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Governo do Ceará lança pacote de investimentos 
para recuperação de 1,73 mil km de rodovias
Deputado 
Fernando Santana 
homenageia o 
Pau/Bandeira de 
Santo Antônio 
de Barbalha 
na Assembléia 
Legislativa

Câmara de 
Juazeiro 
apresenta saldo 
de R$ 1.3 milhão 
neste primeiro 
semestre de 2019

Faculdade 
Estácio faz 
convênio com 
Prefeitura 
de Barbalha 
que beneficia 
servidores com 
descontos de 50% 
em seus cursos

Grupo Gentil 
inaugura sua 
“Farmácia 
Conceito” na 
cidade de Crato 

Juazeiro do Norte evolui desempenho na 
avaliação da educação básica do Ceará

Os resultados obtidos nas 
últimas análises do Sistema 
Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará 
(Spaece) entre os anos de 2016 
e 2018, revelaram boas proje-
ções nos níveis de proficiência 
na aprendizagem dos alunos 
de 2º, 5º e 9º ano da Rede Pú-
blica Municipal de Ensino em 
Juazeiro do Norte.

Na análise que avaliou os 
níveis de proficiência, a ap-
tidão de um aluno, na leitura 
de 2.140 alunos de 2º ano, 
59,07% deste total alcançou 
a margem verde escura, indi-

cando resultado favorável em 
nível desejado, o mais alto da 
projeção. Na escala do Spaece 
Alfa que mensura o percentual 
da aprendizagem com foco na 
leitura, o município avançou 
3 pontos, passando de 158,9 
em 2017, para 161,6 no ano 
seguinte. “São alunos que es-
tão hoje no 3º ano com todas 
as competências e habilidades 
necessárias para a alfabetiza-
ção”, destaca a coordenadora 
pedagógica e de formação da 
Secretaria de Educação de Ju-
azeiro do Norte, Socorro José 
de Sousa.

O Governo do Ceará lançou, 
nesta sexta-feira (5), o pacote 
de investimentos para recupe-
ração de estradas danificadas 
durante o período chuvoso em 
2019. Serão ao todo 59 trechos 
de rodovias estaduais, somando 
uma extensão de 1.731,9 km, 
totalmente reformados e sina-
lizados dentro do prazo de seis 
meses. As obras tiveram início 
nessa segunda-feira (8). O in-
vestimento para as ações é de 
R$ 219.402.046,16. 

Durante o evento de autori-
zação das obras, Camilo San-
tana destacou que o Governo 
vem fazendo uma série de in-
vestimentos através do Ceará 
de Ponta a Ponta, o Programa 
de Logística e Estradas do Ce-
ará, em recuperação e novas 
implantações de estradas no Es-
tado inteiro.
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Grupo
Casarão

Postos em:

Juazeiro,
Crato e
Barbalha

Combustíveis e lubrificantes

Confira os Preços do

Casarão do Óleo

<< AVALIAÇÃO de projeções nos níveis de proficiência nos alunos de 
2º, 5º e 9º ano da Rede Pública Municipal de Ensino em Juazeiro do Norte.

LEIA MAIS
Expocrato - cadê o interesse 
pelo Crato. Acerca dos resul-
tados financeiros para a eco-
nomia local. Connosco é dife-
rente. Sobre os filhos e a vida. 
Educação e civilidade faltam a 
parlamentares federais. O ce-
nário da Casa legislativa não 
tem sido suficiente para os de-
putados perderem os mau há-
bitos de casa e das ruas. Falta o 
chamado decoro parlamentar. 
Uma voz e um violão em sur-
dina. Referente a ausência do 
poeta e cantos João Gilberto.

Quem lê mais,
sabe mais.

Leia a 
Gazeta de Notícias
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Connosco é diferente

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

Uma voz e um 
violão em surdina

GAZETA DE NOTÍCIAS

EDITORIAL

Que alegria, que contentamento, 
que felicidade, se encontra estampa-
do nos olhos da mãe, ao pegar, pela 
primeira vez, o recém-nascido! …

Ele é tudo, para ela. Quantas ho-
ras mal dormidas irá passar? Quan-
tas horas de aflição? Quantas horas 
de angústia? Porque: o filho amado, 
está com: febre; não come: rejeita 
medicamentos; feriu-se gravemente, 
e chora de dor…

Mas, tudo passa, ao ver o sorriso 
inocente; o gesto de ternura; a graci-
nha comovedora do menino…

Deslumbrados com a maravilha 
– por eles criado, – amam-no de tal 
jeito, que darão a própria vida, para 
proteger, sua vida…

Assim, a criança, cresce, lenta-
mente…Lentamente, cria laços de 
amizade: no infantário; depois na 
escola… mais tarde na vida…

E pouco a pouco, vai, com des-
gosto, verificando que os progenito-
res, não eram, como pensava: super-
-homens…

O adolescente, irreverente e 
desiludido, procura, agora, afastar-
-se. Além de “ignorantes”, os pais, 
ainda são retrógrados…velhotes, 
“coroas”…

Em desespero, a mãe, numa ten-
tativa de o prender, encobre-lhe le-
viandades, paparica-o, e chora baixi-
nho, para que o pai não a ouça… e 
não ralhe.

