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É uma tranquilidade se seu carro

rodar com combustível de qualidade
Juazeiro, Crato, Barbalha

Combustíveis e Lubrificantes

Lojas nas principais cidades do Cariri

Governo do Ceará reforça frota de veículos da Polícia 
Militar com 156 novas viaturas para todo o Estado

O Estado do Ceará já en-
tregou mais de 2.300 veículos, 
entre carros e motos, para a 
Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa Social desde o 
ano de 2015

O Governo do Ceará entre-
gou novos 156 veículos para 
a Polícia Militar nesta sexta-
-feira (25), em evento reali-
zado no Quartel do Comando 
Geral da PMCE, no Bairro de 
Fátima, em Fortaleza. São 25 
carros e 131 motos, que ser-
virão para ampliar a atuação 
do policiamento ostensivo em 
todo o território do Estado.

O governador Camilo San-
tana esteve presente no ato de 
entrega, acompanhado do se-
cretário da Segurança Pública 
e Defesa Social, André Costa, 
de autoridades das Forças de 
Segurança e de policiais mili-
tares que levarão os veículos 
recebidos pela corporação às 
ruas.      Leia mais na Pág 06

O “chapadão de plantar mandioca” da Floresta Nacional 
do Araripe é foco da Reportagem Especial desta Edição

A Serra do Araripe é uma 
imensidão de terras férteis e 
generosas coberta por uma 
densa vegetação, situada no 
centro do Polígono da Seca, 
que se estende por três esta-
dos. Piauí, Ceará, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. Em dé-
cadas passadas grandes áreas, 
fora do perímetro delimitado 
pelas florestas, eram terras de-
volutas  do Poder Público que 
não integravam a nenhum pa-
trimônio particular, ainda que 
estejam irregularmente sob sua 
posse. São terras  a ser devol-
vida ao Estado, cedidas aos 
agricultores para o plantio de 
mandioca, macaxeira, abacaxi 
e o extrativismo de mel de abe-
lha e frutas nativas como man-

gaba, maracujá e pequi. Terra 
de fartura onde tudo era abun-
dante. O solo é propício para o 
cultivo da mandioca por isso 
centenas de aviamento (casas 
de farinha) se espalhavam por 
toda a serra e havia alta produ-
ção de goma e farinha de boa 
qualidade.

As áreas cedidas pelo Go-
verno federal continuam, mas 
deram outras finalidades as 
terras, como residências de 
lazer e aglomerados que fo-
ram transformados em vilas. O 
cultivo da mandioca não cons-
ta mais como agricultura que 
traga rendimentos, mas como 
agricultura familiar de baixís-
sima produtividade.

As produtivas terras do 

“chapadão da Araripe” onde os 
plantios de mandioca iam ao li-
mite do que a vista alcançava, 
não existem, viraram terras de-
volutas e de pouco ou nenhum 
proveito.

Como sempre se diz: “Nas 
terras do Cariri repousa um 
grande potencial produtivo a 
espera de ser explorado.”  Leia 
mais nas Págs 4 e 5.

Chapadão da Serra do Araripe

Regional do 
Tribunal de 
Justiça  TJCE se 
instala no Cariri

Arnon anuncia 
calçamento de 
150 ruas em 
Juazeiro

Cariri mais forte 
com Fernando 
Santana na vice 
presidencia da 
Assembleia

Sobe e desce 
é a nova coluna 
desta Gazeta 
que mexe com 
a vida e os 
interesses das 
pessoas

A falta 
de órgãos 
reguladores e 
fiscalizadores P/02

Leia mais nas 
páginas desta 
Gazeta de Notícias
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EDITORIAL

Reforma da
previdência igualitária

Será a Internet perigosa
para a democracia?

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

Hildeberto Jamacaru de 
Aquino é cronista

cratense, residente em
Russas Ceará

A falta de órgãos 
reguladores e fiscalizadores

Auxílio mudança para
parlamentares reeleito

Há uns pares de anos (Quantos? Não 
me recordo,) escrevi num jornal lo-
cal, crónica, abordando o perigo da 
Internet, para as crianças, e até para 
adultos.
Dizia, então, que a Internet, sen-
do autoestrada de conhecimento, é, 
igualmente, arma branca, de dois gu-
mes. E explicava porquê.
Decorrido semanas, no mesmo lo-
cal, alguém, comentava, que: era 
retrógrado, antiquado e castrador, e, 
quem sabe (?!): fascista – estávamos 
em época, que fascista, era ofensa 
tão grave, como ser comunista, nos 
tempos áureos de Salazar.
Ora decorridos muitos anos, ouço 
vozes democráticas, recomendar a 
existência de censura, a sites e blo-
gues, não por razões morais, mas 
porque está em perigo a democracia.
Na minha modesta opinião, não en-
tendo, que a liberdade, ponha em 
risco a democracia; já que esta, só é 
plena, quando há livre direito à ex-
pressão, e não cerceada pelos censo-
res.
Compreendo, que até ao presente sé-
culo, a opinião do cidadão, era for-
mada, principalmente: pelos meios 
de comunicação social, de grande 
tiragem, que informavam e forma-
vam, conforme o seu (deles) parecer; 
e pelos comentadores, de TV e rádio, 
em mesas redondas e quadradas. 
A Internet escancarou as portas da 
informação. É certo, que muito do 
que se escreve e se diz, cheira a fal-

