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Vantagens por cima de vantagens

às Lojas Zenir promovem
a FESTA

A diferença está na QUALIDADE

Um pé de MILHO em germinação

DESOLADOS: Balneário 
da nascente e hidrelétrica 
em completo abandono
O Balneário da 
Nascente até duas 
ou três décadas 
passadas teve seu 
tempo áureo quando 
havia frequência pela 
beleza e o encantos 
das águas puras das 
fontes. A Nascente foi 
contada mundo afora 
por Luiz Gonzaga em 
sua canção “Eu vou pro 
Crato.”  Nesta última 
foto, um pouco antiga, 
ao lado é possível 
ver os banhistas 

lotando o Balneário, 
numa demonstração 
de prazer e intensa 
alegria.  Infelizmente as 
últimas administrações 
municipais não 
atentaram para o 
valor e as riquezas do 
turismo no Crato que 
é um dos munícipios 
riquíssimo em fontes 
d’água jorrando do seio 
da serra.
É preciso ver que em 
Crato nada se produz 
principalmente em 
frutas e verdura e vira 
as costas para suas 
riquezas turística.

FOTO recente mostra a 
estado deplorável

Sonia Rolim é a primeira mulher 
no Ceará a apadrinhas  turma de 
soldados  - TG 0004 de Crato

A empresária Sonia Ro-
lim, por ser uma  valuntária 
partipativa das solenidade de 
formação de soldados do Tiro 
de Guerra 1004 de Crato, foi 
escolhida para apadrinhar essa 
turma de 2020. O anuncio foi 
feito na primeira formação dos 
novatos em solenidade no pátio  

do TG de Crato.
Sonia é a primeira mulher 

no Ceará a apadrinha uma 
turma de mulitares e diz estar 
muito feliz  com a deferência. 
Seu esposo Valdemir Correia e 
o amigo Francisco Pierre são 
personalidades que colaboram 
nas ações do TG.

Governo do Ceara entrega 1.200 notebooks 
a alunos destaque na região do Cariri

Foram contemplados com 
427 notebooks os estudantes 
atendidos pela Crede 18, do 
Crato. Na Crede 19, de Jua-
zeiro, foram selecionados 486 
estudantes. E para a Crede 20, 
de Brejo Santo, foram distribu-
ídos 289 notebooks.

“Estamos aqui por vocês e 
para vocês. Esse trabalho só 
se constrói porque temos esse 
foco na aprendizagem. Essa 
premiação é um compromisso 
do Governo do Estado com a 
educação. E já vemos os re-
sultados com tantos estudantes 
hoje ingressando nas universi-
dades. Nosso foco é justamen-
te permitir que vocês tenham 
uma vida mais justa e digna”, 
destacou Eliana Estrela, secre-
tária estadual da Educação.
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EDITORIAL

Como tudo muda O Mundo de 
muitas Marias

A corrupção política no Brasil
é de difícil solução

Como se faz um corruptos

 Durante anos ouvi dizer, que o 
ar do rio era prejudicial para a saú-
de: humidade, nevoeiros constantes, 
eram causadoras de graves lesões no 
aparelho respiratório.

Os “ricos” fugiam das margens 
do Douro, para morarem em lugares 
isentos de nevoeiro e da perigosa po-
luição citadina, onde havia “vapores” 
doentios, saturados de gasolina.

Só os pobres e a classe-media (que 
por vezes é mais necessitada que os 
pobres,) aceitavam viver na proxi-
midade do rio. Não pela beleza das 
margens ribeirinhas, mas por motivos 
económicos.

Na velha cidade, nas ruas e ruelas 
dos bairros típicos, as casas antigas, 
de granito, algumas brasonadas, eram 
habitadas por gente do povo: homens 
e mulheres, quase sempre sem educa-
ção, e alguns de duvidosa moral.

Nos últimos anos, com a invasão 
dos turistas. Turistas endinheirados 
e encantados pela beleza do antigo 
burgo, começaram adquirir casa-
rões: uns, transformaram-nos em 
hotéis; outros, em prédios de aparta-
mento de luxo.

Logo a elite – filhos daqueles 
que se refugiaram em zonas livres 
de nevoeiros matinais, – vendo es-
trangeiros a comprar casas antigas, 

apressaram-se a alugar ou adquirir 
moradias, junto ao rio e ruas, outrora 
degradadas! …

Como tudo isso é curioso e en-
graçado!...

Nos anos setenta, meu pai, que era 
proprietário de velha casa barroca, 
delapidada, foi intimado a destruí-la, 
no prazo de três meses.

Como não tinha recursos de a res-
taurar, nem meios económicos para a 
destruir, não teve outro remédio, de-
pois de argumentar – perante as auto-
ridades, – que era prédio barroco, de 
grande valor arquitetónico a vende-la 
ao desbarato Quem a comprou não a 
destruiu… As ruínas só eram perigo-
sas se meu pai fosse proprietário! …

Decorrido décadas, passei por ela 
e fiquei pasmado: estava bonita!: la-
vadinha e pintadinha! ….