Mas a “criança”, agora adulto, 
tem ânsias de liberdade: libertar-se 
das amarras paternas… Mostra-lhes 
vontade imperiosa de navegar… de 
ser livre…

E, enquanto cresce, desenvolve-
-se, e se torna homem, os pais, enve-
lhecem… Surgem-lhes as primeiras 
rugas e adiposidades indesejáveis; 

achaques próprios da idade; reuma-
tismo; perdas de memória; enfim: 
chega a caturrice…

Cansado de cuidados e recomen-
dações paternas, começa a censurá-
-los: o modo como vivem: hábitos 
antiquados, que os domina; tiques e 
trejeitos…

E os pais, sempre a envelhece-
rem… e a paciência do filho, sempre 
a esgotar-se….

Farto de escutar: velhos e conhe-
cidos episódios; gracinhas de infân-
cia; e de os ver adormecer, diante 
da TV, e nos transportes públicos; 
de tanta rabugice e caturrice, a “ 
criança”, que tanto amaram, agora 
considera-os: dementes, incapazes; 
e passa a escolher-lhes: a roupa que 
vestem; a comida que comem; os 
remédios, que tomam; as horas de 
dormir e passear…

Apesar do coração paterno cho-
rar tristemente de dor; e a alma con-
tinuar jovem… (em corpo velho); os 
progenitores, tudo perdoam… por-
que muito amaram…. E muito lhe 
querem…

Um dia – o dia sempre chega, – 
partem…para não mais voltarem…

Então, o filho, recorda com tris-
teza: tempos antigos; conversas e 
carinhos; conselhos mal ouvidos. E 
o coração constrangido, começa a 
chorar de saudade…

Só agora, repara, assombrado, 
que o seu próprio filho, que pensava 
ser diferente, porque educara-o com 
muito amor, está a percorrer as mes-
mas fases, que ele passou…

Isto é a vida! … A vida, que sem-
pre se renova; mas que é sempre 
igual…

E nós que pensávamos, que, con-
nosco, seria diferente! …

Poucos, muito poucos, sabem do que 
vou falar, porque poucos, como eu, 
viveram os anos 60. Vale a pena pes-
quisar, voltar no tempo e reviver os 
eventos renovadores da época em que 
a música brasileira despontou para o 
mundo. O samba era a nossa princi-
pal referência, mercê dos talentosos 
mestres de então. Não foram poucos 
os grandes sambas e muito menos os 
compositores que passaram para a 
história.
No que pesem todos os abundantes 
recursos de que dispunham letristas e 
músicos para produzirem suas obras 
primas, todas inspiradas nos mais di-
versos sentimentos da alma humana, 
havia sempre a busca por algo mais 
perfeito.. Naquele tempo, sobrava 
genialidade e a música crescia, na 
medida em que dela se aproximavam 
intelectuais e artistas.
As figuras de Vinícius de Morais, Antô-
nio Carlos Jobim e João Gilberto são o 
mais eloquente exemplo do novo fenô-
meno. Talvez não aconteça mais outra 
parceria igual. A conjugação do talento 
poético de Vinicius, com a genialidade 
musical de Tom Jobim e o virtuosismo 
do instrumentista João Gilberto uni-
ram-se para produzirem uma mistura 
do samba com o jazz e fazerem nas-
cer no Brasil a Bossa Nova.
Garota de Ipanema e Chega de Sau-
dade, para citar apenas duas das mú-
sicas mais festejadas do novo gênero, 
tomaram conta do país, naquela épo-
ca, e continuam bastante ouvidas ain-
da hoje. Surpreenderam pela simplici-
dade rítmica e pela leveza das letras.
Melodias quase faladas, acompanha-
das por uma leve batida de violão, na 
voz baixinha e afinada de João Gil-
berto voaram pelos céus do mundo. 
Sucessos na América e na Europa, 
ganharam versões estrangeiras e che-
garam a conquistar prêmios interna-
cionais,
Aos 88 anos, João Gilberto, o último 
daquela trilogia insubstituível, faleceu 
no Rio de Janeiro, encerrando o que 
podemos denominar de Era de Ouro 
da música popular brasileira. Tomba 
assim o último grande ídolo da minha 
juventude.
A história da música popular fica mais 
pobre, o Brasil perde uma referência e 
nós, os amigos da arte e da perfeição, 
perdemos o motivo para cantar CHE-
GA DE SAUDADE. Tudo porque JOÃO 
GILBERTO será uma saudade eterna.

Lamentável confusão foi a saba-
tina do ministro Sérgio Moro na Co-
missão de  Constituição de Justiça e 
Cidadania (CCJ) da Câmara dos De-
putados, dia 02/7, quando o deputa-
do Glauber Braga (Psol-RJ) ofendeu 
o ministro.

