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Alguns grandes feitos do Governo
Bolsonaro, em menos de um ano:
1 - TÁ DANDO CERTO:
2 - O alinhamento histórico com as maiores potências do mundo, como EUA, só
tende a crescer. Ampliação do leque de
opções gerando concorrência e barateamento de produtos, empregabilidade
e desenvolvimento. O crescimento do
Brasil para brasileiros e para o mundo
incomoda o Foro de SP.
3 - Bernardo Kuster opina sobre a participação do Ministro da Educação e a
nova linha educacional que tem que ser
tomada pra quebrarmos o histórico domínio de imbecilizarão da população.
4 - Aprovou a MP do pente-fino do
INSS, que identifica irregularidades no
setor, podendo gerar economia de R$10
bilhões por ano ao país;
5 - Iniciou a construção de colégios militares, tendo como objetivo, um por cada
estado até o fim de seu mandato. Ensi-

no de reconhecida excelência diante dos
resultados nacionais e internacionais;
6 - Com as reformas aprovadas, quer
levar a descentralização do poder nas
mãos da união, permitindo maiores recursos financeiros aos Estados e municípios. Verdadeiros conhecedores dos
problemas de cada região;
7 - Abrirá a caixa-preta do BNDES. Terminou o ciclo de empréstimos bilionários a países que não podem cumprir
acordos com o dinheiro público, meramente para se manterem no poder;
8 - O Ministério de Direitos Humanos
vem enxugando milhões de reais com
gastos desnecessários, impedindo contrato de dezenas de milhões de reais
criptomoedas para índios. Identificação
de aeronaves destruídas que foram adquiridas via recursos públicos e atual- Leia mais ações do
mente abandonadas em aeroportos;
Goveno Bolsonaro na página 2

Fórum dos Conservadores do Ceará
será nos dias 20 e 21
de abril de 2020
em Fortaleza

C

onclamar todos os cidadãos do Estado do Ceará, à construir uma sociedade verdadeiramente Livre, Justa e
Conservadora. Visando apresentar como
seus principais eixos de luta a valorização social, moral, profissional e política
do cidadão de bem, como integração da
sociedade por meio de medidas econômicas, sociais e políticas sem caráter excludente e discriminatório. Buscamos reconhecer a pessoa como centro e razão
fundamental de todo o processo social,
econômico e político e, assim sendo, afirmar que o Estado deve estar sempre a
serviço da sociedade e não a sociedade a
serviço do Estado.

O Fórum é voltado para apresentação de projetos e palestra de conhecimento dos conservadores que possam
ajudar o desenvolvimento sustentátevel do Ceará e o do Nordeste. Bem
como dá apoio a estratégia política,
econômica e social do atual governo
de Jair |Bolsonaro.
Mais informações e inscrições no
site do Fórum:
https://megabureaupiaui.com.br/
forumconservadoresceara/
www.jornaldomacico.com

Municípios e suas
dependências
de credito
(Página 7)