Interroguei mulher, que passava, e 
fiquei a saber, que fora adquirida pela 
Câmara, por ser casa muito antiga…

Outrora, os “ricos”, fugiam dos 
nevoeiros; e os “ pobres” viviam nos 
bairros antigos e zonas ribeirinhas. 
Agora, os “pobres”, mudam-se para a 
preferia; e os “ricos, habitam o centro 
e zonas típicas.

Como tudo muda! … Como o 
parecer se modifica consoante a épo-
ca… e o interesse das minorias….

Hoje, Dia Internacional da 
Mulher, muitas mulheres aflo-
ram à nossa frente com a lumi-
nosidade de estrelas de primeira 
grandeza. Aflorar, no caso, são 
significa somente surgirem como 
vultos que chegam e logo vão 
embora.

Significa ficarem no presen-
te ou no perpassar de gerações 
e gerações, porque marcam ou 
marcaram épocas, através de 
gestos memoráveis e feitos inde-
léveis.

De fato, viveram no mundo, 
através dos séculos, mulheres 
extraordinárias. Elas foram e são 
muitas. Incontáveis até. Cada 
uma, em sua época e em seu 
espaço, tornou-se única,famosa 
e inesquecível. De Maria de Na-
zaré a Maria da Penha, muitas 
outras Marias chamaram a aten-
ção do mundo. E aqui tomamos 
Maria como sinônimo de mulher.

Talvez, na mente de cada 
um de nós , nenhuma mulher 
foi mais heroica do que a nossa 
própria mãe. No recinto silencio-
so da nossa mente, a sua figura 
nunca perde a grandeza. Porque 
já, a partir da gestação, a mãe 
fica muito perto da sua cria. .

O filho passa a ser o maior 
significado da sua vida e, por 
ele, ela será capaz de qualquer 
bravura. Chega ao martírio, às 
vezes. A mulher foi feita de uma 
composição mágica que mistura 
a força do instinto maternal com 
as sutilezas do egoísmo e da re-
núncia..

Mulheres que não foram 
mães biológicas, tornaram-se 
mães adotivas ao desenvolve-
rem o instinto protetor, comum 
a todas elas. Assumem para si 
causas alheias, dedicando suas 
vidas aos carentes e desprote-
gidos. É a busca pela igualdade 
social em suas várias dimensões 
e pela paz nas famílias.

A candura natural de uma 
mulher tanto a aproxima de uma 
divindade, que não se concebem 
os impertinentes rompantes de 
machistas e misóginos que ain-
da se impõem pela força e pela 
truculência. Não é possível viver 
em sociedade, se a força física 
do homem continua a massacrar 
mulheres no mundo inteiro.

Antes de elevar a todas as 
mulheres os louvores que elas 
merecem, solidarizamos-nos 
com a sua causa e com a defe-
sa dos seus direitos. Ao mesmo 
tempo, repudiamos a violência 
doméstica, clamando por leis 
mais rigorosas e penalidades ca-
pazes de amedrontarem agres-
sores covardes e totalmente des-
preparados para o convívio em 
sociedade.

Manchete do jornal o Liberal: A ju-
íza da 2ª Vara Judicial de Nova Odes-
sa, Michelli Vieira do Lago Ruesta 
Chanaman, aceitou a denúncia do 
MP (Ministério Público) contra dois 
secretários da prefeitura e dois ex-ser-
vidores que teriam agido junto com o 
prefeito Benjamin Bill Vieira de Sou-
za (PSDB) para desviar R$45.178,10 
dos cofres públicos e beneficiar o as-
sessor de gabinete e amigo de infância 
do prefeito, Divair Moreira.”

A matéria acima serve de ilustra-
ção para mostrar o quadro  de corrup-
ção em que se encontra o país, onde as 
irregularidades com o dinheiro públi-
co não cessam de ocorrer.

Todos sabem que o país está re-
pleto de desonestos públicos. E a 
perspectiva de minimizar a situação 
não é nada promissora, tal é a au-
dácia criminosa de agentes públicos 
em persistir na irregularidade graças 
à leniência  de nossa legislação pe-
nal, que facilita a liberdade em pouco 
tempo dos criminosos.  

Vejam por exemplo o caso emble-
mático do ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, condenado, em 2017, a 14 anos 
e 10 meses pelos crimes de lavagem 
de dinheiro e associação criminosa, 
que agora está sendo contemplado, de 
acordo com parecer favorável da Pro-
curadoria-Geral da República (PGR), 

com a progressão para o regime se-
miaberto por ter cumprido em regime 
fechado a fração  da pena necessária 
para a obtenção do benefício.

Realmente, o país é um santuá-
rio de desonestos públicos, prote-
gidos pela benevolência legal, que 
não exige o cumprimento integral da 
pena de perda de liberdade do agen-
te público infrator.  

A corrupção está institucionaliza-
da no país e enriquece muita gente. A 
corrupção  permeia os Três Poderes 
da República e assim será eternamen-
te porque não temos um órgão, isento 
de controle político, capaz de varrer a 
corrupção das instituições.