Educação e civilidade são o míni-
mo que se espera de um parlamentar. 
A imunidade parlamentar do deputa-
do Glauber Braga não  tem caráter 
absoluto a ponto de poder ofender 
quem quer que seja com palavras 
difamatórias e caluniosas, dentro do 
Parlamento.

O deputado Glauber Braga co-
mete abuso de autoridade. Ele ex-
trapola os limites de sua imunidade 
parlamentar ao chamar o ministro 
da Justiça Sérgio Moro de corrupto 
e ladrão. A imunidade parlamentar 
material do deputado não é absoluta.

O Art. 53 da Constituição Fe-
deral ao estabelecer a imunidade 
parlamentar não confere direito ao 
parlamentar de partir para ofensas 
jurídicas, como o fez o deputado 
Glauber Braga, pois a liberdade de 
opiniões, palavras e votos tem que 
ter conexão com a sua função de 
parlamentar. E não é da função par-
lamentar irrogar acusações levianos, 
sem provas, contra ninguém.

O deputado deveria ser punido 
pelo Conselho de Ética, com a  per-
da de mandato, por ofender gratui-
tamente o ministro da Justiça Sérgio 
Moro, o qual espontaneamente com-
pareceu ao Congresso para prestar 
esclarecimentos e não para ser  vili-
pendiado. Sérgio Moro não é inves-
tigado ou acusado de nenhum crime.

Políticos descorteses e mal-edu-
cados do  naipe do deputado Glauber 
Braga comprometem a imagem do 
Congresso  e revelam não ter esta-
tura  ética e moral de pertencer  ao 
Parlamento brasileiro.

O deputado Glauber Braga não 
passa de um pitbullzinho vira-lata, 
que só sabe latir enturmado com a 
matilha esquerdista. E age assim co-
vardemente por se achar protegido  
por relativa imunidade parlamentar.

Mas, afinal, quem é o ladrão? 
Segundo dados da mídia nacional, o 
deputado Glauber Braga em 4 anos 
teve o seu patrimônio aumentado em 
360%. Qual foi a mágica empregada 
pelo deputado?

Educação e civilidade faltam a 
parlamentares federais

Júlio César Cardoso
Servidor federal 

aposentado
Balneário Camboriú-SC

EXPOCRATO 
Cadê o interesse pelo Crato

A cidade do Crato já foi deno-
minada como: Princesa do Cariri, 
Capital da cultura, e tido como 
município modelo título dado 
pelo então Ministério da agricul-
tura do Governo federal, foi ainda 
elogiada como uma bela, bonita e 
acolhedora cidade, prerrogativas 
cantada em prosas e versos por 
poetas e cantadores de todas as 
épocas e em todos os tempos. Tí-
tulos de enaltecimento que vêm se 
esvaindo ao longo das últimas dé-
cadas. Crato é hoje simplesmente 
uma cidade de médio porte igual a 
tantas outras com o mesmo nível 
populacional.

O município do Crato já foi o 
celeiro do Cariri, saindo de seus 
pomares frutas exóticas como: 
Abacate, abacaxi, umbu, goiaba, 
caju, seriguela, mangas em suas 
variedades, pequi, buriti, man-
gaba, maracujá e uma gigantesca 
produção de cana de açúcar para 
o fabrico de mel e seus deriva-
dos. Nas chapadas havia grandes 
plantios de mandioca e casas de 
farinha se espalhavam por todos 
os lugares. Todos esses produtos 
eram exportados para a região, in-
clusive para as cidades próximas 
dos estados vizinhos.

A pecuária também teve sua 
importância no contexto dos agro-
negócios no Carri, é tanto que em 
1944 foi idealizada e criada uma 
feira para os agronegócios da re-
gião, que de princípio foi denomi-
nada de Exposição Agropecuária 
do Crato e posteriormente, pelo 
seu crescimento, valor econômico 
e expansão foi agregado o título 
de Exposição Centro-nordestina 
de Animais e Produtos Derivados 
alcançando assim todo o nordeste 
do Brasil.

Depois da primeira exposição 

houve um intervalo de 7 anos 
para sua continuidade e sucessi-
vos melhoramentos, mas sempre 
com prioridade nos agronegócios. 
Havia shows, mas de animais de 
raças puras de origens e exibições 
de exemplares preparados para 
competições, desde o concurso 
leiteiro a desfile de espécie rara 
de gado. Ao fim do certame os 
vencedores eram premiados com 
troféus e prêmios a título de in-
centivos a participação.

Todas as instituições financei-
ras participavam do evento para 
cuidar dos custeios, financiamen-
tos e das transações nas compras 
e vendas dos animais. Máquinas 
e equipamentos agrícolas eram 
expostos em estandes com suas 
novidades disponíveis para aqui-
sição pelos agricultores.  

