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SAAEC é desautorizada 
a usar o nome da OAB

O presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, ve-
reador Darlan Lobo, por antecipação realizou neste ultimo dia 10 
– segunda feira, o pagamento da primeira parcela do 13º salário 
a todos os servidores efetivos, comissionados e vereadores do 
Legislativo Municipal. Pág. 05

O que é a SAAEC? Uma 
autarquia? Uma empresa mis-
ta? Uma Sociedade Anônima? 
uma Estatal? ou um apêndice 
da Prefeitura do Crato? Sabe-
-se bem que sempre foi uma 
“instituição” problemática com 
seus paradigmas onde impera-
vam os esquemas e as “mara-
cutaias” para atender a interes-
ses políticos e financeiros. Por 
último a diretoria de plantão 
determinou que a fiscalização 
de suas contas deveria ser feita 
por um “Conselho” composto 

por um representante da URCA 
Universidade Regional do Ca-
riri, um membro da OAB Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
das entidades de bairros, entre 
outros. Um arrumadinho de 
pessoas que não entendem de 
distribuição de água, de po-
tabilidade, de administração, 
nem de contabilidade, gente 
em sua maioria ingênua que só 
sabe balançar a cabeça afirma-
tivamente. Por  que a SAAEC 
que tem como acionista maior 
a Prefeitura Municipal de Crato 

> dinheiro público -, não mais 
aceitou a Câmara Municipal 
como órgão regulador/fiscali-
zador, pondo fim a prestação 
de contas junto ao Legislativo? 
São usadas a OAB e a URCA 
para dar credibilidade ao anun-
ciado “Conselho”.

A OAB  fez algumas in-
tervenções principalmente 
quando da exorbitância nos 
aumentos das tarifas de água 
e sempre foi preterida em suas 
opiniões, assim preferiu sair 
da “Comissão”. Pág. 05

Câmara Municipal de Juazeiro 
antecipa e paga a primeira parcela 
do 13º a todos os servidores

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, através do setor de Trata-
mento Fora do Domicílio (TFD) da Secretaria da Saúde, zerou a 
fila de espera para consultas especializadas e outros procedimen-
tos realizados fora do município, como cirurgião torácico, cardio-
logista, neurologista, oncologia clínica, mastologia, ECO, EEG e 
litotripsia.  Pág. 04

Saúde em Juazeiro do Norte zera 
fila de consultas especializadas 
agendadas pelo TFD

Vila da Música deverá ganhar 
o nome do Monsenhor Ágio

<< REVERENCIA num ato de carinho, apreço e reconheci-
mento governador Camilo Santana beija o Monsenhor Ágio

Ainda em vida uma emo-
cionante homenagem para 
celebrar a vida, a obra e o le-
gado do nosso querido “Padre 
Ágio,” fundador da Escola 
de Educação Artística Heitor 
Villa.

O governador Camilo San-
tana anunciou, durante o veló-
rio, nessa quinta-feira, dia 13 
de junho, no Crato, que a Vila 
da Música, equipamento da 
Secretaria da Cultura do Esta-
do do Ceará (Secult), ganhará 
agora um novo nome: “Vila 
da Música Monsenhor Ágio 
Augusto Moreira”. A mensa-
gem que apresenta a proposta, 
já foi encaminhada à Assem-
bleia Legislativa e aguarda 
tramitação.

“Padre Ágio só pregava o 
bem, só espalhava o amor, a 
alegria. Ele seguiu profunda-

mente sua vida na missão de 
servir e evangelizar. Escolheu 
o método mais importante, 
para a educação, através da 
música para criar esperança 
e libertar as pessoas. Ele co-
meçou com filhos de agricul-
tores, pessoas que trocavam, 
à noite, foices e enxadas por 
violões e violinos, tudo isso 
através da música. 

Qual homenagem posso 
fazer, me perguntei. A primei-
ra delas é que já enviei hoje 
projeto de lei que dá novo 
nome para a Vila da Música, 
que passará a ser chamada 
agora de “Monsenhor Ágio 
Augusto Moreira”. Uma sin-
gela homenagem que vai se 
eternizar. Que a imagem dele 
possa seguir em nossas men-
tes e corações”, afirmou o go-
vernador.            Pág 03

Polo calçadista do Cariri é  discutido 
na Assembléia Legislativa

Os deputados Fernando Santana, Nelinho de Freitas e Nizo 
Costa pediram audiência pública para debater o que ora passa o se-
tor calçadista no Cariri. Estiveram presentes empresários do Cariri, 
o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado 
Maia Júnior, a secretária da Fazenda do Estado Fernanda Paco-
bahyba, o presidente da ADECE Agencia do Desenvolvimento do 
estado do Ceará - Eduardo Neves, secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Juazeiro do Norte o empresário Michel Araújo para 
buscarem soluções para viabilizar a continuação e crescimento das 
indústrias calçadistas do sul do Ceará. Pág 06

LEIA MAIS
Outra data e o real objetivo 
para a Exposiçlão do Crato. 
Acerca do desvio de finalida-
des. A violência doméstica. 
Sem explicações para essas 
agresividades dentro do lar. 

O fim da lagoa de São Rai-
mundo em Várzea Alegre. O 
desenvolvimento invadindo o 
meio ambiente. É o comentá-
rio do cronista Tibúrcio Bezer-
ra de Morais
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EDITORIAL

A violência doméstica

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  Neto é ex-

seminarista (São José do 
Crato), municipalista e

colaborador desta
Gazeta de Notícias

Padre Vieira de 
Várzea Alegre
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Outra data e o real objetivo para a 
Exposição Agropecuária do Crato

Em Portugal, desde o início do 
ano, apesar de se combater, por to-
dos os meios, a violência na família, 
contam-se já mais de uma dezena de 
mulheres, assassinadas.

A violência doméstica não é 
calamidade dos nossos dias, pois 
entronca-se na época do antropoide 
pré-histórico.

Mas, que a agressão física, che-
gue a causar a morte, parece-me que 
é novidade preocupante, pelo menos 
na quantidade que se verifica.

Psicólogos experimentados ten-
tam explicar o motivo que leve um 
dos membros, do casal, a agir com 
tal violência, que em muitos casos, 
leve à morte; mas, não conseguem 
conclusões definitivas.

As autoridades, por sua vez, pro-
curam agravar as penas, para crimes 
desse género; mas continuam por 
explicar a razão, porque recrudesce a 
violência, não só entre os conjugues, 
mas, igualmente, no namoro.

Também não se descobre, porque 
as crianças agridem, agora, os pais e 
os professores; assim como os netos 
maltratam s avós. Outrora, nunca as 
crianças bateram nos professores, e 
raras se aventuravam a maltratar a 
mãe, e muito menos o pai.

Por que acontece agora?
A meu ver, é o resultado da edu-

cação que estamos a dar à juventude.
A ideia corrente, que bater nas 

crianças, pode traumatizá-las, levou 
a sociedade a condenar toda ou qual-

quer correção, até a simples palma-
da! …

Como a polícia e os tribunais, 
castigam o cidadão, que prevarica, 
também convêm, que os pais casti-
guem os filhos, enquanto pequenos, 
quando erram.

Devem assim agir – a meu ver, 
– para não se tornarem futuros delin-
quentes; e mais tarde, virem a neces-
sitar, que o Estado os venha a cas-
tigar, fazendo o que os progenitores 
não fizeram.

As nossas cadeias estão cheias de 
criminosos, e os principais “culpa-
dos”, são os pais, por não saberem 
ou não quererem, repreende-los em 
menino.

O abandono, de grandes franjas 
da sociedade, e da Igreja, e o facto da 
juventude se ter afastado da doutri-
na de Jesus, tem contribuído para o 
aumento da violência, e de toda a es-
pécie de delinquência e desrespeito. 
Porque, a Igreja, coadjuva, os pais, 
na educação dos jovens.

Se queremos coletividade mais 
justa e mais digna, temos que educar, 
convenientemente, a juventude.

Educar, não é só instruir, mas 
principalmente, inculcar: hábitos, 
valores morais e cívicos, que for-
mem o carácter.

Caso contrário, as nossas cida-
des irão transformar-se numa selva 
de pedra e cimento, onde impera: o 
egoísmo, o desrespeito e desenfrea-
da violência.