Eu duvido que exista político que 
não se beneficie da coisa pública. Uns 
se beneficiam com menos e outros 
com mais, mas se beneficiam.  Basta 
ver a farra do dinheiro público circu-
lando nos gabinetes de parlamentares 
sob todas as formas: empreguismo, al-
tos salários, mordomias, viagens mas-
caradas de “a serviço”, “rachadinha” 
como a que enquadrou o senador Flá-
vio Bolsonaro, quando era deputado 
estadual da Alerj etc.

O brilhante jornalista de todos os 
tempos, Nelson Rodrigues, deixou 
cunhada esta pérola: “Eu me nego a 
acreditar que um político, mesmo o 
mais doce político, tenha senso moral.”

Vou-vos contar uma histó-
ria. História verídica, segundo 
a senhora que macontou, ocor-
rida com familiar, que esteve 
preso.Não é alegre, nem tem 
fim feliz, mas serve para veri-
ficar como nasce um corrupto.
Alberto (nome fictício,) era um 
jovem que nasceu no seio de fa-
míliacristã.   A   mãe,   profun-
damente   católica,   educara-o   
dentro   dos   parametros   do 
catolicismo. Certa ocasião, o 
rapazinho, ao regressar do co-
légio, encontrou, na rua,porta-
-moedas, com dinheiro – quantia 
insignificante.Ao chegar a casa, 
abeirou-se da mãe, e entregou-
-lho. Esta, depois e verificar o 
conteúdo, disse-lhe:- Alberto: 
não devemos ficar, com nada 
que não seja nosso. É feio e pe-
cado. Vai, e entrega-o na polícia 
ou lança-o num marco postal.
Assim fez.Entretanto   o   jovem,   
cresceu;   e   empregou-se   na   
firma   onde   o   pai trabalhava.
Feito curto estágio, o patrão – 
que era paternalista, – resolveu 
entregar-lhe o cargo de compra 
de material, já que seu pai e avô, 
sempre foram trabalhadores ir-
repreensíveis e honestíssimos.
Alberto, seguindo a norma da 
casa, pedia três orçamentos, 
levava-os ao chefe de contabi-
lidade, que escolhia. Por vezes, 
este, solicitava-lhe uma ou duas-
facturas de artigos diferentes do 
que comprava. Dizia-lhe que era 
para acertar, as verbas, que dis-
punha.Tudo corria bem, até que 
colegas da contabilidade vieram 
ter com ele, propondo-lhe um “ 
negócio”.“Negócio” que todos 
faziam e que todos lucravam: 

compravam produtos:canetas 
permanentes, livros, discos, 
etc.…. etc. e pediam faturas de : 
papel de máquina e “químicos”.
Alberto hesitou, quis dizer que 
não, mas era tímido, além disso 
os colegas eram-lhe superiores 
hierárquicos. Contrariado, ce-
deu. Para ele, ficou apenas um 
dicionário de português (!)… 
…O tempo correu…Até que a 
secretaria fez requisição de pa-
pel. Não havia em stock. O fato 
foi levado ao patrão, que man-
dou chamar o Alberto.Logo o 
mais astuto da contabilidade, 
declarou:- “Quem vai falar, sou 
eu.”Não conheço o que disse. 
Sabe-se que ao sair do gabine-
te, declarou:- “Tudo resolvido. 
O que é preciso é ter lábia. Se 
fosse o rapaz, metia os pés pe-
las mãos, e todos ficávamos mal.
Alberto respirou fundo, e rezou 
à virgem por não ter sido desco-
berto.Mas…pouco  tempo  de-
pois,   fornecedor  habitual   da   
firma,   disse-lhe   àpuridade:

- “ Você pode ganhar muito,  
de forma legal. Peça dois  or-
çamento e depois,  mostramos  
Eu  elaboro   um  mais  bara-
to.  Dou-lhe  três  por cento  ou  
dez,conforme os lucros. Alberto, 
que era extremamente escrupu-
loso e honestíssimo. Cedeu…
Assim se fez corrupto…

Escrito por Humberto Pinho da 
Silva
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CRÔNICA

Respeito às diferenças
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SECRETARIA DO TURISMO - 
SETUR
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     Torna público que requereu à Autarquia de 
Meio Ambiente de Juazeiro do Norte - AMA-
JU a Renovação de Licença de Instalação para 
Projetos Urbanísticos e Paisagísticos Diversos 
(Construção do Teleférico) na cidade de Juazei-
ro do Norte, sendo a Estação Romeiros (Baixa) 
situada a Avenida do Agricultor, nº 200, Bairro 
Centro e a Estação Horto (Alta), localizada a 
Rua dos Pombos, S/N, Bairro Horto. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas de Instruções de Licenciamento da 
AMAJU.

Foram contemplados com 
427 notebooks os estudantes 
atendidos pela Crede 18, do 
Crato. Na Crede 19, de Jua-
zeiro, foram selecionados 486 
estudantes. E para a Crede 20, 
de Brejo Santo, foram distribu-
ídos 289 notebooks.