Thiago Campelo é novo
prefeito de Aracoiaba

T

hiago Campelo (PDT) venceu as eleições
suplementares para ocupar o cargo de
prefeito de Aracoiaba neste domingo, 1º.
Cem por cento das urnas já foram apuradas.
O político disputava a vaga com Wellington
Edinho (PL), filho da ex-vice prefeita da cidade, Dona Bil, e irmão do cantor de forró Wesley Safadão. Campelo deve seguir à
frente do Executivo municipal até o fim de
2020, quando novas eleições serão realizadas em todo o Brasil.
(Página 3
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Alguns grandes feitos do Governo
Bolsonaro, em menos de um ano:
11 - Iniciou processo de digitalização de documentos do governo, gerando economia de
bilhões em poucos anos;
12 - Redução do número de invasões de terras,
sufocando o ativismo ideológico e criminoso de
tais irresponsáveis. 43 em 2018 e uma neste ano;
13 - Extingue centenas de conselhos de administração pública, que no fundo são cabides
de emprego, geram travamento proposital da
máquina pública, economizando bilhões em
gastos desnecessários;
14 - Combate ao uso irregular da lei Rouanet
que tinha como fim sua utilização para atividades consideradas eleitoreiras. O foco cultural
hoje está no pequeno artista;
15 - Mesmo sendo travado por outros setores
do poder público, em seu governo, os índices
de criminalidade e morte de policiais vem caindo significativamente;
16 - Assina ato que impede qualquer sigilo de
operações de créditos bancários, como o que
ocorria no BNDES, BB e Caixa;
17 - Expansão de internet para milhões de estudantes, principalmente na região nordeste;
18 - Ganha apoio dos EUA e Israel para entrada
na OCDE, bloco de cooperação mútua com as
maiores economias do mundo. Vai na contramão de governos anteriores que visavam políticas ideológicas, como o Foro de SP;
19 - Redução de 29 para 22 ministérios;
20 - Decreto que extingue 21 mil cargos e comissões, o Ministério da Economia estima menos R$195
milhões em gastos anuais com o dinheiro público;
21 - MP que altera a cobrança da taxa sindical,
deixando-a de ser obrigatória;
22 - Acabou a necessidade de vistos para turistas dos EUA, Japão, Canadá e Austrália, obtendo
resultados imediatos significativos diante do ato;
23 - Decreto que aplica critério da Ficha Limpa
para nomeação de cargos em comissão;
24 - Pacote anti-crime facilitando o trabalho das
policias e punindo com mais rigor criminosos;
25 - Junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia
e outros inicia processo de instalação de máquinas que transformar ar em água para o Nordeste, após estreitamento de laços com Israel;
26 - Via Ministério da Infraestrutura já passou
para a iniciativa privada a administração de
mais de 23 rodovias, portos, aeroportos e ferrovia em todo Brasil. E muito mais está por vir;
27 - Expande acordos comerciais com a China,
União Européia e EUA;
28 - Viabiliza a captação de bilhões de reais via acordos com fins pacíficos com todo o
mundo, após acordo de lançamento de satélite
pela base área de Alcântara. Depende ainda da
aprovação do Congresso;
29 - Implementou o décimo terceiro salário
para o bolsa-família;
30 - Empresas internacionais voltam à confiar
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no Brasil, instalando sedes em todo território
nacional, mas principalmente na região nordeste;
31 - Criou a MP da liberdade econômica, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do estado, menos burocracia e gastos;
32 - Quer reduzir impostos de produtos importados, como smartphones e tablets. Depende do Congresso;
33 - Dá protagonismo ao MERCOSUL apos
reunião no G20 no Japão, podendo gerar investimento de bilhões em território nacional;
34 - Com a aprovação da necessária e dolorida
Nova Previdência, o Brasil passará a ter mais confiança do investidor, gerando milhões de empregos;
35 - Obviamente existem mais fatos positivos
concretos. Caso se lembre, mande para o nosso
e-mail para que possamos sempre somar.
36 - No primeiro semestre do Governo Bolsonaro foram criados mais de 408 mil novos
empregos, já considerando as demissões. Foi o
maior saldo gerado dos últimos 5 anos. (fonte:
dados oficiais do CAGED).
37 - Bolsonaro criou a Lei nº 13.846 que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma
economia acima de R$ 100 bilhões em 10 anos.
38 - O turismo de negócios teve alta de 14,7%
no primeiro semestre do Governo Bolsonaro.
(fonte: dados da Abracorp).
39 - Governo Bolsonaro reduziu de 18% para
zero a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamento de pacientes com
câncer e hiv, além de determinados tipos de
fraldas e absorventes.
40 - Bolsonaro apresentou MP que torna política de estado a antecipação anual do 13º dos
aposentados e pensionistas do INSS, colocando
fim no uso político do benefício. Antes, a antecipação dependia da vontade dos presidentes,
deixando os beneficiários em aflição.
41 - Nos primeiros 4 meses do governo Bolsonaro os homicídios caíram 21,2% em relação ao
mesmo período de 2018. (fonte: Sinesp).
42 - O roubo de veículos também despencou
no primeiro quadrimestre do Governo Bolsonaro. Queda de 27,5% em relação ao mesmo
período do ano passado. (fonte: Sinesp)
43 - Governo Bolsonaro criou o 13º do Bolsa Família, um adicional de R$ 2,6 bilhões para os mais
necessitados, oriundos do combate às fraudes no
programa, que já vale para este ano de 2019.
44 - No primeiro semestre do governo Jair
