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CASARÃO
É uma tranquilidade se seu carro

rodar com combustível de qualidade
Juazeiro, Crato, Barbalha

Combustíveis e Lubrificantes

Lojas nas principais cidades do Cariri

<< 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

Um novo olhar para o Nordeste:
Cooperativismo e irrigação
podem alavancar a agricultura
diz a ministra Tereza Cristina 

Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias: Desde o início do 
governo, estamos cumprindo 
o compromisso de conferir 
ao Nordeste, com seus 57 mi-
lhões de habitantes, a atenção 
que merece. Sem demora, já 

em fevereiro, fizemos visitas 
técnicas ao interior do Piauí, 
do Rio Grande do Norte, do 
Ceará e da Paraíba, com des-
taque para o semiárido. Nesta 
semana, continuarei a ver de 
perto a realidade da agrope-

cuária da região. Iremos, eu 
e minha equipe, a Sergipe e a 
Alagoas; e, em breve, também 
visitaremos Bahia, Pernambu-
co e Maranhão.

Estamos seguindo uma 
orientação do presidente Jair 

Bolsonaro, que, além de con-
siderar o Nordeste prioritário, 
tem repetido uma frase aos 
seus ministros: “Mais Brasil, 
menos Brasília”.     Pags. 4 e 5

Ministra da Agricultura
Tereza Cristina >> 

Ceará: Mais de 20 mil alunos de escolas 
públicas são aprovados em universidades

O Ceará continua colhendo 
bons resultados pelo planeja-
mento e investimentos realiza-
dos na educação. O número de 
alunos aprovados em universi-
dades públicas e privadas no 
ano de 2018 foi 20.207, o que 
representa um crescimento 
de 19,6% em relação a 2017, 
quando 16.897 jovens conse-
guiram acesso ao Ensino Su-
perior. O anúncio foi feito pelo 
governador Camilo Santana, 
na manhã desta quinta-feira 
(28), em solenidade no Palácio 
da Abolição. 

“Foi um aumento de quase 
20% comparado ao ano ante-
rior. Eu estava conversando 
com o reitor da UFC (Uni-
versidade Federal do Ceará) 
e quase 60% dos alunos que 
ingressam na Universidade 
são oriundos de escola pú-
blica do Ceará,”  enalteceu 
Camilo Santana, que colocou 
como meta ter 50% das esco-
las públicas de Ensino Médio 
em tempo integral até o final 
de seu mandato. Hoje, cerca 
de 35% já funcionam nesse 
modelo.                      Pag. 03

<< UNIVERSIDADE é a meta do aluno do ensino público no Ceará

Prefeitura de Juazeiro faz parceria com 
Exército para reformas das escolas

Hospital Infantil Maria Amélia de 
Juazeiro está com obras aceleradas

A temática “Euroville” do Cariri é 
atração permanente há três anos

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, pela Secretaria de Edu-
cação, busca parceria com o 
Exército Brasileiro, para rea-
lizar a reforma de escolas da 
rede municipal. O  Secretário 

de Educação Interino, Nildo 
Rodrigues, esteve reunido com 
o comandante do Tiro Guerra 
10 005, subtenente José Darcio 
Lopes, com o objetivo de tratar 
sobre a possibilidade de uma 

parceria entre a Prefeitura Mu-
nicipal/Secretaria de Educação 
e o Exército Brasileiro, para a 
realização de reformas de uni-
dades escolares da rede munici-
pal de ensino.              Pág 06

A reforma e ampliação do 
Hospital Infantil Maria Amélia 
Bezerra de Menezes prossegue 
normalmente, com avanços. 
A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretaria 

da Saúde, deu início às obras 
no mês de novembro de 2018. 
Desde então, já foram realiza-
das etapas de demolição, remo-
ção de piso e madeiras, sendo 
iniciadas as fases de alvenaria, 

revestimentos de paredes, ins-
talações elétricas e hidrossani-
tárias e construção das novas 
estruturas da ampliação. 

O prefeito Arnona acompa-
nha as obras de perto.   Pág. 06 

Uma vila, réplica dos tem-
pos medievais na Europa: 
Alemanha, Itália, França, In-
glaterra, Espanha e Portugal, 
foi projetada e construída pelo 
professor aposentado da UFC 
Universidade Federal do Ce-

ará, José Pereira de Oliveira, 
filho de uma das tradicionais 
famílias de Santana do Cari-
ri. A Euroville vem ao longo 
dos últimos três anos, sendo 
visitada por centenas de pes-
soas, principalmente nos fins 

de semana. É um conjunto de 
casas bem ao estilo medieval 
com bistrôs - que é uma sala de 
estar para drinks e bebidas um 
restaurante com um cardápio 
bem medieval. È uma viagem 
no distante tempo.       Pág 06
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EDITORIAL

Meu amigo Manel

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

O Brasil precisa de leis 
sem controversias

CPI da Lava 
Júlio César Cardoso

Servidor fedeeral 
aposentado

Balneário Camboriú-
SC.

 É um efetivo 
colaborador desta 

Gazeta de Notícias

Conheci-o na antiga Escola Aca-
démica, no Porto, onde fui parar, 
após ter sido o melhor aluno da tur-
ma, no “Alexandre”

O Manel, era um adolescente, 
franzino, elegante, de estatura meã. 
Tinha rosto moreno, e na boca, per-
manente sorriso gaiato e camarada.

Certa manhã, manhã doirada, 
marchetada a tons rosáceos, estava 
a caminhar no gracioso jardim, fron-
teiro ao edifício da escola, quando vi 
o Manel, a conversar, animadamen-
te, com colegas. Falavam do Porto e 
de figuras portuenses.

Pé ante pé, avizinhei-me, e inter-
vi na acalorada conversa.

Olharam-me surpreendidos; mas 
ele, escutou-me com muito atento e 
interesse, mormente, quando come-
cei, a determinado passo, a citar o 
Conde d’Aurora.

Em breve seríamos inseparáveis. 
Raro era o dia, que não trocássemos 
confidências. Contava-me, com gra-
ça - era excelente conversador, - as 
aventuras do pai, que adorava; e as “ 
diabruras” da irmã - menina encanta-
dora e meiga, segundo dizia.

Uma tarde, por sinal chuvosa, 
mostrou-me sebenta escolar, onde 
esboçara, a lápis, complicada mecâ-
nica, de carro movido a água.