“Estamos aqui por vocês 
e para vocês. Esse trabalho 
só se constrói porque temos 
esse foco na aprendizagem. 
Essa premiação é um compro-
misso do Governo do Estado 
com a educação. E já vemos 
os resultados com tantos es-
tudantes hoje ingressando nas 
universidades. Nosso foco é 
justamente permitir que vocês 
tenham uma vida mais justa e 
digna”, destacou Eliana Estre-
la, secretária estadual da Edu-
cação.

Gratidão
Exemplo desse bom resul-

tado é a estudante universitária 
Lara Maria de Souza, 19, ex-
-aluna da Escola Balbina Via-
na Arrais. Ela atualmente cursa 
Direito. “Tenho um sentimento 
de gratidão muito forte no meu 
coração neste momento, tan-
to pelo notebook, quanto pelo 
que vivi na escola onde con-

Governo do Ceará entrega 1,2 mil notebooks 
para alunos de destaque na região do Cariri

cluí meu Ensino Médio. Por 
isso, a mensagem que deixo é 
que acreditem no potencial de 
vocês e aproveitem as opor-
tunidades e políticas públicas 
ofertadas para vocês”, sugeriu 
aos colegas estudantes.

Aluno de farmácia, Edmun-
do Fonseca Moares, 19, exibia 
com orgulho o reconhecimen-

to. “Isso que carrego agora é 
um grande incentivo. Vai me 
ajudar demais esse equipamen-
to, porque até então eu precisa-
va dividir meu tempo de estu-
do com a minha irmã, que era 
a única lá em casa que tinha 
um”, comemorou o ex-aluno 
da Escola Simão Ângelo, de 
Penaforte.

A audiência pública para 
debater o enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres reu-
niu um público plural, dentre 
jovens estudantes, militantes 
do movimento feminista e 
gestoras, que juntas, bradaram 
em uma só voz “Basta de vio-
lência contra nossos corpos e 
mentes, nos queremos vivas e 
livres”. O ato que reuniu 550 
pessoas na tarde desta terça-
-feira (10), no Memorial Padre 
Cícero, em Juazeiro do Norte, 
faz parte da Campanha “Mu-
lheres: Por mais Liberdade, 
Por mais Respeito, Por mais 
Igualdade”, promovida pela 
Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e 
Direitos Humanos (SPS).

“A política da mulher é 
muito nova, ela só começou 
efetivamente em 1969, de 
lá até aqui nós temos traba-
lhado persistentemente para 
desconstruir esse pensamento 
machista e patriarcal que ten-
ta nos desqualificar tanto na 
vida pública, como na vida 
privada” ressalta a titular da 
Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres 
e Direitos Humanos, Socorro 
França, que também destacou 
a construção da Casa da Mu-
lher Cearense tanto na Região 
do Cariri como em Sobral e em 
Quixadá. Nós, enquanto ges-

toras, estamos dando um salto 
na construção de políticas para 
as mulheres cearenses”, frisou 
a secretária.

Militante do movimento 
feminista há mais de 30 anos, 
Mara Guedes fala da impor-
tância da luta pela dignidade 
das mulheres. “A militância 
me ensinou que quanto mais 
nós lutamos, mais necessida-
de nós temos de lutar. O que 
aprendi durante esse tempo é 
que a persistência é nossa alia-
da nesta luta que é diária e não 
pode parar nunca”, atesta elas, 
que também integra o Con-
selho dos Direitos da Mulher 
Cratense e assessora as Políti-
cas para a Mulheres do Crato.

“Esta audiência é a cul-

minância de diversas outras 
ações que temos desenvolvi-
do em nosso município para 
combater a violência contra a 
mulher, a exemplo da Patrulha 
Maria da Penha, que tem sido 
extremamente importante para 
combater agressões e reinci-
dência da violência. Nós não 
paramos por aqui, esse mo-
mento é para dizer a população 
do Cariri que estamos juntos, 
de mãos dadas para garantir 
justiça e dignidade as mulhe-
res” expôs o prefeito de Jua-
zeiro do Norte, Arnon Bezerra.

 
Patrulha Maria da Penha
A Patrulha Maria da Pe-

nha é um projeto pioneiro no 
Ceará e atua na prevenção e 

Enfrentamento a violência contra as mulheres: audiência 
pública reúne mais de 500 pessoas em Juazeiro do Norte

no combate à reincidência da 
violência contra a mulher com 
medida protetiva. A patrulha é 
feita por 16 guardas civis mu-
nicipais, que foram capacita-
dos para atendimento humani-
zado às mulheres em situação 
de Violência e a devida condu-
ção do agressor à Delegacia da 
Mulher. Atualmente, são aten-
didas 147 mulheres no municí-
pio de Juazeiro do Norte.