Entre os anos de 1919 e 1943 es-
tabeleceu-se um interregno tempo-
ral de 24 anos. O fato representa a 
distância entre o nascimento do pa-
dre Vieira e o meu. No ano em que 
nasci, ele recebeu as ordens pres-
biterais. Ordenado padre, não seria 
apenas mais um ministro da igreja 
de Jesus Cristo. Chamou para si 
uma missão mais ampla, mercê de 
sua invejável formação intelectual 
.e de uma inabalável disposição de 
realizar algo que ultrapassasse os 
limites de sua própria vida.
Em 1957, ingressei no seminário, 
imbuído do desejo de, também, 
tornar-me sacerdote. Não era o pla-
no de Deus. Dos 13 aos 19 anos fui 
seminarista e, como tal, angariei to-
dos os conhecimentos que, depois 
embasaram minha vida profissional.
Não tive a sorte de ser aluno do Pe. 
Vieira, fato que me frustou um boca-
do. Para ter-se a ideia da largueza 
cultural do nosso conterrâneo, entre 
outras disciplinas., ele foi professor 
da língua grega, que, à época, re-
presentava um desafio até para os 
grandes mestres. Entre os seus co-
legas, era dito como gênio.
Entretanto, os gênios se distinguem 
pela sabedoria e pela excentrici-
dade. Irrequieto e irreverente, não 
comungava com a mesmice. Foi 
um edificador de templos, de forma 
que a sua compleição franzina em 
nada combinava com o gigante que 
morava em suas entranhas.
Orador de raro talento, seus discur-
sos e sermões comoviam e conven-
ciam até as almas mais incrédulas. 
Como seminarista, sentia orgulho 
por sermos conterrâneos e vibra-
va de felicidade ao ser escalado 
para ajudar-lhe no altar as missas 
que o mesmo oficiava com contri-
ção e piedade.
No dia 14 deste mês teria com-
pletado 100 anos. Desde a sua 
morte, Várzea Alegre emudeceu e 
até perdeu visibilidade no contexto 
da fama e do prestígio. Ao escre-
ver a obra O JUMENTO NOSSO 
IRMÃO, Pe. Vieira revolucionou o 
mundo literário. O livro foi comen-
tado no velho mundo e arrolado 
como a mais completa obra produ-
zida sobre o jumento.
Em companhia do não menos sá-
bio e saudoso Padre Ágio Moreira, 
visitei-o no Icó, quando era o vigário 
de lá. Do alto da sua autoridade de 
sábio, escrevia a sua obra maior, 
construía uma catedral e brigava 
com o Prefeito. Na minha ingenui-
dade de jovem não atentei para os 
motivos daquela rusga.
Visitei-o em Mecejana e tomei cer-
veja com ele no Hotel Municipal de 
Várzea Alegre. Assim conheci um 
pouco daquele homem modesto 
que sempre tinha muito para contar. 
Era uma criatura apaixonante. Irre-
verente, crítico e muito humano.
No fim da vida não escondia as de-
cepções que teve como político e 
como advogado. Gostava mesmo 
era de ser padre. E é assim que 
quero reverenciá-lo. Salve o Pe. 
Vieira de Várzea Alegre, um dos fi-
lhos mais ilustres de nossa terra.

O grande evento “EX-
POSHOW” que acontece no  mês 
de julho em Crato vem se tornando 
o maior espetáculo artístico musi-
cal do Ceará, é uma atração a par-
te. “O povo gosta, comparece e dá 
dinheiro,” é a justificativa plausível 
para dar ênfase ao acontecimento 
em detrimento da Exposição dos 
agronegócios. Ninguém é contra 
a Exposhow, deve e vai continuar 
acontecendo. Os homens dos agro-
negócios do Cariri são contra essa 
função de música e gado juntos. 

A Exposição Agropecuária do 
Crato vem sendo suprimida pelos 
interesses desvirtuados. A história 
da Exposição do Crato, ao longo de 
seus mais de 70 anos, foi sempre 
cheia de glórias e sucesso. É, ou 
pelos menos foi, uma feira de gado 
e da agricultura regional. Porém, 
em vez de avançar para um aprimo-
ramento tecnológico, entrando no 
mundo das inovações na melhoria 
genética de seu rebanho, manuseio 
de rações e reservas de água, vem 
enveredando pelo fantástico mun-
do musical e seus artistas famosos. 
O Brasil chega aos seus 520 anos, 
desde seu descobrimento, e o povo 
de sua região nordeste ainda não 
aprendeu a conviver com as secas 
cíclicas. Recentemente faltou água 
no sertão e foi um deus-nos-acuda, 
centenas de animais morreram pelo 
calor escaldante e de sede. Desespe-
rados os agropecuaristas culpam o 
Governo e as instituições financei-
ras. Conviver com as secas deveria 
ser preceitos e o objetivo principal 
de uma exposição de gado. A Ex-
posição Agropecuária do Crato deu 
seus primeiros passos nesse senti-
do. Havia uma preparação para o 
evento. Um ano antes uma comis-
são era organizada para visitar os 
criadores da região e convites eram 
enviados para as agropecuárias de 
todo o nordeste. Os criadores eram 

orientados a preparar seus animais 
para competirem nas mais diferen-
tes certames. Todos os participan-
tes eram bem recebidos, um grupo 
de criadores cuidava de orientar e 
acomodar a todos.

A Exposição Agropecuária de 
Crato foi sempre revestida de gló-
rias, conquistas e sucesso. Esta-
va sempre se superando ano após 
ano. Era um evento exclusivamen-
te voltado para os agronegócios 
com novidades, animais bovinos 
de raças nobres desfilavam garbo-
samente pelo picadeiro. Visto isso, 
houve uma corrida à inseminação 
artificial e consequente melhoria 
genética do rebanho. A Associação 
dos Criadores do Crato teve uma 
grande ascensão e seu número de 
associados cresceu substancialmen-
te. Associações de várias regiões do 
Brasil procuram manter intercâmbio 
com a pecuária do Cariri, a exem-
plo da ABCZ Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu que se fez 
presente em várias Exposições do 
Crato.

A ideia é fazer a Exposição 
Agropecuária do Crato em outro 
período, como no após colheita, 
início das férias de fim de ano.  Um 
evento voltado exclusivamente 
para os agronegócios, incluindo a 
agricultura familiar a Exproaf que 
ora está acontecendo em data e lo-
cal diferentes.

Os agronegócios envolvem um 
mundo de atividades e produtos 
derivados que precisam ser resga-
tados e venham fortalecer a econo-
mia no meio rural e nas cidades. 

Atualmente a Exposição do 
Crato é uma festa de shows mu-
sicais e atrações. Ao fim a cidade 
e seu comércio ficam paralizados, 
não há dinheiro em circulação, por-
que os shows, os parques, as bebi-
das e os barraqueiros que veem de 
fora levam todas as reservas. 

O presidente da Câmara dos De-
putados Rodrigo Maia (MDB-RJ)  
se autoproclamou  o “novo impera-
dor do Brasil” ao peitar o presidente 
Jair Bolsonaro, bem como o minis-
tro da Justiça Sérgio Moro. Cada 
vez mais este país vai de mal a pior.

 Quantos votos o “novo impera-
dor do Brasil” obteve para chegar 
à Câmara Federal? Quantos votos 
o presidente Jair Bolsonaro obteve 
para chegar à presidência da Repú-
blica? A  diferença eleitoral esma-
gadora parece que não soou forte 
nos ouvidos do impoluto “novo im-
perador.” Ou  o “novo imperador” 
pensa que pode desafiar o presiden-
te da República?

 Veja só  o topete do “novo im-
perador”:  além de pretender ditar 
regras ao presidente Bolsonaro, 
criticando a sua forma de governar, 

resolveu peitar também o ministro 
Moro sobre a tramitação da pro-
posta de Lei Anticrime apresen-
tada à Câmara Federal, aduzindo 
de forma grosseira que o ministro 
Sérgio Moro não entende nada das 
nuances e dos escaninhos sombrios 
da política.

O nervosismo do “novo impe-
rador” talvez seja reflexo da prisão 
de seu sogro, Moreira Franco, jun-
tamente com Michel Temer, sema-
na passada.

 Assim, “novo imperador”, ma-
neire os seus impulsos! Não invada 
a fronteira da presidência da Repú-
blica. Limite-se à sua insignificân-
cia eleitoral. Não seja quixotesco. 
Não impeça a tramitação de pro-
jetos do governo. Enfim, cumpra a 
sua obrigação de pautar as propos-
tas de interesses do país.

O “novo imperador” do Brasil

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

Quem lê
sabe mais e conversa melhor.

Gazeta de Notícias
22 anos de circulação
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Uma emocionante home-
nagem para celebrar a vida, a 
obra e o legado do nosso que-
rido Padre Ágio, fundador da 
Escola de Educação Artística 
Heitor Villa, que faleceu no 
dia 12 de junho, com 101 anos. 
O governador Camilo Santana 
anunciou, em pronunciamen-
to durante o velório, nessa 
quinta-feira, dia 13 de junho, 
no Crato, que a Vila da Músi-
ca, equipamento da Secretaria 
da Cultura do Estado do Cea-
rá (Secult), ganhará agora um 
novo nome: “Vila da Música 
Monsenhor Ágio Augusto Mo-
reira”. A mensagem 8398, que 
apresenta a proposta, já foi en-
caminhada à Assembleia Le-
gislativa e aguarda tramitação.