Tinha sido a sua última invenção…
Debatemos o funcionamento da 

engenhoca, recorrendo aos parcos 
conhecimentos de física e química, 
que tínhamos.

Nos longos passeios, que dáva-
mos, falava-me de mundo, que não 
conhecia: de Bento de Amorim, e 
seu famoso automóvel; do Conde de 
Campo Belo; de Sousa Guedes; de 

Alberto Pinheiro Torres; Condes de 
Alpendurada; Magalhães Bastos…; 
e de amigos e amigas do higt-life.

Havia duas meninas, que não 
saiam dos seus olhos: uma, vivia na 
Avenida Rodrigues de Freitas; outra, 
perto do antigo liceu “ Carolina”. 
Mas, os olhos brilhavam de júbilo, 
ao referir-se à última. Seria namora-
da? Não sei…Certamente era…

Semanalmente, realizávamos 
curiosas e instrutivas excursões pe-
las velhas e típicas ruas e ruelas, do 
velho Porto. Nessa recuada época, 
alguns bairros, estavam infectadas 
de fartum enjoativo, bafiento, que 
nos obrigava a estugar o passo.

Juntos, calcorreávamos locais 
pitorescos da cidade. Não havia mo-
numento, museu ou jardim, que não 
fossem visitado e apreciado, por to-
dos os ângulos…

A vida militar separou-nos. Ain-
da recebi correspondência da Guiné; 
mas, por motivos que desconheço, 
cessaram os aerogramas…

Os anos passaram…Passou, tam-
bém, a juventude…

Encontrei-o, mais tarde, já ca-
sado. Era o mesmo Manel, alegre e 
folgazão; mas, os olhos, brilhavam, 
agora, de tristeza e desanimo.

Ainda demos um passeio pela 
baixa gaiense. Visitamos a igreja 
de Santa Marinha, e armazéns de 
vinhos; e recordamos, com terna e 
profunda saudade, os felizes tempos, 
do passado, já longínquo…

Na despedida ficou de me telefonar…
Soube, pouco depois, que fale-

cera. Desaparecera, assim, o meu 
melhor amigo da juventude…Nunca 
mais tive amizade, como a dele…

A CPI da Lava Toga tem por objetivo 
investigar possíveis excessos cometi-
dos por ministros de cortes superiores. 
Da mesma forma que, por exemplo, o 
Supremo se arvora no direito de man-
dar investigar aqueles que discordam  
de sua atuação, os cidadãos também, 
através de seus representantes no Par-
lamento, têm o direito de questionar  o 
desempenho dos integrantes da Corte.
O presidente do Senado deveria 
sempre respeitar democraticamente 
qualquer pedido de abertura de CPI, 
pleiteado por número significativo de 
parlamentares, desde que esteja em 
sintonia com o clamor da população. 
Não o fazendo, age de forma seletiva e 
antidemocrática.
Para moralização da República, de 
suas instituições e em repúdio aos 
maus  servidores dos Três Poderes, as 
investigações têm quer ser feitas inde-
pendentemente de clima favorável ou 
não à reforma da Previdência.
O  país não pode mais postergar pro-
vidências para moralização das insti-
tuições públicas e políticas. Tudo tem 
que transcorrer paralelamente em nível 
de igualdade e de interesse nacional. 
A reforma da Previdência é importante 
tanto quanto a moralização das institui-
ções públicas e políticas.
Quanto à CPI da Lava Toga, não obs-
tante as decisões do STF devam ser 
respeitadas e cumpridas, é preciso que 
alguma medida seja tomada no campo 
da moralidade para resgatar a imagem 
séria e imparcial da Suprema Corte, 
que tem se desgastada ao longo dos 
últimos tempos.

Vejam alguns desgastes da
imagem do STF:

1. O presidente do STF, Dias Toffoli, de-
terminou que o órgão investigue as ofen-
sas que  a Corte vem recebendo, com 
base no Art. 43 do Regimento Interno do 
Supremo, o que gerou controvérsia na 
comunidade jurídica e não é unanimida-
de entre os ministros do próprio tribunal. 
Ademais, a decisão extrapola as atribui-
ções constitucionais.
2. As decisões conflitantes da Corte – 
como a proferida pelo ministro Marco 
Aurélio Mello, que decidiu soltar con-
denados em segunda instância, contra-
riando entendimento do colegiado – têm 
deixado perplexos aqueles que creem 
que o tribunal seja o último baluarte da 
justiça, da moralidade, no Estado Demo-
crático de Direito.
3. O mau comportamento do tribunal em 
desavenças internas entre os próprios 
ministros, com grosserias trocadas de 
insultos, é testemunhado por milhões de 
telespectadores da TV Justiça.
4. Decisões duvidosas de ministros so-
bre processos e pedidos de habeas-cor-
pus, mandando soltar elementos envol-
vidos em corrupção, têm comprometido  
bastante a imagem do tribunal.
A reação crítica da sociedade sob todas 
as formas contra membros da Suprema 
Corte é uma consequência do comporta-
mento de ministros em relação aos que 
cultivam uma boa imagem do tribunal. 
Portanto, o pedido de abertura de CPI da 
Lava Toga deveria merecer acolhimento.

São muitas. Disseminam-se no 
tempo e no espaço, desde quando 
o mundo existe. Estão na mais in-
cipiente raiz da história e perma-
necerão, com certeza, nos esterto-
res do planeta. Sem elas o mundo 
seria estéril e não conheceríamos 
o milagre da vida. Entre as con-
venções estabelecidas no mundo 
nenhuma é mais significativa do 
que o Dia Internacional da Mulher.

Fazemos nesse 08 de março o 
que deveríamos fazer sempre, por-
quanto sabemos que a elas deve-
mos devotar afeto e admiração por 
todos os dias.

Não importa o seu grau de hu-
mildade ou de nobreza. Todas, em 
seu status, padecem de aflições e 
carregam na alma os estigmas que 
a sociedade machista lhes impõe. 
O que não é justo. Afinal de contas 
a ela foi dada a sublime missão da 
maternidade.

Ao acordar na madrugada, de-
paro-me com dezenas de mulhe-
res garis varrendo ruas e asseando 
a cidade, num ato de coragem e 
de grandeza, deixando, muitas 
vezes, filhos pequenos sozinhos 
em casa, no afã de garantir-lhes 
o pão de cada dia. O trabalho da 
mulher, aliás, tornou-se necessá-
rio e indispensável, desde o mais 
modesto posto, até aos altos esca-

lões das empresas e das entidades 
públicas.