so, e é tendencioso; mas também é 
certo, que o povo, encontra-se mui-
to mais evoluído (leia-se instruído,) 
para discernir: o falso do verdadeiro.
Países há, em que a mass-media, se 
identifica com ideologias: religiosas 
ou políticas; noutros, aparecem neu-
trais; mas, alguns diretores e redato-
res, tentam, veladamente, fazerem “ 
lavagens cerebrais “, impondo ideo-
logias, que gostam ou servem, com 
notícias “criteriosamente” escolhi-
das.
A democracia plena, está, agora, na 
Internet, onde cada um, em total li-
berdade, expõe, o que pensa e o que 
quer.
Isso não agrada a muitos, que du-
rante séculos, possuíam o poder de 
informar e moldar opiniões. Nem a 
verdadeiras dinastias republicanas, 
que dominaram, intelectualmente, 
cidadão comum.
Que é necessário vigiar o que perni-
cioso aparece na Net, para o espírito, 
estou de acordo, e também os incita-
mentos ao ódio e vinganças. Agora, 
açaimar a voz livre, e cortar, como 
outrora, com o lápis azul do censor, 
o pensamento, porque não agrada, 
como se faz ainda em alguns países, 
parece-me atentado à liberdade, e 
querer colocar arreata ao povo.
Deixem-no expressar-se livremen-
te. Deixem-no usarem a Internet, 
porque, com a liberdade plena, a 
democracia fica mais adulta e mais 
democrática.

Primeiro um pedido: que leiam, reflitam, 
descruzem os braços e cobrem dos políti-
cos que ganharam seus votos, (Senadores 
e Deputados Federais), que se manifestem 
a respeito da iminente Reforma da Previ-
dência antes que essa privilegie grandes 
empresas, como até então tem feito, em 
detrimento da maioria dos contribuintes 
pessoas físicas de menor poder aquisitivo.
O grande e, com certeza, o maior problema 
da Previdência social é que boa parte das 
grandes empresas e grandes empresários, 
abrigados pelas leis as quais tanto recor-
rem, NÃO PAGAM a Previdência!!! Apelam 
de todas as formas e, amparados pela 
péssima legislação que originada do Pode 
Legislativo - que é composto de grandes 
empresários e/ou de políticos que patro-
cinados pelas grandes empresas - não se 
preocupam em consertar a legislação para 
que de modo impositivo, inclusive com se-
questros de bens, sejam pagos todos os 
débitos previdenciários.
Por conta desse protecionismo desleal 
e desumano o peso da Previdência recai 
tão somente nas costas da classe menos 
privilegiada, os de menos posse, como um 
perverso castigo humanitário.
Há poucos enviei à Presidência da Repú-
blica mensagem no seguinte teor:
Dados da manifestação encaminhada
Protocolo: 00137.000045/2019-57
Cidadão: JOSÉ HILDEBERTO JAMACA-
RU DE AQUINO
Tipo de Manifestação: Sugestão
Novo Prazo para Resposta: 06/02/2019
Órgão ou Entidade de Origem: PR – Presi-
dência da República
Órgão ou Entidade de Destino: MPS – Mi-
nistério da Previdência Social
Descrição da Manifestação: REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA JUSTA E UNIFORME 
– Sugestões – Que seja uma reforma HU-
MANITÁRIA e IGUALITÁRIA! Consideran-
do que a atual expectativa de vida média 
(homens e mulheres) do brasileiro passou 
para 75,8 anos (a expectativa de vida dos 
homens aumentou para 72,2 anos em 
2016, enquanto a das mulheres foi para 
79,4 anos, segundo o IBGE) a melhor e 
racional providência seria: Tempo de con-
tribuição de 40 ANOS, indistintamente e 
idade mínima variável, para TODOS (mu-
lheres, homens civis, servidores públicos, 
militares, políticos (o tempo de exercício 
do poder apenas seria utilizado para efeito 
de contagem de tempo) etc.). Quem come-
çasse a trabalhar com 16 anos (artigo 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal e o artigo 
403 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT)), por exemplo, contribuiria e se 
aposentaria integralmente aos 56 anos (40 
anos). Para aqueles que iniciassem o tra-
balho aos 20 anos, ele contribuiria por 40 
anos para ter aposentadoria integral até os 
60 anos, e assim sucessivamente. O que 
mais importa é não pode haver distinções, 
para TODOS seria o mesmo critério, sem 
privilégios e haveria uniformidade. Isto se-
ria para a forma ideal e justa tanto para os 
contribuintes quanto para a Previdência.
RESPOSTA: “A Ouvidoria da Presidência 
da República agradece o seu contato.
Informamos que esta Ouvidoria/PR rece-
beu a presente manifestação, versando 
sugestões sobre Aposentadorias.
Considerando que a natureza da matéria 
trata de tema relacionado ao Ministério da 
Previdência Social, conforme Artigo 35º, 
inciso X do Decreto N° 9.003, de 13 de 
março de 2017, informamos que sua mani-
festação foi encaminhada, via e OUV, para 
a ouvidoria daquele órgão.”

Juiz federal  de Ituiutaba (MG),  dan-
do provimento a uma ação popular 
ajuizada  pelo advogado e vereador 
Douglas Henrique Valente (PTB), de 
Gurinhatã (MG), decidiu nesta quar-
ta-feira (23/01) proibir os presiden-
tes da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e do Senado 
Federal, Eunício Oliveira (MDB-
-CE), de pagarem auxílio-mudança 
aos parlamentares federais reeleitos. 
O respeito aos gastos públicos deve-
ria ser uma missão de qualquer ho-
mem público, principalmente quan-
do se exerce a presidência das Casas 
Legislativas.
Milhões de pessoas estão desempre-
gadas, passam as piores necessida-
des, não têm serviço médico público 
de qualidade, educação e segurança  
porque os políticos e governos afir-
mam que a Nação não tem dinheiro 
para enfrentar essas necessidades.
No entanto a Nação tem dinheiro 
para bancar a orgia dos gastos do 
Congresso Nacional com os parla-
mentares, inclusive com o auxílio-
-mudança  dos que foram reeleitos.
Quem foi reeleito já estava morando 
em Brasília, logo, à luz dos princí-