“Padre Ágio só pregava o 
bem, só espalhava o amor, a 
alegria. Ele seguiu profunda-
mente sua vida na missão de 
servir e evangelizar. O padre 
escolheu o instrumento mais 
importante, a educação atra-
vés da música para criar es-
perança e libertar as pessoas. 
Ele começou com filhos de 
agricultores, pessoas que tro-
cavam, à noite, foices e en-
xadas por violões e violinos, 
quantas crianças passaram por 

ele e se transformaram – tudo 
isso através da música. Que 
cada um de nós possamos ser 
discípulo dele. Qual homena-
gem posso fazer, me pergun-
tei. A primeira delas é que já 
enviei hoje projeto de lei que 
dá novo nome para a Vila da 
Música, a escola passará a ser 
chamada agora de “Monse-
nhor Ágio Augusto Moreira”. 
Uma singela homenagem que 
vai se eternizar. Que a imagem 
dele possa seguir em nossas 
mentes e corações”, afirmou o 
governador.

Padre Ágio foi um dos per-
sonagens mais marcantes da 
história do Cariri. Lembrado 
pelas inúmeras qualidades que 
cultivou em vida, o clérigo se 
destacou por ser um sacerdote 
dedicado, escritor, músico e 
professor de canto gregoria-
no, italiano, grego e francês no 
Seminário São José em Crato. 
Sacerdote simples e piedoso, 
exímio escritor e músico, foi 
professor de canto gregoria-
no, italiano, grego e francês no 
Seminário São José, em Crato. 
Também foi vigário coopera-
dor nas cidades de Jardim, Icó, 
Farias Brito e Iguatu. O título 
de “monsenhor” veio em 2003, 
por indicação do então bis-
po diocesano, Dom Fernando 
Panico. Aos 100 anos, lançou 
o livro “Padre Cícero Romão 
Batista: O maior líder espiri-
tual do Nordeste Brasileiro”. 

“Foram 101 anos de muito 
amor e dedicação aos que mais 
precisam. Padre Ágio, como 
era carinhosamente chamado, 
realizou um trabalho muito 
bonito e transformou a vida 
de jovens e crianças da região 
do Cariri por meio da música”, 
afirmou Camilo Santana.

A Vila da Música, primeiro 
equipamento cultural de com-
petência do Estado no Interior, 
é fruto da parceria do Governo 
do Ceará – através da Secreta-
ria da Cultura – com a tradicio-
nal escola de música Sociedade 
Lírica de Belmonte (Solibel), 
fundada pelo Padre Ágio Au-

gusto Moreira na década de 
1970. A Vila da Música é um 
equipamento cultural voltado 
para a formação e fruição cul-
tural, inspirada na experiência 
realizada pela Sociedade Lí-
rica do Belmonte (Solibel). O 
equipamento surge como um 
centro de socialização e de 
cidadania por meio da edu-
cação dos sentidos. Primeiro 
equipamento cultural do Esta-
do no Interior, o espaço conta 
com infraestrutura moderna e 
dedicada a atender estudantes 
– crianças, jovens e adultos -, 
distribuídos em diversos cur-
sos de diversos instrumentos.

Vila da Música deverá ganhar novo nome 
em homenagem ao “Monsenhor Ágio”

Coordenadoria de 
Comunicação

Casa Civil
Governo do Ceará

<< CARINHO de Camilo Santana pelo Padre Ágio que só pregava o bem, só 
espalhava o amor, a alegria. “Ele seguiu profundamente sua vida na missão de 
servir e evangelizar”, disse Camilo.

Nutec, Centec e UECE, ór-
gãos vinculados a Secitece Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, apresen-
tam projetos de tecnologias 
inovadoras no estande do Go-
verno do Ceará. Destaque para 
o trabalho de processamento 
da madeira do cajueiro.

Equipamentos que realizam 
o controle de qualidade em ali-
mentos, laboratório acreditado 
na ISO 17025 e uma exposição 
de alimentos orgânicos, são 
algumas das tecnologias apre-
sentadas pelo Instituto Nú-
cleo de Tecnologia do Ceará 
(Nutec), na XXIII Seminário 
Nordestino de Pecuária (PEC 
Nordeste), que acontece até 
este sábado (15/06), no Centro 
de Eventos do Ceará.

O Nutec está com seus pro-
jetos expostos no estande do 
Governo do Ceará, juntamente 
com a Universidade Estadual 
do Ceará e o Instituto Centec, 
órgãos vinculado a Secretaria 
da Ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior (Secitece).

Os estudantes do curso 
de Veterinária da Uece apre-

sentam pesquisas e projetos 
desenvolvidos com animais, 
procurando conscientizar os 
visitantes da PEC Nordeste da 
importância do curso de Vete-
rinária, não só para o setor ani-
mal, mas para a saúde pública 
como um todo. Hoje o veteri-
nário está incluído como um 
profissional da área da saúde.

Outro projeto de inovação 
tecnológica apresentado pela 
Secitece e que recebeu gran-
de destaque da organização do 
evento, é o de aproveitamento 
das toras de madeiras descar-
tadas de cajueiros para trans-
formação em produtos comer-
cializáveis. Esse trabalho foi 
selecionado para Showroom 
da PEC Nordeste.

Processamento da
Madeira de Cajueiro

O processo de aproveita-
mento das toras de madeiras 
do cajueiro ocorre por meio de 
máquinas especializadas, que 
cortam e processam a madeira 
do cajueiro, originando peças 
para construção de diversos 
produtos, como pallets, móveis, 
e insumos para o setor apícola.

O projeto, realizado a par-
tir da parceria entre a Secitece 
e empresas privadas, com in-
centivo da Câmara Setorial do 
Caju, foi desenvolvido pelo en-
genheiro mecânico Arquimedes 

Bastos, da Secitece, que enxer-
gou a possibilidade de agregar 
valor a madeira descartada dos 
cajueiros e gerar empregos e 
oportunidade de renda para 
empreendedores e produtores 
rurais.

A tecnologia foi uma das 
selecionadas para participar do 
Showroom da PEC Nordeste, 
concorrendo com mais oito equi-
pes participantes em uma vota-
ção feita pelo público, que esco-
lherá as melhores inovações.

Homenagens
Durante a abertura da PEC 

Nordeste, o reitor da Universi-
dade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), Fabiano Cavalcante de 
Carvalho, recebeu a Medalha 
do Mérito Rural Prisco Bezer-
ra 2019, na categoria Ciência e 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado participa 
do XXIII Seminário Nordestino de Pecuária

Tecnologia.
O reitor foi escolhido por 

votação feita pela diretoria ple-
na da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará 
– FAEC, que reconhece pesqui-
sadores, políticos e lideranças 
de produtores que ajudam a 
promover o desenvolvimento 
da agropecuária no estado.

Também foram homenagea-
dos com a medalha Rural Pris-
co Bezerra 2019 a Ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina, na 
categoria Política e Administra-
ção (representada pelo assessor 
especial Danilo Forte), e Nilza 
Luna, Diretora do Departamen-
to Sindical da Faec há 45 anos, 
na categoria Produtor/Lideran-
ça Sindical.

<< PESQUISA Os estudantes do curso de Veterinária da Uece apresen-
tam pesquisas e projetos desenvolvidos com animais.

Assessoria de 
comunicação da

Secitece

A Feira do Livro de Lisboa é uma instituiçao, é uma tradi-
ção da cidade. É enorme, tem espaço privilegiado, ocupando 
grande parte do Parque Eduardo Sétimo. E me lembra, guar-
dadas as proporções, a Feira do Livro de Porto Alegre, pois 
também é motivo de orgulho para os moradores de Lisboa, 
assim como a outra é para os moradores da capital gaúcha.

Foram 19 dias de feira, com mais de 2.100 (dois mil e 
cem) eventos. Comportou 328 stands,  636 marcas edito-
riais e mais de cem mil títulos. Além de Livros, de cultura, 
de informação e conhecimento, a feira também contou com 
42 empresas em suas praças de alimentação, ofereceu wifi 
gratuito e pontos de carregamento de celulares, entre outras 
tantas coisas.

Em 2018, a Feira do Livro de Lisboa registrou 492 mil 
vistantes. Este ano eram esperados mais de quinhentos mil 
visitantes, o que pode ter sido superado. Não há ainda os 
números finais da feira, mas ela cresceu e o número de livros 
vendidos também deve ter superado a previsão de quinhen-
tos mil exemplares.

