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É uma tranquilidade se seu carro

rodar com combustível de qualidade
Juazeiro, Crato, Barbalha

Combustíveis e Lubrificantes

Lojas nas principais cidades do Cariri

O presidente da Câma-
ra Municipal de Juazeiro do 
Norte, Darlan Lobo (MDB), 
apresentou para os seus pares 
e população durante sessão 
ordinária do último dia (07) 
de março, o balanço bimestral 
conforme previsto em Lei, Dar-
lan disse que foi fundamental 
a auditoria interna para enten-
der toda situação financeira da 
casa e chegar a esse parâmetro 
na economia dos recursos que 
serão geridos com muita res-
ponsabilidade e eficácia.  Foi 
feito  revisões contratuais e 
verificações nas prestações de 
serviços; muitas ações ainda 
teremos que ajustar.

Câmara de Juazeiro tem saldo R$ 
700 mil no primeiro bimestre

Todas essas ações serão 
foco na minha gestão, sabe-
mos da importância dessa 
economicidade para podemos 
finalizar a obra da nova sede 
que está em fase final das 
obras estruturantes, toda a mo-
bília já foi licitada e serão in-
vestidos cerca de 235mil para 
instalação dos 21 gabinetes.<

Por Aline Maria

<< PRESIDENTE Darlan Lobo

Governadores Nordestinos 
criam consórcio para o
desenvolvimento regional

Os chefes do Executivo 
dos nove estados nordestinos 
aprovaram hoje (14) a criação 
do Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento Susten-
tável do Nordeste (Consór-
cio Nordeste), que terá como 
primeiro presidente o gover-
nador da Bahia, Rui Costa. O 
protocolo foi assinado duran-
te a segunda edição do Fórum 
de Governadores do Nordes-
te, no exercício 2019-2022, 
que ocorreu no Palácio dos 
Leões, em São Luís (MA). 
Agora, cabe a cada Governo 
autorizar a formação do con-
sórcio.

Presente na reunião, o 
governador Camilo Santana 
destacou a importância do 
Fórum para a defesa dos in-
teresses da região e o cresci-
mento dela através do novo 

consórcio. “O Fórum de Go-
vernadores do Nordeste tem 
se consolidado como um 
momento importante de se 
discutir e avaliar o momento 
político do Brasil e fortalecer 
as políticas públicas para o 
País e o Nordeste dentro da-
quilo que é consenso. Este 
consórcio chega também para 
nos fortalecer e unificar ainda 
mais a região”, disse Camilo.

Com a criação, os estados 
passam a ter mais força em 
negociações financeiras. Nes-
te modelo, por exemplo, as 
unidades federativas envolvi-
das poderão realizar compras 
conjuntas com o objetivo de 
reduzir os custos. Da mesma 
forma poderão trabalhar jun-
tos a venda de produtos.

DETALHAMENTO desta 
matéria na Pág. 03

Arnon Bezerra quer zerar 
filas de exames pelos SUS

Huberto Cabral é Doctor 
Honoris Causa pela Urca

Valdemir Correia recebe
homenagem do Exército

Fernando Santana trabalha 
por um campus da Urca 
para a cidade de Barbalha

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte publica, neste mês 
de março, chamamento públi-
co para cadastramento de la-

boratórios com o propósito de 
zerar a fila de exames com a 
grande demanda reprimida no 
Município.               Pág 03

O memorialista e historia-
dor Huberto Esmeraldo Cabral 
foi agraciado pela Urca - Uni-
versidade Regional do Cariri 

com o título de “Doctor Ho-
noris Causa” distinta honraria 
pelos mais relevantes serviços 
prestado ao Cariri.               Pág 

O empresario cratense Val-
demir Correia de Sousa foi 
homenageado pelo Exército 
brasileiro quando o TG 10.004 

tomou-lhe como patrono da tur-
ma de atiradores deste ano de 
2019, deferência pelo seu espí-
rito empreendedor               Pág 06

Pág. 06

As agruras sertanejas no Semi-árido nordestino
Diz-se que o homem é um 

produto do meio, isso pela sua 
incrível capacidade de adaptar-
-se ao ambiente. Por mais insó-
lito que seja o lugar há sempre 
um ser humano estabelecido 
trabalhando e vivendo. 

No Brasil, o Nordeste é uma 
região de clima variado com 
chuvas incertas, fator que vem 
se agravando com o passar do 
tempo. Não é possível confiar 
na atividade agrícola de sequei-
ra – plantar e com pouca água 
ver frutificar e colher, porque a 
pluviosidade é pouca e baixa. 
Dai a necessidade da utilização 
de alta tecnologia como acon-
tece em países mais desenvol-
vidos e com o clima similar ao 

brasileiro.
Além das condições climá-

ticas que levam ao desestímulo 
há ainda os programas assisten-
cialistas de governo que ampa-
ra os que não trabalham e que 
vem se tornando cultura entre 
os nordestinos.

Desde tempos remotos que 
se fala em resolver o problema, 
mas os arroubos políticos não 
teem passado de quimeras elei-
toreiras. Pelos idos de 1850, o 
imperador D. Pedro II, em vi-
sita ao semiárido cearense, afir-
mara: “Venderei até a última 
joia da coroa, mas solucionarei 
o problema da seca no Nordes-
te”. Nada além de uma bravata 
que continuamos ouvindo. P. 4/6

<< SÚPLICA Meu Deus, se eu não rezei direito o Senhor me perdoe,Eu acho 
que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração
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EDITORIAL

Dia de poesiaDe maçônico a Cristo

Humberto Pinho da Silva é cronista 
português (Porto Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários jornais do 
mundo, inclusive para esta

Gazeta de Notícias

Ame com fé e orgulho
a terra em que nasceste

A imortalidade da interrupção 
de mandato político

No mês de março comemoramos duas 
vezes a poesia: 14 de março é o Dia 
Nacional da Poesia. No Brasil o dia da 
poesia é neste dia, porque é o dia do 
aniversário de Castro Alves, um dos 
grandes poetas brasileiros. O Dia In-
ternacional (ou Mundial) da Poesia, no 
entanto, é comemorado no dia 21 de 
março, por iniciativa da Unesco.
Poesia é a língua universal da alma. 
Poesia é a linguagem do sentimento, 
da emoção. O Poeta é esse ser estra-
nho e singular, iluminado, que vê a vida 
com o coração e tenta passar essa vi-
são a todos aqueles que tiverem sensi-
bilidade para recriar a sua visão. Então 
quero enviar a minha homenagem a to-
dos os bardos deste imenso Brasil e do 
mundo, pois é das penas deles que flui 
a emoção e o sentimento dessa arte 
incomensurável que se chama poesia.
É o poeta que torna esse nosso mun-
do, tão belo e ao mesmo tempo tão 
conturbado, um pouco mais humano, 
é ele que desnuda a alma para que a 
nossa alma seja menos dura, menos 
intolerante, mais solidária, mais huma-
na.
É o poeta que nos leva a contemplar 
o amor, que nos leva a pensar a paz, 
que nos lembra de que somos irmãos 
gêmeos da natureza e por isso mesmo 
precisamos amá-la e respeitá-la, para 
que ela nos proteja e não nos desam-
pare.
Precisamos comemorar esse dia pro-
duzindo versos, cultivando a poesia, 
todos nós, pois o mundo atual, tão cor-
rido e tão violento, precisa da singeleza 
e do lirismo da poesia. A poesia é ne-
cessária, para que não nos deixemos 
endurecer ainda mais, para não deixar-
mos de ser gente.
Sim, a poesia é necessária. Como 
deixar fluir a alma pelas pontas dos 
dedos, a não ser pelos versos de um 
poema? A poesia é sentimento, é emo-
ção, é alma, é coração. Como sermos 
humanos sem tudo isso? 
A poesia é mágica, como já disse Quin-
tana – e quem mais poderia dizê-lo? 
– como neste poema que toma a liber-
dade de transcrever:
”Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam no livro 
que lês. Quando fechas o livro, eles 
alçam voo como de um alçapão. Eles 
não têm pouso nem porto; alimentam-
-se um instante em cada par de mãos 
e partem. E olhas, então, essas tuas 
mãos vazias, no maravilhado espanto 
de saberes que o alimento deles já es-
tava em ti...”
Que mais posso eu dizer? Rendo a 
minha homenagem a você, poeta, que 
não deixa morrer a poesia que existe, 
ainda, em nossas vidas. E rendo minha 
homenagem a você, leitor, que não 
deixa morrer a poesia, recriando-a. E 
viva a poesia mundial, e viva Quinta-
na, e viva nós, poetas e vivam todos 
os leitores.

