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 Na cidade de Itatira, situada a Rua Padre José Laurindo s/n em Itatira Centro, 

mora a Senhora Maria de Nazaré Oliveira Sales, mãe de três filhos que tem uma linda 

história de via a exemplificar ao jovem e adolescente. No ano de 1983 perdeu o seu 

companheiro ficando com três filhos pequenos para criar e conseguiu educá-los apenas 

com o suor do seu próprio trabalho. Passando por grandes dificuldades e perseguições 

políticas esta mulher sobreviver e hoje é realizada. 

  Dona Nazaré aprendeu com seu saudoso genitor que família é algum muito 

importante e que precisa estar sempre unida nos mesmos ideais de vida e assim ele 

comanda com seus ensinamentos todo o resto da família. Onde também conseguiu 

educar juntamente com seus três filhos e seus nove irmãos, onde os tem como filhos e 

filhas. 

 Na vida profissional é uma verdadeira mãe da área que trabalha. Esta mulher nos 

anos 90 com uma das administrações mais precárias por parte do poder municipal, 

segurou as unidades de saúde deste município com profissionais vindo de Fortaleza para 

atender as pessoas, por amizades feitas na regional de Saúde do Estado e se tornou 

também na época uma parteira por falta de profissionais na época, realizando até parto 

de gêmeos. Enfrentou uma epidemia de cólera que alastrou o município nesta mesma 

época e conseguiu com a ajuda da comunidade não deixar nem um paciente vir a óbito. 

Dona Nazaré trabalha hoje na secretaria de Saúde no setor de consultoria e marcação de 

consultas do município. 

 Nas horas vagas a senhora Nazaré não desperdiça a agricultura na sua principal 

fonte de renda, onde é uma das agriculturas mais perseverantes deste município. Ela  
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