As mulheres de nossa vida 
são criaturas dotadas com qua-
lidades particulares, qualidades 
divinas, que fazem com que elas 
estendam a mão com bondade e 
amor para os que as cercam. Po-
demos incentivar essa atitude se 
lhes dermos oportunidade de dar 
vazão aos talentos e impulsos que 
repousam dentro delas. Elas são 
mais responsáveis e organizadas. 
Abraçam o emprego sem abando-
narem.as atividades do lar, onde 
desmancham-se em ternura e cui-
dado, porque, para elas, a família 
é a primeira razão de tudo.

Ainda há os ignorantes e estú-
pidos que, por serem. mais fortes 
fisicamente, sentem-se no direito 
de submetê-las. ao massacre, à 
humilhação e até à morte. Não co-
nhecem os brutamontes os valores 
reais da igualdade e do respeito. É 
verdade de que numa mulher não 
se bate nem com uma flor.

O tal feminicídio tornou-se um 
abuso execrável e que deve ser pu-
nido com rigor máximo. Afinal de 
contas, é cada vez mais revoltan-
te, decepcionante até, assistirmos, 
diariamente, o trucidamento co-
varde das mulheres da nossa vida. 
(Texto de autor não conhecido)

As mulheres da nossa vida

O Brasil não terá nunca leis 
sem controvérsias, as tais bre-
chinhas e os jeitinhos brasilei-
ros. As leis são homologadas 
por legisladores comprome-
tidos com as bandeiras do fa-
voritismo e das prerrogativas. 
Todo crime é contemplado 
com as benesses das leis, as 
tais brechas da lei. Começa 
por um crime cometido e o li-
vramento com o flagrante. Um 
delinquente ou criminoso tem 
o beneplácito de só ser tran-
cafiado depois do trânsito em 
julgado, passar por todos os 
recursos possíveis para recor-
rer até uma sentença final. As 
leis são institucionalizadas de 
acordo com os interesses, por 
isso são brandas e tolerantes.  
A presunção da inocência es-
tabelece o estado de inocência 
ao acusado e está previsto em 
artigo da Constituição Fede-
ral, “ninguém será conside-
rado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória”. Isso significa 
dizer que somente em última 
instância da Justiça que se 
demonstre a culpabilidade do 
réu, ai sim poderá aplicar a 
penalidade condenatória. Até 
então o acusado deve ser tra-
tado como inocente. E ainda 
diz mais a lei: “Presunção de 
inocência” que é uma garantia 
individual fundamental e ina-
fastável. Conclui-se que as leis 
são mais para absolver do que 
para condenar. Os legisladores 
brasileiros se mostram mais 
entendidos do que os juristas.  
Entendidos, diga-se bem, nos 
aprazimentos, porque sabem 
que no futuro essas leis lhes fa-
vorecerão, como vem ocorren-

do.  É pública e notória as ações da 
polícia prendendo e a justiça sol-
tando. Policiais que arriscam suas 
vidas na caça a bandidos e depois 
assistem pasmos a justiça saltá-los.

Os legisladores brincam na or-
ganização da ordem nacional. Não 
se tem notícias de abnegados depu-
tados ou senadores debruçados es-
tudando as leis, buscando seu aper-
feiçoamento, fechando brechas e 
as lacunas, quando a lei é omissa. 
O brasileiro hoje debocha dos ju-
ízes, desembargadores e ministros 
pelo prende e solta dos políticos e 
criminosos.

Um simples mortal sabe que se 
não há competência na criação das 
leis, copia-se de outros países mais 
desenvolvidos, mas copiar e imitar 
para que se essas leis brasileiras 
são feitas sob encomenda para am-
parar bandidos e políticos corrup-
tos. Tudo que acontece no Brasil 
contribui ou é fruto da malandra-
gem, dai a perniciosidade reinante. 
Um país onde tem lei para todos os 
segmentos das classes sociais não 
pode ser um país sério: Lei para 
infância e juventude, lei para os 
incapazes, lei para as mulheres, lei 
para os idosos, lei para os negros, 
lei para os preconceituosos e lei 
para homofóbicos. Esse feixe de 
leis vai de encontro a Constituição 
que reza: “todos são iguais perante 
a lei.” A que igualdade se refere à 
Constituição? Na referência acima 
de que “o Brasil não é um país sé-
rio,” citação inamistosa atribuída 
ao então presidente francês Char-
les André Joseph Marie de Gaulle 
- de 1959 a 1969, por ocasião de 
um incidente diplomático em mar-
ço de 1963 envolvendo o Brasil e a 
França relativo à pesca de lagostas. 
Anos depois se soube que Charles 
de Gaule nunca havia dito isso.
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Com medo da 
banda podre

ARTIGOCeará bate recorde e mais de 20 
mil alunos de escolas públicas 
são aprovados em universidades

Coordenadoria de Imprensa 
Fhilipe Augusto Texto 

Tiago Stille  Casa Civil - 
Governo

do Estado do Ceará

Nos idos de 1961, instado a opinar sobre os congressistas 
da época, o Presidente Jânio Quadros não se fez de rogado 
e respondeu em cima da bucha: “metade são incapazes 
e a outra metade, capazes de tudo”. Era a banda podre a 
mais forte. Tanto que, em sete meses, o Presidente optou 
pela renúncia.
A história depois nos mostrou que a banda podre se 
fortaleceu e invadiu todos os poderes. Instalou-se no 
Brasil a cleptocracia. Cada poder cuidou de fortalecer-
se à sombra de privilégios “legais”, materializados em 
vantagens espúrias e imorais. Sob a batuta da banda 
podre. as leis cuidaram dos ricos e poderosos e encheram 
de favores as vestais dos três poderes, igualhando-os em 
grandeza e prepotência.
Assim, o Brasil perdeu o poder de investir. e empobreceu. 
Enquanto a população crescia, aprofundava-se o fosso 
que separa ricos e pobres. Aos ricos foi dada a primazia 
de participarem de megas e questionáveis licitações e 
de acesso fácil aos milhares de bons e desnecessários 
empregos.
Aos pobres restaram os dissabores das filas e o desengano 
de vidas marcadas pela injustiça e pela desigualdade. 
Enfim, por tudo que é escasso e muito inacessível.
Sem investimentos não há empregos e sem empregos, 
proliferam crimes, fome e toda sorte de segregação. A 
grande massa do povo entra em desespero e desconfia 
do futuro, diante do excesso de vaidade reinante no seio 
dos três poderes, que preferem digladiar-se.em defesa 
dos seus próprios privilégios, a atuarem unidos em prol 
de causas coletivas.
Cada um a exibir mais vedetismo, esquecem os seus 
deveres republicanos e atuam como se o Brasil fosse uma 
propriedade só deles. Verdade que o mundo, aos poucos,, 
está encolhendo, mas todos ainda acreditam que o Brasil 
tem potencial para viver melhor.
Ainda acreditamos que dias melhores virão, porém é 
preciso erradicar essa banda podre, visível nos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