Luiz Carlos Amorim é 
presidente do Grupo 

Literário A ILHA em SC 
e colabora com esta 
Gazeta de Notícias 

Vitorino Nemésio era professor 
universitário, de cultura invulgar, e 
grande erudito; mas as lições monó-
tonas e muito maçadoras, não des-
pertavam o interesse dos alunos.

Certa ocasião, João Nobre – co-
nhecido maestro e compositor portu-
guês, – ia adormecendo, ao assistir à 
aula, do professor. Cansado e ente-
diado, resolveu levantar-se, e sair.

O Mestre, estava atento. Paran-
do a dissertação, virou-se, e per-
guntou-lhe:

- “ Então, vai sair?!”
João Nobre, jovem irreverente, 

respondeu-lhe, sem refletir:
-” Não aguento mais. O Senhor 

Professor, é um grande maçador! …”
E sem mais, abandonou a sala 

de aula.
Vitorino Nemésio, retomou a 

exposição, como se nada tivesse 
passado.

Mais tarde, João Nobre, pensan-
do melhor, receou que a precipita-
da atitude, poderia ser considerada 
afronta, ao Mestre.

Receoso, deixou de aparecer 
na Faculdade. Certificando-se, por 
colegas, que nada constava, sobre 
o assunto, começou a frequentar 
as aulas; mas não as do Professor 
Vitorino.

Por fim, ganhando coragem, sor-
rateiramente, entrou na sala do Mes-
tre, sentando-se na última fila.

Mas, o Professor, ao vê-lo, disse-
-lhe, em alta voz:

-” Pensei no que me disse, e con-

siderei: que tinha razão. Vou tentar 
ser menos pesado”.

Nemésio tornou-se o intelectual 
mais popular do seu tempo, graças à 
rubrica: “ Se Bem me Lembro”, na 
televisão.

O Professor nasceu, a 19/12/1901, 
na Terceira (Açores).

Foi católico, mas no correr dos 
anos, afastou-se de Cristo. Em 
Coimbra colaborou em revistas cul-
turais e aderiu à Maçonaria, na loja: 
“ A Revolta”.

Formou-se com alta classificação 
em Filologia Românica, pela Facul-
dade de Lisboa.

Casou, em 1926, com Dona Ga-
briela Monjardino Azevedo Gomes, 
e teve quatro filhos.

Mas…Quarta - Feira - Santa, 
do ano de 1954, foi visitar D Ma-
nuel de Almeida Trindade (Bispo 
de Aveiro).

Falaram durante três longas 
horas. No final, Vitorino Nemésio, 
tinha os olhos húmidos, e a voz 
trancada pela comoção.

As lágrimas, escorriam-lhe pela 
face, quando o notável Professor – e 
futuro diretor do matutino: “ O Dia”, 
– rogava, ao sacerdote, a absolvição.

Toda essa cena comovedora 
é narrado em: “ Memórias de um 
Bispo”, por D. Manuel Almeida 
Trindade.

O Professor, congraçou-se, de-
finitivamente, com Deus. O maçó-
nico e “velho” republicano, nasce-
ra de novo.

Há os que não acreditam e 
por conseguinte não veneram 
a Deus, mas regra geral todas 
as religiões têm como objetivo 
acreditar em Deus o ente su-
premo que criou o céu, a terra 
e todas as coisas a nossa volta. 
Essa fé, que é um estado de es-
pírito, é uma atitude de quem 
acredita em alguma coisa. Da 
mesma forma são os partidá-
rios com suas ideologias, todos 
acreditam em um tipo de ges-
tor, seja presidente democráti-
co, um ditador ou mesmo um 
chefe de tribo. Aquela estória 
da citação: Se hay gobierno, 
soy contra - se existe governo, 
eu sou contra, é uma piada es-
palhado pelos insatisfeitos.  Na 
vida real existem os que são 
contra/oposição por não serem 
eles o governo. A história nem 
começou e o sujeito já está cor-
tando e dizendo que é contra. 
Mas contra o que? Entre os 
brasileiro há uma torcida orga-
nizada para que nada dê certo. 
É evidente que são os que tra-
zem consigo o mau presságio, 
e vivem com más sensações, 
sentimentos de que algo ruim 
está a caminho. 

A atual equipe de governo 
nos parece estar no caminho 
certo, embora as coisas este-
jam acontecendo lentamente, 
ou quase parada. Como o sis-
tema de governo mudou radi-
calmente da extrema esquer-
da  para a extrema direita era 
esperada ações frenéticas na 
direção a que se propõe a um 
elevado grau de direitismo no 
espectro ideológico. A política 
de extrema direita tem seu foco 
na tradição, real ou imagina-
da, em oposição às políticas e 
costumes que são considerados 
como reflexo do modernismo.

Desde o término dos governos 
militares (1 de abr de 1964 a 15 
de mar de 1985) que o Brasil vem 
a merce de ideologias esquerdas, 
moderada ou na extrema como foi 
o caso do PT.

Cada um com suas ideias achan-
do que seriam ideais e legítimas, 
mas o que se pretendia era a per-
manência no poder com interesses 
dominantes.

 Esses interesses trouxeram pon-
tos positivos e negativos, avança-
ram e retrocederam levados pelas 
ondas das conveniências.

O brasileiro já não é o mesmo e 
seu sentimento pátrio perdeu o po-
der arrebatador em defesa da Pátria. 
Os meninos não mais brincam com 
soldadinhos de chumbo, mas com 
figuras animadas e letais dos jogos/
game nas TVs. É preciso rever esse 
tipo de sentimento de amor, respei-
to e veneração pelo Brasil. Em to-
das as nações do Mundo a pátria é 
sagrada quer o sistema de governo 
seja democrático ou totalitário.

É verdade que o sentimento 
amor anda meio fora de moda quer 
seja no pessoal  ou no patriotismo, 
Não há mais orgulho e devoção aos 
símbolos como a bandeira, hino, 
brasão, riquezas naturais, patrimô-
nio entre outras coisas. Compatrio-
ta também é uma palavra abolida 
do dicionário atual. Ninguém pode 
esquecer que nas datas cívicas (que 
significa dedicação e fidelidade ao 
interesse público e patriotismo), era 
comum ter uma bandeira nacional a 
mão e se fazer presente aos desfiles 
de 7 de setembro. Todas as escolas 
desfilavam garbosamente com seus 
alunos que eram aplaudidos e ad-
mirados. Como mudaram os senti-
mentos! E por que mudaram? O na-
cionalismo não traz mais emoções 
e desejo de participação entre os 
brasileiros. Orgulho também é uma 
palavra morta.   

Lamentavelmente a política na-
cional é uma vergonha. Os políticos 
não se elegem para representar os 
interesses da sociedade, mas para 
defender os seus próprios interesses 
ou daqueles que custeiam as suas 
eleições.

Votar em político, no Brasil, é 
perda de tempo, e o passar do tempo 
tem confirmado isso. 

