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Isso mesmo. A Prefeitura Municipal de Tauá e a Fundação Bernardo Feitosa, convidam para a abertura
oficial das comemorações do Centenário de Nascimento do ilustre ambientalista tauaense, Joaquim de
Castro Feitosa (Dr. Feitosinha). De acordo com a prefeita Patrícia Aguiar (foto), a programação oficial será
aberta nesta sexta-feira, 10, na Praça do Museu Regional dos Inhamuns. Neste primeiro momento, a
população, familiares, autoridades e imprensa são convidados para o seguinte roteiro que começará logo
às 5 horas, com alvorada festiva, seguindo-se a Santa Missa, às 6h30min e o café da manhã, às 7h30min,
que será comunitário. Para o período da noite, às 19 horas, também na Praça do Museu Regional dos
Inhamuns, acontecerá um Sarau Lítero-Musical e o lançamento do Catálogo do Museu já referenciado e o
lançamento do cordel em homenagem ao Dr. Joaquim e Castro Feitosa. “Tauá e os Inhamuns devem muito
a ele, que é conhecido nacionalmente por suas posições em defesa do Meio Ambiente, por suas palestras
sobre o assunto e por seu acendrado amor à cultura regional. Era por todos considerado um sábio, mas
um ser absolutamente simples e humilde”, disse aos nossos postos de comunicação no O Estado (impresso
e internet), Política Especial, na Cidade AM 860 e no sistema www.avol.com.br a laureada prefeita tauaense
Patrícia Aguiar. Outros eventos virão, informa o Núcleo de Comunicação da PMTauá, mas, a abertura oficial
dos festejos do centenário do saudoso conterrâneo, têm apoio da Prefeitura, da Fundação Bernardo
Feitosa, Museu Regional dos Inhamuns e Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Cultura.

Nota da Coelce
 Recebemos da Gerência de Comunicação da Coelce, a respeito de matéria publicada em nossa coluna aqui

no O Estado, a seguinte nota: “Referente à reclamação da Prefeitura de Caririaçu, publicada no Jornal O
Estado (edição de segunda-feira, 06/04/2015), a Coelce informa que, conforme a Resolução Normativa
587/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a iluminação pública dos municípios brasileiros é
de responsabilidade das prefeituras municipais desde o dia 01/01/2015.Porém o acervo do município de
Caririaçu ainda não foi repassado tendo em vista liminar judicial vigente. A Coelce informa também que
todos os pedidos feitos pelas prefeituras via Call Center e ofício até 31/12?2014 já foram ou estão sendo
atendidos. Ainda como parte do plano de ação da transferência do acervo de iluminação pública para as
prefeituras, a Coelce realizou, com a Associação das Prefeituras do Ceará (Aprece), encontros regionais ao
longo de 2014 para explicar o processo aos prefeitos e tirar dúvidas. A companhia oferece, ainda,
executivos para atendimento ao poder público e suporte técnico às prefeituras para o cumprimento da
resolução normativa. A Coelce reafirma que mantém aberto o diálogo com as prefeituras”.

1 – Deputado Naumi Amorim (PSL) continuando seu trabalho político, em Caucaia, tem visitado
sistematicamente vilas, povoados e distritos. Agradece pela estupenda votação recebida e, claro, “já
namora” o voto para prefeito nas eleições do ano que vem. Hoje, ganharia fácil. 2) – Por falar em Caucaia,
um figurão da cidade me dizia ontem: “Viana, vai ganhar o Naumi ou o Danilo Forte, do PMDB, mas, tão
dizendo que DF não será candidato?”, enfatizou. Pelo sim, pelo não, vamos aguardar. 3) – O médico e ex-
deputado estadual Vasques Landim, do PR, diz ficar muito lisonjeado em ter seu nome lembrado para
disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte, em 2016. “Por enquanto é hora de escuta”, enfatizou a este
jornalista. 4) – Por proposição do deputado Manoel Duca da Silveira Neto, “Duquinha”, a Assembleia
Legislativa fará Sessão Solene em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, às 15horas do próximo dia
16/04. E o 1o secretário Sérgio Aguiar confirma para o dia 23 vindouro, às 19 horas, no Plenário 13 de Maio,
a Sessão Solene em homenagem aos 45 anos da Fundação da Associação de Jornalistas e Escritoras do
Brasil- AJEB.


