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NO RITMO
DA TRADIÇÃO
PROTESTO Profissionais da Construção Civil se reuniram ontem (5), em frente à Caixa Econômica de Iguatu, para cobrar a liberação de créditos do
Programa Minha Casa, Minha Vida. O movimento terminou com “buzinaço”. Segundo o Sinduscon, o setor teve redução de 40%nos financiamentos
no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado. Nos últimos dois meses, o prejuízo para a construção civil chega a R$ 10 milhões.

SABER

DADOS

Espetáculos de
teatro gratuitos

Seleção para
professor do IFCE

CARIRI As unidades do Sesc,
em Juazeiro do Norte e Crato,
oferecem, entre os dias 11 e 21
deste mês, programação
gratuita de espetáculos
culturais do projeto de Artes
Cênicas. O espetáculo “Pagu,
Anjo Incorruptível”, do Grupo
Núcleo Toada de São Paulo, é
um dos destaques dentre as
atividades. As apresentações
acontecem nas salas de teatro
de ambas as unidades com
entrada gratuita.

SUBSTITUTO Seguem até o
próximo dia 12, as inscrições
para o processo seletivo
visando a contratação de
professor substituto do IFCE,
campus de Sobral. A oferta é
para a área de Química. O
contrato é relativo a um ano,
podendo ser prorrogado, com
salário de até R$ 5.786,68,
dependendoda formação
acadêmica do aprovado. O
regime de trabalho é de 40
horas semanais.
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CIDADES CEARENSES
FISCALIZADAS
AAgênciaReguladorado
EstadodoCearáiniciou,nesta
semana,maisumciclode
fiscalizaçãonaáreade
saneamentonointeriordo
Estado.Ocronogramados
trabalhoscontempla20
localidades,devendose
estenderatéopróximodia27.
Asaçõestêmopropósitode
avaliarosserviçosprestados
pelaCagece.

55

FAMÍLIAS PARTICIPAM
DE LEVANTAMENTO
OProjetoPauloFreireestá
realizando,nosterritóriosde
Sobral,InhamunseCariri,uma
pesquisaquantitativaamostral
paraverificaroaumentoda
rendaedaqualidadedevidadas
pessoasatendidaspeloprojeto.
Umtotalde55famíliasestá
contribuindocominformações
sobreresultadoseconômicos,
deassessoriatécnicaedos
investimentosprodutivos.

Acultura canavieira,que
foidestaqueno
agronegóciocearense,
perdeuespaçocom a
reduçãodrástica das
áreasdecultivo.Em
consequênciadisso, o
númerode engenhos de
canade açúcartambém
diminuiubastante no
Estado.Nesse cenário
econômicoruim, vale
destacaraforça da
tradiçãoe asimbologia
culturaldos engenhos.
Em Solonópole,no
sertãocearense,uma
famíliamantém ativo um
engenhomovido à junta
deboi. Onegócionão
visaaolucro,mas sima
preservaçãoda essência
daatividade,que faz
parteda históriada família
há85anos.O velho
engenhoécomo um
"museuvivo”,ondeos
filhosda eradatecnologia
podemvisitar opassadoe
ver,deperto,como érica
ebela aherançada
culturapopular.