Quanto custou a eleição de  par-
lamentares -  que hoje interrompe-
ram o mandato para exercer outras 
funções - bancada grande parte pelo  
o Fundo Eleitoral, no valor de 1,7 
bilhão de reais, cujos recursos pú-
blicos foram arrancados das áreas 
da educação e da saúde? Esses  in-
decorosos, mascarados de políticos 
sérios, deveriam ressarcir o Erário 
pelo gasto de suas candidaturas.

Essa prática imoral da interrup-
ção de mandato faz parte do tecido 
corrupto brasileiro,  que já vem de 
muito tempo. Como pode ter hom-
bridade política alguém que foi 
pedir voto e depois de eleito sim-
plesmente dá uma solene banana 
ao eleitor, indo servir a governos na 
maior cara de pau?

Esses políticos traidores de elei-
tores não merecem nenhuma con-
sideração da sociedade. São elei-
tos, infelizmente,  pelo indecente 
instituto do voto obrigatório, cujo 
instrumento obriga  os incautos  
eleitores a votar e eleger qualquer 
mequetrefe.

Mesmo que o parlamentar  tenha 
competência técnica para o exercí-
cio de qualquer pasta, ele tem que 
entender que foi eleito para servir  
à sociedade no Parlamento. Então, 
se quiser sair, que demonstre digni-
dade diante do eleitor e renuncie ao 
mandato.

O  país precisa urgentemente al-
terar as suas regras indecentes que 
agasalham a vida política. A inter-
rupção de mandato para exercer ou-
tras funções é imoral e grave desle-
aldade ao eleitor.   

O Art. 56 – I, da Constituição 
Federal, que ampara a investidura 
de parlamentar em áreas fora do 
Parlamento, precisa ser  revogado à 
luz da impessoalidade e moralida-
de.  Esperamos que os novos políti-
cos eleitos tenham  comportamento 
republicano diante da matéria.

Júlio César Cardoso
Servidor fedeeral aposentado

Balneário Camboriú-SC.
 É um efetivo colaborador desta 

Gazeta de Notícias

LENDO A
GAZETA DE NOTÍCIAS

Você fica sabendo das coisas
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Mensagem
para Garcia

ARTIGO

Os chefes do Executivo 
dos nove estados nordestinos 
aprovaram hoje (14) a criação 
do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Nordeste (Consórcio Nor-
deste), que terá como primei-
ro presidente o governador da 
Bahia, Rui Costa. O protocolo 
foi assinado durante a segunda 
edição do Fórum de Governa-
dores do Nordeste, no exercí-
cio 2019-2022, que ocorreu 
no Palácio dos Leões, em São 
Luís (MA). Agora, cabe a cada 
Governo autorizar a formação 
do consórcio.

Presente na reunião, o go-
vernador Camilo Santana des-
tacou a importância do Fórum 
para a defesa dos interesses da 
região e o crescimento dela 
através do novo consórcio. “O 
Fórum de Governadores do 
Nordeste tem se consolidado 
como um momento impor-
tante de se discutir e avaliar o 
momento político do Brasil e 
fortalecer as políticas públicas 
para o País e o Nordeste dentro 
daquilo que é consenso. Este 
consórcio chega também para 
nos fortalecer e unificar ainda 
mais a região”, disse Camilo.

Consórcio Nordeste
Com a criação, os estados 

passam a ter mais força em 
negociações financeiras. Nes-
te modelo, por exemplo, as 
unidades federativas envolvi-
das poderão realizar compras 
conjuntas com o objetivo de 
reduzir os custos. Da mesma 
forma poderão trabalhar juntos 
a venda de produtos.

“É uma grande ferramenta 
de gestão e compartilhamento 
de projetos, ideias, apoios mú-
tuos e redução de custos. Uma 
vez o consórcio formalizado, 
nós poderemos fazer licitações 
de itens que forem comuns e 
assim mudamos o patamar de 

escala da licitação. Todos sa-
bem que se você quer licitar 
um item, você consegue um 
preço. Se vai licitar milhões, 
consegue outro. Portanto, esta-
mos mudando de escala, mul-
tiplicando por nove estados, 
o que vai reduzir o custo em 
várias áreas. É uma ferramenta 
inovadora”, declarou o primei-
ro presidente do consórcio, Rui 
Costa, que ficará à frente do 
consórcio por um ano, poden-
do prorrogar por igual período.

O consórcio vai permitir 
que os estados cedam, princi-
palmente em períodos de cri-
se, servidores e equipamentos. 
Fica permitido ainda a reali-
zação de intercâmbios estu-
dantis, projetos conjuntos de 
infraestrutura, parques indus-
triais e tecnológicos interesta-
duais, criação de fundos para 
financiar investimentos e troca 
de tecnologia e conhecimento, 
entre outras ações.

Debate nacional
As pautas nacionais tam-

bém foram colocadas em dis-
cussão. Na oportunidade, o 
grupo fechou pensamento con-
trário à ideia de desvinculações 
de receitas frente as despesas 
obrigatórias com saúde, edu-
cação e fundos constitucionais. 
Para os governadores, seria 

mais relevante discutir o Pacto 
Federativo, colocando em de-
bate uma nova distribuição de 
receitas e competências.

Com relação ao estatuto do 
desarmamento, Flávio Dino, 
governador do Maranhão e an-
fitrião do encontro, disse que o 
posicionamento dos integran-
tes é a favor de sua continuida-
de. “Lembramos que o estatuto 
do desarmamento é fundamen-
tal para evitar o aprofunda-
mento do ciclo de violência no 
Brasil. Nós consideramos que 
flexibilizar regras de posse e de 
porte de armar, longe de gerar 
paz, vai gerar mais violência”, 
defendeu Dino, que se solida-
rizou com as famílias das víti-
mas do ataque à escola em Su-
zano (SP) e lembrou que hoje 
faz um ano do assassinato de 
Marielle Franco, vereadora do 
Rio de Janeiro, e seu motorista 
Anderson Gomes.

Previdência
O entendimento dos esta-

dos nordestinos é que há ne-
cessidade de se debater uma 
mudança do modelo atual, mas 
que é preciso sair em defesa 
dos que mais necessitam. Em 
sua participação, Camilo San-
tana levantou a necessidade de 
se olhar também para os esta-
dos e suas questões com a pre-
vidência em consonância com 

a revisão que a União pretende 
promover a nível nacional.

“Se a gente consegue re-
solver de forma emergencial 
o problema do déficit (previ-
denciário dos estados) a gente 
consegue dar um fôlego. Esse 
debate precisa ser feito com 
o Governo Federal. Todas  as 
medidas que os estados podem 
fazer para diminuir seu déficit 
a maioria aqui já fez. É funda-
mental que entre essa solução 
a curto prazo para os estados”, 
enfatizou o governador.

Instituições regionais
Durante a reunião outros 

assuntos foram colocados em 
debate. Na ocasião, ficou de-
cidido que o grupo dialogará 
com os 153 deputados federais 
e 27 senadores que represen-
tam os nove estados para que 
não haja retrocesso quanto a 
mecanismos essenciais para o 
desenvolvimento regional, a 
exemplo do Banco do Nordes-
te, a Chesf e Sudene.

Além de Camilo Santana, 
estiveram presentes os gover-
nadores Paulo Câmara (PE), 
Rui Costa (BA), Fátima Bezer-
ra (RN), Wellington Dias (PI), 
João Azevedo (PB) e Belival-
do Chagas (SE). O vice-go-
vernador de Alagoas, Luciano 
Barbosa, representou Renan 
Filho, chefe do Executivo.

Governadores nordestinos aprovam criação de 
consórcio para o desenvolvimento regional

Coordenadoria de Imprensa 
Casa Civil - Governo
do Estado do Ceará

<< GOVERNADORES Além de Camilo Santana, estiveram presentes os governadores Paulo Câmara (PE), Rui 
Costa (BA), Fátima Bezerra (RN), Wellington Dias (PI), João Azevedo (PB) e Belivaldo Chagas (SE). O vice-governador 
de Alagoas, Luciano Barbosa, representou Renan Filho, chefe do Executivo.