Bolsonaro, houve um aumento de 158% na
apreensão de cocaína em comparação ao
mesmo período de 2017 e de 92% em relação ao mesmo período de 2018.
45 - O índice de estupros caiu 13,6% nos primeiros 4 meses do governo Jair Bolsonaro
em relação a 2018. (fonte: dados oficiais do
Sinesp).
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POLITICA EDITORIAL
Aurélio Gonçalves
Diretor Geral
O Jornal do Maciço é um jornal independente e aberto
a todos os segmentos
da região do Maciço
de Baturité. Com o
objetivo de construir
uma sociedade livre,
igualitária e que respeite o meio ambiente e o desenvolvimento organizado da região. O
Jornal do Maciço, procura garantir espaço para
que qualquer pessoa, grupo (de aﬁnidade política, de ação direta e movimento social) que estejam em sintonia com esses objetivos - possam
publicar suas opiniões e os fatos presenciados.
Tem por objetivo promover, através de publicações impressas e eletrônicas, o desenvolvimento econômico, social e cultural dos municípios que compõem a região do Maciço de
Baturité, Ceará, incentivar e apoiar as iniciativas
comunitárias de qualquer nível que venha ao
encontro dos seus objetivos e do interesse social
e fomentar a noticia na região do maciço em
prol de todas as áreas primária, secundária e
terciária existentes nos municípios do maciço e
seus vizinhos, a ﬁm de alavancar o desenvolvimento sócio-econômico da região.
Acreditamos que dessa maneira estaremos
rompendo o papel de espectador (a) passivo/a e
transformando a prática midiática. Esse conceito
rompe com a mediação do/a jornalista proﬁssional e com a interferência de editores/as no
conteúdo das matérias. As produções não são
modiﬁcadas, salvo a pedido do/a autor (a), ou
quando pequenas formatações são necessárias
para facilitar sua exibição.
São bem-vindas ao Jornal do Maciço e suas
publicações e esperamos que estejam de acordo
com os princípios e objetivos da região, como:
- Relatos sobre o cotidiano dos municípios da
região e do desenvolvimento regional;
- Relatos dos projetos de infra-estrutura do
governo federal e estadual, e agronegócios;
- Análises sobre movimentos sociais e formas
de atuação política;
- Divulgação dos segmentos esportivos da região, lazer e turismo;
- Preservação do meio ambiente ;
- Valorização do homem do campo e suas
culturas;
- E no futuro uma produção audiovisual que
vise a transformação da sociedade ou que retrate as realidades dos/as oprimidos/as ou as lutas
dos novos movimentos.
O Jornal do maciço defende a liberdade de conhecimento e de acesso a ele, para contribuir com
a concretização destas liberdades, incentivamos os
cursos de softwares livres e a publicação em formatos livres, e em formatos proprietários públicos
Nossa intenção é unir esforços para uma real democratização da sociedade, primando sempre por privilegiar a perspectiva dos/as oprimidos/as. Em função
disso, esperamos uma atitude construtiva e tolerante
entre nossos parceiros sejam eles quem for, aﬁnal,
queremos juntar forças, não lutar entre nós.
As reportagens, entrevistas, notícias, artigos
e colunas do veículo serão pautadas prioritariamente nos assuntos de interesse da região do
Maciço de Baturité, focando os fatos e acontecimentos dos municípios que compõem a área,
divulgando as notícias dos poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e das entidades representativas da sociedade civil que mereçam espaço
público e a participação comunitária.
Todos os municípios serão igualitariamente cobertos pelo jornal, de acordo com os fatos e sua
importância jornalística. A publicação terá espaço para artigos de técnicos, lideranças políticas,
comunitárias e empresariais que queiram expor
seu pensamento ao público. O Jornal do Maciço
promoverá o turismo e demais empreendimentos
econômicos da região e buscará ampliar as informações no contexto nacional e internacional. Valorizará o patrimônio cultural de cada município e
promoverá os valores históricos do Estado e, principalmente a auto-estima dos jovens da região.
O Jornal do Maciço não se responsabiliza
pelo conteúdo dos artigos da coluna de publicação aberta, especialmente quando há nelas dados suﬁcientes para contatar o/a autor(a). Eventual direito de resposta a artigos será concedido
como comentário ao mesmo artigo que se pretende responder, o que pode ser feito inclusive
sem se contatar diretamente o coletivo editorial.
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FIEC recebe governador
em tradicional almoço
A Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIEC) promoveu
o tradicional almoço com o governador Camilo.Na ocasião, foi
lançado o Atlas Eólico e Solar do
Ceará, o edital Funcap - Inovafit
Fase 2/2019 e descerrada a placa
que nomeia o prédio que abriga
a FIEC de Condomínio Casa da
Indústria Edifício Beto Studart. O
presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, destacou a constante
parceria com o governador Camilo Santana e afirmou que o
governo estadual tem sido forte
aliado da indústria cearense ao
longo dos últimos anos. "Um verdadeiro parceiro na defesa dos
interesses do setor produtivo na
construção de cenários promissores para a criação de empregos
e geração de renda para a população, contribuindo assim para o
desenvolvimento do nosso estado", disse. Na visão do líder industrial, somente com a indústria
forte, o comércio e o serviço atu-