A feira, como vimos, oferecia livros de todos os tipos, 
com lançamentos vários, seções de autógrafos e palestras 
com escritores , mas ofereceu também eventos de música, 
brincadeiras, animação para todas as idades e todos os gos-
tos. O MAAT, a Fundação Serralves, o Museu Berardo, en-
tre outras grandes instituições culturais tinham stands lá. Foi 
bom ver famílias inteiras passeando pela feira e comprando 
livros. Aqui, com certeza, se lê mais do que no Brasil, feliz-
mente.

Estive lá várias vezes, inclusive na primeira semana, 
quando fez muito calor em Lisboa, mas mesmo assim o pú-
blico já começava a chegar. Autografei meus livros, comprei 
livros, conheci escritores e livreiros, apresentei as nossas 
revistas SUPLEMENTO LITERÁRIO A ILHA e ESCRI-
TORES DO BRASIL, divulgando a literatura dos brasileiros 
aqui entre os portugueses. Vi muitos livros de brasileiros – 
consagrados, claro – sendo oferecidos cá em Lisboa.

Uma honra e um privilégio poder participar de evento tão 
grandioso.

A feira do livro de Lisboa

ARTIGO

Luiz Carlos Amorim é 
fundador e presidente do 

Grupo Literário A ILHA em 
SC, assina, também, o Blog 

CRONICA DO DIA, em Http://
lcamorim.blogspot.com

Um padre andava pelo sertão, e como estava com mui-
ta sede, aproximou-se duma cabana e chamou por al-
guém de dentro. 
Veio então lhe atender um menino muito mirrado. 
- Bom dia meu filho, você não tem por aí uma aguinha 
aqui pro padre? 
- Água tem não senhor, aqui só tem um pote cheio de 
garapa de açúcar! Se o senhor quiser... - disse o me-
nino. 
- Serve, vá buscar. - pediu-lhe o padre. 
E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O 
padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio 
desconfiado, mas como estava com muita sede o padre 
aceitou. 
Depois de beber, o padre curioso perguntou ao menino: 
- Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você 
por causa dessa garapa?
- Briga não senhor. Ela não quer mais essa garapa, 
porque tinha uma barata morta dentro do pote. 
Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e 
esta quebra-se em mil pedaços. E furioso ele exclama. 
- Moleque danado, por que não me avisou antes? 
O menino olhou desesperado para o padre, e então 
disse em tom de lamento: 
- Agora sim eu vou levar uma surra das grandes; o se-
nhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi 
dentro!

O menino e o padre

PEQUENO CONTO

LEIA, leia tudo, inclusive esta
GAZETA DE NOTÍCIAS
Você só tem a ganhar com isso
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A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, através da Secretaria da 
Saúde, está implantando no 
Município o Sistema de Moni-
toramento Integrado do Aedes 
aegypti – MI-Aedes. Juazeiro 
do Norte é a primeira cidade 
da região Nordeste a implan-
tar esse sistema, desenvolvido 
pela empresa de biotecnologia 
e bioinformática Ecovec, de 
Minas Gerais.

O lançamento oficial do 
MI-Aedes foi nessa quinta-fei-
ra (13), às 9h, no auditório do 
Centro Universitário Unileão, 
Unidade CRAJUBAR, com a 
presença de autoridades e de 
técnicos da Ecovec. 

O sistema de monitoramen-
to do MI-Aedes se dá através 
da captura do mosquito Aedes 
aegypti em armadilhas dis-
tribuídas homogeneamente 
pela cidade, e uma equipe de 
agentes de endemias realiza 
vistorias semanalmente para 
coletá-los. Serão instaladas 
570 armadilhas em Juazeiro do 
Norte. 

A partir disso, serão gera-
dos relatórios de infestação, 
permitindo localizar os pon-
tos com maior infestação do 
mosquito e qual vírus que ele 
carrega (dengue, zika ou chi-
kungunya). O sistema possi-
bilitará ações estratégicas para 
redução da transmissão dessas 
doenças.

Foi iniciado treinamento 
dos agentes de endemias que 
irão atuar com o MI-Aedes. 
Serão 07 agentes trabalhando 
diretamente com o Sistema e 

Juazeiro é primeira cidade a implantar Sistema 
de Monitoramento Integrado do Aedes aegypti

mais 11 reservas, caso seja ne-
cessária a substituição. O pri-
meiro dia de treinamento foi 
teórico, para apresentação do 
programa. 

Na quarta-feira (12), os 
agentes foram a campo para 
aprender como implantar as 
armadilhas. Já nos dias 13 e 
14 foi de treinamento teórico e 
prático da vistoria. 

“O mais interessante é que 
nós trabalharemos de forma re-
almente dirigida. Se encontrar-
mos mosquito infectado nós 
iremos até o local fazer o blo-
queio químico e quebrar a ca-
deia de transmissão antes que 
o vírus chegue nas pessoas”, 
ressalta a coordenadora do Nú-
cleo de Controle de Endemias, 
Mascleide Feitosa.

ASSCOM - Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte

<< O LANÇAMENTO oficial do MI-Aedes foi nessa quinta-feira (13), 
às 9h, no auditório do Centro Universitário Unileão, Unidade CRAJUBAR

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte, através do setor de 
Tratamento Fora do Domicílio 
(TFD) da Secretaria da Saúde, 
zerou a fila de espera para con-
sultas especializadas e outros 
procedimentos realizados em 
Barbalha, como cirurgião torá-
cico, cardiologista, neurologis-
ta, oncologia clínica, mastolo-
gia, ECO, EEG e litotripsia. 

Também foi zerada a fila 
dos exames complementares 
dos pacientes oncológicos e a 
fila de tomografia. A Secretaria 
está aguardando a liberação de 
um prestador para que a fila de 

exames de ressonância possa 
ser zerada ainda no mês de ju-
nho.

“A gente sempre tinha uma 
fila bem extensa com relação a 
esses procedimentos. E tinha a 
dificuldade até quando a gente 
agendava, pois não conseguia 
entrar em contato com as pes-
soas”, explicou a secretária 
da saúde, Francimones Albu-
querque. 

No mês de abril, 18% dos 
procedimentos e exames mar-
cados foram perdidos devido 
a essa dificuldade de entrar 
em contato com os pacientes. 
Como estratégia, foi feita a 
aquisição de um aparelho celu-
lar com whatsapp para o TFD. 
No mês de maio foram agen-
dados 628 procedimentos e o 
número de perdidos caiu para 

Saúde em Juazeiro do Norte zera fila de consultas 
especializadas e procedimentos agendados pelo TFD

ASSCOM - Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte

2%. “Foram enviadas em tor-
no de 450 mensagens para os 
pacientes e foi um sucesso. Os 
pacientes conseguiram vir, re-
ceberam seus procedimentos 

e nós tivemos uma perda bem 
menor”, comemorou a secretá-
ria, que avalia replicar a estra-
tégia para outros exames com-
plementares. 

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte, através do Depar-
tamento de Trânsito, recebeu 
reconhecimento da Câmara 
Municipal pelo trabalho edu-
cativo que vem sendo realiza-
do junto aos pedestres e con-
dutores, resultando na queda 
do número de acidentes. Caiu 
de 252, nos primeiros cinco 
meses de 2018, para 220, no 
mesmo período deste ano.

No documento da Casa Le-
gislativa, constam os nomes 
dos vereadores Rita de Cássia 
Monteiro Gomes, Jacqueline 

Ferreira Gouveia, Auricélia 
Bezerra, Glêdson Bezerra, 
Márcio André Lima, José Ale-
xandre Oliveira Sobreira, José 
Barreto Couto Filho, Luciene 
Teles de Almeida e Rosane 
Matos Macêdo. 

O Diretor do Demutran de 
Juazeiro do Norte, José Pedro 
Cipriano, reforça que o setor 
de Educação está intensifi-
cando as campanhas dentro 
de empresas e de escolas, pú-
blicas e privadas. Além disso, 
ruas e avenidas estão sendo 
sinalizadas por toda a cidade.

Na Rua da Paz, no Romei-
rão, por exemplo, uma faixa 
de pedestre e uma lombada, 
na frente de uma unidade de 
ensino, já provocaram mudan-
ça de comportamento de mo-
toristas e motociclistas para 
alívio dos pais e moradores. 

A dona de casa, Maria Fran-
ça da Silva, diz que, antes da 
nova sinalização, os conduto-
res abusavam da velocidade e 
de manobras arriscadas, como 
empinar motos. “Hoje, mu-
dou. Fez a diferença”, disse. 

A situação também está 

diferente no bairro José Ge-
raldo da Cruz, onde as vias no 
entorno da praça e da capela 
foram sinalizadas pela primei-
ra vez. Segundo o barbeiro, 
Antônio Firmino Alves, que 
mora na área, o trânsito está 
mais seguro.