pios da impessoalidade e da morali-
dade, prescritos no  Art. 37 da CF, 
não deveria receber auxílio-mudan-
ça.
O deputado Rodrigo Maia, que con-
corda com tal imoralidade,  não se 
envergonha diante do País ao de-
fender o auxílio-mudança aos parla-
mentares reeleitos, quando milhares 
de cidadãos  pobres, que não tiveram 
a sorte de ser políticos, sofrem as 
mais perversas humilhações por não 
ter dinheiro para sustentar as suas 
famílias.
O deputado Rodrigo Maia porven-
tura teria competência, fora da po-
lítica, para exercer alguma profissão 
que lhe proporcionasse salário igual 
ao que desfruta no Legislativo? 
Por que o deputado não se espelha 
no parlamento sueco, onde é respei-
tado os gastos públicos e não goza 
de toda essa safadeza de benesses?
O juiz que aceitou a ação popular 
agiu muito certo em defesa da mo-
ralidade e do Erário público, não in-
vadindo, de forma alguma,  a jurisdi-
ção do Poder Legislativo.
O país precisa ser passado a limpo, 
incluindo o Congresso Nacional.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

A maior falha no Gover-
no brasileiro é a falta ou 
comprometimento de órgãos 
reguladores e os instrumen-
tos para fiscalização. 

O criador da “ciência da 
política moderna” Nicolau 
Maquiavel em seu livro “O 
Príncipe” editado em 1532, 
mostra os bastidores da po-
lítica em todos os tempos, 
principalmente das falca-
truas, corrupção e as ações 
de quem usa a coisa pública 
para se locupletar.

O brasileiro é corrupto 
por natureza, traz na índole 
o desejo de obter vantagens 
pelo menor esforço. Falta 
escrúpulo que é a hesitação, 
a inquietude, a incerteza e 
a dúvida sobre o que é bom 
ou ruim. Receio de praticar 
erro quando tem a certeza de 
não estar sendo observado.  
Essência moral, caráter vir-
tuoso.

É pública e notória a dú-
vida: “As barragens de mi-
neração são mesmo fisca-
lizadas in loco?” ou tudo é 
resolvido em birôs frente a 
mapas, croquis e papéis? Se 
fosse na Suíça, Inglaterra, 
Alemanha e outros países do 
primeiro Mundo não poderia 
haver essa dúvida porque se 
pratica em sua plenitude o 
sentido da palavra escrúpulo.

A preocupação do Gover-
no brasileiro está mais vol-
tada para criação de órgãos 
e suas siglas, acrônimos e 
assemelhados que no âmbi-

to do federal e estadual chegam 
a mais de quinhentas.  Havia o 
IBDF Instituto Brasileiro de De-
senvolvimento Florestal – extin-
to em 1989 quando uma mente 
supostamente brilhante criou o 
IBAMA Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis que agre-
gou o ICMBio Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, nos estados a 
Semace Superintendência Esta-
dual do Meio Ambiente e mais 
recente nos municípios a Sema-
dt Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Territorial. 
Tudo para propiciar meios para 
arrecadação de tributos, propi-
nas e licenças sem uma visita 
prévia ao local e conhecimento 
das finalidades e riscos para a 
natureza.

E assim segue o Brasil em 
meio a um mar de lama, a exem-
plo dos recentes desastres hu-
mano e ecológico de Mariana e 
Brumadinho.

Uma coisa bem brasileira é 
as autoridades responsáveis pela 
regulação e fiscalização da coi-
sa pública verem os fatos - leia-
-se crimes, fazer vista grossa ou 
passar desapercebidas. É o que 
diz a canção de Bete Carvalho: 
Deixa correr frouxo / Que es-
quentar não é legal / Se o Brás 
é tesoureiro / A gente acerta no 
final / Pois Deus é brasileiro / E 
a vida é um grande carnaval.

O novo presidente assegurou 
rever a política de Governo com 
os temas relacionados ao meio 
ambiente.
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De novo ?
ARTIGO

A região que concentra os 
municípios de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, conheci-
da como Crajubar, agora conta 
com uma Secretaria Regional 
Única. A unidade foi instalada 
pelo presidente do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE), de-
sembargador Gladyson Pontes, 
nesta sexta-feira (25/01), no 
Crato.

“O que estamos desenvol-
vendo aqui é uma experiência 
que já deu certo em outros 
lugares e em Fortaleza. Dife-
rentemente da Capital, onde 
temos Secretarias segmentadas 
por varas da mesma especiali-
dade, nós ousamos aqui mis-
turar todas as competências, 
concentrando as atividades 
intermediárias nesse espaço. 
Ampliamos esse raio para três 
cidades circunvizinhas”, res-
saltou o presidente.

Ainda segundo o magistra-
do, a iniciativa é possível com 
a virtualização processual. 
“Uma das condições para que 
ela funcione bem é que o pro-
cesso seja virtualizado. Com o 
processo físico, seriam neces-
sários deslocamentos diários, 
já com o processo virtual as 
demandas são encaminhadas 
para um só local, de forma on-
line, e com melhor resultado”, 
concluiu.

A Secretaria permite con-
centrar os expedientes das va-
ras, deixando os gabinetes dos 
magistrados exclusivamen-
te com a produção jurídica, 
como audiências e julgamen-
tos. Além disso, gera padro-
nização, especialização dos 
servidores, aumento da pro-
dutividade, redução da taxa de 
congestionamento e celeridade 
com a intimação eletrônica. 
A unidade fica localizada em 
imóvel cedido pela Prefeitura 
Municipal do Crato até a reali-
zação da reforma no Fórum da 
Comarca, onde funcionará em 
definitivo.