“Nós temos feito um traba-
lho minucioso, alcançando a 
confiança das mulheres e atu-
ando para evitar a reincidência 
da violência. Conversamos 
e encorajamos para que elas 
tenham força e auto estima e 
entendam que a vida de cada 
uma delas i

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

O que pode ser bom para um pode ser ruim para outro. Quando 
submetemos dois produtos a uma mesma experiência podemos 
ter resultados diferentes e até opostos. Observe o ovo e da 
batata, coloque os dois para cozinhar e veja que o ovo que era 
mole fica duro e a batata que era dura fica mole. Pois assim são 
as pessoas, também podem passar pela mesma experiência 
com resultados diferentes e até opostos, uns se fortalecem e 
outros se fragilizam.
Hoje se enfoca o respeito às diferenças de gênero, raça e 
religião. No entanto igualmente importantes são as diferenças de 
sensibilidade, preferencias, aptidões, forma pensar, ser e viver, 
ou seja, do ser humano em seu universo de particularidades. 
E todos são igualmente necessários em uma sociedade, tanto 
precisamos dos que têm aptidões para as letras, como dos que 
têm aptidões para os números.
Recentemente ouvi um psicólogo falar da importância das 
dificuldades para a formação de pessoas mais resistentes para 
enfrentar os desafios da vida. No entanto ouvi também um 
psiquiatra falando da depressão como resultado de dificuldades 
que o individuo não estava preparado para enfrentar. As 
dificuldades talvez sejam como um remédio que tanto mata como 
cura, tanto pode fortalecer como adoecer a pessoa. Portanto 
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diferentes cada um com sua natureza, em seu caminho, no seu 
tempo. RESPEITE.
A falta do respeito adoece a alma. A depressão ainda é 
considerada a doença do século e continua matando. A pessoa 
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E acredite  amor e respeito é como saúde, nunca é demais, o 
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Olha a diferença!
Sim, a diferença está na seriedade, no profissionalismo e na verdade que publicamos
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<< Aluno de farmácia, Edmundo Fonseca Moares, 19, exibia com orgulho o reconhecimento de seu Notebooks

Imprensa Governo do Ceará

<< A Patrulha Maria da Penha é um projeto pioneiro no Ceará e atua na prevenção e no combate à reincidência
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Mais de 42 mil postos de 
saúde espalhados pelo país 
são capazes de atender 90% 
dos casos de coronavírus. Es-
tudos indicam que a grande 
maioria dos casos de Covid-19 
são mais leves e poderiam ser 
atendidos nesse nível de aten-
ção. A população pode buscar 
os serviços quando apresentar 
os sintomas iniciais do vírus, 
como febre baixa, tosse, dor 
de garganta e coriza. Para 
isso, o Ministério da Saúde 
está reforçando ainda mais 
a capacidade assistencial da 
Atenção Primária durante a 
emergência do coronavírus.

Para o secretário executi-
vo do Ministério da Saúde, os 
serviços na Atenção Primária 
estão preparados para enfren-
tar a epidemia de coronavírus. 
“A priorização da Atenção 
Primária pelo ministro Luiz 
Henrique Mandetta foi acerta-

da e deixou o país mais forte 
para enfrentar a circulação do 
coronavírus no Brasil”, desta-
cou João Gabbardo.

Uma das ações de reforço 
na Atenção Primária é a alte-
ração de alguns critérios do 
Saúde na Hora para facilitar a 
adesão dos municípios ao pro-
grama que estende o horário 
de atendimento dos postos de 
saúde. Atualmente, cerca de 
1.520 postos de saúde já par-
ticipam do programa, em 238 
municípios. Com a nova me-
dida, a pasta pretende ampliar 
o horário de funcionamento 
em mais de 6,7 mil unidades 
(5,2 mil a mais) em cerca de 
1,5 municípios, ampliando a 
cobertura de atendimento para 
mais de 40 milhões de pesso-
as. Para financiar a iniciativa, 
o Ministério da Saúde dis-
ponibilizou cerca de R$ 900 
milhões que serão repassados 
aos municípios de acordo com 
a expansão da epidemia.

A secretária substituta de 
Atenção Primária à Saúde, 
Caroline Martins, reforçou 
que a pasta dará prioridade à 

90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde

homologação de municípios 
que já possuem casos confir-
mados de coronavírus, “Neste 
momento serão priorizadas 
as regiões em que identifica-
mos uma possível expansão 
da epidemia, em que os casos 

de coronavírus apresentam 
maior circulação e podem au-
mentar significativamente”, 
explicou.

Agora, as unidades que 
contam com uma ou duas 
equipes de Saúde da Família 

(ESF) também poderão aderir 
ao programa. Antes, as uni-
dades precisavam ter, no mí-
nimo, três equipes para fazer 
parte e receber mais recursos 
federais. Também não será 
mais necessária a presença 

do gerente nessas unidades. 
A escolha ficará por conta do 
gestor local. Nessa modalida-
de, os municípios receberão 
R$ 15 mil/mês adicionais por 
posto de saúde, como incenti-
vo do Ministério da Saúde.

C Ã M A R A  M U N I C I PA L  D E 
JUAZEIRO DO NORTE

176anos

24 de março
       Aniversário de
 Padre Cícero

24 de março

U m a  H o m e n a g e m :

O presidente do Legislativo de Juazeiro do Norte, 
Darlan Lobo, em nome dos demais vereadores, celebra 

os 176 anos de nascimento do Padre Cícero Romão 
Batista. Toda a cidade está em festa pelo nascimento 

do seu santo fundador. Padre Cícero, obrigada por 
todas as bênçãos sobre o povo juazeirense! 