Redução no número de acidentes leva Câmara Municipal 
a parabenizar o Demutran de Juazeiro do Norte

<< SINALIZAÇÃO - O DEMUTRAN amplia e recupera sinalização 
nas principais aveniudas de Juazeiro do Norte 

Assessoria de Comunicação

Tida como a “Corte Maior de Justiça do País”, na 
qual, presumidamente, teríamos que ter confiança 
plena, mas que e de algum tempo, contrariando as 
expectativas cidadãs, perde cada vez mais sua cre-
dibilidade perante nossa Sociedade. Não se restrin-
ge a um Ministro apenas, e sim a maioria da Corte, 
com raras exceções e ainda assim também critica-
das por conivência e/ou omissão. O STF demonstra-
-se como um regime monárquico implantado e que 
age contra os interesses republicanos.

As críticas estão centradas, fundamentalmente, 
desde a escolha dos Ministros - que atualmente é 
por indicação política, a cada decisão tomada que 
se suponha contrariar os interesses da Coletividade, 
até a sua própria e nobre missão que não tem coa-
dunado com os interesses dos brasileiros, em espe-
cial no que concerne a excessiva condescendência 
com a impunidade, em proteção à bandidagem.

Sugere-se, de princípio, que as escolhas dos Ex-
celentíssimos Ministros deveriam ocorrer exclusiva-
mente por mérito pessoal, mediante concurso públi-
co e que a renovação do Tribunal ocorresse a cada 
dez ou 15 anos, no máximo, quando presumidamen-
te dar-se-ia a oxigenação com a sistemática e pro-
fícua renovação de seus valores. Há casos em que 
os Ministros não têm qualquer qualificação ou tradi-
ção em cargos jurídicos (juízes, promotores etc.) e 
só ocupam o cargo por indicação politica/politiquei-
ra, indefinidamente. E ainda críticas mais severas 
ao STF decorreram relativamente a última decisão 
por 6 X 5 votos contra a Lava Jato ao transferir pro-
cessos para julgamento na Justiça Eleitoral e não 
mantê-los na Justiça Federal, como de praxe e lugar 
mais adequado pela sua estrutura a essa nobre mis-
são. Foi uma decepção e gritaria geral, justificada e 
acertadamente!

Um dos pontos também severamente mais criti-
cados, e que causa a todos justa revolta e aversão 
referem-se às inconsequentes “Decisões Monocrá-
ticas”. Nelas, apenas um dos julgadores tem o po-
der de, por si e de acordo com SUAS conveniên-
cias, embora, por vezes, contrárias aos interesses 
da população, decidir como bem se lhe aprouver, 
em especial na soltura de presos tidos como ime-
recidos de qualquer condescendência (e isto ocorre 
sistematicamente). Em se tratando de um colegiado 
e cujo aproveitamento das decisões deveria estar 
contido, estritamente, na maioria absoluta dos votos 
– seis votos contra cinco - não se justifica qualquer 
outra decisão, ou não se trata de um colegiado. Se 
apenas um tem o poder de decidir, por que então 11 
Ministros? Por vezes e também, ao tomar decisões 
que interferem em outros Poderes, o que descarac-
teriza a proclamada e constitucional “Liberdade en-
tre os Poderes”.

E assim caminha o País na expectativa positiva 
de que possamos ter mudanças concretas e que só, 
pela lógica e racionalidade, trariam benefícios a to-
dos nós!

STF
Supremo Tribunal Federal

OPINIÃO

José HILDEBERTO Jamacaru de 
AQUINO/Crato. Meu lema: “Indigne-se 

por você e por todos contra as injustiças, 
quais forem. Clame, exija, exerça a sua 
cidadania e não seja mais um abmudo!”  

Atualmente reside em Russas Ceará

<< SUCESSO - “Foram enviadas em torno de 450 mensagens para 
os pacientes e foi um sucesso.

 
TELHAS FORTE CARIRI LTDA  

CNPJ: 28.123.205/0001-83 
 

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial- 
SEMADT a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO, para PRODUÇÃO DE TELHAS, 
TIJOLOS E LAJOTAS localizada no município de Crato, na RODOVIA CE 292, N° 990, KM 0.7 
– BAIRRO GISÉLIA PINHEIRO. 
 
 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMADT. 
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O que é a SAAEC? Uma 
autarquia? Uma empresa mis-
ta? Uma Sociedade Anônima? 
uma Estatal? ou um apêndice 
da Prefeitura do Crato? Sabe-
-se bem que sempre foi uma 
“instituição” problemática 
com seus paradigmas onde 
imperavam os esquemas e as 
“maracutaias” para atender a 
interesses políticos e financei-
ros. Por último a diretoria de 
plantão determinou que a fis-
calização de suas contas deve-
ria ser feita por um “Conselho” 
composto por um representan-
te da URCA Universidade Re-
gional do Cariri, um membro 
da OAB Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, das entidades 
de bairros, entre outros. Um 
arrumadinho de pessoas que 
não entendem de distribuição 
de água, de potabilidade, de 
administração, nem de conta-
bilidade, gente em sua maioria 
ingênua que só sabe balançar 
a cabeça afirmativamente. Por  
que a SAAEC que tem como 
acionista maior a Prefeitura 
Municipal de Crato > dinhei-
ro público -, não mais aceitou 
a Câmara Municipal como 
órgão regulador/fiscalizador, 
pondo fim a prestação de con-
tas junto ao Legislativo? São 
usadas a OAB e a URCA para 
dar credibilidade ao anunciado 
“Conselho”. 

“São as leis que assim 
determinam,” diz a SAAEC 
como justificativa. Além das 
leis existem também a ética, 
a moral e as boas práticas que 
estão acima da ordem legal. 
As compras e contratações das 
Sociedades Anônimas não são 
exigentes com suas licitações 
que limitam o teto a R$ 50 mil 
para contratar com dispensa 
de licitação às prestações de 
serviços, o que é legal, mas é 

imoral, visto que um cidadão 
comum ao comprar um pro-
duto para si, pesquisa preços, 
condições e qualidade.

A SAAEC continua na 
obscuridade, com suas costu-
meiras falta de clareza, de in-
teligibilidade, o que é confuso 
para um ente que não é públi-
co, mas também não deixa de 
ser, porque manuseia dinheiro 
do povo com investimentos do 
Município.

As publicações da SAA-
EC: balanços e licitações são 
feitas exclusivamente em um 
jornal de Fortaleza que não 
circula na região, quando a 
recomendação é que sejam 
publicadas em um jornal local, 
como cita a > Lei 6404 - CA-
PÍTULO XXV - Disposições 
Gerais - Art. 289. - § 2º Se no 
lugar em que estiver situada 
a sede da companhia não for 
editado jornal, a publicação 
se fará em órgão de grande 
circulação local.

Essa citação “grande circu-
lação,” – o que vem a ser um 
jornal de grande circulação? 
– Quantos exemplares devem 
ser editados para receber essa 
qualificação?  Essa recomen-
daçãi da lei é para que o jornal 
onde seja publicado circule 
também na cidade sede da ins-
tituição.

São muitas as licitações 
feitas dentro dos parâmetros 
da lei, mas obscuras porque 
ninguém sabe onde, quando e 
como foram publicadas.

Numa reportagem desta 

Gazeta de Notícias sobre a fal-
ta de licitação para a contrata-
ção da FUNDETEC Fundação 
de Tecnologia do Cariri para 
fazer uma pesquisa acerca da 
capacidade de pagamento dos 
consumidores, a informação 
foi de que só existia a FUN-
DETEC na região capaz de fa-
zer esse serviço. Eis que gora 
aparece a empresa local deno-
minada “Cédula” também de 
pesquisa que atualmente está a 
prestar serviços a SAAEC.

A Ordem dos Advogados 
do Brasil secção do Crato 
retirou seu membro da “Co-
missão” por entender que 
suas ponderações não eram 
observadas e que tinha voto 
vencido.

Quando a Reportagem des-
ta Gazeta de Notícias procurou 
a SAAEC para ouvir a versão 
da Companhia sobre a retirada 
da OAB da “Comissão”, veio 
à redação o representante ad-
vogado Jefferson de Santana 
e disse que a saída da OAB 
da “Comissão” seria revertida 
depois de posteriores entendi-
mentos e falou também sobre 
as razões para a SAAEC con-
tratar por R$ 445.537,49 mil a 
empresa GEOSOMA que tem 
como atividade principal a 
perfuração e construção de po-
ços de água, não havendo em 
suas atividades secundárias 
nenhuma relação com corte 
e religação de água e esgoto, 
embora o assessor jurídico da 
SAAEC advogado Jefferson 
Santana tenha afirmado que o 

SAAEC é desautorizada a usar o nome da OAB
CNAE - Classificação Nacio-
nal de Atividades Econômicas 
Secundária de número 81.11-
7-00, abrangia as atividades 
de ligação, corte e religação 
de água e esgoto. Em pesquisa 
detalhada no site do IBGE a 
atividade em referência com-
preende: > “Fornecimento de 
pessoal de apoio para prestar 
serviços em instalações pre-
diais de clientes, desenvolven-
do uma combinação de servi-
ços, como a limpeza geral no 
interior de prédios, serviços 
de manutenção, disposição 
do lixo, serviços de recepção, 
portaria e outros serviços re-
lacionados para dar apoio à 
administração e conservação 
das instalações dos prédios. 
As unidades aqui classificadas 
fornecem pessoal para as ativi-
dades de apoio, mas não estão 
envolvidas ou têm responsabi-
lidade com o desenvolvimento 
da atividade empresarial do 
cliente.” A empresa contratada 
não se enquadra no CNAE for-
necido a SAAEC.