O juiz auxiliar da Presidên-
cia do TJCE, Luciano Lima 
Rodrigues, reiterou que a pri-
meira experiência de Secretaria 
Judiciária aconteceu nas Varas 
da Fazenda Pública da Capital, 
estendida para outras especiali-
dades do Fórum Clóvis Bevilá-
qua. “Na Gestão do desembar-
gador Gladyson, propusemos 

e ele aceitou o desafio de criar 
uma Secretaria que envolvesse 
três comarcas que, por ques-
tão especial, foi o Crajubar. 
É um modelo novo de gestão, 
com otimização dos profissio-
nais e dos serviços para que a 
prestação jurisdicional ocorra 
da melhor forma possível.” O 
magistrado afirmou ainda que 
o modelo deve ser implantado 
em outras comarcas do Estado. 
“A Secretaria do Crajubar vai 
servir de parâmetro para que 
seja expandida para Fortaleza, 
e se crie uma Secretaria Única 
do Estado.”

De acordo com o diretor da 
unidade, Alexandre Santiago, 
três órgãos internos compõem 
a Secretaria Regional: distri-
buição e saneamento de dados; 
central de gestão de mandados; 
e central de processamento 
eletrônico. “Acredito que com 
essa especialidade, divisão dos 
órgãos internos e treinamento 
de pessoal, a gente conseguirá 

dar maior agilidade à prestação 
jurisdicional como um todo”, 
afirma.

Ele destacou que o trabalho 
só foi possível graças à força-
-tarefa para a digitalização de 
processos e migração de dados 
para um só sistema. “Como 
ficamos fora dos fóruns, essa 
foi uma demanda essencial”, 
disse.

Na ocasião, o defensor pú-
blico Aníbal Azevedo, da 1ª 
Defensoria Criminal do Crato, 
comemorou a inauguração da 
estrutura, “que é condizente 
com a modernização do servi-
ço judiciário preconizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
e que tem sido espalhado pelo 
Brasil. Nós, que atendemos a 
população carente no Estado, 
louvamos o aspecto da segu-
rança e manutenção do acervo 
processual, que evita perca de 
documentos e a publicidade 
das ações que otimiza o nosso 
trabalho.”

Regional do Tribunal de Justiça TJCE no
Cariri traz melhor atendimento à população

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, anun-
ciou no último sábado, du-
rante inauguração da Unidade 
Básica de Saúde- UBS Ivo 
Francisco de Sousa, no bairro 
Vila Nova, o calçamento de 
mais 150 ruas do Município. 
Ele disse que o levantamento 
para esse trabalho irá bene-
ficiar bairros onde já foram 
feitas diversas reivindicações 
para a melhoria dessas áreas. 
Mais 75 ruas receberão pavi-
mentação asfáltica.

Inicialmente serão calça-
das 75 ruas e posteriormen-
te mais 75. Esses serviços já 
foram autorizados pelo Chefe 
do Executivo desde a última 
semana, começando por ruas 
onde havia carência maior 
do trabalho, como o Campo 
Alegre. O Bairro Aeroporto 

também receberá ruas calça-
das. Outros bairros onde há 
bastante reivindicação desse 
serviço de infraestrutura como 
o São José, também será bene-
ficiado.

A Avenida Maria Letí-

Arnon anuncia calçamento de 150 ruas de Juazeiro 

cia, no bairro Campo Alegre, 
além de receber os serviços de 
calçamento e pavimentação, 
também será beneficiada com 
nova iluminação de led em 
toda a sua extensão. Os servi-
ços foram iniciados há cerca 

de oito dias no bairro, onde 
outras ruas serão calçadas. O 
prefeito Arnon Bezerra e o 
vice-prefeito, Giovanni Sam-
paio, estiveram visitando o 
começo das obras na avenida, 
nesta segunda-feira.

Gazeta de Notícias
Pautada na verdade, só na verdade

Nem se apagaram ainda os traumas provocados 
pela tragédia de Mariana, há três anos, e já 
somos chamados a uma nova sessão de espanto 
e de sofrimento. De maneira surpreendente, três 
barragens de rejeitos de ferro desmoronaram e 
despejaram sobre Minas Gerais uma verdadeira 
avalanche de lama.
A torrente de materiais amalgamados, de densidade 
concentradíssima, desceu veloz e sorrateira, pelo 
leito estreito do córrego do Feijão, que se alargou 
demasiadamente em minutos, espalhando pavor e 
destruição. As imagens mostradas pela televisão 
lembravam a violência das larvas destruidoras de um 
bem alimentado vulcão.
Capoeiras, pontes, prédios e viaturas sumiram sem 
deixarem resquícios. Ficou o retrato vivo de uma. 
terra destruída. Tudo reduzido a nada. Um imenso 
rasgão avermelhado substitui agora a linda paisagem 
daquela estância mineira, outrora tão requisitada por 
turistas e estudiosos.
Entretanto, por mais que tentemos descrever aquele 
terrível desastre ambiental,, fica difícil, diante da 
tragédia humana provocada pela hecatombe descrita. 
Há mortos e desaparecidos. O rio de lama arrastou 
centenas de vítimas. Muitos ficarão para sempre 
sepultados entre os cascalhos concretados ao longo 
da extensa correnteza.
Uma tarde de pavor. A dor e o sofrimento misturaram-
se com as lágrimas, ora dos sortudos sobreviventes, 
ora dos que perderam parentes e amigos, cujo 
desaparecimento pode ter significado a morte. 
porque a muitos não foi dada qualquer chance de 
sobrevivência.
Atônitos, e sem compreender a recorrência de tão 
funestos acidentes, .pergunta-se: - Aonde está o erro? 
Ganância? Legislação complacente? Fiscalização 
ineficaz? Comodismo? Desamor à natureza e à vida 
humana? Ou tudo isto ao mesmo tempo?
Não há dúvida de que as mineradoras precisam, 
urgentemente, rever o processo de descarte dos 
rejeitos minerais que produzem.