Trabalhando desde menino, tive oportunidade de aprender 
muito nas empresas pelas quais passei! Professor há cinquenta 
anos, sempre usei aquilo que aprendi no mundo corporativo em 
salas de aula. Uma das grandes lições foi a tal “Mensagem a 
Garcia”. Muita gente conhece, mas quero abordá-la, pois esses 
dias mesmo tive de usá-la num caso específico, no qual a lição 
caiu bem!
Trata-se de um trabalho literário com uma tiragem gigantesca, 
que foi publicado em 1899 na revista americana “Philistine”, no 
estado de Nova York. Sua história ganhou rapidamente o mundo! 
Quando esse texto estava sendo distribuído nos Estados Unidos, 
um empresário russo, diretor das Estradas de Ferro Russas, 
que estava naquele país, tomou conhecimento do seu conteúdo 
e logo mandou traduzir para sua língua e distribuiu aos seus 
empregados. Durante a guerra entre a Rússia e o Japão, cada 
soldado do Czar recebia um exemplar do artigo antes de ir para 
a guerra. Tinham que ler!
Os japoneses tomaram conhecimento do texto e também 
trataram de traduzi-lo. Da Rússia para o Japão, daí para a 
Alemanha, França, China, Turquia...
O fato ocorreu em território cubano, onde a atuação de um 
homem deu origem a tudo! Acontecia a guerra entre a Espanha e 
os Estados Unidos e precisavam com urgência entrar em contato 
com o chefe dos insurretos, o Major-General cubano Calixto 
Ramón Garcia Iñiguez (1836-1898), que estava entranhado no 
sertão cubano, em alguma fortaleza.
Se fosse nos dias atuais, aqui no Brasil, diríamos, fazendo 
pilhéria, que Garcia estava em “LINS”, “lugar inserto e não 
sabido”! Brincadeira à parte, os americanos tinham de localizar 
o tal Garcia. Era impossível contatá-lo por correio ou telégrafo! 
Problema sério para o presidente americano, William Mac Kinley 
(1897-1901).
Foi aí então que alguém lembrou ao presidente: “Há um homem 
chamado Rowan e se alguma pessoa é capaz de encontrar 
Garcia, há de ser o Rowan”. Tratava-se do coronel Andrew 
Summers Rowan (1857-1943). Trouxeram Rowan à presença 
do presidente que imediatamente lhe confiou uma carta para 
ser entregue a Garcia.
O coronel Rowan pegou a carta, colocou-a num envelope 
impermeável, amarrou-a sobre o peito, saiu e após quatro dias, 
saltou de um barco, altas horas da noite, no litoral de Cuba. Daí, 
entrou sertão afora. Passadas três semanas apareceu do outro 
lado da ilha e entregou a “Mensagem a Garcia”!
Já imaginaram se Rowan começasse a fazer perguntas assim ao 
presidente: “Onde está esse tal de Garcia? “, “Por que eu?”, “Não 
tem ninguém aqui melhor do que eu para essa tarefa? “, “Quanto 
vou receber por isso? “Eu sou um coronel, não um carteiro”...
Ou então, fosse daqueles que “fazem um meio campo” que, 
em linguagem futebolística indica quem passa a tarefa para 
outro, desfazendo-se logo do problema. Ou ainda dissesse ao 
Presidente “fique sossegado, “xacumigo”, não enfrentasse os 
desafios e desistisse na primeira dificuldade!
A postura do coronel Rowan foi notável e ficou para a história. 
Hoje, quando se quer dar uma tarefa para alguém e espera-se 
que possa cumpri-la fielmente, indo até o fim, dizemos que “isto é 
uma Mensagem a Garcia”. Vivemos atualmente num mundo onde 
a falta de disposição em concentrar-se numa tarefa e executá-la 
até o fim é atributo de poucos! A mensagem, de quase 120 anos, 
ainda é viva e a lição é oportuna: precisamos de mais “Rowans”! 
Na empresa, na escola, em casa, na sociedade!

Obs: Jornalista Luiz José dos Santos - Editor da Gazeta de 
Notícias. Se precisar de foto, por favor, entrar em contato!
Gilson Alberto Novaes é Professor de Direito Eleitoral no Curso 
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie campus 
Campinas, onde é Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novais é diretor 
do Centro de Ciencias e 

Tecnologia - na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 

Professor de Direito Eleitoral 
e gerente geral na empresa 

Instituto Presbiteriano 
Mackenzie - Mora em Sta. 

Bárbara do Oeste

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, irá publicar, este mês de 
março, chamamento público 
para cadastro de laboratórios 
com o intuito de zerar a fila de 
exames com a grande demanda 
reprimida no Município. 

Esse tem sido um dos ob-
jetivos do prefeito Municipal, 
Arnon Bezerra, que tem soli-
citado uma maior atenção nos 
pedidos dos exames, para que 
sejam realmente necessários 
para quem precisa. Arnon des-
taca o esforço em atender a 
população de Juazeiro com as 
demandas destacando os não 
podem esperar.

O programa chamado de 
“Fila Zero” irá disponibilizar 

6.683 procedimentos, entre ul-
trassonografias, endoscopias e 
exames laboratoriais, além da 
quantidade que já é ofertada 
mensalmente.

A secretária da Saúde, Fran-
cimones Albuquerque, explica 
que através de um levantamen-
to, a SESAU identificou que ul-
trassonografia e endoscopia são 
os exames com maior dificulda-
de para atendimento, resultando 
em mais tempo de espera. 

Paralelo ao programa Fila 
Zero, a secretária ressalta que 
estão sendo estabelecidos pro-
tocolos para a solicitação de 
exames em todas as Unidades 
Básicas de Saúde do Municí-
pio, uma vez que a taxa de nor-

malidade dos procedimentos 
realizados é muito alta. “No 
levantamento que fizemos, por 
exemplo, das ultrassonografias 
que foram realizadas 92% de-
ram resultado  normal e só 8%  
alteradas”, afirmou a secretária.

Logo, os profissionais deve-

Prefeitura de Juazeiro do Norte irá publicar 
chamamento para zerar filas de exames

rão seguir um fluxo de procedi-
mentos para que se demonstre 
a real necessidade para a so-
licitação do exame. “A gente 
quer adequar a nossa oferta de 
exames realmente com a neces-
sidade do paciente”, conclui a 
secretária.

<< FILA ZERO para os atendimento com exames laboratoriais

FOTO ILUSTRAÇÃO: SITE MISÉRIA
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DESTAQUE

ESPECIAL

Diz-se que o homem é um 
produto do meio, isso pela 
sua incrível capacidade de 
adaptar-se ao ambiente, por 
mais insólito que seja o lugar 
há sempre um ser humano es-
tabelecido trabalhando e vi-
vendo. 

No Brasil, o Nordeste é 
uma região de clima variado 
com chuvas incertas, fator 
que vem se agravando com o 
passar do tempo. Não é possí-
vel confiar na atividade agrí-
cola de sequeira – plantar e 
com pouca água ver frutificar 
e colher, porque a pluviosida-
de é pouca e baixa. Dai a ne-
cessidade da utilização de alta 
tecnologia como acontece em 
países mais desenvolvidos e 
com o clima similar ao brasi-
leiro.

Além das condições cli-
máticas que levam ao deses-
tímulo há ainda os programas 
assistencialistas de governo 
que ampara os que não traba-
lham e que veem se tornando 
cultura entre os nordestinos.

Desde tempos remotos que 
se fala em resolver o proble-
ma, mas os arroubos políticos 
não têm passado de quime-
ras eleitoreiras. Pelos idos de 
1850, o imperador D. Pedro 
II, em visita ao semiárido ce-
arense, afirmara: “Venderei 
até a última joia da coroa, 
mas solucionarei o problema 
da seca no Nordeste”. Nada 
além de uma bravata que con-
tinuamos ouvindo até hoje.