Darlan Lobo 
Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte

Asscom Ministério da saúde

<< Toda equipe do Ministério da Saúde está mobilizada junto aos Governos e Prefeituras orientando nos cuidados para prevenção 

24
TERÇA-FEIRA

 Anos do Padre Cicero Romão Batista176
 Parabéns ao povo religioso de Juazeiro do Norte
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Inaugurada em 04 de de-
zembro de 1938, a Usina Hi-
drelétrica do Crato localizada 
no Rio Batateira hoje está rele-
gada ao abandono e para mui-
ta gente que frequenta o Bal-
neário da Nascente, que não 
imaginam a importância que 
deveria ser histórica dessas ru-
ínas, e suas influências na vida 
social e econômica da cidade 
quando de sua inauguração.

Huberto Cabral relembra 
que na década de 1910, o pro-
cesso de iluminação pública 
ocorria por meio de lampiões, 
e no seu livro “Crato – Evo-
lução Urbana e Arquitetura, 
1740-1960”, Waldemar Ar-
raes relata que em março de 
1920 foi inaugurada na cidade 
uma usina geradora de eletri-
cidade montada pela empresa 
“A. Costa & Meyer LTDA”, 
do Rio de Janeiro que teve as 
obras iniciada em agosto de 
1919, e teria sua força motriz 
impulsionada por uma caldeira 
a lenha. Com essa usina o Cra-
to viu suas ruas e praças ilumi-
nadas das 18:00 a meia noite, 
as obras foram conduzidas 
por Audálio Costa e Picanço, 
e teve como principal entrave 
a dificuldade no transporte do 
maquinário, uma vez que a es-
trada de ferro ainda não havia 
chegado ao Crato, e o transpor-
te do enorme maquinário ocor-
reu por força animal, carro de 
boi e burros do ponto final da 
Estrada de Ferro de Baturité, 
que à época viria até Aurora e 
Ingazeira, até Crato.

A década de 1930 entrou 
mostrando que a iluminação 
do Crato provinha de suas 
matrizes de energia, e sabe-
dor desse anseios, o então 
prefeito Filemon Fernandes 
Teles(1884-1977) deu início 
a um processo de empréstimo 
de mil contos de réis junto à 
Caixa Econômica Federal, que 
teria entre as diversas finali-
dades, a construção de uma 
Usina Hidrelétrica,  utilizando 
a força das águas do Rio Ba-
tateiras que impulsionaria ge-
radores e proveria a cidade de 
uma boa iluminação, atenden-
do assim aos anseios gerais do 
povo do Crato, principalmente 
do empresariado que desejava 
expandir suas fábricas e neces-
sitava de mais força elétrica.

A usina foi montada em 
prédio planejado especifica-
mente para esse fins, com tu-
bulações e galerias subterrâne-
as. Um projeto  muito arrojado 
para a época porém de capaci-
dade limitada, é tanto que tinha 
dois grandes grupos geradores 

para reforçar a energia forneci-
da da nascente.

Anos depois, após muita 
luta, chegou ao Cariri a ener-
gia da Usina de Paulo Afonso 
gerada pelas águas do Rio São 
Francisco com capacidade ili-
mitada para iluminar o Cariri e 
todo o Ceará.

Após a inauguração da Cel-
ca – Companhia Hidrelétrica 
do Cariri que recebia energia 
distribuída pela CHESF Com-
panhia Hidrelétrica do São 
Francisco, em 28 de Dezembro 
de 1961, a usina da nascente 
continuou funcionando du-
rante alguns anos, fornecendo 
energia para alguns bairros 
mais próximos, até ser desati-
vada definitivamente. Com a 
desativação da usina o Local 
passou a ser ponto de diver-
são da cidade, de dia para as 
famílias que iriam desfrutar 
das águas do rio que saiam das 
turbinas, e a noite para os bo-
êmios, pois notória foi a fama 
dos banhos na nascente, e nas 
crônicas e memórias cratenses 
registra-se inclusive as aven-
turas do famosíssimo Nelson 
Gonçalves no balneário, acom-
panhado das moças da boate da 
Glorinha.

Situação Atual
O prédio hoje encontra-se 

em decadência, estado de ru-
ínas, como é possível ver nas 
fotos e apesar das muitas pro-
messas feitas até hoje, nada 
foi feito pela urbanização do  
entorno e nem pela estrada de 
acesso ao local.

O Balneário da Nascente 
é um desalento para uma ci-
dade apregoada como Capital 
da cultura e turística do sul do 
Ceará.

Muito se falou em décadas 
passadas que o município po-
deria criar no local um museu 
com as peças e a história de 
uma das primeiras hidrelétri-
cas do interior do Nordeste.

Hoje não mais existem os 
equipamentos e material usado 
na condução da energia para a 
cidade do Crato. Dos prédios 
restam os escombros com o 
telhado caído, portas e janelas 
foram retiradas, seu maquiná-
rio furtado em grande parte, e 
sua torre de distribuição, assim 
como o restante do local.