Os espaços do parque eram 
ocupados por barracas e bares 
com comidas típicas do Cariri 
que ofereciam desde o tradicional 
baião de dois com pequi, maca-
xeira cozida, carne de sol, queijos 
e manteiga da terra. “Tudo era 
coisa nossa” por isso o dinheiro 
de toda movimentação ficava na 
região. Os negócios locais cres-
ciam e prosperavam.

Agora tudo mudou, as atenções 
voltaram-se para shows musicais, 
parques de recreação, bares com 
comidas vendidas por gente de 
fora, penduricalhos de bugiganga 
importados, em vez de barracas de 
quitutes regionais, e um exagerado 
consumo de bebidas com marcas 
determinadas e exclusivas.

Com essas radicais mudanças 
institui-se o período pós-exposi-
ção com o esvaziamento e queda 
na movimentação do comércio e 
dos negócios, principalmente na 
cidade de Crato.   

As mãos que fazem 
valem mais que os 
lábios que rezam.

                           Madre Teresa de Calcutá
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A conhecida Festa do Pau 
da Bandeira de Santo Antô-
nio, em Barbalha, alusiva ao 
santo casamenteiro, completou 
91 anos. A data foi celebrada 
na manhã desta segunda-feira 
(01/07) em sessão solene no  
Plenário 13 de Maio da Assem-
bleia Legislativa,  que foi aber-
ta com o cortejo  e apresenta-
ção da banda Cabaçal São José.

Considerada uma das maio-
res festas religiosas e populares 
do Ceará, o evento, comemo-
rado desde 1928 atendeu soli-
citação do deputado Fernando 
Santana (PT), natural de Jua-
zeiro do Norte. O parlamentar, 
um dos homenageados, afir-
mou que “os eventos religio-
sos divulgam a crença e são 
uma forma de reafirmar a fé”.  
O parlamentar ressaltou que, 
além da preservação da cultu-
ra, a festa é um importante in-
centivo à economia local, im-

pulsionando diversos setores, 
como hotelaria, transportes, 
restaurantes, gerando emprego 
e renda para o município de 
Barbalha e o Ceará.

Fernando Santana informou 
que o governador Camilo San-
tana, “sensível à importância 
da festa”, e atendendo solicita-

ção dele, aprovou a construção 
da estátua de Santo Antônio. 
“A obra dará uma dimensão 
ainda maior para a grande fes-
ta, tornando-se um símbolo re-
presentativo da religiosidade 
do povo Barbalhense”, desta-
cou. Segundo ele, o monumen-
to medirá 25 metros de altura, 

Deputado Fernando Santana, em sessão solene na Assembléia Legislativa, 
homenageia “Pau/Bandeira de Santo Antônio” de Barbalha em seus  91 anos

contará com um museu contan-
do a história de Santo Antônio 
e do Pau da Bandeira, de um 
local especial para missa cam-
pal. “Proporcionará aumento 
considerável de romeiros na 
nossa tradicional festa.” O de-
putado Nizo Costa (PSB) defi-
niu como justa a homenagem à 
festa de Barbalha.

O secretário de Cultura do 
Estado, Fabiano Piúba,  repre-
sentando o governador  Camilo 
Santana, caracterizou o evento 
como “festa comunitária, soli-
dária e um saber fazer comum 
dos mestres e mestras da cultu-
ra que passaram de geração em 
geração esse ofício”. Além de 
ser uma festa cidadã, Fabiano 
Piúba avaliou a dimensão eco-
nômica que trazem os festejos 
para o município de Barbalha.

O secretário disse ainda que 
o governador tem se destacado 
no Brasil por inserir a cultura, 
as artes na sua agenda política, 
social e institucional do Gover-
no. “E isso ocorre na perspecti-
va orçamentária, saímos de um 
orçamento de R$ 70 milhões, 

em 2014, para em torno de R$ 
150 milhões, no último ano, e 
ainda se comprometeu em am-
pliar orçamento para políticas 
culturais”, informou.

O vice-prefeito do muni-
cípio de Juazeiro do Norte, 
Giovanni Sampaio enalteceu a 
sensibilidade do deputado Fer-
nando Santana pela iniciativa 
de “homenagear essa festa tão 
linda de Santo Antônio de Bar-
balha. “Minhas palavras são de 
agradecimento por essa home-
nagem”, destacou.

Para o secretário executi-
vo do Planejamento e Gestão 
Interna do Desenvolvimento 
Agrário (DAS) e ex-prefeito 
do Município de Barbalha, 
José Leite Gonçalves Cruz, a 
homenagem significa um mar-
co importante e reforça, “cada 
vez mais, a ideia de que temos 
que preservar e manter a nossa 
festa.” Segundo ele, o evento de 
Santo Antônio de Barbalha está 
entre as 12 festas registradas 
nos livros de comemorações re-
alizadas no País.

Manifestaram-se ainda o pa-

dre Antonio José do Nascimen-
to, o capitão do Pau da Bandei-
ra, Rildo Teles, e o representante 
do Centro Pró-Memória de Bar-
balha Josafá Magalhães, Josier 
Ferreira da Silva.