Tiburcio Bezerra de 
Morais é ex-seminarista, 

cronista, municipalista, 
reside em Várzea Alegre 

e escreve para esta
Gazeta de Notícias

Assessoria de Imprensa
do TJCE

A renovação das matrícu-
las dos veteranos teve início no 
último dia 07 de janeiro. Elas 
são feitas mediante o compare-
cimento dos pais ou responsá-
veis na unidade escolar onde o 
aluno já estuda para a confir-
mação da matrícula e a even-
tual atualização de cadastro e 
documentos.

Para os alunos que estão 
concluindo o Ensino Infantil ou 
o Fundamental I, cujas escolas 
não ofereçam a continuidade 
dos estudos, o remanejamento 
entre escolas da rede munici-
pal, recebem apoio e acompa-
nhamento dos Núcleos Gesto-
res das Escolas e da Secretaria 
de Educação.

Para os alunos concluden-
tes do 9º ano do Ensino Fun-
damental, a Seduc, em parceria 
com a Crede 19, tem acompa-
nhado as matrículas para as 
escolas de ensino médio da 

rede pública estadual.
Novatos e situação de 

abandono
A matrícula para novatos e 

alunos em situação de abando-
no serão realizadas até o dia 
28 de fevereiro.

A Secretaria de Educa-
ção orienta que pais, mães e 
responsáveis por alunos que 
desejam ingressar na rede mu-
nicipal de ensino, procurem as 
escolas mais próximas de suas 
residências. A ideia é facilitar 
o acesso das crianças às salas 
de aula. Para os alunos que 
estudam distante de suas ca-
sas, a Secretaria de Educação 
oferecerá transporte escolar 
gratuito.

A rede municipal de Educa-
ção de Juazeiro do Norte conta 
com 90 escolas, entre unidades 
de ensino infantil e fundamen-
tal localizadas na Zona Urba-
na e Rural do Município.

Secretaria de Educação de 
Juazeiro do Norte prossegue 
realizando matrículas para alunos 
novatos e veteranos

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

<< DE PERTO o prefeito Arnon Bezerra acompanha os trabalhos vendo o começo e o fim
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DESTAQUE

ESPECIAL
Floresta Nacional do Araripe
com seu chapadão, sua flora, fauna, fontes, 
cascatas e acidentes geográficos é um oásis 
que desponta na causticante paisagem dos 
sertões nordestino

A Serra do Araripe é uma 
imensidão de terras férteis 
e generosas coberta por 
uma densa vegetação, 
situada no centro do 
Polígono da Seca, que se 
estende por três estados. 
Piauí, Ceará, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. 
Em décadas passadas 
grandes áreas, fora do 
perímetro delimitado 
pelas florestas, eram 
terras devolutas  do 
Poder Público que não 
integravam a nenhum 
patrimônio particular, 
ainda que estejam 
irregularmente sob sua 
posse. São terras  a ser 
devolvida ao Estado, 
cedidas aos agricultores 
para o plantio de 
mandioca, macaxeira, 
abacaxi e o extrativismo 
de mel de abelha e frutas 
nativas como mangaba, 
maracujá e pequi. Terra 
de fartura onde tudo 
era abundante. O solo 
é propício para o cultivo 

da mandioca por isso 
centenas de aviamento 
(casas de farinha) se 
espalhavam por toda 
a serra e havia alta 
produção de goma e 
farinha de boa qualidade.
As áreas cedidas 
pelo Governo federal 
continuam, mas deram 
outras finalidades as 
terras, como residências 
de lazer e aglomerados 
que foram transformados 
em vilas. O cultivo da 
mandioca não consta 
mais como agricultura 
que traga rendimentos, 
mas como agricultura 
familiar de baixíssima 
produtividade.
As produtivas terras do 
“chapadão da Araripe” 
onde os plantios de 
mandioca iam ao limite do 
que a vista alcançava, não 
existem, viraram terras 
devolutas e de pouco ou 
nenhum proveito.
Como sempre se diz: “Nas 
terras do Cariri repousa 

um grande potencial 
produtivo a espera de 
ser explorado.” - Os 
sucessivos governos 
equivocadamente 
fizeram opção por 
oferecer benesses, 
através de programas 
assistencialistas, ao 
povo que também 
equivocadamente 
cruzaram os braços, 
ou se postaram tal qual 
passarinhos, em seus 
ninhos, de bico aberta a 
espera de comida.
A região, com suas terras 
férteis, assiste o anúncio 
de que o novo governo 
federal vai reativar a 
produção agrícola no 
nordeste implantando 
tecnologia israelita no 
plantio irrigada que 
assegura produtos de 
qualidade e alta produção 
por hectare.
Pode ser que aconteça e 
por certo será a salvação 
da lavoura, como a 
citação popular.

Chapadão de plantar mandioca

A Floresta do Araripe sem-
pre existiu, é um oásis no ser-
tão nordestino. Mas foi deter-
minada como de preservação 
ambiental em 02 de maio de 
1946 pelo então Presidente da 
República Eurico Gaspar Du-
tra, o 16.º Presidente do Bra-
sil de 31 de janeiro de 1946 a 

31 de janeiro de 1951.
Embaixo, no vale, ao sopé 

da serra, vivia a tribo dos Ca-
riris, índios naturais da região 
sul do Ceará.

São 40 mil hectares que 
se estendem pelos estados do 
Piauí, Ceará, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte.  É des-

taque por ter sido a primeira 
reserva florestal do Brasil, 
criada para conter a deser-
tificação, proteger as matas 
nativas e as trezentas fontes 
e mananciais existem ao sopé 
da serra.