antes, os transportes e as cooperativas pujantes, o agronegócio
vibrante e com as micro e pequenas empresas em plena atividade
seremos capazes, de promover o
desenvolvimento do Ceará.
Ricardo Cavalcante reafirmou
compromissos assumidos quanto tomou posse, em setembro,
e que deverão guiar sua gestão
nos próximos anos. Um deles é a

interiorização da indústria. "Queremos estar cada vez mais próximos daqueles que empreendem
em todas as regiões desse estado. Já estamos trabalhando em
conjunto com Fecomércio, Faec,
Sebrae, Sescoop e Fetrans, unindo forças, otimizando o uso dos
recursos e aumentando nossa
capilaridade e eficiência". Outros
compromissos assumidos foram

o de investir nos processos de
comércio exterior da indústria e
implantação de inteligência artificial nas estratégias de vendas
das três casas que compõem o
Sistema FIEC: SESI, SENAI e IEL.
Além desses pontos, Ricardo
Cavalcante anunciou a inauguração de uma Escola SESI SENAI
em Sobral, no começo de 2020,
com oferta de vagas no Ensino
Fundamental e Médio, e investimento superior a R$5 milhões
aplicados em tecnologias educacionais como robótica, gameficação, laboratórios e suporte pedagógico da Google e Microsoft.
Finalizando sua fala, o presidente da FIEC pediu que as lideranças empresariais e empreendedores discutissem e apoiem as
reformas tributária e administrativa. "O panorama econômico nos
inspira confiança. As perspectivas
para 2020 são as melhores dos
últimos anos. Retomamos a nossa capacidade de sonhar.

Thiago Campelo é novo prefeito de Aracoiaba-Ce

T

hiago Campelo (PDT) venceu as eleições suplementares para ocupar o cargo de prefeito de
Aracoiaba neste domingo, 1º. Cem por cento das
urnas já foram apuradas. O político disputava a
vaga com Wellington Edinho (PL), filho da ex-vice
prefeita da cidade, Dona Bil, e irmão do cantor de
forró Wesley Safadão. Campelo deve seguir à frente
do Executivo municipal até o fim de 2020, quando
novas eleições serão realizadas em todo o Brasil.
A população se reuniu na praça da Igreja
Matriz durante a tarde inteira, esperando o resultado da votação. Depois de vitória confirmada, o novo prefeito deve sair em carreata pelas
ruas da cidade. Ele esperou a contagem de vo-
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tos junto com a família e apoiadores em casa.
As eleições na cidade foram acirradas e o novo
prefeito ganhou com 54,28% dos votos, totalizando 10.365 eleitores a seu favor. O concorrente com nome de urna “Edim da Bill” teve 8.731
votos. Mais de 22,9 mil eleitores eram esperados
na cidade divididos em 85 seções; 19.705 compareceram. O percentual de abstenções foi de
12,74%, o que equivale a 2.876 cidadãos.
A coligação de Thiago Campelo, “Unidos
para reconstruir Aracoiaba” reuniu os partidos
PDT, PP, PT e PSDB. Ele e sua vice, Selma Maria
Bezerra Gomes, eram apoiados pelo governador Camilo Santana (PT).

Fórum dos
Conservadores
do Ceará-Ne
20 e 21 de abril de 2020
Fortaleza-Ceará
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Projeto de delivery com drones pode ser
implantado em Fortaleza e Região Metropolitana
Além da capital, a Região Metropolitana de Fortaleza está dentro do planejamento das rotas
Um serviço de delivery com
drones. Esse é o tema da dissertação de mestrado profissional do
engenheiro mecatrônico e fiscal
da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) Pedro Gonçalves, que
é desenvolvida no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Pedro Gonçalves iniciou o projeto em 2016, para Sistemas de
Gerenciamento em Segurança de
Aviação, intitulado de: Modelagem
de Rotas Aéreas para Remotely Piloted Aircraft (Aeronaves Remotamente Programadas – RPA, mais
conhecidos como drones) em Espaço aéreo não Segregado.
O projeto comprovou na teoria que o RPA ou drones pode
ser automatizado, ou seja, pode
ser programado para seguir uma
rota predeterminada e retornar
a base sem intercorrências. A
proposta faz uma modelagem
de rotas pré programadas para
os drones percorrerem ao mesmo tempo, com altitudes e velocidades definidas no projeto.
Ele cumpre a trajetória sem a
necessidade do operador estar
pilotando diretamente, embora
o aparelho esteja sempre sobre a
supervisão do profissional. Através de um sistema a base de redundância ativa, que detecta os
desvios nas trajetórias do voos.
Tornando mais eguro o voo caso
o drone saia da rota a ser executada, possibilitando a detectação
e correção pelo operador.
“Monitorar o fluxo de rotas,
eu consigo interagir com o drone, consigo ver online a posição
de forma redundante, redundância ativa através de uma sistema que a gente criou, sistema
supervisório e também na tela
do aplicativo do drone” explica
Pedro Gonçalves.
Primeiro teste. O primeiro teste foi no último dia 19 de outubro e comprovou que é possível
realizar o que foi proposto pelo
projeto na teoria. O teste foi feito com drones comerciais comuns no mercado. E o principal
objetivo foi o fluxo de tráfego,
na qual os aparelhos trafegavam simultaneamente nas rotas