Fontes: Revista Itaytera 
n°28; Revista Hyhyté n°8; Ci-
dade do Crato – 1953- Irineu 
Pinheiro e J. de Figueiredo 
Filho; Crato – Evolução Urba-
na e Arquitetura, 1740-1960 – 
Waldemar Arraes; 
Rotary Club.

DESOLADOS: Balneário da nascente e 
usina hidrelétrica em completo abandono

DESTAQUE

ESPECIAL

O Balneário da Nascente 
até duas ou três décadas pas-
sadas teve seu tempo áureo 
quando havia frequência pela 
beleza e o encantos das águas 
puras das fontes. A Nascente 
foi contada mundo afora por 
Luiz Gonzaga em sua canção 
“Eu vou pro Crato.”  Nesta 
última foto, um pouco antiga, 
ao lado é possível ver os ba-
nhistas lotando o Balneário, 
numa demonstração de prazer 
e intensa alegria.  Infelizmen-
te as últimas administrações 
municipais não atentaram 
para o valor e as riquezas do 
turismo no Crato que é um 
dos munícipios riquíssimo em 
fontes d’água jorrando do seio 
da serra.

É preciso ver que em Crato 
nada se produz principalmen-
te em frutas e verdura e virar 
as costas para suas riquezas 
turística.
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Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

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

É presença constante no Cariri

Cantinho da Poesia

HORÓSCOPO PORTUGUES

Aline Maria

Não deixe que as 
pessoas te façam 
desistir daquilo que 
você mais quer na 
vida. Acredite. Lute. 
Conquiste. E acima 
de tudo, seja feliz!

Mande-nos uma foto que você tirou
e achou bonita que divulgaremos  

neste espaço.
Use nosso WhatsApp

(88) 99251 6009

FOTO DIVULGAÇÃO/SITE:  NO CORAÇÃO DE DEUS

Mande-nos uma foto bonita descrevendo um pouco sobre a 
fotografia que publicaremos nas edições impressas, no site, no 

twitter e no facebook da GAZETA DE NOTÍCIAS

Descrição: Encontro das águas do Rio Negro e Solimões na Amazonia.

ÁRIES - 21/03 A 20/04 Não deve questionar sentimentos, segu-
rança traz um dia feliz. Alguns acontecimentos e encontros poten-
ciam melhorias profissionais.
TOURO - 21/04 A 21/05 Está inseguro, procure definir bem os 
seus sentimentos e o terreno que pisa. Não deixe para amanhã o 
que pode fazer hoje.
GÉMEOS - 22/5 A 21/06 Controle a instabilidade emocional. 
Vai surgir na sua vida uma oportunidade que deve agarrar apenas 
se sentir preparado.
CÂNCER - 22/06 A 22/07 Tem limitações na vida sentimental 
,dúvidas aumenta. Questões importantes continuam sem solução.
LEÃO - 23/07 A 22/08 Dia muito movimentado, pode iniciar 
novo relacionamento. Use de toda a habilidade para lidar com 
questões económicas.
VIRGEM - 23/08 A 23/09 Entra numa fase positiva e de esco-
lhas na vida sentimental. Graças ao seu talento vai ultrapassar os 
mais diversos obstáculos.
LIBRA - 24/09 A 23/10 Está muito eficaz a resolver situações. 
Pode recuperar de um desaire económico ou encontrar uma situ-
ação profissional fixa.
ESCORPIÃO  - 24/10 A 22/11 No amor não chega estar só um 
apaixonado. Trate de imediato de pequenos problemas para que 
estes não se avolumem.
SAGITÁRIO - 23/11 A 21/12 Situações inesperadas vão 
levá-lo a reações extremas. Se procura trabalho aceite o 
que lhe propuserem.
CAPRICÔRNEO - 22/12 A 20/01 A conjuntura é marcada 
por fortes emoções. Possibilidade de modificações positi-
vas na vida profissional levando a novo rumo.
AQUÁRIO - 21/01 A 19/02 Atue de forma decidida, o tempo 
não está do seu lado. Pode tomar decisões estruturais para 
a sua vida.
PEIXE - 20/02 A 20/03 Dia sem evoluções ou respostas 
a seu gosto. Para conseguir evoluir no plano profissional 
apenas consigo.

Em reunião 
realizada na 
manhã desta 
q u a r t a - f e i r a 
(04), a Prefei-
tura de Juazei-
ro do Norte, 
representada 
pela secretária 
executiva da 
Saúde, Glau-

móvel de esterilização.
A Unileão disponibilizará 

os profissionais do curso de 
veterinária, bem como o hos-
pital veterinário da instituição 
para esse suporte, agregando 
o equipamento às atividades 
práticas do curso.

“Para a instituição é im-
portante que o nosso estudante 
esteja inserido nas principais 
demandas da sociedade. Nós 
estamos unindo a Universi-
dade com o poder municipal, 
somando esforços e conheci-
mento. Aceitamos o convite 
e juntos vamos fazer um tra-
balho excepcional”, destaca o 
reitor da Unileão, Jaime Ro-
mero.