Personalidades ligadas ao 
evento, além de autoridades 
políticas e religiosas receberam 
certificados alusivos à data. 
Entre os agraciados, Camilo 
Santana, governador do Ceará; 
Fabiano dos Santos Piúba, se-
cretário de Cultura do Estado 
(Secult); José Nobre Guima-
rães (PT/CE), deputado fede-
ral; Dorivan Amaro dos Santos, 
vereador de Barbalha.

Reconhecido em 2015 
como Patrimônio Cultural 
Brasileiro pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), a festa vem 
aumentando a participação 
popular cada ano e reúne fiéis 
para missas, cortejos e shows. 
Em 2018, o Conselho Estadual 
de Preservação do Patrimônio 
Cultural do Ceará (Coepa) re-
conheceu o evento como Patri-
mônio Cultural do Ceará.

Do Release da Assembléia 
e da Enviada Especial

Aline Maria 

<< EMPOLGADO O deputado Fernando Santana disse da grandeza 
da festa de Santo Antônio a importância do “Pau da Bandeira.”.

O Governo do Ceará lançou, 
nesta sexta-feira (5), o pacote de 
investimentos para recuperação 
de estradas danificadas durante 
o período chuvoso em 2019. 
Serão ao todo 59 trechos de ro-
dovias estaduais, somando uma 
extensão de 1.731,9 km, total-
mente reformados e sinalizados 
dentro do prazo de seis meses. 
O início das obras está previsto 
para a próxima segunda-feira 
(8). O investimento para as 
ações é de R$ 219.402.046,16. 
A ordem de serviço foi assinada 
pelo governador Camilo Santa-
na em cerimônia realizada no 
Palácio da Abolição.

Durante o evento, Camilo 
Santana destacou que o Go-
verno vem fazendo uma série 
de investimentos através do 
Ceará de Ponta a Ponta, o Pro-
grama de Logística e Estradas 
do Ceará, em recuperação e 
novas implantações de estradas 
no Estado inteiro. Contudo, no 
último inverno, muitas estradas 
foram danificadas, exigindo as-
sim ação rápida do Executivo 
para realizar os estudos neces-
sários, abrir licitação e destinar 
o investimento para que fosse 
possível o programa de recupe-
ração dos trechos prejudicados.

“Nossa preocupação hoje, 
com o anúncio dessas ordens 
de serviço é deixar as estradas 
em bom estado de conservação. 
Nós vamos fiscalizar as obras 
com rigor para que elas sejam 
de fato feitas com qualidade, 
para que as obras aconteçam 
dentro do tempo previsto. Que-
ro que sejam obras de qualidade 
para a população. Estamos libe-
rando a ordem de serviço para 
que todas as estradas estejam 
seguras e sinalizadas para o trá-
fego nas nossas estradas até o 
final do ano”, afirmou o gover-
nador, que também lembrou do 
fato de que obras de manuten-
ção e tapa-buracos já estão sen-
do feitas em todas as regiões.

Os 59 trechos a serem aten-
didos foram identificados por 
estudos da Superintendência 
de Obras Públicas (SOP), que 
levou em consideração as re-
ais condições de tráfego após 
a quadra chuvosa e sobre a me-
lhor forma de realização dos 
reparos necessários para cada 
uma das rodovias avaliadas.

“Nós fizemos um trabalho 
que durou cerca de 60 dias. A 
superintendência possui hoje 11 
residências no Interior que faci-
litam a avaliação desses 11 mil 
quilômetros que cobrem o Esta-
do. Nós temos toda a condição 
técnica de colocar os engenhei-
ros em campo com as terceiri-
zadas e fazer os levantamentos 
que forem necessários. Nesses 
60 dias, chegamos ao resultado 

final de 59 trechos recuperados, 
passando também para o novo 
valor de aproximadamente R$ 
220 milhões”, apontou o titular 
da SOP, Quintino Vieira.

Municípios
beneficiados

As obras estão divididas 
em cinco lotes de rodovias 
estaduais e serão tocadas por 
seis empresas. Os lotes estão 
agrupados da seguinte forma: 
Lote 01 (Região Metropolitana 
de Fortaleza); Lote 02 (Região 
de Itapipoca e Sobral); Lote 
03 (Região de Iguatu e Crato); 
Lote 04 (Região de Aracoiaba, 
Limoeiro do Norte e Quixe-
ramobim); e Lote 05 (Região 
de Santa Quitéria, Crateús e 
Tauá). Ao todo serão 86 muni-
cípios contemplados.

Para o presidente da Asso-
ciação dos Municípios do Es-
tado do Ceará (Aprece), Nilson 
Diniz, o Governo do Ceará age 
com responsabilidade e com-
promisso diante das necessida-
des dos municípios da Grande 
Fortaleza e Interior. Com a re-
cuperação das estradas danifi-
cadas pelas chuvas, ele aponta, 
o Estado colabora para o me-
lhor andamento do desenvolvi-
mento econômico de todas as 
regiões cearenses.