Pedro Gonçalves em discurso na ACOD

programadas. Rogério Queiroz,
presidente da Associação Cearense de Operadores de Drones
(ACOD), participou do teste. Ele
conta que foram seis drones voando no mesmo espaço, em um
triângulo equilátero, com partes
iguais de aproximadamente 500
metros cada lado.
“Eles faziam todas as rotas
com cruzamentos no espaço, não
houve nenhuma colisão, nem
aproximação, ficou provado com
sucesso que é totalmente possível”, disse o presidente da ACOD.
O engenheiro afirma que as
pessoas na área estão crescendo
no mundo todo, mas utilizando
um aparelho para rota programada, diferente do projeto de
mestrado do fiscal, que criou um
algoritmo para utilizar o mesmo
espaço para interação de vários
drones com rotas planejadas em
todos os aspectos.
A proxima etapa será a defesa
da dissertação, no início de 2020.

Após a aprovação pela bancada de comprovação da eficiência
do projeto na teoria, será criado
o aparelho especial para a ocasião. Com metódos seguros, que
seja regulamentado, planejado de
acordo com as leis vigentes e adequando para o serviço de delivery.
“Um drone seguro, com rotas
seguras”. Ainda não há previsão
de data para a fase de testes práticos com o drone especial. A empresa que fabricará o drone é do
Rio de Janeiro, mas ainda não divulgada. Foi projetado que a capacidade de transporte do aparelho sereá de 3 a 5kg, tamanho de
ponta a ponta de 1, 20m.
Segundo Pedro, no Brasil não
há empresas certificadas para gerar esses produtos com recursos
inteiramente nacionais, é provável que algumas partes do drone
sejam importadas da China.
“Antes de voar é necessário
a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA)”, certifica o engenheiro mecatrônico.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em
caso de voos em espaço não
segregado, que é o planejado
para execução da teoria, acima
de 400 pés (Unidade de medida
utilizada pela aviação para altura) que equivale a aproximadamente 120 metro, o aeromodelo
deve ser cadastrado e o piloto
ter licença e habilitação para
executar a tarefa.
Além da certificação do aparelho e habilitação, a ANAC não
permite voos com menos de 30
metros horizontais de distância
de pessoas não envolvidas com
a operação, não é permitido
voos em áreas urbanas sobre a
população.
Pedro declara que o projeto
é todo pautado dentro das leis
e que o drone que foi planjado
será totalmente regular. “Na
fase de implementação, nós
vamos fazer um ordenamento,
uma modelagem coordenada
para voos que não transitam sobre pessoas, o projeto cumpre
todos os requisitos regulatórios
nacionais”
As rotas estão sendo ajustadas para ser percorridas em espaço urbano, mas não ficará sobre pessoas. Além da capital, a
Região Metropolitana de Fortal.
Fonte: Tribuna do Ceará
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Manchas de óleo no litoral do
Ceará podem afetar berçários naturais de
espécies marinhas, afirmam especialistas
O reaparecimento de manchas de petróleo cru no litoral
do Ceará na semana passada,
em localidades dos municípios
de Amontada, Itarema e Itapipoca, reacendeu o alerta para
os prejuízos socioambientais
que o material pode causar. A
maior preocupação, segundo
especialistas, é que as manchas
atinjam berçários naturais de
peixes, moluscos e crustáceos
situados nessa região.
Desde domingo (5), resquícios
de petróleo foram avistados por
moradores nas praias de Tijuca e
Almofala, em Itarema; nas praias
de Caetanos e do Jiqui, em Amontada. A população relata, ainda,
o aparecimento do material na
Praia de Apiques, em Itapipoca.
Mais de 100 dias após a primeira mancha surgir, 998 pontos do
litoral do Nordeste e estados do
Sudeste já foram atingidos pelo
óleo, segundo o mais recente balanço do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama).
“É uma região que tem muitos bancos naturais, que são os
principais criatórios da lagosta no
Ceará. Vamos ter isso em Icapuí
(no litoral Leste do estado), além
de uma grande extensão de bancos naturais na região que vai do
Paracuru (litoral Oeste) até próximo a Itarema”, afirma Rogéria
de Oliveira Rodrigues, coordenadora de ações de Campo do
Instituto Terramar de Pesquisa e
Assessoria a Pesca Artesanal.
Os berçários naturais, ou bancos naturais, são locais estratégicos para reprodução e alimentação de peixes, moluscos, lagostas
e outros crustáceos. Por concentrarem variedades de algas e corais, tornam-se ambientes propícios ao surgimento das espécies.
“As espécies de algas ocorrem em grande diversidade
nesses espaços, que acabam
funcionando como abrigo e um
local apropriado para reprodução”, analisa Dárlio Inácio Alves Teixeira, presidente da So-