A empresa contratada de-
verá efetuar o corte de água de 
7.200 consumidores na cidade 
e nos distritos num período de 
12 meses.

Em entrevista a uma emis-
sora local o advogado Reno 
Feitosa Gondim presidente da 
OAB subsecção de Crato dis-
se que essa terceirização da 
Câmara Municipal do Crato 
para um “Conselho” fiscalizar 
as ações e contas da SAAEC 
é inconstitucional e que está 
levando o caso ao Ministério 
público para os procedimentos 
cabíveis.

Nos posicionamentos da 
SAAEC em ações que venham 
de encontro aos interesses dos 
consumidores é dito que é de-
cisão do “Conselho” que tem a 
chancela dos representantes da 
OAB e da Urca.

Ao final o presidente disse, 
em tom de alerta, que a SAA-
EC se abstenha de usar o nome 
da OAB em suas ações. 

Esta Gazeta de Notícias 
solicitou ao diretor presidente 
da SAAEC geólogo José Yar-
ley Brito Gonçalves uma lista 
nominal dos sócios acionistas 
da companhia, o que não foi 
atendida.

Da Reportagem local

Preterida em seus po-
sicionamentos a OAB 
Ordem dos Adovoga-
dos do Brasil subsec-
ção de Crato sai do 
“Conselho de Água e 
Esgoto” e pede para 
a SAAEC não usar o 
nome da instituição.

Com todo o respeito – porque agora temos de ter mui-
to cuidado com o que falamos para não sermos  ta-
chados de racistas e preconceituosos  –,  pergunta-se:  
por que só à comunidade negra o Legislativo Federal 
abre as suas portas para receber movimentos em prol 
de seus direitos e conquistas,  enquanto a comunida-
de indígena, a verdadeira dona e titular deste país, é 
relegada e não tem o mesmo tratamento dos governos 
e políticos?
Dívida com os negros quem tem é a família portugue-
sa (imperial) que aqui se estabeleceu trazendo cativos 
esses seres indefesos e não  os brasileiros cá nasci-
dos.
Dívida pretérita,  na realidade, temos, porém, com a 
comunidade indígena, que jamais deveria ser aban-
donada pelos governos e políticos. Nenhum indígena 
poderia ficar fora de seu habitat sem a proteção dos 
governos e políticos, pois este sim representa  o au-
têntico titular da nação e que continua sendo expulso 
de suas reservas.
A comunidade afro-brasileira merece todo o respeito. 
Mas temos uma dívida muito maior com os povos indí-
genas, que também precisa ser reparada. Afinal, são 
os nossos indígenas os genuínos brasileiros de nos-
sas terras muito antes de os negros aqui adentrarem.
Os donos naturais das terras brasileiras, os indíge-
nas, jamais poderiam viver em situação de miséria e 
marginalizados nas grandes cidades.  Por exemplo, 
é comum testemunhar-se a marginalização de povos 
Kaingáng no Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos do 
Senado, senador Paulo Paim (PT-RS) declarou que 
“Persiste na sociedade um racismo estrutural que 
delimita o acesso da população negra a uma efetiva 
cidadania”. Mas sobre os povos indígenas o senador 
silencia e não se preocupa, por quê?

Movimento negro, racismo 
e povos indígenas

Júlio César Cardoso
Servidor federal 

aposentado
Balneário Camboriú-SC

<< MINISTÉRIO PÚBLICO Em entrevista a uma emissora 
local o advogado Reno Feitosa Gondim presidente da OAB 
subsecção de Crato disse que essa terceirização da Câmara 
Municipal do Crato para um “Conselho” fiscalizar as ações e 
contas da SAAEC é inconstitucional.

VÁRZEA ALGRE nasceu às margens da lagoa e ali foi 
escrito o primeiro capítulo da sua história. Mas, por iro-
nia do tempo, hoje a contemplamos em agonia, entre 
a vida e a morte. Após o rebaixamento do seu sangra-
douro e completamente assoreada, o que resta é um 
tênue retalho da beleza que a caracterizou nos velhos 
tempos.
Ainda a conheci graciosa. Rodeada de muquéns, 
trapiás e juazeiros, alimentava um imenso tapete de 
águas-pés, abrigos naturais de aves aquáticas e de 
flores exóticas. A par disso, conservou por muito tem-
po um vasto espelho d’água.limpa e reluzente. Colo-
cada entre a cidade e o poente refletia com graça a 
magia merencória de cada por do sol.
A construção do polo de lazer ao norte das suas mar-
gens, que seria o início de um projeto de revitalização, 
paradoxalmente, precipitou a sua agonia. O projeto 
não teve continuidade ao mesmo tempo em que cres-
ceu a ganância imobiliária. Por conta disso, os investi-
dores resolveram avançar lagoa a dentro e destruí-la.
A cada ano mais espaços da lagoa são aterrados e 
transformados em edificações de gosto duvidoso. A 
área alagada partia da Praça de Santo Antônio e che-
gava aos muros do estádio Juremal. Era uma lagoa e, 
como tal, foi ponto de referência para os nossos pri-
meiros colonizadores, ainda no século XVIII.
Tramita na Câmara Municipal um projeto de Plano 
Diretor, que, ao meu ver, chega tarde demais. Como 
disciplinar o crescimento de uma cidade que sempre 
cresceu errado? Como determinar as áreas de preser-
vação e de recuperação ambiental quando nada mais 
temos para salvar?
Sem nenhuma atenção ao passado. e sem nenhuma 
voz para defender o meio ambiente, que tipo de cidade 
teremos no futuro?
Texto de Tibúrcio Bezerra de Morais Neto

O triste fim da Lagoa 
de São Raimundo

Os deputados Fernando 
Santana, Nelinho de Freitas e 
Nizo Costa pediram audiência 
pública para debater o que ora 
passa o setor calçadista no Cari-
ri. Estiveram presentes empre-
sários do Cariri, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho do Estado Maia Jú-
nior, a secretária da Fazenda do 
Estado Fernanda Pacobahyba, 
o presidente da ADECE Agen-
cia do Desenvolvimento do es-
tado do Ceará - Eduardo Neves, 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Juazeiro do Nor-
te o empresário Michel Araújo 
para buscarem soluções para 
viabilizar a continuação e cres-
cimento das indústrias calçadis-

tas do sul do Ceará.
O deputado Fernando San-

tana destacou que o Polo calça-
dista regional é um grande ge-
rador de divisas para economia 
local, do próprio Estado do Ce-
ará e para o Brasil. Já foi o ter-
ceiro maior Polo de calçados do 
país e o primeiro do nordeste. A 
expectativa é encontrar formas 
para subsidiar a atividade e vol-
tar a ter sua importância como 
o maior empregador da região, 
falou ainda que já manteve con-
tato com o governador Camilo 
Santana que colocou o Governo 
a disposição para que se viabi-
lise meios para o setor voltar a 
sua normalidade.

Nesse primeiro debate ficou 

definido que as instituições fi-
nanceiras irão elaborar, juntas 
com os empresários, um proje-
to que venha recuperar créditos 
com renegociações para que o 

Polo calçadista faça mais inves-
timentos e volte a sua dinâmica 
crescente recuperando a oferta 
de 10 mil empregos alcançados 
anteriormente.

Polo Calçadista do Cariri é discutido na Assembléia

<< REFINANCIAMENTO para recuperação de crédito é uma das 
primeiras medidas entre outras ações do Governo do Ceará
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“O sucesso nasce 
do querer, da 

determinação e 
persistência em se 

chegar a um objetivo. 
Mesmo não atingindo 

o alvo, quem busca 
e vence obstáculos, 

no mínimo fará coisas 
admiráveis.”