Todo entorno da Floresta 
Nacional do Araripe é uma 

<< ABACAXI teve seu plantio que proliferou por toda área que circunda a Floresta Nacional do Araripe. O 
produto de excelente qualidade  era exportado para a região e estado vizinhos. Os plantios foram dezimados 
pelas imtempéries e desinteresse dos agricultores.

<< MANDIOCA  as terras devolutas, cedidas aos agricultores pelo Governo federal, são de excelente qualidade 
para o plantio desse arbusto cultivado pelas raízes, ricas em amido e de largo emprego na produção de farinha de 
mandioca, farinha-d’água e ração animal. 

<< FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE é um fascínio por ser um “Oásis no Nordeste,” no semiárido, um região inóspita onde as águas são escassas pelas irregula-
dridade nas estações chuvosas  . O Cariri é privilegiado pelas riquezasde de sua fontes que servem como refúgio nos períodos de longas estiagem.
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região de terras úmidas, cerra-
do, carrasco e caatinga, mui-
tas próprias para o cultivo de 
qualquer tipo de plantas e gra-
míneos, até as mais exóticas. 
“De tudo produzem as dadi-
vosas terras do Cariri,” dizia 
o jornalista J. Lindemberg de 
Aquino.

Nos últimos anos a Flo-
resta Nacional do Araripe 
vem sendo foco de estudos, 
avaliações e visitas com pro-
gramas de ecoturismo. Gru-
pos de pessoas que gostam da 
natureza, se encantam com as 
deslumbrantes paisagens da 
floresta,  trilheiros e ciclistas 

semanalmente percorrem os 
antigos caminhos usados pe-
los serranos.

Preservada há 70 anos a 
Floresta Nacional do Arari-
pe é cheia de encantos onde 
é possível sentir sensação de 
paz, tranquilidade e respirar 
ar puro. Pontos de atração 

como o antigo aeroporto de 
Fátima, hoje abandonado, os 
pontais, e os acidentes geo-
gráficos como a ponte de pe-
dra, cavernas, e a fascinante 
visão de todo o vale onde se 
descortinam as cidades de 
Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha.

A Floresta  do Araripe é de 
mata fechada, apesar de ser 
nativa, árvores centenárias, 
seus troncos são de média es-
pessura., mas densa que difi-
culda a exploração. É sempre 
aconselhado seguir as trilhas 
e saber seus destinos. Conta-
-se que muita gente se perdeu 
na Floresta indo aparecer tres, 
quatro dias depois já no outra 
lado da serra, no estado de 
Pernambuco.

O turismo ecológico e os 
trilheiros se organizam em 
grupos e sempre com alguém 
experiente e conhecedor dos 
caminhos. No interior do Flo-
res não existe água sobre o 
solo, fato que determina pon-
deração nas aventuras. Saindo 
das trilhas e sem uma guia, a 
pentração na Floresta, logo 
nos primeiros 100 metros per-
de-se o sentido de norte-sul 
porque a mata é toda igual.

No entanto, grupos orga-
nizados se deslumbram com 
as belezas da flora e da fau-
na que são composta por es-
pecimes de árvores raras e 
sua fauna, embora algumas 
aves e animais estão em ex-
tinção, onde é possíovel se 
deparar com onça pintada, 
peba, tatu, cobras, principal-
mente a jiboia que apesar de 
sua força quando enrolada em 
uma presa, não é venenosa. O 
mais deslumbrante é que toda 
esse verde permanente está 
nas torridas terras nordestina 
onde a seca é predominante. 

<< FARINHA,   goma e carimã são produto resultados do manufaturamento da mandioca e é de largo consumo na 
alimentação humana, preparo de bolos, biscoitos, pão e é também usada no preparo da ração animal por ser rica em 
amidos,  carboidratos, fibras, potássio, vitamina C e o ácido fólico.

<< MARCO HISTÓRICO,   placa  com texto esculpido na própria pedra tido como marco histórico indicativo da 
área florestal com a respectiva data de criação. Essa pedra é um tipo de laje predominantes na região e em maior 
quantidade no município de Santana do Cariri onde é extraída, cortada e padronizada para uso em piso. 

<< FONTES jorram abundantemente nos sopés da Serra onde está a 
Floresta Nacional do Araripe. Hoje são exploradas em clubes, balneários 
e no abastecimento da cidade.

<< MATA em uma Floresta densa  onde pouco se vê o sol. Sem ex-
periênxcia e conhecimento é pouco provável se posicionar e saber as 
direções norte e sul. 

<< SOLDADINHO do Araripe, uma espécie de ave rara, até mesmo 
no Floresta Nacional do Aarripe. É o símbolo do Araripe e com projeto de 
acompanhamento e preservação em andamento.

<< FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE é um fascínio por ser um “Oásis no Nordeste,” no semiárido, um região inóspita onde as águas são escassas pelas irregula-
dridade nas estações chuvosas  . O Cariri é privilegiado pelas riquezasde de sua fontes que servem como refúgio nos períodos de longas estiagem.
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Aline Maria
Se nada mudar, 
invente, e quando 
mudar, entenda. Se 
ficar difícil, enfren-
te, e quando ficar 
fácil, agradeça.
Se a tristeza ron-
dar, alegre-se, e 
quando ficar alegre, 
contagie.

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

Já como deputado estadual 
recém-eleito tomou posse na 
vice-presidência da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Ceará, Fernando Santana, 
contando com o apoio do seu 
partido (PT), do governador 
Camilo Santana e do deputado 
federal José Guimarães. 