ciedade Brasileira de Ficologia,
que estuda algas.
Até o momento, segundo
Teixeira, os impactos das manchas nesses berçários são mínimos, mas a situação "pode se
agravar caso o óleo apareça em
grande quantidade", explica o
especialista. Uma das soluções
para reduzir possíveis danos
seria a utilização de barreiras
de contenção, “como as que
foram usadas em regiões de
mangues”, analisa Dárlio.
Moradores registraram resquícios de óleo em Itarema. Em nota,
a Marinha do Brasil, por meio da
Capitania dos Portos do Ceará,
informou que equipes estiveram
na cidade para avaliar a situação.
De acordo com a Marinha,
foram “encontrados pequenos
vestígios esparsos, prontamente recolhidos” e a Secretaria de
Meio Ambiente de Itarema continua alerta a qualquer aparecimento de manchas de óleo em
todo o litoral da cidade.
“Diariamente, são enviadas
equipes para realizar monitoramento e limpeza das praias atingidas por resíduos de óleo nos
municípios de Amontada, Itapipoca e Itarema. As atividades serão realizadas até que as localidades estejam livres da poluição”,
finaliza a nota.
Pesca prejudicada
As regiões atingida pelo óleo
também concentram grande
quantidade de pescadores artesanais, cujo trabalho é impactado diretamente pela poluição. Francisco Gaspar dos Anjos, morador do
Assentamento Maceió, que abrange 12 comunidades de Itapipoca,
lamenta o desastre ambiental.
“O pessoal que vive da pesca fica prejudicado porque tem
medo de consumir e até mesmo
de colocar o material de trabalho
no mar, que pode ser danificado.
Aqui no assentamento, praticamente todo mundo sobrevive da
pesca e da agricultura”.
Fonte: G1/CE

Elieudo Sergio
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Com presença de Moro, General Girão
recebe medalha em reconhecimento
pelo combate à corrupção
O deputado federal General
Girão (PSL-RN), foi agraciado
com a “Medalha Patriótica”
em reconhecimento à atuação
em prol da democracia e combate à corrupção no país. A solenidade na Câmara dos Deputados
marcou o Dia Internacional Contra a Corrupção, requerida pela
deputada Carla Zambelli.
O evento contou com a participação do ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro,
que também foi agraciado com a
honraria.
A “Medalha Patriótica” foi
criada em 2016, no estado de
Minas Gerais, durante as comemorações de um dos mais importantes movimentos sociais
da história do país, a Inconfidência Mineira, que foi a luta do
povo brasileiro contra as atrocidades cometidas pelo poder
público da época.

General Mourão fala sobre os
desafios do Brasil para o futuro
O vice-presidente da República, Antonio Hamilton
Martins Mourão, ministrou
palestra “Brasil e os desafios para os novos tempos”, na sede da FIEC, na
Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIEC).Participaram do evento aproximadamente 300 empresários da indústria e comércio,
representantes de entidades de classe como Fecomércio, Sindilojas e Sebrae,
entre outras autoridades.
Ele foi recebido pelo presidente Ricardo Cavalcante,
diretores e um seleto grupo
de empresários, que prestaram muita atenção aos diversos tópicos abordados por

Mourão, como retomada do
crescimento, meio ambiente
e combate à corrupção.
Neste último tópico, aliás,
lembrou que vem desde o
tempo da chegada dos portugueses ao Brasil, mas que
o Governo Federal vem travando uma luta hercúlea no
sentido de eliminá-la, pois
traz prejuízos nefastos à economia nacional.
No que tange à questão ambiental, disse que o Brasil possui a legislação mais avançada
do mundo; tem uma matriz
energética limpa, com cerca
de 88% de geração renovável,
e que a vegetação nativa cobre 84% da Amazônia, o que
representa 3,6 milhões de quilômetros quadrados.
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Férias: bibliotecas com
visitação gratuita são opções
culturais em Fortaleza
Promover cultura e arte à toda
comunidade acadêmica e externa é um dos maiores propósitos da Universidade de Fortaleza, que oferece diversas opções
de lazer, em uma programação
completa envolvendo teatro,
música, esporte e literatura.
Durante o período de férias,
as Bibliotecas da Unifor são ótimas opções culturais. Possuem
um vasto e rico acervo literário disponível para visitação de
forma gratuita, com uma ampla
diversidade nas áreas de conhecimento, que se aprofundam das ciências humanas às
ciências exatas, além de diversas obras raras.
Um dos maiores e mais qualificados acervos de universidades particulares das regiões
Norte e Nordeste, a Biblioteca
Central da Unifor reúne mais
de 325 mil volumes nas áreas
de ciências jurídicas, tecnológicas, da saúde, da comunicação
e gestão. O espaço possui 5 mil²
e 722 assentos para estudo.
O vasto acervo é composto