“As estadas são muito 
importantes para o desen-
volvimento dos municípios e 
quando o Estado investe mais 
de 100 milhões em estradas 
ele está levando uma infraes-

trutura importante é essencial 
para as nossas cidades. Temos 
muito que agradecer e que fa-
zer a nossa parte, gerando ren-
da para os municípios”, disse 
Nilson.

Investimento
O orçamento do programa 

inclui sinalização, pavimenta-
ção e revestimento asfáltico. O 
pacote abrange 28 segmentos 
de ligação a rodovias federais, 

Governo do Ceará lança pacote de investimentos 
para recuperação de 1,73 mil km de rodovias

trazendo mais facilidade de 
deslocamento entre diferentes 
localidades e mais segurança 
para o transporte de cargas.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Ceará, 
deputado estadual José Sar-
to, enfatizou que o equilíbrio 
fiscal garantiu ao Governo a 
estrutura necessária para or-
ganizar a logística de reparos 
diante dos problemas inespe-

O investimento para recuperação das estradas é superior a R$ 219,4 milhões. Serão
59 trechos recuperados dentro do prazo de seis meses

rados com o período chuvoso.
“Enquanto os demais es-

tados sofrem com a crise eco-
nômica, o Ceará dá exemplo 
de gestão anunciando inves-
timentos para levar desenvol-
vimento para os municípios 
cearenses. Todos os dias o 
Governo tem anunciado obras 
importantes, não só em es-
tradas, mas na Segurança, na 
Saúde e na Educação”.

Coordenadoria de 
Comunicação Social

Casa Civil
Governo do Ceará

<< INVESTIMENTOS Durante o evento, Camilo Santana destacou que o Governo vem fa-
zendo uma série de investimentos através do Ceará de Ponta a Ponta
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Inovação é um conceito 
que faz parte do vocabulá-
rio de todos que fazem as 
Farmácias Gentil. No últi-
mo dia 11, os empresários 
Rivaildon e Laércio Teles 
Braga inauguraram sua 
oitava loja, a Farmácia 
Gentil Conceito.

Conforme eles mes-
mo contam, “essa loja vai 
ofertar novos serviços na 
área de saúde, como exa-
me de prevenção (o Papa-
nicolau), com equipamen-
tos de última geração; e 
ampliar o atendimento de 
atenção à saúde”, respon-
deu Rivaildon.

A nova loja, localiza-
da no bairro São Miguel, 
com amplos espaços, tem 
um layout de apresenta-
ção dos produtos super 
moderno, mais ampla e 
com grande variedade de 
medicamentos e produtos 
para atender os clientes 
de maneira única. Além 
dos produtos já conheci-
dos, a nova unidade tem 
uma espaço da beleza 
mais amplo, onde as clien-
tes poderão usufruir da 
apresentação e demons-
tração desses produtos no 
próprio local.

Outro conceito trazido 
pelos irmãos Braga é o de 

drive-thru, sendo a primeira 
farmácia da cidade a ofere-
cer este serviço. “O cliente 
não precisará descer do 
carro para fazer seu pedi-
do, mas se descer vai ser 
muito bem recebido pelo 
conforto da loja, com amplo 
estacionamento”, comen-
tou Laércio.

A Farmácia Gentil é uma 
empresa regional, criada 
em 1980, por Rivaildon. Á 
época ele já tinha atuado 
como bancário, passado 
por uma indústria, mas foi 
na área farmacêutica que 
se encontrou. A tradição já 
vinha de berço. Seu pai, 
o senhor Gentil Braga de 
Sousa tinha uma farmácia, 
em Assaré, onde morava, e 
de lá sustentou toda família.

Decidido a entrar no 
mesmo ramo do pai, Rivail-
don comprou uma farmá-
cia e começou a trabalhar, 
como ele diz. “Visitei mé-
dicos, comércios, amigos 
e fui fazendo a clientela. 
Naquela época, as farmá-
cias mantinham seus me-
dicamentos em armários, 
fechados e os donos de far-
mácias esperavam o cliente 
vir à loja. Eu fui até o clien-
te”, conta.

Em quase 40 anos de 
atuação, a nova loja marca 

o momento de expansão 
da empresa e vem brindar 
todo pioneirismo pleiteado 
pela família Teles Braga. 
“Escutamos muitas vezes 
‘farmácia não é pra vender 
essas bugigangas não, 
que não é boutique, não’ 
e continuamos. Inovamos 
em vários pontos, antiga-
mente cumpriam horário 
inglês, fechando para al-
moço e no domingo. Co-
meçamos a abrir às 7h e 
fechar apenas às 22h. em 
seguida, começamos a 
funcionar no domingo. E 
também inovamos com a 
primeira farmácia 24h do 
Ceará”, relatou Laércio.