Que cruz pode ser mais 
pesada para carregar que não 

ver nada brotar da terra estur-
ricada pelo calor ardente do 
sol?

Desde a monarquia, o 
tempo passou e nada fez mu-
dar o discurso eleitoreiro que 
a cada ano satura mais o ou-
vido do sertanejo.

Mais de um século e meio 
depois, o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
no início do seu primeiro go-
verno, ultrapassou todos os 
limites da demagogia e da 
leviandade ao repetir, tam-
bém no Ceará, a mesma frase 
dita à época pelo o impera-
dor apenas trocando algumas 
palavras: “Venderei a última 
joia de minha coroa para que 
nenhum nordestino morra de 
fome”, agora mais recente o 
presidente eleito Jair Messias 
Bolsonaro anunciou em alto 
e bom som que iria trazer a 
agra-tecnologia de Israel para 
o nordeste plantar, frutificar e 
colher.

Região
Boa parte dos agronegó-

cios que acontece no nordes-
te é graças a uma minguada 
agricultura familiar. Os agri-
cultores produzem apenas o 
que consomem, e o pouco ex-
cedente é vendido ou trocado 
entre vizinhos por outros pro-
dutos de suas necessidades. 

O nordeste, principal-
mente no Vale do Rio São 
Francisco, onde é utilizado o 
processo de irrigação, a pro-
dução, embora diminuta, de 
cana de açúcar, cacau, caju, 

algodão, soja e fumo leva a 
extensão das áreas produti-
vas, todas irrigadas, vislum-
brando a exploração e cresci-
mento de outros produtos até 
para exportação.

Áreas
Com sistemas de irrigação 

mais avançados, empregan-
do tecnologia e muitos estu-
dos ambientais já é possível 
encontrar no Vale do São 
Francisco o cultivo de uvas 
finas e diversas frutas tropi-
cais, como mangas, melão e 
acerola. Estas culturas mais 
diversificadas são vendidas 
no mercado interno e para 
exportação – principalmente 
das frutas tropicais – enquan-
to a uva é frequentemente 
vendida para fabricantes de 
vinhos.

O sistema de irrigação no 
entorno do Rio São Francis-
co  tem contribuído para o 
desenvolvimento da região, 
mas ainda está muito distante 
de ser o ideal. Os agricultores 
de menor porte ainda sofrem 
com a seca, por não poder ar-
car com os custos de um sis-
temas de irrigação e os insu-
mos fertilizantes. 

Cultivo 
Apesar de ser um passo na 

direção certa, o crescimento e 
desenvolvimento da agricul-
tura, os produtores nordes-
tinos precisam de estímulo 
e subsídios para que possam 
viabilizar economicamente 
suas atividades. 

As agruras sertanejas no 
Semi-árido nordestino

<< DESOLADORA a paisagem nordestina nos meses de agosto a dezembro. Sol inclemente, vento quente e árvores sem folhagem

Os 1.348 municípios que for-
mam o polígono das secas são 
aqueles  situados nos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Ge-
rais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. É 
reconhecida como região sujeita à 
repetidas crises de prolongamen-
to das estiagens e objeto de provi-
dências do setor público.

É uma região com distintos 
índices de aridez. Em algumas 
delas a falta de pluviosidade é 
acentuada, onde se desenvolve a 
caatinga, mata rasteira sobre so-
los ressequidos. Além da caatinga 
existem também áreas, com maior 
índice de pluviosidade e presença 
de solos húmidos. Contudo, na 
área delimitada pela poligonal, 
ocorrem, periodicamente, secas 
que se traduzem na maioria das 
vezes em calamidades, ocasio-
nando prejuizos à agropecuária e 
graves problemas sociais.

Polígono das secas
O Polígono das Secas foi cria-

do pelo Governo federal em 1946, 
mas somente a partir de 1968, foi 

regulamentada com a inclusão 
dos 1.348 municípios.

No entanto somente 1951, a 
área do Polígono teve seus limites 
definidos.

Em 1968 foi delegada a Sude-
ne Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste a competên-
cia de declarar oficialmente quais 
os municípios que pertenciam ao 
Polígono das Secas. 

Em 1997 o Conselho Delibera-
tivo da SUDENE aprovou a atuali-
zação da relação dos municípios 
pertencentes ao Polígono das Se-
cas, incluindo aqueles que foram 
criados por desmembramento até 
janeiro de 1997.

Em 2005, a nova delimitação 
do Semi-árido Brasileiro ampliou 
os critérios de inclusão dos muni-
cípios, por considerar insuficiente 
o índice pluviométrio apenas. Os 
critérios passaram a ser:

- precipitação pluviométrica 
média anual inferior a 800 milí-
metros;

- índice de aridez de até 0,5 
calculado pelo balanço hídrico 
que relaciona as precipitações e 
a evapotranspiração potencial, no 
período entre 1961 e 1990

- risco de seca maior que 60%, 
tomando-se por base o período 
entre 1970 e 1990.

Estão inclusos 317 municí-
pios, além dos 1.031 anteriores. A 
área do semi-árido passou a ser 
969.589,4 quilômetros quadrados, 
sendo o maior aumento registrado 
em Minas Gerais: 51,7% do es-
tado passaram a integrar o semi-
-árido.

Esta nova delimitação tem a 
finalidade de nortear as políticas 
públicas do Governo federal, so-
bretudo as aplicações do Fundo 

Polígono das Secas

<< POLÍGONO DAS SECAS criado para assistência permanente do Governo federal aos efeitos 
das secas nos principais estados nordestinos. Caatinga com arbusto e palmeiras rasteiras. 

Estudos, pesquisa,
análise e texto por

Luiz José dos Santos

Catavento é tido como solução para 
bombeamento de água de cacimbas

De fácil aquisição, baixo 
custo e montagem prática um 
equipamento de catavento pode 
bombear até 40 mil litros de 
água por dia para para irrigação 
e outras finalidades.

Embora no nordeste o ven-
to seja quente, em determinada 
época do ano, mas suficiente 
para mover um catavento por 
horas seguidas.

A água usada na irrigação 
pelo sistema de gotejamento e 
tecnologia na adubagem é possí-
vel manter sempre verde vários 
hectares com frutas, legumes ou 
hortaliças de boa qualidade e ter 
rentabilidade o ano todo.

Esse conjunto de irrigação 
eólico está dentro do contex-
to dos microfinancimantos dos 
bancos oficiais.
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Letra de Patativa do
Assarpe e música de 
Luiz Gonzaga
50 Anos de história 1941-1987

Meu Deus, meu Deus. . .
Setembro passou
Outubro e Novembro
Já tamo em Dezembro
Meu Deus, que é de nós,
Meu Deus, meu Deus
Assim fala o pobre
Do seco Nordeste
Com medo da peste

Da fome feroz
Ai, ai, ai, ai
A treze do mês
Ele fez experiência
Perdeu sua crença
Nas pedras de sal,
Meu Deus, meu Deus
Mas noutra esperança
Com gosto se agarra
Pensando na barra
Do alegre Natal
Ai, ai, ai, ai
Rompeu-se o Natal
Porém barra não veio

O sol bem vermeio
Nasceu muito além
Meu Deus, meu Deus
Na copa da mata
Buzina a cigarra
Ninguém vê a barra
Pois a barra não tem
Ai, ai, ai, ai
Sem chuva na terra
Descamba Janeiro,
Depois fevereiro
E o mesmo verão
Meu Deus, meu Deus
Entonce o nortista

O RETIRANTE: Triste partida

<< DESOLADORA a paisagem nordestina nos meses de agosto a dezembro. Sol inclemente, vento quente e árvores sem folhagem

Polígono das Secas

Constitucional de Financiamento 
do Nordeste – FNE.