À sombra do terror
É assim que vivemos. Nas ruas, nos teatros, nas escolas e 
até nas igrejas. A toda hora e em qualquer lugar podemos 
estar na mira de uma metralhadora. Viramos vítimas 
inocentes do ódio e da intolerância. A humanidade perdeu 
o senso de fraternidade e voltou a agir como nos tempos 
primitivos.
Como explicar os massacres ocorridos na escola de 
Suzano e nas mesquitas da Nova Zelândia? Ouvi 
psicólogos, sociólogos, antropólogos, grandes professores 
e experientes policiais, ao longo da semana que passou e 
nenhum conseguiu argumentos convincentes para definir 
as traumatizantes barbáries que se repetem aqui e alhures.
Os episódios macabros acontecem sempre de surpresa 
e obedecem a planos minuciosamente planejados, 
escapando de todo e qualquer esquema de segurança, 
geralmente arquitetados por adolescentes e jovens ainda 
de menor idade.
Os fenômenos da globalização e do avanço da informática, 
ampliaram os limites da imaginação humana para o mal.
A insanidade dos atacantes ultrapassa os limites da 
racionalidade, levando-os, quase sempre, ao suicídio, 
numa demonstração mesquinha de desprezo pela própria 
vida. O que aconteceu em Suzano foi o repeteco do que já 
havia ocorrido noutras escolas e até, recentemente, num 
templo católico, onde cinco vítimas foram metralhadas 
enquanto oravam.
O que fazer diante de uma realidade tão brutal? Eis o que 
se perguntam autoridades e povo. No primeiro momento, 
são muitas as sugestões. Nenhuma porém elimina as 
vulnerabilidades que sobram, pois não é possível monitorar 
suficientemente o que se passa no cérebro de uma 
sociedade plural, onde cada um é dono do silêncio e dos 
seus próprios pensamentos.
Resta-nos apelar para a sorte e para a precaução. Obrigar-
nos-emos a viver assustados e em permanente vigilância 
para nos defender, como os frágeis animais nas savanas 
africanas, sempre na mira de leões e leopardos.

Tiburcio Bezerra de Morais  Neto 
é ex-seminarista (São José do 

Crato), municipalista e
colaborador desta

Gazeta de Notícias

O número de aprovados 
em 2018 no Ensino 
Superior é 19,6% maior 
do que em 2017

O Ceará continua colhendo 
bons resultados pelo planeja-
mento e investimentos reali-
zados na educação. O número 
de alunos aprovados em uni-
versidades públicas e privadas 
no ano de 2018 foi 20.207, o 
que representa um crescimento 
de 19,6% em relação a 2017, 
quando 16.897 jovens conse-
guiram acesso ao Ensino Su-
perior. O anúncio foi feito pelo 
governador Camilo Santana, 
na manhã desta quinta-feira 
(28), em solenidade no Palácio 
da Abolição. O chefe do Exe-
cutivo esteve acompanhado da 
vice-governadora Izolda Cela 
e da secretária da Educação, 
Eliana Estrela.

“Foi um aumento de quase 
20% comparado ao ano ante-
rior. Eu estava conversando 
com o reitor da UFC (Universi-
dade Federal do Ceará) e quase 
60% dos alunos que ingressam 
na Universidade são oriundos 
de escola pública do Ceará. 
Isso é algo que nos anima, nos 
estimula, nos dá orgulho saber 
o avanço que a educação cea-
rense tem obtido nos últimos 
anos. Acreditamos que é atra-
vés da educação que vamos 
construir um estado justo, de 
oportunidades, mais igualitá-
rio. Esse é um trabalho que não 
para”, enalteceu Camilo Santa-
na, que colocou como meta ter 
50% das escolas públicas de 
Ensino Médio em tempo inte-
gral até o final de seu mandato. 
Hoje, cerca de 35% já funcio-
nam nesse modelo.

O governador ainda apro-
veitou a ocasião para destacar 
os resultados na área. “O Ce-
ará hoje já é a melhor educa-
ção pública do Brasil. Das 100 
melhores escolas brasileiras 
82 são cearenses. Nós saímos 
do 12° lugar no Ensino Médio 
para 4°. A Uece (Universidade 
Estadual do Ceará) é conside-
rada uma das melhores do Nor-
te/Nordeste. Portanto, estamos 
aqui celebrando os avanços 
que a cada ano o Ceará tem 
alcançado e vocês fazem parte 

disso”, finalizou.
Produto do

investimento
Foi-se o tempo em que nas-

cer longe dos grandes centros 
urbanos e em uma família hu-
milde era sinal de fracasso nos 
estudos ou até mesmo falta de 
oportunidade para se aprender. 
Rogério Bié, de 18 anos, é o 
exemplo. Hoje, de chapéu aca-
dêmico, em pleno palco, con-
tou como conseguiu ingressar 
no curso de Jornalismo da Uni-
versidade Federal do Ceará.

Natural do município de 
Santa Quitéria, Rogério viveu 
no assentamento rural cha-
mado Roseli Nunes. Filho de 
agricultores com pouco estudo 
e com mais cinco irmãos, ele 
cresceu em uma realidade que 
o dava poucas perspectivas de 
sucesso no futuro. Contudo, 
em 2016 ingressou na Escola 
Estadual de Educação Pro-
fissional (EEEP) Monsenhor 
Luís Ximenes Freire, em Santa 
Quitéria, e passou a visualizar 
novos caminhos.

No período em que este-
ve na escola, Rogério tratou 
de aproveitar as oportunida-
des e se destacar. Em 2017, 
criou um projeto de impac-
to social que ensinava inglês 
gratuitamente para crianças 
vindas de escolas públicas e 
de comunidades carentes. No 
ano seguinte, já na 3ª série do 
Ensino Médio, foi o único ce-
arense a participar do treina-
mento de autoconhecimento e 
empreendedorismo aplicado 
pela Academia de Liderança 
da América Latina, em São 
Paulo.

