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COMUNICADO

�O conselheiro Domingos
Filho toma posse, hoje, às
9h, como presidente do
Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM). As
cerimônias realizadas no
órgão em outros tempos
costumava atrair quase
todas as lideranças
políticas do Estado. Após a
proposta de extinção do
órgão e todo o impacto no
quadro sucessório, são
muitas as incógnitas acerca
de quem estará presente.

Percebemosque
ocorreramdebates
maisacaloradosonde
aoposiçãosemostrou
maisativae
participativa,de
formaunitária”
LEONARDOARAÚJO(PMDB)
Aorealizarumaavaliaçãosobrea
atuaçãonoanopassadodobloco
deopositoresnaAssembleia
Legislativa.
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�A nomeação do delegado
da Polícia Federal André
Costa para o comando da
Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social
repete o mesmo critério
adotado desde o fim do
governo Cid Gomes. O
novo secretário é o terceiro
representante consecutivo
da PF a ser escolhido para
chefiar a Pasta. Antes dele,

Servilho Paiva e Delci
Teixeira, ambos delegados
da Polícia Federal, também
ficaram à frente da SSPDS.
O governador Camilo
Santana, ao anunciar a
escolha por meio da página
oficial no Facebook,
afirmou que o maior
desafio agora será
combater a escalada dos
crimes de assaltos e furtos.

CerimônianoTCM

Rede de proteção
� Elpídio Nogueira, novo
titular da Secretaria de
Desenvolvimento Social,
Direitos Humanos e
Combate à Fome, afirmou
que tem planejado agenda
de ações voltadas a inibir
casos de exploração sexual
contra crianças e
adolescentes. O foco é
ampliar a rede de proteção,
sobretudo no Carnaval.

‘‘

milhõesde reaiscruzamentos

FUNCEME

Guia do investidor
� A Secretaria Municipal do
Desenvolvimento
Econômico (SDE) lançou um
guia repleto de informações
sobre a Capital para realçar
as riquezas da cidade e atrair
a atenção de investidores. O
material reúne série de
dados que mostram a rede
de infraestrutura, a divisão
dos bairros por rendimento e
IDH, entre outros mapas.

Representamototalprevistoem

arrecadaçãocomopagamento

doIPVA2017.Parao

recolhimentodo impostoemcota

única, seráconcedidoum

descontode5%aquempagaraté

odia31de janeiro.
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Crescente Cheia
4/2 12/1

Minguante Nova
19/1 27/1

Manutençãodocritério

SUSPEITA DE CRIME

Maré Hora Altura

Baixa 4h27 0.7
Alta 10h57 2.4
Baixa 17h06 0.7
Alta 23h21 2.4
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Crato. Um incêndio destruiu
completamento o galpão da As-
sociação dos Agentes Reciclado-
res do Crato (AARC) na madru-
gada desta quinta-feira (5), cau-
sando prejuízo superior a R$ 90
mil. De acordo com os próprios
catadores que residem próximo
ao galpão, o fogo começou por
volta das 2 horas, quando não
havianinguémnoprédioSegun-
do o presidente da associação,
Joaquim Francisco, “o incêndio
foi criminoso”.

AequipedoCorpodeBombei-
ros do Crato foi acionada e che-
gou ao local instantes após o iní-
cio do incêndio. No entanto, de-
vidoaomaterialdefácilcombus-
tão, as chamas só foram apaga-
das no começo da manhã, por
volta das 8 horas.

“Devido à grande quantidade
de papel e papelão, as chamas se
alastraram rapidamente, consu-
mindoogalpãoporinteiro”,con-
tou o Tenente Sócrates, do Cor-
po de Bombeiros.

“Cientedadificuldadeempre-
servar o material reciclado, nos
concentramos em conter os fo-
coseevitarqueaestruturafísica,
que é na grande maioria feita de

ferro, fosse danificada”, acres-
centou o tenente. Ainda confor-
me ele, as causas do incêndio só
seriam possíveis ser reveladas
diantedarealizaçãodeumaperí-
cia, que não foi feita.

BoletimdeOcorrência
Segundo a Delegacia de Polícia
Civil do Crato, para a perícia ir
atéolocal,no bairro SantoAntô-
nio, os catadores precisariam fa-
zer um Boletim de Ocorrência
(B.O). Porém, até o fechamento
desta matéria, ninguém havia
procurado a Polícia.

Apesar da não realização da
perícia,Joaquimdiznãoterdúvi-
da de que o fogo teve origem

criminosa.“Essegalpãojáfoifur-
tado três vezes. Roubaram até
fogão. Depois colocamos grades
em todas as janelas e, certamen-
te, quando vieram assaltar on-
tem, viram que não tinham con-
dição de entrar e tocaram fogo”,
conta desolado.

O catador Carlos Alberto,
membro da associação há vários
anos, afirma que só, de material,
o prejuízo ultrapassa a ordem de
R$ 15 mil reais. “Já estava tudo
bemembalado. Agentepassa15
dias juntando para depois ven-
der.Todotrabalhodeduassema-
nas foi perdido. É muito triste”,
relata. Os danos, entretanto, são
maiores, conforme Joaquim.

“Aqui dentro tinha três gran-
des máquinas. A de prensar, por
exemplo, é avaliada em R$ 30
mil reais. Quando somar tudo, o
prejuízo ultrapassa os R$ 90
mil”, conclui. Doze famílias de-
pendem,exclusivamente,doma-
terial que era armazenado no
galpão destruído.

Recomeçar
“É uma maldade muito grande.
O ser humano às vezes assusta
com tamanha brutalidade. Mas,
apesar de tudo, vamos recome-
çar. A batalha, sem dúvida algu-
ma, será ainda maior a partir de
agora”,pontuaarecicladoraMa-
ria Cláudia Lima.
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nossa linha de aparelhos

auditivos.
Facilitamos o pagamento.

EMVISITAao Sistema Verdes Mares, o novo presidente da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, afirmou que
quer aproximar mais o órgão da população.

AequipedoCorpodeBombeirosdoCratofoiacionadaechegouaolocal instantesapósoinício doincêndio.Noentanto,
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