Felizes com as conquis-
tas, eles esperam expan-
dir mais e mais a atuação 
da marca, levando sempre 
muitas novidades, produ-
tos de qualidade, com a 
qualidade de atendimento 
já reconhecida. “Temos a 
alegria e a satisfação de 
ter nossos clientes como 
uma família e queremos 
sempre estar firmes no 
propósito de servir a popu-
lação do nosso Cariri, le-
vando saúde e bem estar, 
além de um atendimento 
diferenciado de nossos 
colaboradores”, finalizou 
Rivaildon Braga.

Crato ganha a “Farmácia Conceito do Grupo Gentil”

<< FARMÁCIA CONCEITO na entrada da cidade do Crato - Av. Perimetral Dom Francisco 
com Av. Padre Cícero

<< FAMÍLIA GENTIL ao centro Rivaildon Teles Braga e familiares

<< A ENTREGA da nova Farmácia Gentil nas palavras de Laércio Teles que disse do esfor-
ço do grupo para montar uma farmácia moderno, confortável e bonita.

<< ATENDIMENTO  Ana Cleide, a gerente executiva da Farmácia Conceito, disse da sa-
tisfação do grupo com a nova farmácia que prestará os melhores serviços a sua clientela.

<< MÉDICO e vice prefeito do Juazeiro Giovani Sampaio que prestigiou o novo empreendimen-
to, ocasião onde ouviu o propósito do grupo Teles Braga em montar uma farmácia nos mesmos 
molde na cidade de Juazeiro do Norte.

<< PREFEITO do Crato José Ailton Brasil em suas palavras enalteceu as iniciativas dos irmãos 
Rivaildon e Laercio Teles pelo inovador empreendimento e o constante crescimento da Rede 
de Farmácias que se dissemina e se populariza por toda a região do Cariri.

Gentil
farmácias

mais opção por sua saúde
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A Câmara de Vere-
adores de Juazeiro do 
Norte encerra o primei-
ro semestre legislativo 
de 2019 com balanço 
positivo e uma econo-
mia superior a R$ 1,3 
milhão. A Mesa direto-
ra eleita para o biênio 
2019-2020 que tem 
como presidente o ve-
reador Darlan Lobo tem 
conduzido os trabalhos 
de forma transparente e 
austera.

Para Darlan esse 
resultado foi possível 
graças a organização 
das contas da Casa, o 
enxugamento de cargos 
e o gasto somente com 
o essencial. O presiden-
te destaca a importân-
cia do trabalho transpa-
rente, com a realização 
da prestação de contas 
feita por ele mensal-
mente em Plenário, ga-
rantindo acessibilidade 
de informação e a boa 
aplicação dos recursos.

Os 21 vereadores 

eleitos e os quatro su-
plentes que assumiram o 
mandato neste período le-
gislativo têm participado 
intensamente da vida da 
cidade, seja acompanhan-
do as ações do executi-
vo, sugerindo e cobrando 
melhorias, apresentando 
projetos e debatendo te-
mas de relevância para o 
município.

Na produção legislativa 
foram mais de mil Reque-
rimentos encaminhados a 
diversas entidades, cobran-
do respostas e pedindo pro-
vidências para problemas 
solicitados pela população. 
E quase 7 mil Requerimen-
tos encaminhados ao Exe-
cutivo municipal, pedindo 
melhorias para a cidade, 
pelos 25 vereadores que 
passaram pela Casa no pri-
meiro semestre deste ano 
legislativo.

Os vereadores também 
discutiram temas impor-
tantes em Audiências Pú-
blicas como: a Reforma 
da Previdência, o corte de 

verbas para universidades, 
o uso das calçadas por ba-
res e restaurantes, dentre 
outros.

Na aplicação dos recur-
sos, a transparência tem 
sido a máxima do Presi-
dente Darlan Lobo, que se-
gue fazendo a prestação de 
contas mensal em Plená-
rio, sempre apresentando 
saldo positivo em caixa. O 
que permitiu que a Câmara 
também pagasse, no último 
mês de junho, a primeira 
parcela do décimo terceiro 
salário a todos os servido-
res da Casa, num valor de 
R$ 395 mil. O presidente 
Darlan Lobo também tem 
dado continuidade a cons-
trução da nova sede.

No site oficial do Po-
der Legislativo é possível 
acompanhar toda a pro-
dução legislativa dos ve-
readores, ouvir as Sessões 
Plenárias em tempo real, 
acompanhar as prestações 
de contas e sugerir por 
meio de vários canais de 
contato.

Câmara de Juazeiro apresenta balanço com economia de mais de
R$ 1,3 milhão no primeiro semestre

PLENÁRIO do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte

Os resultados obtidos nas 
últimas análises do Sistema 
Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará 
(Spaece) entre 2016 e 2018, 
revelaram boas projeções 
nos níveis de proficiência na 
aprendizagem dos alunos de 
2º, 5º e 9º ano da rede pública 
municipal de ensino em Jua-
zeiro do Norte.