Rogério Bié também foi 
um dos 50 brasileiros selecio-
nados pelo programa Jovens 
Embaixadores, iniciativa da 
Embaixada dos EUA no Brasil 
que seleciona, anualmente, 50 
jovens exemplos de liderança 
em suas comunidades para um 
intercâmbio de três semanas 
nos Estados Unidos. Durante 
o treinamento ele recebeu o 
resultado do Enem.

O jovem incentivou a to-
dos não desistirem dos seus 
sonhos e não ficarem presos 
a uma realidade, muitas ve-
zes desmotivante, que no fu-
turo não agregará em nada na 
conquista de seus objetivos. 
“A educação transformou mi-
nha vida. Desde cedo vi nela 
uma chance de expandir meus 
horizontes. O que posso dizer 
é que tenham curiosidade de 
pesquisar, procurar e acreditar 
que, verdadeiramente, inde-
pendente de quanto dinheiro 

se tem ou de onde se vem, é 
possível sim alcançar grandes 
coisas”, encorajou Rogério.

Ações continuadas
Para alcançar esses resul-

tados, a gestão estadual conta 
com o empenho de gestores, 
professores e da comunidade 
escolar, com o desenvolvi-
mento de ações pedagógicas 
para o fortalecimento da pre-
paração de educadores e alu-
nos, bem como a melhoria de 
infraestrutura. Na reta final do 
Ensino Médio, o Governo do 
Ceará tem fortalecido a estra-
tégia de preparação do aluno 
para que ele conquiste sua 
aprovação em uma universi-
dade. Na ocasião, são realiza-
das ações como o Enem Che-
go Junto, Chego Bem; Enem 
Não Tira Férias; AoGosto do 
Aluno; FDScurtindoEnem; e 
o #enemvou2dias, que dá todo 
suporte ao aluno nos dias de 
prova do exame.

Eliana Estrela destaca que 
o esse pacote de ações é o que 
fomenta os bons resultados. 
“Nós entendemos que o Enem 
é importante demais e ele co-
meça desde a preparação da 
documentação para que o alu-
no tire logo o que é necessário, 
a mobilização para a inscrição 
e, a partir daí, o investimen-
to em palestras, intensivos, a 
rotina da sala de aula. Outro 
ponto é o programa das com-
petências socioemocionais 
para que o aluno crie sua au-
tonomia e tenha também o 
desenvolvimento do seu pro-
tagonismo estudantil. Então, 
é um conjunto de ações que 
resulta nisso”, ressaltou a se-
cretária da Educação.

Precursora na transforma-
ção educacional que o Ceará 
vem atravessando há mais de 
uma década, a vice-gover-
nadora Izolda Cela chegou 
a se emocionar durante a so-
lenidade. Para ela, o que foi 
apresentado hoje mostra a 
evolução que está em anda-

mento e que deve prosseguir. 
“É um número que confirma 
uma tendência de crescimen-
to e desejamos chegar ainda 
mais longe, especialmente 
olhando de onde viemos, o 
quê que era a ausência de 
perspectiva dos alunos da 
rede estadual com relação 
à entrada na universidade. 
Isso mostra o trabalho forte 
de uma grande rede cada vez 
mais alinhada e comprometi-
da com a juventude”, disse.
Caminho a ser seguido

Os bons resultados obti-
dos por outros alunos egressos 
da escola pública estadual e a 
preparação que o Estado vem 
dando aos seus estudantes faz 
Karen Alves, de 17 anos, aluna 
do 3° ano da Escola de Ensino 
Médio Maria Dolores Petrola, 
em Arneiroz, acreditar que no 
final do ano vai alcançar seu 
sonho de ingressar no curso de 
Medicina. “Estou muito ani-
mada e aproveitando as opor-
tunidades para que eu possa 
dar o meu melhor e tirar uma 
boa nota no Enem. Os profes-
sores são muito qualificados, 
estão sempre fazendo ativi-
dades relacionadas à prova, 
dando aula no contraturno”, 
comentou a estudante.

Em 2017, o Governo do 
Ceará lançou o AvanCE – Pro-
grama Bolsa Universitário, 
que tem o objetivo de apoiar os 
alunos que concluíram o Ensi-
no Médio na rede pública esta-
dual de ensino e que ingressa-
ram em instituições de Ensino 
Superior.

No primeiro edital do Pro-
grama, foram contemplados 
1.000 estudantes com o auxílio 
financeiro. Neste ano, em sua 
segunda edição, serão benefi-
ciados 2.000 estudantes com 
bolsa de R$ 468,50 pelo perío-
do de 12 meses. O investimen-
to é de R$ 12 milhões. O edital 
já está disponível no site da 
Secretaria da Educação (www.
seduc.ce.gov.br).

<< APROVADOS O número de aprovados no Ensino Superior em 2018 
é 19,6% maior do que em 2017

Os verdadeiros analfabetos são
os que aprenderam a ler e não lêem.
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DESTAQUE

ESPECIAL

Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias:
Desde o início do governo, 
estamos cumprindo o 
compromisso de conferir 
ao Nordeste, com seus 57 
milhões de habitantes, a 
atenção que merece. Sem 
demora, já em fevereiro, 
fizemos visitas técnicas 
ao interior do Piauí, do 
Rio Grande do Norte, 
do Ceará e da Paraíba, 
com destaque para o 
semiárido. Nesta semana, 
continuarei a ver de perto a 
realidade da agropecuária 
da região. Iremos, eu e 
minha equipe, a Sergipe 
e a Alagoas; e, em breve, 
também visitaremos Bahia, 
Pernambuco e Maranhão.
Estamos seguindo uma 
orientação do presidente 
Jair Bolsonaro, que, além 
de considerar o Nordeste 
prioritário, tem repetido 
uma frase aos seus 
ministros: “Mais Brasil, 
menos Brasília”. Nosso 
roteiro não é, portanto, 
aleatório: bem longe da 
capital federal, a mais de 
2.000 quilômetros, fica, 
por exemplo, Cabaceiras, 
o município mais seco do 
país. Apesar das condições 
adversas, foi lá, no Cariri 

paraibano, que conheci 
uma experiência de 
associativismo exemplar, 
focada na caprinocultura 
sustentável, capaz 
de reter os jovens na 
cidade e de aumentar 
a renda das famílias, 
elevando, na última 
década, o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) 
municipal.
Já na primeira visita ao 
Nordeste tive a certeza de 
que é fundamental o apoio 
das grandes cooperativas 
do Sul às pequenas de lá 
e, para isso, contaremos 
com a Organização das 
Cooperativas Brasileiras 
(OCB). É assim que as 
pequenas associações, 
como as de Cabaceiras, 
podem crescer, ajudando 
a diminuir as disparidades 
regionais.
Retornei a Brasília também 
com a convicção de que 
precisamos urgentemente 
de uma política unificada 
de fomento à irrigação. 
Uma preocupação que 
é compartilhada por 
meu colega, o ministro 
do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto.
Também na irrigação 
vi casos de sucesso no 