Aline Maria

Não faz muitos tempo que 
eu escrevi um artigo o qual foi 
publicado e divulgado pela 
imprensa da nossa cidade, 

tas, é uma visão que nos mos-
tra um desafio que deveria ser 
abraçodo por todos nós. A tí-
tulo de exemplo: quem vai do 

Vamos plantar árvores em 
frente à nossas casas

onde concla-
mava os diri-
gentes de nosso 
município para 
idealizarem um 
projeto com 
uma política 
de arboriza-
ção, para todas 
as ruas, praças 
e logradouros 
públicos, o que 
nunca foi cria-
do. Não deram 
o menor valor 
nem importân-
cia a uma das coisas mais fala-
da em todo mundo que é a de-
fesa e revigoramento do meio 
ambiente. 

Eu dizia que nas ruas, pra-
ças e logradouros públicos do 
Crato poucas árvores são vis-

centro da cidade 
em direção ao 
Clube Recrea-
tivo Grangeiro, 
poderá consta-
tar a veracidade 
de minhas pala-
vras. Na Av. São 
Sebastião, no 
bairro Ossean 
Araripe, Av. Pe-
dro Felício Ca-
valcante, nem 
com o glamour 
de sua belíssi-
ma paisagem, 

a maioria de seus moradores 
não se dão ao desfrute de plan-
tar nem uma árvore em frente 
à sua casa. E tudo isso também 
é visto nas praças, em todas as 
ruas e logradouros públicos do 
Crato.

<< CIDADÃO Joaquim Gon-
çalves é um amante do Crato e 
interessado pela urbanização da 
cidade

Essa geração da vanguarda 
artístico-cultural dos anos 60 
e 70 guarda nomes que mar-
caram época na região do Ca-
riri cearense, dentre os quais 
Jackson Oliveira Bantim, o 
Bola, que pode ser classificado 
com um homem dos sete ins-
trumentos. Votado ao mundo 
artístico, transita com extrema 
facilidade no cinema, na foto-
grafia, na música, na cultura 
popular e nos eventos do pe-
ríodo, vinculado a instituições 
ou por conta própria, eviden-
ciando nítida vocação ao fazer 
das várias manifestações que 
abraço nesse mundo das artes 
e da cultura.

Descendente (bisneto) de 
Luiz Gonzaga de Oliveira 
(Gonzaguinha), fotógrafo pro-
fissional, ator e exibidor, pelo 
interior do Ceará, das primeiras 
produções cinematográficas, 
período de 1885 a 1930, Jack-
son Bantim logo tangenciaria 
pela mesma vertente, inclusive 
criando, junto às instalações do 
Instituto Cultural do Cariri, do 
qual é sócio efetivo de cadeira, 
o espaço denominado Memo-
rial da Imagem e do Som Luiz 

Gonzaga de Oliveira, aberto ao 
público pesquisador das áreas de 
áudio visual, história e cultura 
popular regionais, que funciona 
desde 17 de maio de 2012. 

Casado com Fátima Serra 
Bantim, é pai de Jamylla Andre-
zza e Thiago, e avô de Jéssica, 
Jackson Manuel e Miguel.

Em 1974, teve uma partici-
pação no filme Padre Cícero, do 
cineasta cratense Helder Mar-
tins. Depois, residiu e traba-
lhou em Campina Grande PB e 
Fortaleza CE, também na área 
cinematográfica e de produção 
para de vídeos para a televisão. 
Em Crato, participou da maioria 
das realizações cinematográficas 
do Cariri desde a década de 70. 

Entre as produções cinemato-
gráficas de sua autoria uma se 
destaca com mais intensidade, 
As sete almas santas vaqueiras, 
produzida e lançada em 2009. 

Além de produtor de shows 
de grandes artistas nacionais 
em nossa região, Jackson é 
compositor de músicas grava-
das por cantores e grupos de 
renome. 

Acompanhou de perto o me-
recido destaque do poeta maior 
do Sertão, Patativa do Assaré, 
de quem mereceu a amizade no 
decorrer da existência do vate. 
Amigo de figurões proeminen-
tes da música popular brasilei-
ra, esteve à frente de espetá-
culos os divulgando em nosso 

meio e noutras regiões do 
País e no Exterior, quando, 
por exemplo, teve a opor-
tunidade de acompanhar os 
Irmãos Aniceto em sua ex-
cursões à Europa. 

Outras atuações efetivas 
de Jackson Bantim dizem 
respeito a montagem de ex-
posições artísticas e cultu-
rais, sobretudo junto à Uni-
versidade Regional do Cariri 
– URCA, onde presta servi-
ço há mais de década em as-
sessorias voltadas a eventos 
de cultura e arte. 

Desta maneira, tecer 
comentário a respeito de 
Jackson Bola Bantim signi-
fica, sobremodo, considerar 
personalidade ímpar desse 
universo mágico caririense 
a que tanto carinho devo-
ta e onde exerce liderança 
com êxito e bons frutos; de 
espírito identificado com as 
origens do nosso povo sem-
pre valorizou as tradições e 
os registros da cultura bra-
sileira, sendo reconhecido 
pela força de  trabalho e 
habilidades no rol dos que 
constituem esse panteão de 
artistas e mestres das heran-
ças atávicas. 

Nesta fase, Jackson Ban-
tim ora consolida o sonho 
que alimentou de ver no ar a 
emissora educativa da Rádio 
Universitária URCA, 94,3.

Jackson, Bola Bantim, uma trajectória de conquistas
e sucesso, o homem do audio visual do Cariri

Da Reportagem local com 
texto de Emerson Monteiro

<< UMA IDEIA uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, Bola Bantim 
seguindo os ensinamentos do grande cineasta Glauber Rocha

Foi debatido no plenário 
da Câmara municipal de Ju-
azeiro  do Norte o Projeto de 
Lei da Secretaria de Esportes 
que trata de um pedido de au-
torização para a transferência 
de recursos financeiros me-
diante celebração de termo de 
colaboração entre o Município 
de Juazeiro e a Liga Esporti-
va de Juazeiro (Liej) para que 
seja realizado um torneio co-
memorativo de despedida ao 
atual Estádio Romeirão.  A 
transferência será no valor de 
R$ 250 mil.

O Projeto deu entrada no 
Legislativo e o presidente 
Darlan Lobo apresentou uma 
emenda, sugerindo que metade 
do recurso fosse dividido en-
tre outras entidades esportivas 
que operam o futebol amador, 
a Central de Apoio ao Esporte 
e Comunidade Rural (Cades-
cor) e a Associação de Esporte 

Amador de Juazeiro do Norte 
(Asseajuno). O valor de R$250 
mil ficaria 50% para Liej, 25% 
para a Cadescor e 25% para a 
Asseajuno. A proposta não agra-
dou e o Projeto foi retirado da 
Casa pelo secretário.

Após varias discursões e 
posterior reunião entre o secreta-
rio Luciano Basílio, vereadores 
Darlan Lobo, Glêdson Bezerra, 
Adauto Araújo, Auricélia, Davi 
Araújo e Alexandre Sobreira 
ficou definido que o projeto re-
tornará ao legislativo já com a 
emenda do vereador Darlan, que 
contemplará o futebol amador, 
Darlan afirma que a reunião foi 
proveitosa e que o secretario 
atendeu às reivindicações feitas 
pelos vereadores. Por ter sido 
sensível a solicitação o  secre-
tário Luciano Basílio recebeu o 
agradecimento em nome de to-
dos que fazem o futebol amador 
de Juazeiro.

Esporte Amador de Juazeiro do Norte será contemplado 
com emenda do vereador Darlan Lobo

O presidente da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Nor-
te, vereador Darlan Lobo, por 
antecipação realizou neste ul-
timo dia 10 – segunda feira, o 
pagamento da primeira parcela 
do 13º salário a todos os servi-
dores efetivos, comissionados 
e vereadores do Legislativo 

Câmara Municipal de Juazeiro 
antecipa e paga a primeira parcela 
do 13º a todos os servidores

Municipal.
Foi empenhado um total de 

R$ 395 mil, valor que pelos 
funcionários vem para fortale-
cer as vendas no comercio lo-
cal.  “É um compromisso que 
essa gestão fez e vem cumprin-
do com todos os funcionários,”  
disse Darlan.