Na análise que avaliou os 
níveis de proficiência de leitu-
ra de 2.140 alunos de 2º ano, 
59,07% deste total alcançou 
a margem verde escura, indi-
cando resultado favorável em 
nível desejado, o mais alto da 
projeção. Na escala do Spaece 
Alfa que mensura o percentual 
da aprendizagem com foco na 
leitura, o município avançou 
3 pontos, passando de 158,9 
em 2017, para 161,6 no ano 
seguinte. “São alunos que es-
tão hoje no 3º ano com todas 
as competências e habilidades 
necessárias para a alfabetiza-
ção”, destaca a coordenadora 
pedagógica e de formação da 
Secretaria de Educação de Ju-
azeiro do Norte, Socorro José 
de Sousa.

O sistema também obser-
vou neste mesmo período, o 

percentual de desenvolvimen-
to das competências relacio-
nadas às disciplinas de língua 
portuguesa e matemática entre 
estudantes de 5º e 9º ano. Em 
relação ao comparativo na pro-
ficiência em língua portuguesa 
dos estudantes de 5º ano, foi 
verificado um aumento de 11,6 
pontos.

Já os resultados relativos 
aos índices do 9º ano mostram 
crescimento progressivo do 
nível de proficiência, tanto em 
língua portuguesa, como ma-
temática, com destaque para 
esta última, no qual foi cons-
tatada uma evolução de 8 pon-
tos percentuais, contrapondo a 
tendência de queda nos anos 

anteriores nesta disciplina den-
tro da rede e nos demais muni-
cípios avaliados.

Para o secretário municipal 
de Educação Interino, Nildo 
Rodrigues, o resultado exige 
que todos repactuem metas e 
responsabilidades pela con-
tinuidade do avanço. “Nesse 
sentido, é essencial persistir na 
política implantada na rede. O 
nível de proficiência alcança-
do nos anos avaliados aponta 
que estamos no caminho certo 
e que podemos avançar mais” 
acrescenta.

O Prefeito Arnon Bezerra, 
desde o início da administra-
ção municipal, tem colocado 
a Educação como uma de suas 

grandes prioridades e desafios 
permanentes, em diversos as-
pectos, desde a qualificação, 
capacitação dos professores, 
ao crescimento dos índices e 
melhoria na estrutura das es-
colas, no que pretende avançar 
de forma mais intensificada a 
partir de agora. Recentemente 
anunciou a reforma de mais 
escolas, sete delas já reforma-
das. Além disso, é importante 
destacar o avanço da educação 
em tempo integral, melhores 
condições de transporte esco-
lar, fardamento, e a climatiza-
ção das unidades, que deverá 
ser encaminhada a partir das 
reformas efetivadas nos esta-
belecimentos de ensino.  

Juazeiro do Norte evolui desempenho na 
avaliação da educação básica do Ceará

Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

Os servidores de Barba-
lha poderão ser beneficiados 
através da formação e capa-
citação. Foi firmado convê-
nio entre a Estácio de Jua-
zeiro do Norte e a Prefeitura 
Municipal de Barbalha, que 
oferecerá descontos de 50% 
para ingressar na Instituição.

 A parceria será para os 
servidores municipais e seus 
dependentes com bolsas ex-
clusivas, exceção apenas 
para o curso de Medicina. O 
vestibular será realizado no 
dia 20 de julho.

 O Prefeito de Barbalha, 
Argemiro Sampaio, destaca a 
importância dessa parceria, 
possibilitando mais qualifi-
cação para o funcionalismo, 
além de ser extensivo aos 
seus dependentes, com isso, 
dando mais possibilidade de 
inserção no mercado de pes-
soas cada vez mais capaci-
tadas, numa das instituições 
creditadas para promover o 
conhecimento na região.

 O convênio foi assinado 
através da Procuradoria da 
Prefeitura, com o procurador 
Marcelo Sampaio, e a gerente 
comercial, Greice Benetti, re-
presentando a Estácio.

 A instituição de ensino 
superior conta atualmente, 
em Juazeiro do Norte, com 
os cursos presenciais de 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Educação Física, Nutrição, 
Psicologia e Farmácia. Com 
o convênio, os servidores e 
dependentes que aderirem a 
esse importante convênio se-
rão beneficiados no municí-
pio com essa oportunidade.

 Essa parceria entre Está-
cio e Prefeitura tem o intuito 
de possibilitar aos servidores 
do município uma melhor ca-
pacitação profissional, além 
de qualificar os serviços junto 
à administração.

 Segundo a coordenação 
da instituição, esse percen-
tual de descontos terá reno-
vação a cada semestre, vin-
culado ao servidor. A bolsa é 
exclusiva para essa entrada 
de 2019.2.

 Além dos seis cursos pre-
senciais, a Estácio conta ain-
da com 74 cursos EAD, 19 
modalidades flex, além de 45 
cursos de pós-graduação. 

Convênio entre Estácio e Prefeitura 
de Barbalha beneficia servidores 
com descontos de 50% nos cursos

Por Elisângela Santos

<< ANÁLISE avaliou os níveis de proficiência de leitura de 2.140 alunos de 2º ano

PLENÁRIO

MESA DIRETORA
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