Fernando mostrou suas 
habilidades políticas a par-
tir de sua campanha eleitoral, 
despontando ser trabalhador, 
humilde, interessado e caris-
mático. Por outro lado tem boa 

articulação no Governo do Ce-
ará, conquista de quando ocu-
pou o cargo de secretaria ad-
junto no Palácio da Abolição, 
tempo em que conseguiu me-
lhorias para os municípios do 
Cariri. Em entrevista a impren-
sa lembrou que mesmo sem 
cargo eletivo sempre procurou 
ajudar a todo o estado nas bus-
cas de pleitos que lhes eram 
apresentados. Agora como 
deputado estadual minhas res-
ponsabilidades aumentam por 
ter metas a cumprir., disse.

Cariri fica bem representado com o deputado 
Fernando Santana vice-presidente da Assembleia

Governador Camilo Santana e o deputado Fernando Santana

Os desembargadores Wa-
shington Luis Bezerra de 
Araújo, Maria Nailde Pinhei-
ro Nogueira e Teodoro Sil-
va Santos foram escolhidos, 
respectivamente, presidente, 
vice-presidente do Tribunal 
de Justiça do Ceará (TJCE) e 
corregedor-geral da Justiça. 
Os magistrados foram elei-
tos  durante sessão conduzida 

pelo atual chefe do Judiciário 
cearense, desembargador Gla-
dyson Pontes.

“Desejo aos eleitos a mes-
ma felicidade que eu tive e que 
estou tendo até agora à frente 
do Tribunal de Justiça. É mui-
to gratificante poder dizer isso. 
Espero que tenham o sucesso e 
a acolhida que eu tive dos pa-
res da magistratura como um 
todo, dos servidores, colabo-
radores e de todos aqueles que 
me ajudam e me ajudaram a 
conduzir o Tribunal.”

Os novos gestores foram 
eleitos para mandato de dois 

Posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Ceará 

anos, a partir de fevereiro de 
2019. Não é permitida a re-
condução dos magistrados 

aos cargos. A posse deles está 
marcada para o dia 31 de ja-
neiro.

Assessoria de Comunicação 
Social do Poder Judiciário 

do Estado do Ceará

<< DESEMBARGADORES  Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Washing-
ton Luis Bezerra de Araújo e Teodoro Silva Santos

O Estado já entregou mais 
de 2.300 veículos, entre carros 
e motos, para a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social desde 2015

O Governo do Ceará entre-
gou novos 156 veículos para a 
Polícia Militar nesta sexta-fei-
ra (25), em evento realizado no 
Quartel do Comando Geral da 
PMCE, no Bairro de Fátima, 
em Fortaleza. São 25 carros e 
131 motos, que servirão para 
ampliar a atuação do policia-
mento ostensivo em todo o ter-
ritório do Estado.

O governador Camilo San-
tana esteve presente no ato de 
entrega, acompanhado do se-
cretário da Segurança Pública 
e Defesa Social, André Costa, 
de autoridades das Forças de 
Segurança e de policiais mili-
tares que levarão os veículos 
recebidos pela corporação às 
ruas. Camilo destacou que o 
compromisso da gestão esta-
dual é seguir investindo for-
temente na Segurança Pública 
do Estado, dando continuidade 
ao que tem sido feito nos últi-
mos quatro anos.

“Foram investimentos em 
equipamentos, inteligência, 
tecnologia e também no pes-

soal. Já havia anunciado novo 
concurso para a Polícia Civil, 
também em breve irei anunciar 
novo concurso para a Polícia 
Militar e para a Pefoce (Perí-
cia Forense do Ceará). Hoje 
estamos entregando mais 156 
veículos para a PM. Nós pre-
cisamos ter uma polícia cada 
vez mais bem equipada, forta-
lecida para fazer o trabalho de 
garantir mais tranquilidade ao 
povo cearense”, defendeu.

Frota reforçada
Desde 2015, o Governo do 

Ceará reforçou a frota da Se-
cretaria da Segurança Pública 
e Defesa Social (SSPDS) em 
mais de 2.300 mil veículos. 
Nesta nova leva de carros e 
motos entregues, o Estado in-
vestiu R$ 7,68 milhões. Os 
carros são da modelo Chevro-
let Trailbrazer e as motos da 
Honda modelo XR300 cilin-
dradas.

Os carros serão emprega-
dos pela Força Tática no poli-
ciamento da Capital e RMF e 
as motos serão para o Policia-
mento Ostensivo Geral (POG) 
na Capital e RMF e para as 
Unisegs.

O secretário André Costa 
destacou que os investimentos 
em estrutura e profissionais 
na Polícia Militar tem sido de 
grande importância para o Es-
tado avançar no combate às 
ações criminosas.

“A presença da Polícia Mi-

litar tem sido muito intensa 
em toda a cidade e na Região 
Metropolitana. Tivemos várias 
situações de ataques evitados, 
respostas muito rápidas. A po-
pulação tem participado muito 
e denunciado. A atuação da po-
lícia tem sido muito eficiente”, 
afirmou.

Governo do Ceará reforça frota de veículos da Polícia 
Militar com 156 novas viaturas para todo o Estado

André Victor Rodrigues - 
Repórter 

Marcos Studart - Fotos

<< VIATURAS carros e motos 
serão distribuídas por todo o Es-
tado

Quem lê sabe mais
GAZETA DE NOTÍCIAS
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A Bella da Semana
Beatriz Aguiar