Atualmente, o Polígono das 
Secas, todos esses estados 
compreendem uma área de 
1.108.434,82 km², corresponden-
tes a 1.348 municípios, distribuí-
dos pelos Estados do Piauí (214), 
Ceará (180), Rio Grande do Norte 
(161), Paraíba (223), Pernambuco 
(145), Alagoas (51), Sergipe (32), 
Bahia (256) e Minas Gerais (86).

Causas das secas
As causas das secas têm 

proporção planetária e são in-
fluenciadas por diversos fatores, 
dentre os quais: diferença de tem-
peratura superficial das águas do 
Atlântico Norte, que são mais 
quentes, e do Sul, frias; desloca-
mento da Zona de convergência 
intertropical para o Hemisfério 
Norte, em épocas previstas para 
permanência no Sul.

<< POLÍGONO DAS SECAS criado para assistência permanente do Governo federal aos efeitos 
das secas nos principais estados nordestinos. Caatinga com arbusto e palmeiras rasteiras. 

Pensando consigo
Diz: “isso é castigo
não chove mais não”
Ai, ai, ai, ai
Apela pra Março
Que é o mês preferido
Do santo querido
Senhor São José
Meu Deus, meu Deus
Mas nada de chuva
Tá tudo sem jeito
Lhe foge do peito
O resto da fé ...

SECA: Corrupção e incompetência
O político brasileiro de-

tentor ou não de um cargo 
público, principalmente os 
de mandato eletivo nunca 
quiseram resolver os pro-
blemas com os efeitos das 
secas no nordeste. Em cita-
ção verdadeira, mas em tom 
de brincadeira chamam as 
calamidades como “a in-
dústria da seca,” indústria 
porque rendem dividendos 
com o trânsito do dinheiro 
entre governo e os miserá-
veis. Essas manobras dila-
pidoras do dinheiro público 
vem desde o império, e de 
lá para os dias atuais, já se 
foram 169 anos. O próprio 
imperador D. Pedro II jurou 

de pés juntos que resolveria 
o problema. Nada resolveu, 
nem os presidente republi-
canos tiveram propósitos ou 
mesmo intensões de colocar 
o assunto em pauta. 

As secas nordestinas são 
cíclicas, acontecem estem-
poradamente e a cada perío-
do os mesmos problemas, as 
mesmas causas e efeitos. 

Como “indústria da seca“ 
existem sempre as mudan-
ças no gerenciamento dos 
recursos, o dinheiro repassa-
do pelo Governo federal até 
os necessitados nordestinos. 
São as chamadas frentes de 
emergências que já estive-
ram sob a égide da Sudene, 

Dnocs, Ematerce e tantas si-
glas criadas exclusivamente 
para essa finalidade. O prin-
cipal objetivo é instituir en-
tre o povo a cultura da “es-
mola,” embora o sanfoneiro 
do Riacho da Brigida (Exu-
-Pe) Luiz Gonzaga tenha 
alertado, na primeira metade 
do século passado, que uma 
esmola a um homem que é 
são, ou lhe mata de vergo-
nha ou vicia o cidadão. Todo 
mundo sabe o que aconte-
ceu.

A citação de Euclides da 
Cunha de que “O sertanejo 
é antes de tudo um forte” em 
seu livro “Os sertões” não é 
mais um forte, é um viciado 

e sua bravura perdeu-se nas 
brumas do tempo.

O roceiro nordestino vive 
hoje sob a sombra e tomando 
água fresca com os auspícios 
do Governo federal.

Até aqui os políticos 
propositadamebnte se enga-
nam e enganam o povo com 
equivocadas promessas de 
uma solução para o proble-
ma com as secas, só que essa 
enrolação vem há 169, como 
foi dito anteriormente.

Enfim a seca nordestina 
tem servido muito bem para 
os poetas e compositores 
que usam o tema para bo-
nitas canções que não teem 
sensibilizado os governos. 

<< PLANTAR  a terra tá morrendo, não dá mais pra plantar 
Se planta não nasce se nasce não dá

<< PEDIR  Oh! Deus, perdoe esse pobre coitado, Que de joe-
lhos rezou um bocado, Pedindo pra chuva cair, cair sem parar

<< PORCO  se banha no mesmo poço de água onde a sertane-
ja apanha água lamacenta e suja

<< GOTAS  o último poço com um resto de água barrenta que é 
levada para ser usada nos afazeres domésticos
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Aline Maria
Jamais desista das 
pessoas que você ama.
Jamais desista de ser 
feliz. Lute sempre 
pelos seus sonhos. 
Seja profundamente
apaixonado pela vida. 
Pois a vida é um 
espetáculo imperdível.

NATSHOP
PRODUTOS NATURAIS

Mel de abelha, Xaropes, Cereais, Banana passas, 
Chás, Produtos Emagrecedores,

Linhaça, Chia, Quinoa, Amaranto, Aveia.

Antonio Feitosa
PROPRIETÁRIO

Rua Mons. Assis Feitosa, 685 - Praça Siqueira Campos
(88) 98831 5664 / 99612 9817

Crato Ceará

O Tiro de Guerra 10-004 
do Crato realizou a Soleni-
dade de Matrícula e a apre-
sentação dos novos atirado-
res que estarão cumprindo o 
Serviço Militar inicial no ano 
de 2019. 

A solenidade foi presidi-
da pelo Subtenente Josenildo 
Batista de Araújo, Chefe de 
Instrução do Tiro de Guerra 
de 10-004, estiveram presen-
tes também o prefeito do Cra-
to José Ailton Brasil, Paulo 
Jonathan Lins Feitosa,1º Te-
nente e representante do Co-
mandante do 3º Batalhão de 
Engenharia de Construção de 
Picos/PI, do Subtenente José 
Dácio Lopes; Chefe da Ins-
trução do Tiro de Guerra 10-
005 – Juazeiro do Norte: do 
1º Sargento Ângelo Márcio 
Pereira Martins, Instrutor do 
Tiro de Guerra 10-005 – Jua-
zeiro do Norte; dentre outras 
autoridades militares; secre-
tários do municipio, admira-
dores e colaboradores do TG, 
familiares e amigos dos atira-
dores, e jornalista da região.

O Portão das Armas foi 
aberto, dando início a sole-
nidade com os matriculados 
dando entrada ao pátio de 

formatura, marcando assim o 
ingresso dos novos atiradores 
no Tiro de Guerra do Crato. Os 
atiradores metraram em trajes 
civis que depois foram trocan-
do pela farda tipo camuflada 
que será usada por todo o ano 
de instrução.

Foram vários os amigos e 
colaboradores do TG 10-004 
homenageados na solenidade, 
um enaltecimento a atuação de 
cada um junto ao Exército bra-
sileiro, entre eles, o empresá-
rio Valdemir Correia de Sousa 
também patrono da turma de 
2019, os irmãosFrancisco José 
e Luciano Pierre, o jornalista 
Antônio Vicelmo e César da 
Coelce.

O Subtenente José Dácio 
Lopes fez a leitura da men-
sagem do Comandante do 
Exército brasileiro para os ati-
radores, destacando os avan-
ços nessa nova etapa da vida 
desses jovens. “Serão pilares 
para a liderança sadia no seu 
retorno à sociedade. Neste cur-
to período, dediquem-se em 
absorver todos os ensinamen-
tos dos militares mais antigos 
e mais experientes, na busca de 
mais oportunidades, bem como 
aproveitem este ciclo pessoal 
para seu crescimento e fortale-
cimento”.

O prefeito José Ailton 
Brasil em suas palavras para-

benizou o trabalho do Tiro de 
Guerra em Crato e destacou a 
escolha do patrono da turma, 

O empresário cratense Valdemir Correia de 
Sousa é homenageado pelo Exército brasileiro

Valdemir Correia de Sousa, ci-
dadão engajado na luta pelos os 
interesses do município Crato. 

