida dedicada a 
educação e formação de toda 
uma geração através do Co-
légio Pequeno Príncipe.

A apatia do 
cratense que pre-
fere dormir que 
lutar. Faz ressus-
citar a história dos 
nobres: Pais ricos, 

filhos nobres e netos pobres. Os 
Cratenses ainda se iludem com 
a nobreza que os alardeava.

A Prefeitura do Crato que 
sabe da má qualidade da água 
da SAAEC mas prefere criar 
logomarca para impressionar. 
Crato é a cidade que mais con-
some água mineral (compra-
da) do interior cearense.

O Comércio do Crato que 
compra em Juazeiro e vende 
bem mais caro e é limitado a 
seus tacanhos apurados diários. 
Vem sendo cada vez mais in-
tensa as idas e vindas de gente 
que vai comprar em Juazeiro.

Foi tornado público o documento “O Caminho da Prosperi-
dade” que reflete alguns tópicos do plano de governo do presiden-
te Jair Bolsonaro. 

No documento, fica evidente a orientação conservadora nos 
costumes e liberal na economia do plano de governo. De maneira 
geral é bem fácil notar a tríade “vida-liberdade-propriedade” pre-
sente no texto.

Na economia o texto é direto: mais liberdade econômica e me-
nos burocracia. Propostas econômicas presentes no texto:
1) Responsabilidade Fiscal
2) Privatizações e concessões
3) Abertura Econômica
4) Banco Central independente
5) Manter a inflação sob controle e em patamares baixos
6) Reforma Tributária
7) Modernização da legislação trabalhista
8) Fim do imposto sindical (sem margem para retorno)
9) Avaliação de políticas públicas
10) Desburocratização e estímulos a abertura de empresas
11) Imposto de Renda Negativo garantindo renda mínima a todos.

Na parte de costumes você pode ler:
1) Reformular o estatuto do desarmamento para permitir o cida-
dão ter acesso a armas de fogo
2) Defesa da propriedade privada e combate a invasões
3) Redução da maioridade penal
4) Acabar com a progressão de penas e com as saídas temporárias
5) Fortalecer o ensino de matemática, português e ciências
6) Defender a vida
7) Liberdade de imprensa

Todas baseadas no respeito ao indivíduo, o respeito a suas es-
colhas, e o seu inalienável direito de buscar sua própria felicidade. 
Tudo isso ressaltando sempre a importância da fraternidade, da 
tolerância e do respeito para com o próximo.

“O Caminho da Prosperidade”
Plano de Governo de Jair Bolsonaro

Salário do Político 
Para testar a honestidade um politico, o partido mandou pagar 
R$ 500,00 a mais no seu salário. O mês passa e o politico não diz 
nada. No mês seguinte, o partido faz o inverso e manda retirar R$ 
500,00.
Nesse mesmo dia, o politico furioso telefona para o partido e re-
clama:
- Houve um engano e tiraram-me R$ 500,00 do meu salário!
- Tem razão! Curioso é porque no mês passado também nos en-
ganamos e colocamos R$ 500,00 a mais… e você não disse nada!
Ai diz o politico:
- Pois é, mas um erro eu ainda tolero agora dois acho um abuso!

Manifestações
Numa manifestação, uma vendedora em uma banquinha na calça-
da oferecia sardinhas e apregoava:
- Comprem sardinhas vivas!
E os manifestantes gritavam:
- Viva! Viva!

HUMOR

Veja mais poesias de Dalinha Catunda:
# - Facebook Dalinha Catunda
# - http://cantinhodadalinha.blogspot.com
# - http://cordeldesaia.blogspot.com
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Câmara de
Juazeiro fecha 
biênio com 
economia de 
R$ 3.3 milhões

REGIÃO DO CARIRI, DE 13 A 19 DE FEVEREIRO DE 20184
Municipal de Juazeiro do Norte www.camarajuazeiro.ce.gov.br

  

DÉBITOS PAGOS DE GESTÕES ANTERIORES  

PARCELAMENTO PREVIJUNO
PARCELAMENTO INSS         
RECEITA FEDERAL
FÉRIAS REFERENTES A 2010/11/15/16
DIVERSOS 2016
TOTAL

187.572,03
  211.102,33
  514.377,40

157.143,94
699.520,02
1.769.715,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Implantação de redes sociais, Ouvidoria e Sistema e-Sic
 Implementação do programa “A Escola vai à Câmara”
 Implantação do “Programa de prevenção às drogas e à violência”
 Reforma do prédio e estruturação do arquivo
 Promoção de 47 servidores
 Prestação de contas mensal realizada em plenário 
 Implantação do banco de leis no site com mais de 4 mil leis cadastradas 

desde 1959
 Continuidade da galeria de quadros dos vereadores
 Confecção da carteira nacional do vereador
 Saldo em caixa de mais de R$ 800 mil
 Dinheiro na conta para a continuidade da construção da segunda etapa 

da     obra da nova sede da Câmara

Foram muitas realizações ao longo do biênio

Câmara de Juazeiro fecha biênio com 
uma economia de R$ 3,3 milhões 

JOSIMAR SEGUNDO

JOSIMAR SEGUNDO

A Câmara Munici-
pal de Juazeiro do 
Norte fecha o pri-
meiro biênio da 

Legislatura 2017-2020 com 
o balanço mais positivo da 
sua história. Foram muitos 
avanços em todas as áreas e 
uma economia superior a R$ 
3 milhões. Várias mudanças 
foram implantadas pela Mesa 
Diretora eleita para estar à 
frente do Poder nos dois pri-
meiros anos do quadriênio. A 
transparência nos atos, a eco-
nomia do dinheiro público 
e a construção de uma nova 
sede foram as vertentes mais 
defendidas pelo Presidente, 
vereador Glêdson Bezerra 
(PMN). E ao final desses dois 
anos, a Câmara economizou 
dinheiro suficiente para cons-
truir a tão sonhada sede. Um 
prédio nos mais modernos 
padrões, totalmente custea-
do com recursos próprios.  

Área Construída 1783,37 M²  |  Custo 1ª. Etapa R$1.112.774,44  |  Custo 2ª. Etapa R$1.240.560,09  |  Custo Total R$2.353.334,53

NÚMEROS

Ao longo do primeiro biênio da Legislatura 

2017/2020, foram realizadas 

153
sessões ordinárias, 

23 
extraordinárias e 

16 
sessões solenes

Promovidas

 13 

audiências públicas e formadas 

  16 

comissões para debater e 

acompanhar assuntos diversos

Aprovados quase 

6.000 
requerimentos, que foram

 encaminhados aos mais 

variados órgãos de gestão, 

serviços, fiscalização 

e controle

Ao todo 

120 

convidados passaram pela tribuna, levando para o debate os 

mais variados assuntos de interesse da sociedade

Entregues

112 
títulos de cidadania, homenageando personalidades importantes de várias áreas.

Outorgadas

10medalhas a personalidades de destaque

JOSIMAR SEGUNDO
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