por livros, teses, dissertações,
anais, vídeos analógicos e digitais, além de periódicos, que
subsidiam de forma completa a
busca por informações para auxiliar na sua formação.
* Visitação: de 02 a 24 de janeiro, de 8h30 às 21h. Aos sábados, deste mesmo período,
funciona de 8h30 às 13h. Acesso
gratuito. Mais informações: (85)
3477.3162.
Coleção Rachel de Queiroz.
Doado à Unifor pelo Instituto Moreira Salles (IMS), do Rio
de Janeiro, a Coleção Rachel de
Queiroz reúne grande acervo bi-

Municípios e suas
dependências
de crédito

bliográfico da renomada escritora cearense. O valioso acervo é
composto de aproximadamente
3.100 itens, sendo 2.800 livros e
cerca de 300 periódicos, além de
raridades como livros autografados por grandes nomes da literatura nacional e primeiras edições.
Primeira mulher a integrar a
Academia Brasileira de Letras,
Rachel foi jornalista, tradutora,
cronista prolífica e dramaturga.
Escreveu peças de teatro e publicou grande número de crônicas
nos principais jornais e revistas
do Brasil, nos quais integrou o
time de mestres no gênero.

Dados do Tesouro Nacional, obtidos pela Folha de
S. Paulo, mostram que até
agosto de 2019 os municípios brasileiros aumentaram
sua dependência de operações de crédito contraídas
em bancos públicos.
Segundo o levantamento, os municípios receberam
R$ 4,1 bilhões em financiamentos de instituições federais como, Caixa Econômica,
Banco do Brasil e Banco do
Nordeste.
No mesmo período de
2018, esses valores somaram
R$ 2,5 bilhões, um aumento
de 64%. Em 2019 o número de municípios que pediu
empréstimos chegou a 776,
e no ano anterior 692.
As capitais concentraram
as maiores operações. Fortaleza, por exemplo, saltou de
R$ 53,5 milhões, até agosto
de 2018, para R$ 317,3 milhões; Manaus, de R$ 18,5
milhões para R$ 130,6 milhões no mesmo período;
Recife, de R$ 54 milhões para
R$ 168,8 milhões.

Fonte: Unifor

A ECONOMIA POLITICA ATUAL

Hilbert
Evangelista
ECONOMISTA

Existirá alguém que queira criticar
uma economia politica? Estar contra a
economia seria como as pessoas deixarem de se divertir ou ter uma cultura diferente. Em nome da economia
existem polemicas e sempre haverá
controvérsias , mas para os clientes e
a população sempre será proveitoso
possuir o direito de optar por um Governo justo . Tanto a real guerra capitalista por uma livre economia liberal
como os socialistas por uma distribuição de renda digna e transparente
possuem seus direitos e buscam o melhor para a Nação.
Conforme Adam Smith, os mercados são livres e possuem determinantes na economia em que as transações
possam se assegurar do que há de melhor ao contrario de Marx, que afirma
que a distribuição de renda precisa ser
igual para todos e a mais valia tem que
ser justa ,mas para alguns iluministas

deste século a valorização do capital
surge de forma mista e amparada pelo
comércio de mercadorias ,sendo que
o homem com poderes sociais visa ao
bem estar com qualidade.
No decurso atual da nova Revolução Industrial e do Governo 4.0 isso
tornou-se existencial com poderes necessários tanto em um como no outro sistema , como também estruturas
de mercados nas mais diversas formas
tanto monopolista como nos concorrentes perfeitos dependendo logicamente de cada nação e cada opção
econômica.O potencial em muitos Países da Europa, por exemplo está sendo
vista no novo Iluminismo , na economia política como tambem na moderna democracia em geral alicerçada
,comumente na Alemanha e Inglaterra
uma marca poderosa dessa economia
implacável. Já a Rússia e China nações
extremamente ricas e socialistas estão