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura do Crato com 

copidesque das Redação

A Urca – Universidade 
Regional do Cariri agraciou 
nessa terça-feira 08 de mar-
ço o memorialista e histo-
riador Huberto Esmeraldo 
Cabral com o Doctor Hono-
ris Causa, título honorífico 
por ter chegado à alto nível 
e reconhecido como feitos 
significativos pela Univer-
sidade, em trabalhos desen-
volvidos sobre a história do 
Crato, suas personalidades 
com narrativas de fatos e 
causos do cotidiano desde 
os primórdios.

Cabral é memorialista 
porque guarda com precisão 
as datas dos acontecimentos 
de então. Hoje aos 83 anos, 
nasceu em 1936, é um con-
sultor histórico das coisas 

do Crato. Foi e é uma teste-
munha ocular das ocorrências 
e dos fatos de destaque no 
município e na região. É um 
homem que além de historia-
dor participou da criação de 
quase todos os órgãos de co-
municação do Cariri. Jornais: 
O Levita, A Ação, Amplifica-
dora cratense, Rádios Araripe 
e Educadora do Cariri, esteve 
sempre ligado a Diocese do 
Crato onde atuou como asses-
sor de imprensa. Foi partícipe 
na fundação da Universidade 
Regional do Cariri e por todo 
esse tempo cuidou de vários 
cerimoniais e eventos. Na Ex-
posição do Crato é o homem 
das bandeiras, pavilhões re-
presentativos da União, Esta-
dos e Municípios da região.

Huberto Cabral é um inte-
lectual dos sete instrumentos e 
está sempre presente em even-
tos, solenidades e movimen-
tos culturais do Cariri. Tem 
na memória, ‘na ponta da lín-

gua,’ fatos importantes acon-
tecidos na região, a exemplo 
das primeiras iniciativas para 
trazer a energia da hidrelétrica 
de Paulo Afonso para o Cariri. 
Cita todos que participaram 
dessa luta. A criação e funda-
ção da Celca – Companhia de 
Eletrificação do Cariri, a pio-
neira em trazer energia para o 
sul do Ceará.

Na ocasião recebeu tam-
bém da Prefeitura do Crato a 

Huberto Cabral é “Doctor Honoris Causa” da Urca

Medalha do Mérito Bárbara 
de Alencar, destaque às perso-
nalidades que prestaram rele-
vantes serviços ao município.

Francisco Huberto Esme-
raldo Cabral é uma persona-
lidade atípica na região, por 
ser um sabe tudo da história 
local, sendo assim merecedor 
de todos os títulos honoríficos 
possíveis. Embora concedido 
tardiamente, no entanto justo 
e mais que devido.

Da Redação por
Luiz José dos Santos

O deputado Fernando San-
tana (PT) apresentou na Assem-
bleia Legislativa nessa quarta-
-feira-13/03, requerimento 
de sua autoria  solicitando ao 
Governo do Estado um cam-
pus da Universidade Regional 
do Cariri Urca para a cidade de 
Barbalha.

O parlamentar disse que o 
projeto deve ser resultado de 
uma parceria do Governo do Es-
tado e a Prefeitura Municipal de 
Barbalha, para a instalação desse 
campus da Urca. “Já entrei em 
contato  com o governador e o 
prefeito, para que possamos via-
bilizar a instalação desse campus 
em um prédio doado pela prefei-
tura”, adiantou.

Fernando Santana infor-
mou ainda que existe um 
prédio desocupado no centro 
da cidade, onde antes funcio-
nava o Centro Social Urbano 
(CSU) do Município que po-
deria servir como sede. “Nos-
sa sugestão é que o prédio seja 
doado para abrigar o campus, 
que oferecerá diversos cursos, 
dentre eles, o de turismo, que 
já é forte. Tenho certeza que 
a universidade presente em 
Barbalha só trará benefícios 
para a região”, defendeu.

Em aparte, o deputado 
Guilherme Landim (PDT) 
considerou fundamental a ini-
ciativa do colega deputado em 
solicitar um campus da Urca 
para Barbalha. “O senhor está 

unindo forças, independente de 
questões partidárias, para tra-
zer para a população da região 
outros cursos universitários, e 
aproveitando a vocação turística 
do sul do Estado, pleiteia  um 
curso de turismo. Tenho certeza 
que o senhor terá sucesso nessa 
empreitada”, elogiou.

O deputado Marcos Sobrei-
ra (PDT) afirmou que Fernando 
Santana, com esta ação, estará 
levando mais progressos para o 
município de Barbalha. “Temos 
um campus em Iguatu e só sabe 
a transformação que um campus 
desses realiza, quando se tem 
um no seu município. Parabéns 
pela iniciativa.”

Para o deputado Nizo Costa 
(Patri), as duas ações destacadas 
pelo parlamentar resultarão em 
grandes melhorias para a região 
do Cariri. “O Campus em Bar-
balha irá capacitar muitos jovens 
nas mais diversas profissões, co-
mentou.

Fernando Santana quer um 
campus da Urca para Barbalha

<< FERNANDO SANTANA quer 
ampliar horizontes para o ensino supe-
rior do Cariri

Da Assessoria de Comunicação 
com copidesque de Aline Maria

O presidente da Câmara de 
Lavras da Mangabeira, José 
Adevânio da Silva - Duda, 
mostra ser diferente em suas 
ações, enquanto com muita 
atenção vem dando prioridade 
aos requerimentos direciona-
dos às melhorias que venham 
atender às necessidades emer-
gentes do município. Seu tra-
balho é focado nas prioridades 
em benefícios dos mais caren-
tes. Sua preocupação maior é 
com a população da zona rural, 
os que moram mais distantes e 
que são sempre desassistidos. 
Tudo isso é feito com transpa-

rência e lisura como determina a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse contexto o vereador 
presidente Adelvânio/Duda vem 
sendo enaltecido pelos seus pa-
res e a população da terra de São 
Vicente Ferrer.

Presidente Adevânio direciona ações da 
Câmara de Lavras para as prioridades

FOTO DIVULGAÇÃO/CARIRI/BADALO

<< CABRAL recebendo o Doctor Honoris Causa da Urca

<< VALDEMIR, notável empresário cratense, fala de sua felicidade em 
ser  convidado para apadrinhar os novos atiradores do TG 10.004

<< CERTIFICADO, recebido pelo empresário Valdemir Correia
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A Bella da Semana
Jaine Cristina 

Cantinho da Poesia
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)
Fale sobre o que o preocupa e o que precisa. Faça pedidos para 
melhorar a sua situação profissional e económica
Touro (21/04 - 20/05)
 O dia é decisivo para dizer o que espera de uma relação. Terá 
de acabar trabalhos pessoais e de outros à 
Gêmeos (21/05 - 20/06)
É possível que você crie resistência no serviço com o que não 
concorda: vá com calma. Talvez se envolva em segredo dos outros 
por conta da sua curiosidade. Romance animado.
Câncer (21/06 - 22/07)
Nada se resolve se não tomar atitudes nesse sentido. Contrarie 
o desejo de pôr assuntos para trás das costas. 
Leão (23/07 - 22/08)
Aproveite momentos para dar passos no sentido em que deseja 
levar uma relação. Dia de grande domínio profissional e 
económico. 
Virgem (23/08- 22/09)
Vai sair a perder de uma discussão. Os ambientes não estão 
muito límpidos e nem sempre lidará com pessoas honestas.
Libra (23/09 - 22/10)
Ser otimista traz excelentes evoluções. Não mude de ideias, 
resista até ao fim a pressões, sairá vencedor.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Tente trazer harmonia para a sua vida sentimental. Procure 
rodear-se de pessoas que tenham experiência, não pode correr 
riscos 
Sagitário (22/11 - 21/12)
Não confunda sentimentos, programe um tempo de reflexão. 
Os assuntos evoluem lentamente , não conte com grandes 
êxitos. 
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Sente-se desiludido e com reservas sobre os sentimentos. 
Determine objetivos, não deve gerir a vida económica sem 
planos. 
Aquário (21/01 - 19/02)
Aceite decisões e mudanças com todo o respeito.  Mantenha a 
sua postura , as evoluções não dependem de si. 
Peixes (20/02 - 20/03)
Está sensível a todas as atitudes, positivas ou negativas. Seja 
prático, evite cair em fantasias ou especulações.