<< ESPORTE o presidente da Câmara de Juazeiro do Norte verea-
dor Darlan Lobo defende os interesses do esporte amador do município

<< ESTABILIDADE a Câmara municipal de Juazeriro do Nor-
te alcançou sua estabilidade legislativa, econômica e social 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
17ª Legislatura - 2017 - 2020

Mesa Diretora
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO

PRESIDENTE
CÍCERO CLAUDIONOR LIMA MOTA

1º SECRETÁRIO
ANTONIO VIEIRA NETO

1º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ BARRETO COUTO FILHO

2º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ ADAUTO ARAÚJO RAMOS

2º SECRETÁRIO

Visite e faça suas orações em
JUAZEIRO DO NORTE
Você será sempre bem-vindo
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A Bella da Semana
Nagela Barros

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)
A sua segurança vai trazer acalmia numa relação. Não se 
disperse com assuntos alheios ao seu serviço.
Touro (21/04 - 20/05)
Dia de evoluções tranquilas num novo afeto. Projetos em fase 
de desenvolvimento lento mas favorável.bem.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Terá o equilíbrio emocional essencial para passar um dia sem 
problemas. Os resultados serão ajustados aos seus objetivos.
Câncer (21/06 - 22/07)
Os relacionamentos estão sólidos. Vai sair vencedor de todas 
as lutas e críticas vão cair em saco roto.
Leão (23/07 - 22/08)
Vive um dia com grande intensidade nos afetos. Concilie 
vontades, pode liderar, mas não atue sem validação.
Virgem (23/08- 22/09)
Conjuntura tensa, não procure motivos para implicar. Será 
confrontado com opiniões que divergem muito das suas.
Libra (23/09 - 22/10)
Viverá um dia em pleno , os afetos estão fortes. Pense 
seriamente em iniciar uma atividade por conta própria.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Pode apostar forte na vida sentimental. A evolução dos 
acontecimentos é muito positiva, o dia é de êxito.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Vai sentir que não lhe dão todo o apoio de que precisa. Tome 
decisões que simplifiquem a vida profissional.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Não rejeite ideias que não partiram de si. Está excessivamente 
crítico e exigente o que lhe pode valer contestação.
Aquário (21/01 - 19/02)
Vai viver um dia com muita tranquilidade. Tente concluir todas 
as tarefas com o máximo de perfeição, não facilite.
Peixes (20/02 - 20/03)
Corte com pensamentos e problemas do passado. Evite deixar 
trabalhos pendentes , precisa de traçar novas metas.

SAIBA MAIS

Nagela Barros Mais uma vez o Bella da Se-
mana apresenta uma grande descoberta que vai levar nosso assi-
nantes à loucura. Com apenas 23 anos, Nágela Barros é a mulher 
dos sonhos de qualquer homem. Com curvas perfeitas, essa morena 
de olhos verdes chegou ao Bella da Semana pronta para testar o 
coração dos observadores. Data nascimento: 06/10/1995 - Cidade 
onde mora: Balneário Camboriú.
VEJA MAIS: https://www.belladasemana.com.br/pt-br/modelos/
nagela-barros/perfil

Quem Sobe ou Desce
As ações do 

prefeito Arnon 
Bezerra de Jua-
zeiro que entre-
gou ao povo da 
cidade e visitantes 

a Praça Padre Cícero reformada 
e um conjunto de prédios, onde 
eram os boxes do terminal de 
ônibus, com replicas das facha-
das de casas de Juazeito antigo.

Parabéns à URCA pela  
emissora de rádio FM. Com 
isso espera-se para a região 
uma programação diferenciada 
a exeplo da Rádio FM CBN que 
é só notícia nas 24 horas. As 
rádios universitárias no Brasil 
sempre trazem bons musicais.

Parabéns ao empresário Val-
demir Correia de Sousa que é 
hoje um “Comendador” pelas 
inúmeras homenagens recebi-
das com honrarias, comendas, 
medalhar e diplomas de várias 
instituições, inclusive do Exér-
cito brasileiro. Valdemir é um 
grande empreendedor  do Cariri.

Os fins e obje-
tivos dos prédios 
da velha Estação 
de trens da RFF-
SA, antiga RVC, 
onde gastaram 

uma verdadeira fortuna nas re-
formas para serventia zero. En-
quanto passageiros dos ônibus 
Crato-Juazeiro esperam em pé 
e ficam expostos a chuva e sol.

 
A euforia do prefeito Age-

miro Sampaio de Barbalha 
anunciando que ia fazer isso e 
aquilo, mas nada de concreto 
vem acontecendo. As passadas 
são as mesmas de seus anteces-
sores, ou “Tudo como dantes 
no quartel de Abrantes.”     

O prefeito do Crato José 
Ailton Brasil, o “doutor refor-
ma.” Acha que é melhor re-
formar que zelar e cuidar dos 
logradouros públicos. Sem 
entender o que seja prioridade 
vai revirando tudo e voltando a 
colocar no lugar. A Praça Fran-
cisco Sá continua uma lástima.

Sempre namorando

Horóscopo Inteligente e confiável de origem portuguesa

1. Use sempre “menos”, nunca “menas”:
Certo: Fiz menos atividades que você.
Errado: Fiz menas atividades que você.
2. Não confunda “perca” (verbo) com “perda” (substantivo).
Certo: “ Não perca tempo! Com esta dieta, talvez você perca al-
guns quilos.”
Errado: “Não perda tempo! Com esta dieta, talvez você perda 
alguns quilos.”
3. Não confunda “viagem” (substantivo) com “viajem” (verbo).
Certo:“A viagem foi boa.” ou “Fiz uma viagem.” 
Errado: “A viajem foi boa.” ou “Fiz uma viajem!”
4. Use sempre “seja”, nunca “seje”.
Certo: “Seja autêntico.”
Errado: “Seje autêntico.”
5. Fuja do “gerundismo”!
Certo:  “Vou transferir sua ligação.”
Errado: “Vou estar transferindo sua ligação.”
6. Evite pleonasmos viciosos!
Embora o pleonasmo – redundância na construção do sentido – 
possa ser utilizado estilisticamente na literatura ou na publicidade, 
em textos escritos ou discursos orais formais, deve ser evitado. 
Evite, portanto, expressões como:
“Subir para cima”
“Entrar para dentro”
“Elo de ligação”
“Descer para baixo”
“De manhã cedo”
“Sair para fora”
“Criar coisas novas”
Basta a primeira palavra da expressão para produzir o sentido que 
se pretende de forma direta:
“Subir”
“Entrar”
“Elo”
“Descer”
“De manhã”
“Sair”
“Criar”
7. “A partir” é sempre separado e sem crase.
Certo: “A partir de hoje, todos os produtos da loja com preços a 
partir de 100 reais.”
Errado: “Apartir de hoje, todos os produtos da loja com preços à 
partir de 100 reais.”
8. Não confunda “mas” com “mais”.
Certo: Pedro estudou, mas não passou no concurso.”
Errado: “Pedro estudou, mais não passou no concurso.”
9. Jamais coloque acento indicador de crase antes de verbos.
Certo:  “Ana ajudou o irmão a fazer a tarefa.”
Errado: “Ana ajudou o irmão à fazer a tarefa.”
10. Nunca use “ter” como sinônimo de “existir”.
O verbo “ter” indica posse e não deve ser usado em contextos 
formais como sinônimo de “existir”. Nessa situação, use o verbo 
“haver” sempre no singular.
Certo:  “Existem bons alunos em sala.” ou “Há bons alunos em 
sala.”
Errado: “Têm bons alunos em sala.” “Tinham problemas na em-
presa.” ou “Haviam problemas na empresa.”

Dicas de português

Em seu olhar insistente,
Um olhar apaixonado.
Na sua mão estendida
Um buquê era ofertado
Um beijo apenas na mão
Balançou meu coração
Que ficou enamorado.

Não noivamos, nem casamos,
Nem teve papel passado
Porém chegaram os filhos
E o elo foi confirmado.
Vivo assim a minha vida
Sendo eu sua querida
E você meu namorado.

Sempre sou surpreendida,
Com sua dedicação.
A cada atitude sua,
Eu transbordo de emoção
Pois ser sua namorada
Será sempre minha estrada,
Ordenou meu coração.

Não nasci de sete meses,
Não sou mulher assustada.
Nunca fui guia de cego
Mas sou bem desaforada.
O meu nome é Dalinha,
Outro melhor não tinha
Para eu ser retratada.

Não sou de dizer amém
Cabeça não sei baixar.
Tenho nariz empinado
Não sou de me rebaixar.
Tenho cabelos na venta
Meu pirão é com pimenta
Que arde para danar..

Nasci no meu Ceará
O meu chão é Ipueiras.
Adoro o meu Nordeste.
Sou da ala das guerreiras.
Preservo meu ar agreste,
Já peguei cabra da peste,
Nele coloquei coleiras.

Quem quiser me seguir
Que acompanhe meu passo.
Nem devagar nem ligeiro,
Pois eu tenho meu compasso.
Aprendi lá no sertão,
A pisar em qualquer chão
Nem fico nem ultrapasso.

Eu sou abelha Dalinha,
Sou bem doce e de amargar.
E se hoje oferto mel
Também posso ferroar.
O meu mel e meu ferrão,
Conforme a situação
Sou obrigada a usar.

Gosto de ser instintiva
E não queira me adestrar.
Este meu jeito agreste
Eu trouxe do meu lugar.
Tenho lá minha doçura
Porém só mostro ternura
Se de fato me encantar.

Meu jeito agreste
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