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)
Dia muito facilitado, as emoções estão estáveis. Algumas 
questões ficarão resolvidas por acordo. 
Touro (21/04 - 20/05)
Tenha una postura divertida para abrir novos canais de 
comunicação. Todos os seus atos serão frutíferos.  .
Gêmeos (21/05 - 20/06)
A vida sentimental evolui com momentos de pleno 
entendimento. Defenda projetos e convicções de forma 
fundamentada. 
Câncer (21/06 - 22/07)
Precisa de mais tempo para ultrapassar obstáculos. Cumpra as 
suas tarefas, mesmo desmotivado.  
Leão (23/07 - 22/08)
Mantenha as suas posições com razoabilidade. Analise melhor 
os projetos e encargos que tem antes de assumir novos encargos.  
Virgem (23/08- 22/09)
Sente-se desafiado e deve atuar com calma. Adapte cuidados 
de imagem a uma nova fase de vida.
Libra (23/09 - 22/10)
Sem esforço vai dar o máximo de afeto e carinho. Vão surgir 
soluções para os seus problemas económicos. 
Escorpião (23/10 - 21/11)
Uma paixão pode pôr em causa um compromisso. Surgem 
atrasos em relação a dinheiro, não desespere. 
Sagitário (22/11 - 21/12)
Enfrentar os problemas com um sorriso vai desbloquear. Não 
esconda o que deseja, os seus anseios terão eco. 
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Evite atitudes tensas ou muito programadas. Clarifique 
assuntos importantes, a sua experiência vai oferecer-lhe 
soluções.  
Aquário (21/01 - 19/02)
Defina o que sente, prolongar dúvidas traz afastamento. Não 
misture amizades com trabalho. 
Peixes (20/02 - 20/03)
Ponha de lado atitudes orgulhosas e individualistas. Organize 
bem as suas contas para evitar problemas graves. 

Beatriz Aguiar VALE A PENA VER DE NOVO. 
esse puro pecado. Natural de Brasília,a morena de olhos verdes 
representou o estado do Piauí no Miss Bumbum 2016 e está pronta para 
mostrar o objeto de desejo a todos que gostam do Bella da Semana. 
Em suas fotos, Beatriz incorpora diversas personalidades, e aparece 
com algemas, olhos vendados, shortinho jeans e até pedindo carona. 
Se temos uma coisa a dizer sobre ela, é: essa ninfeta vai te tirar do 
sério! > Nascimento: 03 de maio de 1998, Taguatinga, Brasília. Cidade 
onde mora: na Capital do Brasil Brasília . Signo: Touro.

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

Só saudade

Quem Sobe ou Desce
As atividades 

chamadas conta 
própria, as infor-
malidades pela 
falta de emprego 
com carteira as-

sinada. São muitas no ramo de 
comida caseira, lanches, pizzas, 
bebidas em mesinhas nas calça-
das. Cada um por sí.

O interesse pelos estudos, 
principalmente pela qualifi-
cação profissional, quer seja 
universitária ou técnica. Já 
existem várias escolas profi-
sionalizantes em tempo inte-
gral na Região Metropolitana 
do Cariri. 

O número de Emissoras 
FM na região. As oficiais pas-
sam de 15. No entanto faltam 
profissionais qualificados 
para produzirem interessan-
tes programas. Conta-se duas 
ou três emissoras que teem 
bons noticiários,

O que se pro-
duzia no Cariri, 
região que já 
foi celeiro de 
frutas, verduras 

e legumes exportados para 
o sul do estado e vizinhos. 
Os produtos farinha e rapa-
dura são coisas do passado.

As lideranças locais que 
desapareceram com a morte 
de muitos empresários e po-
líticos do Cariri. A herança 
política fica limitada a uns 
poucos descendentes que se 
aventuram na conquista de 
cargos eletivos.

 
A propalada cultura regio-

nal com suas tradições e costu-
mes que muita bem represen-
tava os hábitos e modo de vida 
de uma gente remanecente dos 
índios cariris com a miscigena-
ção dos desbravadores  portu-
gueses e espanhois.

Hoje é dia da saudade
E olhando a fotografia
Eu recordo aquele dia
Dia de felicidade
Os amigos de verdade
Em confraternização
Sorriso e animação
Ali na Vivenda Veras
Foi muito mais que quimeras
Merece repetição.

Bastinha Job
Eu tenho um passarinho
Que vive tão capiongo
Não canta, é tão tristonho
Igual a um songo mongo
Já foi altivo, empinado
De bico arrebitado;
Hoje de crista caída
Não consegue mais voar
Mesmo eu a lhe embalar
É uma causa perdida...

Dalinha Catunda
Eu tenho meu passarinho
Que atende por periquito
Hoje é um coitadinho
Mas já foi muito bonito 
Pois tinha o pelo aprumado
Mas agora está pelado
E não é tão zuadento
Quando avista uma rolinha
Do oco tranca a portinha
Não tem mais assanhamento.

Lindicassia Nascimento
Salve salve o passarinho
Que vive na natureza
O seu canto é uma beleza
Me recordo o Soldadinho
Alegre fazendo o ninho
Cantando pra sua amada
Ela toda apaixonada
De repente ele sumiu
Mas acho q”ela sentiu
Que não era uma cantada.

Dalinha Catunda
Não foi água de riacho
Que o soldadinho bebeu
Por isso ele se perdeu
Comeu xerém de despacho
Meteu o bico no tacho
E se perdeu no caminho
Assim desmanchou seu ninho
Perdeu o canto dobrado
Parece até macumbado
O pobre do passarinho.

Bastinha Job
Agora no meu quintal
Encontrei estranho ninho
Dizem que é de Pardal
Um popular passarinho;
Como o tucano é tido
Ser símbolo dum Partido,
Mas o que chama a atenção
Que seu canto é um piado
Parece pinto molhado
Come de tudo e é cagão...

Portugues para não errar mais...

HUMOR

Triste sina do passarinho

A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava uma 
cerveja sentado no sofá. 
De repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!
________________________________________________________

Na aula de química o professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar valente e pegar mulher feia 
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forme sua
opinião
abalizada

A Gazeta de Notícias por 22 anos foi sempre
pautada  pela verdade, nunca tergiversou.
É um jornal que oferece conhecimento dos 
fatos para formar opinião.

Opinião,
se quer ter,
tem que ler