Nordeste. A tecnologia 
de gotejamento 
subterrâneo, desenvolvida 
primeiramente em Israel, 
está sendo usada no 
plantio de cana-de-açúcar 
na Paraíba, de acerola no 
Piauí, de flores no Ceará e 
de frutas no Rio do Grande 
do Norte. Experiências 
que, com financiamento 
para extensão de áreas 
irrigáveis, gerariam 
milhares de novos 
empregos. Já estamos 
conversando sobre isso 
com o Banco do Nordeste.
Primordial para a região, 
não basta que a água 
chegue para que os 
problemas se resolvam. 
Ela corre, por exemplo, 
em parte dos canais dos 
Tabuleiros Litorâneos, no 
Piauí, mas isso não foi 
suficiente para garantir 
renda aos pequenos 
produtores locais. Hoje, 
eles enfrentam dificuldades 
para manter e diversificar 
sua cadeia produtiva. Saber 
o que produzir e a quem 
vender é fundamental. 
Não se pode desperdiçar 
dinheiro do contribuinte 
em projetos que se percam 
no meio do caminho.
É preciso apoiar a 

agricultura familiar com 
assistência técnica e 
implantar a regularização 
fundiária dessas áreas 
para viabilizar acesso 
ao crédito bancário. No 
Ministério da Agricultura, 
isso já é parte do plano 
para o Nordeste, ação na 
qual não apenas nós, mas 
vários ministérios, estão 
empenhados. A expectativa 
é que este plano completo, 
sob coordenação da Casa 
Civil, seja divulgado ainda 
neste semestre. 
Conheci empreendimentos 
modernos e inovadores, 
com culturas orgânicas, 
controle biológico de 
pragas, manejo sustentável 
e investimento em 
pesquisa. O Nordeste é, 
sem dúvida, parte do Brasil 
que trabalha duro para 
garantir que alimento de 
qualidade chegue à mesa.
Com o apoio de políticas 
eficientes, a região tem 
todas as condições de 
levar, cada vez mais, 
sua produção além de 
nossas fronteiras. É 
neste caminho da união, 
de buscar prosperidade 
para brasileiros de todas 
as regiões, que iremos 
perseverar.

Um novo olhar para o Nordeste:
Cooperativismo e irrigação podem 
alavancar a agricultura

<< AGRONEGÓCIOS Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias / Ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e deputada federal (DEM-MS) licenciada

<< ARROZ é uma planta gramínea que alimenta mais da metade da população humana do mundo. É a tercei-
ra maior cultura cerealífera do mundo, apenas ultrapassada pelas de milho e trigo. É rico em hidratos 
de carbono. No Nordeste havia regiões onde o plantio de arroz era predominante, principalmente o 
plantio de serqueira

<< CANA DE AÇÚCAR  É uma planta de demanda mundial para a produção de açúcar e etanol (alcool)  o 
nordeste foi um grande  plantador de cana de açúcar. A planta é responsável por 80% do açúcar produzido. As 
espedições que exploraram o interior da capitania do Ceará levava vários donos de engenhos de rapadura e 
propensos produtores de açúcar.
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<< AGRONEGÓCIOS Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias / Ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e deputada federal (DEM-MS) licenciada

É muito complexo o 
problema da agricultura 
nordestina, existem fatores 
que impedem seu desen-
volvimento. Cooperativas, 
como indica a ministra Te-
resa Cristina, se proliferam 
as centenas por décadas 
com propósitos de organi-
zar a produção, mas não há 
consenso e terminam por 
fechar e piorar os negócios. 
As maiores cooperativas 
foram as algodoeiras, entre 
elas a Cooperativa Central 
do Algodão do Ceará que 
teve suas afiliadas por todo 
o interior do Estado, mas ao 
fim andou fraquejando e fe-
chando com a dizimação da 
cultura do algodão pelo “Bi-
cudo”. Outras cooperativas 
foram criadas para os mais 
diferrentes setores produti-
vos da agricltura nordestina.

Hoje o nordeste tem uma 
baixíssima produtividade 
agrícola, não só pelos lon-
gos períodos de estiagem, 
mas pela inoperância do 
trabalhador rural. São am-
parados pelos sucessivos 
programas, ditos sociais, 
instituidos pelos govêrnos. 
“Trabalhar para que? se te-
nho bolsa isso e bolsa aqui-
lo para sobreviver.”

 Para uma retomada da 
produção agrícola o Gover-
no tem que primeiro dire-
cionar os programas sociais 
para os inválidos e incapa-
zes, passando um “pente 
fino” nos benefícios, como 
foi prometido. Dinamizar os 
programas de escolas pro-
fissionalizante em tempo in-
tegral e em segundo tempo 
criar programas de fomento 
agrícola envolvendo as ins-
tituições de orientações e 
acompanhamento técnico e 
os bancos oficiais.

A ministra enfatiza uma 
agricultura com sistema de 
irrigação por gotejamento 
a exemplo das praticadas 
em Israel, onde o clima e 
as terras se assemelham as 
nordestinas. Esse sistema de 
irrigação requer tecnologia 
de ponta com preparo e adu-
bação do solo. No entanto, 
noutra vertente falta a mão 

de obra, como foi citado an-
teriormente, o trabalhador 
rural está envolvido com as 
benesses de governo e sem 
necessidade de trabalhar. 
Esse marasmo perdura há 
anos, por isso não houve re-
novação nem aprendizagen 
dos manuseios nos plantios 
e dos tratos  culturais. O que 
resta de força produtiva está 
nas mãos de velhos e decré-
pitos trabalhadores rurais.