Jaine Cristina Desde pequena Jaíne Cristina foi 
criada em praias, sempre teve muito contato com a natureza. Seu 
pai sempre quis a ensinar a surfar e ela teve seu primeiro contato 
com o esporte aos 13 anos, desde então se apaixonou e sempre que 
pode está na água. Agora, é você que vai se apaixonar por ela ao 
ver esse ensaio. Nascimento: 01/06/1997, mora: Joinville, Signo: 
Gêmeos, medidas, Altura: 1,60, Quadril: 89, Cintura: 63.
VISITE O SITE DA BELLA DA SEMANA:
www.belladasemana.com.br/pt-br/modelos/jaine-cristina/photo

Quem Sobe ou Desce
As facilidades 

no  crédito para 
qualquer compra: 
casa, móveis, ele-
trodomésticos, ve-
ículos e tudo que 

aparece a frente. Está em alta o 
poder de consumo de todo bra-
sileiro. No entanto existem os 
exageros nos desnecessários.

O peso da mídia digital, 
ou como são chamadas as 
Redes Sociais. É uma opor-
tunidade para cada um dizer 
o que pensa e como desejaria 
que fossem as coisas. Entre-
mente há os que nada sabem 
e nada entendem. 

O Ministério público do 
Crato que por fim resolveu 
tomar posse do prédio onde 
funcionou a Justiça da troba-
lho. Já era tempo visto que 
estava abandonado e sendo 
depredado. A recuperação vai 
consumir um bocado de reais.

A estapafurdia 
ideia de salas de 
cinema para o 
Crato. Ninguém 
vai sair de sua 

casa para assistir um filme 
que ele pode ver no con-
forto de sua casa. Perca de 
tempo e dinheiro público.

Combustíveis batizados 
vendidos em vários postos do 
Cariri sem a menor atenção da 
fiscalização feita pelo Instituto 
Nacional de Pesos e Medidas 
INPM. Isso sem falar na quanti-
dade abastecida. Será que você 
recebe o que a bomba marca ? 

O amor por sua cidade. O 
que está acontecendo com as 
pessoas que não teem mais o 
sentimento pátrio por sua terra. 
As coisas de mal acontecem e 
ningém tem mais a indignação 
nem o espírito defensivo de 
brigar pelo que é público e de 
todos coletivamente?

Um resto de sol se esconde
Na tarde que já findou.
A brisa ronda meu corpo
Seu bafejo me inspirou.
Morre o dia e vem a noite
Neste outono que chegou.

A zanga do sol se abranda
E a vida muda de cor.
Sou árvore perdendo folhas
Mas sinto novo sabor.
Pra cada folha caída,
Nova folha irei repor.

Outono hora de mudança,
Tempo de transformação.
Momento de se aprender
A cantar nova canção.
Onde os acordes emanem
Do fundo do coração.

Simplesmente outono

Quando finda a estiagem
Quando chove no sertão
Tudo fica diferente
Brota logo a plantação
A chuva cai todo dia
Biqueira faz melodia
Quando o pingo cai no chão.

Relâmpago risca o céu
Vejo o corisco brilhar
O barulho do trovão
Não chega a me assustar
Por detrás do nevoeiro
A serra some ligeiro
Parecendo se encantar

A brisa que sopra mansa
Logo vira vento forte
Nos braços da ventania
Cai a chuva muda a sorte
Cheiro de terra molhada
Anuncia a invernada
Novo rumo, novo norte.

A caatinga se refaz
Faz mágica a natureza
A grota enche o açude
Na força da correnteza
O rio bota enchente
Meu olhar segue a corrente
Perde-se na boniteza.

Na invernada

Tem gente que vem ao mundo
Feito a figura do cão
É o ser humano imundo
Que causa abominação
É a tal alma sebosa
É serpente venenosa
Que só maldade alimenta
Já peguei o meu rosário
De dentro do santuário
E ungi-me com água benta.

Alma sebosa

1. “Entre eu e você”O correto é usar “entre mim e você” ou “entre 
mim e ti”. Depois de preposição, deve-se usar “mim” ou “ti”.
Por exemplo: Entre mim e você não há segredos.
2. “Mal” ou “mau””Mal” é o oposto de “bem”, enquanto que “mau” 
é o contrário de “bom”. Na dúvida sobre qual usar? Recomenda-se 
substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais 
sentido.
Exemplo: Ela acordou de bom humor; Ela acordou de mau humor.
3. “Há ou “a” ”Há”, do verbo haver, indica passado e pode ser subs-
tituído por “faz”.
Exemplo: Nos conhecemos há dez anos; Nos conhecemos faz dez 
anos.
Mas o “a” faz referência à distância ou a um momento no futuro.
Por exemplo: O hospital mais próximo fica a 15 quilômetros; As 
eleições presidenciais acontecerão daqui a alguns meses.
4. “Há muitos anos”, “muitos anos atrás” ou “há muitos anos 
atrás”Usar “Há” e “atrás” na mesma frase é uma redundância, já 
que ambas indicam passado. O correto é usar um ou outro.
Por exemplo: A erosão da encosta começou há muito tempo; O ro-
mance começou muito tempo atrás.
Sim, isso quer dizer que a música Eu nasci há dez mil anos atrás, de 
Raul Seixas, está incorreta.
5. “Tem” ou “têm”
Tanto “tem” como “têm” fazem parte da conjugação do verbo “ter” 
no presente. Mas o primeiro é usado no singular, e o segundo no 
plural.
Exemplo: Você tem medo de mudança; Eles têm medo de mudança.
6. “Para mim” ou “para eu”
Os dois podem estar certos, mas, se você vai continuar a frase com 
um verbo, deve usar “para eu”.
Por exemplo: Mariana trouxe bolo para mim; Caio pediu para eu 
curtir as fotos dele.
7. “Impresso” ou “imprimido”
A regra é simples: com os verbos “ser” e “estar”, use “impresso”.
Exemplo: Camisetas com o slogan do grupo foram impressas para 
a manifestação.
Mas com os verbos “ter” e “haver”, pode usar “imprimido”.
Por exemplo: Só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha im-
primido o documento errado.
8. “Vir”, “Ver” e “Vier”
A conjugação desses verbos pode causar confusão em algumas si-
tuações, como por exemplo no futuro do subjuntivo. O correto é, 
por exemplo, “quando você o vir”, e não “quando você o ver”.
Já no caso do verbo “ir”, a conjugação correta deste tempo verbal é 
“quando eu vier”, e não “quando eu vir”.
9. “Aquele” com ou sem crase
Em vez de escrever “a aquele”,  “a aquela”, e “a aquilo”, use “àque-
le”, “àqueles”, “àquela”, “àquelas” e “àquilo”.
Exemplo: Maíra deu o número de telefone dela àquele rapaz
10. “Ao invés de” ou “em vez de”
“Ao invés de” significa “ao contrário” e deve ser usado apenas para 
expressar oposição.
Exemplo: Ao invés de virar à direita, virei à esquerda.
Já “em vez de” tem um significado mais abrangente e é usado princi-
palmente como a expressão “no lugar de”. Mas ele também pode ser 
usado para exprimir oposição. Por isso, os linguistas recomendam usar 
“em vez de” caso esteja na dúvida.
Exemplo: Em vez de ir de ônibus para a escola, fui de bicicleta.

Dicas de portugues para você não errar mais

http://cordeldesaia.blogspot.com
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