A secretária executiva 
da Saúde, Glauciane Torres, 
agradeceu a parceria da Uni-
leão, reforçando que o equi-
pamento logo estará à disposi-
ção da população. “O prefeito 
Arnon Bezerra solicitou que 
a gente não medisse esforços 
para que o castramóvel pudes-
se cumprir a função ao qual 
se destina. Com o controle 
da natalidade desses animais 
conseguiremos dar melhor 
qualidade de saúde à nossa 
população”, ressalta.

Prefeitura de Juazeiro firma 
parceria com Unileão para 
funcionamento do castramóvel

O prefei-
to de Juazeiro 
do Norte, Ar-
non Bezerra, 
anunciou nes-
ta quinta-feira 
(12), que a 
homologação 
do concurso 
público para a 
Prefeitura Mu-
nicipal acon-

A Prefeitura aguarda o en-
vio do relatório final, com o 
resumo de todas as etapas do 
processo, pela banca organi-
zadora, CETREDE. Após o 
recebimento e análise desse re-
latório, uma nova reunião será 
realizada no dia 20 de março 
entre a Prefeitura e os repre-
sentantes dos aprovados para 
discussão das próximas etapas 
e elaboração do cronograma de 
atividades para cargos especí-
ficos, como guarda civil.

Prefeito Arnon Bezerra 
anuncia homologação do 
concurso para 30 de março

ciane Torres, firmou parceria 
com o Centro Universitário 
Doutor Leão Sampaio – Uni-
leão para funcionamento do 
castramóvel. Participaram da 
reunião o reitor da Unileão, 
Jaime Romero, e a coordena-
dora do curso de medicina ve-
terinária, Juliana Almeida.

O castramóvel é um veícu-
lo adaptado para realização de 
castração de cães e gatos e foi 
adquirido pelo Município no 
final de 2019 com recurso de 
emenda parlamentar.

A Prefeitura procurou a 
instituição para propor a par-
ceria devido a uma série de 
impedimentos legais que in-
viabilizam a Secretaria da 
Saúde de manter o funciona-
mento do equipamento, como 
a portaria 2.022/2017 do Mi-
nistério da Saúde, que afirma 
não estar incluído dentro das 
atividades de controle de zoo-
noses o controle em massa de 
populações de animais.

Além disso, a resolução 
962 do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária requisi-
ta uma estrutura de hospital 
veterinário e suporte técnico 
para o pré, trânsito e pós-ope-
ratório em caso de unidade 

tecerá no próximo dia 30 de 
março. 

A definição da data ocorreu 
após reunião realizada durante 
a manhã da quinta-feira entre o 
chefe de gabinete da Prefeitu-
ra, Nildo Rodrigues, o Procu-
rador Geral do Município, Mi-
cael François, a secretária de 
administração, Romênia Bote-
lho, a presidente da Comissão 
do Concurso, Cidália Quesa-
do, e nove representantes dos 
aprovados no Concurso.

Quantas histórias bonitas
Teve o trem em seu roteiro
Mas o descaso acabou
Com o trem de passageiro
Inda vejo o trem passar
Nos trilhos do meu lugar
Mas é apenas cargueiro.

Como não sentir saudades
Da vida no interior
Do trem que ia e voltava
Levando e trazendo amor
Do choro na despedida
Que havia em cada partida
Na face do sonhador.

Escuto um apito ao longe
É só imaginação
Pois nos trilhos da saudade
Balança meu coração
Em cada vagão lotado
A lembrança do passado
Sacode minha emoção.

As bancas das cafezeiras,
Bancos e bilheteria,
A sineta pendurada
Que no horário batia
Carreteiros de plantão
Disputavam na estação
Cada mala que descia.

Hoje as velhas estações
Testemunham a história
Da rede ferroviária
Que teve dias de glória
Conduzem nossa emoção
Quando apita a recordação
Sacolejando a memória.

Sou lua nova crescendo
Do Jeitinho que eu queria
Assim vou resplandecendo
Nos braços da poesia.

Minha cantiga de amor
Eu canto na lua cheia
Porque tenho meu barqueiro
Que me chama de sereia
Com ele cato conchinhas
Que o mar sacode na areia.

Em noite de plenilúnio
Eu dispenso meu colchão.
No alpendre, numa rede,
Eu me deito em meu sertão
Pra ver a lua surgindo
De prata à noite tingindo
Com seu mágico clarão.

Eu sou uma retirante
E da minha terra amante.
Foi numa lua minguante
Que deixei o meu rincão.
Caminhei léguas a fio
Senti sede senti frio
Mas venci o desafio,
E voltei pro meu sertão.

A lua é sua madrinha
Me disse mamãe um dia
Confirmou a minha tia
E acreditar me convinha,
Pois quem se chama Dalinha,
E foi no sertão parida,
É pra lua prometida
Reza a lenda do lugar.
Eu que não vou contestar!
Gosto de ser iludida.

Meu canto crescente
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Na estação da saudade

Cuidamos de sua
contabilidade enquanto
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