A ministra Teresa Cris-
tina está cheia de bons pro-
pósitos, porém desconhece 
o porque da estagnação da 
agricultura neste lado do 
país. Vale lembrar aqui a 
premonição de Zé Dantas, 
letrista das canções de Luiz 
Gonzaga em Vozes da Seca: 
“Seu doutô os nordestino 
têm muita gratidão / Pelo 
auxílio dos sulista nessa 
seca do sertão /  Mas dou-
tô uma esmola a um homem 
qui é são / Ou lhe mata de 
vergonha ou vicia o cida-
dão / É por isso que pidimo 
proteção a vosmicê / Home 
pur nóis escuído para as 
rédias do pudê / Pois doutô 
dos vinte estado temos oito 
sem chovê / Veja bem, quase 
a metade do Brasil tá sem 
cumê / Dê serviço a nosso 
povo, encha os rio de barra-
ge / Dê cumida a preço bom, 
não esqueça a açudage / 
Livre assim nóis da ismola, 
que no fim dessa estiage / 
Lhe pagamo inté os juru sem 
gastar nossa corage / Se 
o doutô fizer assim salva o 
povo do sertão / Quando um 
dia a chuva vim, que rique-
za pra nação! Nunca mais 
nóis pensa em seca, vai dá 
tudo nesse chão / Como vê 
nosso distino mecê tem na 
vossa mão.” Compositor: Zé 
Dantas.

Nessa canção é dada 
uma lição para a convivên-
cia com as secas nordestinas 
que ao longo de décadas os 
governantes nunca obser-
varam. Com as esmolas de 
governo o nordestino não 
precisa trabalhar.

<< BANANA é cultivada em mais 130 países. Originárias do sudeste da Ásia é atu-
almente cultivada em praticamente todas as regiões tropicais do planeta, inclusive no  
nordeste brasileiro.

<< ALGODÃO é uma pluma aproveitada para a confecção de tecidos e instrumentos mé-
dicos. É uma planta subtropical, comum no México, Austrália, África e no Brasil. Por mui-
tos anos foi o ouro branco a riqueza nordestino até ser dezimado pela praga do Bicudo.

<< MILHO é um conhecido cereal cultivado em grande parte do mundo. O milho é utiliza-
do como alimento humano e para ração animal, devido às suas qualidades nutricionais. 
Seu maior produtor é os Estado Unidos e é plantado também no Brasil que é um grande 
consumidor.

Estagnação da 
agritultura nordestina

Texto do jornalista
Luiz José dos Santos

<< CANA DE AÇÚCAR  É uma planta de demanda mundial para a produção de açúcar e etanol (alcool)  o 
nordeste foi um grande  plantador de cana de açúcar. A planta é responsável por 80% do açúcar produzido. As 
espedições que exploraram o interior da capitania do Ceará levava vários donos de engenhos de rapadura e 
propensos produtores de açúcar.
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Aline Maria
Grande parte do su-
cesso das pessoas se 
deve a sua maneira 
de lidar com a vida. 
Para fazer isso, per-
sistência e esforço são 
dois grandes aliados 
para termos sucesso 
em nossos projetos.

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

Prefeitura de Juazeiro do 
Norte articula parceria com 
Exército Brasileiro para re-
forma das escolas munici-
pais

A Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte, através 
da Secretaria de Educação, 
busca parceria com o Exér-
cito Brasileiro, para realizar 
a reforma de escolas da rede 
municipal. O  Secretário de 
Educação Interino, Nildo 
Rodrigues, esteve reunido 
com o comandante do Tiro 
Guerra 10 005, subtenen-
te José Darcio Lopes, com 
o objetivo de tratar sobre a 
possibilidade de uma parce-
ria entre a Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Secreta-
ria de Educação (Seduc) e 
o Exército Brasileiro, para 
a realização de reformas de 
unidades escolares da rede 
municipal de ensino.

Esse tipo de parceria já é 
verificada em alguns muni-
cípios brasileiros. O coman-

dante do Tiro de Guerra 10 
005, com sede em Juazeiro do 
Norte, tem feito as articulações 
para que o Município de Jua-
zeiro do Norte possa tratar so-
bre o assunto diretamente com 
o 3º Batalhão de Engenharia de 

Prefeitura de Juazeiro do Norte articula parceria 
com Exército Brasileiro para reforma das escolas

Construção,  com sede na cida-
de de Picos, no Piauí. 

Mesmo com oito escolas já 
reformadas e mais duas com 
ordem de serviço autorizadas 
pelo Prefeito Arnon Bezerra, 
para serem totalmente recu-

peradas, a administração está 
realizando um levantamento 
das necessidades das unidades 
da rede municipal, para dina-
mizar o processo de recupera-
ção dos estabelecimentos de 
ensino.   

A “Euroville” do Cariri é atração permanente há 3 anos

Uma vila, réplica dos 
tempos medievais na Euro-
pa: Alemanha, Itália, França, 
Inglaterra, Espanha e Portu-
gal, foi projetada e construí-
da pelo professor aposentado 
da UFC Universidade Fede-
ral do Ceará, José Pereira de 
Oliveira, filho de uma das 
tradicionais famílias de San-
tana do Cariri, que vem ao 
longo dos últimos três anos, 
sendo visitada por centenas 
de pessoas, principalmente 
nos fins de semana. É um 
conjunto de casas bem ao 
estilo medieval com bistrôs 
- que é uma sala de estar 
para drinks e bebidas com 
amigos, quartos-dormitários, 
varandas, jardins, uma pra-
cinha e restaurante com um 
cardápio bem medieval. È 
uma viagem no distante tem-
po dos castelos e das casas 
opulentas.

Os interiores das casas 
variam, mas normalmente 
todas possuíam os mesmos 
padrões.

O professor José Perei-
ra teve a ideias de construir 
uma “Euroville” em uma 
propriedade de sua família, 
para curtir sua aposentadoria 
e de forma temática mostrar 
um pouco da remota história 
medieval na Europa.

O local para as constru-
ções foi escolhido proposita-
damente com altos e baixos 
em terreno íngreme como tal 
era as casas de então.

<< RESTAURANTE com variado cardápio de pratos europeus

<< EUROVILLE O prof. José Pereira mostra as construções 
temáticas com um pouco da história da Europa medieval

Reportagem de
Aline Maria

Asscom - Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

<< PARCERIA O  secretário de Educação Interino, Nildo Rodrigues, esteve reunido com o 
comandante do Tiro Guerra 10 005, subtenente José Darcio Lopes,

 A reforma e ampliação do 
Hospital Infantil Maria Amélia 

Bezerra de Menezes prosse-
gue normalmente, com avan-
ços. A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte, por meio da Secre-
taria da Saúde, deu início às 
obras no mês de novembro de 
2018. Desde então, já foram 
realizadas etapas de demoli-
ção, remoção de piso e madei-
ras, sendo iniciadas as fases 
de alvenaria, revestimentos de 
paredes, instalações elétricas e 
hidrossanitárias e construção 
das novas estruturas da am-
pliação. 