em plena ascensão e consolidada no
mercado internacional ,mesmo com a
guerra alfandegária com os capitalistas, continuam fortes politicamente e
com apoio em massa da população.
O reconhecimento do individuo pauta-se com conceitos capitalista-iluminista-socialista numa critica justa e com resultados, onde a economia tem que ser
desenvolvida com plenos ajustes necessários. No Brasil esperam-se resultados
como toda gestão econômica, mesmo
com dificuldades delegando aos assessores e cargos políticos de confiança do
Presidente, uma justa tarefa de minimizar os danosos trabalhos anteriores, sabendo que a solução tem que vir com
rapidez e eficiência. Tenha-se isto em
consideração os princípios fundamentais da economia política atual com deveres reais e retorno necessário.
projetoshilbert@hotmail.com
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Medalha da Abolição
Em 25 de março de 1884, o
Ceará ganhava a simbologia de
Terra da Luz. Quatro anos antes
da Lei Áurea, a então província
do Ceará decretava a abolição
da escravatura no Ceará, fazendo da luz para a liberdade um
sinônimo para as terras alencarinas. A atitude dos cearenses
é a inspiração para atitudes de
grandes homens e mulheres
que até hoje se destacam no
cenário nacional e cuja trajetória está presente na história do
Ceará, em espacial os homenageados na versão 2018-2019 da
Medalha da Abolição.
Camilo Santana homenageou personalidades importantes que ajudaram a construir a
história do Ceará. “Aqui no Ceará, um estado encravado no semiárido nordestino, com enormes e históricos desafios, temos

tido, ao longo dos últimos anos,
uma demonstração inequívoca
do quanto é possível, com respeito, persistência e muito diálogo, enfrentar as adversidades
e avançar nas soluções. Os sete
homenageados desta noite são
exemplo vivo de tudo isso”,
destacou.
A principal honraria do Estado foi concedida à presidente
da Academia Cearense de Letras, Ângela Maria Rossas Mota
de Gutiérrez, primeira mulher a
presidir a entidade literária; empresário Edson Carvalho Ventura; desembargadora do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará,
Maria Iracema Martins do Vale,
conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); ex-senador
Carlos Mauro Cabral Benevides; Regina Marta Albuquerque
Barbosa, fundadora da Casa de

Vovó Dedé, instituição sem fins
lucrativos que promove o desenvolvimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social; e padre Reginaldo
Manzotti, fundador da associação Evangelizar é Preciso, movimento de evangelização.
“Justiça e inclusão são palavras que fazem parte da vida
de cada um dos nossos homenageados esta noite. Cada
um deles, na sua área, deram,

e continuam dando, enorme
contribuição ao Ceará e, por
isso, são merecedores da maior
honraria do nosso Estado’,
completou o governador. A
Medalha da Abolição, instituída
em 1963, reconhece o trabalho
relevante de brasileiros para o
Estado do Ceará ou para o Brasil. A escolha é feita por uma
comissão, instituída em um
decreto governamental. Já sã0
170 agraciados desde então.

Prêmio da Construção Civil 2019
A cerimônia de entrega do Prêmio da
Construção Civil 2019
marcou, em grande
estilo, a conclusão do
mandato de André
Montenegro na presidência do SindusconCE. A solenidade, que
homenageia,
anualmente, personalidades,
projetos e construtoras que se
destacaram no setor ao longo
do ano ou no decorrer de toda
sua história. Tendo como ponto mais alto a revelação da C.
Rolim Engenharia, como Construtora do Ano 2019, o Prêmio
da Construção 2019 ainda homenageou o senador Tasso Jereissati na categoria Desenvol-

vimento Setorial; Francantonio
Bonorandi, da Mercuriuis Engenharia, na categoria Resgate
Histórico; Professor Doutor Antônio Eduardo Bezerra Cabral
– Tecnologia e Qualidade; Programa Ecocidadão da Ecofor –
Responsabilidade Social e Mestre Dianary Normano de Lima
– Operário do Ano.

NOSSAS FELICITAÇÕES

O

CDL de Fortaleza entrega
o Troféu Iracema 2019
presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, reuniu nomes de peso do setor
e pilotou uma homenagem ao empresário Wellington
Quezado de Menezes Holanda com a entrega do Troféu Iracema 2019.

Leve a paz e a felicidade contigo. Feliz
Ano Novo e um ótimo 2020!
• Vamos deixar no ano velho tudo que
foi ruim e levar para o Ano Novo boas
lembranças e a esperança de mais
felicidade. Feliz 2020!
• No Ano Novo tudo pode se
transformar... os desejos são as mais belas
obras desta festa. Feliz 2020!