O projeto de reforma inclui 
a otimização do espaço, possi-
bilitando ampliação de 20 para 
50 leitos, entre eles 10 leitos 

Reforma do Hospital Infantil 
Maria Amélia segue acelerada

cirúrgicos. Após a reforma, será 
possível solicitar a implantação 
de uma UTI pediátrica no local, 
entre outros benefícios. 

O prazo para conclusão da 

reforma é de 18 meses. No en-
tanto, o Prefeito Arnon Bezerra 
solicitou à empresa responsável 
que a obra possa ser entregue 
antes do prazo final, para que 
seja possível oferecer, o quan-
to antes, melhores condições de 
trabalho para os profissionais e 
tratamento de excelência para as 
crianças, não só de Juazeiro do 
Norte, mas da região do Cariri.

Neste período o atendimen-
to pediátrico, está ocorrendo 
normalmente no Hospital Este-
phânia Rocha Lima, com plan-
tonistas 24 horas, enfermarias 
climatizadas, e todos os medi-
camentos e insumos necessários 
aos procedimentos.

<< ACELERADAS as obras que estão sendo acompanhadas pelo pre-
feito Arnon Bezerra.

Asscom Prefeitura de Juazeiro
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Um jornalismo sério e apartidário,

moldado no formato dos
melhores jornais do Mundo

O projeto foi elaborado 
depois de várias viagens a 
Europa em diferentes épocas 
e aprofundados estudos das 
moradias e vida dos europeus 
na era medieval. O professor 
fotografou fachadas e interior 
de castelos e residências anti-
gas, copiando fielmente todos 
os detalhes.

Visitar a “Euroville” é uma 
viagem no tempo para um 
mundo pouco desconhecido e 
uma história fascinante só vis-
ta em filmes e contos de fada 
levados pela bruma do tempo. 

O professor José Pereira é 
um fassinado pelos cenários da 
Europa medieval e traz consi-
go detalhadas histórias da vida, 
das atividades e das moradias 
nos castelos e casas de então. 

Do sonho, da ideia até a 
execução do projeto “Eurovil-
le” demandou contínuas via-
gens a Europa, estudos, pes-
quisas, tempo e disposição nos 
investimentos.

Hoje é um dos mais inte-
ressantes e atrativos pontos 
turístico do Cariri.

O professor José Pereira, 
seu idealizador e proprietário, 
passa considerável parte do 
tempo ciceroneando os visi-
tantes, descrevendo os locais, 
as casas e o modo de vida da-
quela gente.

O projeto “Euroville” fica 
na localidade Araponga pela 
rodovia CE 166 - Nova Olin-
da - Santana do Cariri e dai a 
cerca de 8 quilômetros por es-
trada carrosável.

Vale a pena enfrentar a es-
trada carrosável para em pou-
cos minutos vislumbrar uma 
Europa medieval. << EXUBERANTES  jardins para memoráveis fotografias
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A Bella da Semana
Fernanda  Cardoso

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)
Tendência para atitudes que não vão ser bem entendidas. 
Enfrente todas as situações mesmo que se sinta 
prejudicado.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Tenha atitudes pensadas antes de agravar uma crise. O 
conhecimento de algumas situações vai deixá-lo bastante 
preocupado. 
Câncer (21/06 - 22/07)
Deve programar o dia para que tudo corra como pretende. 
Hoje vai ultrapassar problemas que bloqueavam uma 
evolução.
Leão (23/07 - 22/08)
Não se sentirá preparado para dar respostas definitivas. 
Dificuldade em terminar tarefas com êxito, peça apoio. 
Virgem (23/08- 22/09)
Deve encontrar uma forma de obter maior segurança. 
Não se coloque em posições extremas,os consensos são o 
melhor caminho. 
Libra (23/09 - 22/10)
Uma relação evolui com maior disponibilidade para 
os afetos. Hoje deve investir no desenvolvimento 
profissional. 
Escorpião (23/10 - 21/11)
Dê mais de si a uma relação. Vão surgir fatores 
importantes para a evolução da sua vida, não tema em 
prestar provas. 
Sagitário (22/11 - 21/12)
Hoje terá retribuição intensa e inesperada dos seus 
sentimentos. Dia bastante positivo, todas as situações 
evoluem rapidamente. 
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Insista em fazer-se entender, defenda o que sente. Está 
criativo mas deve dar um sentido prático às suas ideias. 
Aquário (21/01 - 19/02)
Tente ver as situações com maior realismo para dar passos 
seguros. Será difícil trabalhar em equipa mas tem de o 
fazer com muita entrega. 
Peixes (20/02 - 20/03)
Os afetos crescem rápida e seguramente. Vai ultrapassar 
dúvidas, a conjuntura entra numa fase luminosa.

Fernando Cardoso - Vale a pena repetir > 
é aquele avião loiro, que qualquer homem quebra o pescoço ao 
ver na rua. Com 1,72m de altura, 92 cm de quadril, 66 de cintura 
e 90 de busto, essa gata chega ao Bella da Semana para a alegria 
de todos. Com uma personalidade ímpar, ela nos revelou que vai 
de um extremo ao outro rapidamente, mas volto ao eixo na mesma 
velocidade. Apesar de tímida, Fernanda curte um bom papo. Na-
tural de Porto Alegre, onde foi coroada Miss. Essa beldade reside 
atualmente em Florianópolis.
VISITE O SITE: www.belladasemana.com.br 

Quem Sobe ou Desce
Até que enfim! 

Depois de mais de 
um ano pronto o 
prefeito Zé Ailton 
Brasil vai inau-
gurar a Praça de 

Esporte e Cultura que teve sua 
construção iniciada ainda por en-
tão prefeito Samuel Araripe. Fal-
tam interesse e amor pelo Crato. 
Zé Ailton é cratense.

Chuvas pra que te quero? 
Muita chuva nos sertões e no 
Cariri principalmente. Terra 
bem  molhada e açudes cheios 
sangrando. Todos acham bom 
e agradável a temporada inver-
nosa com muito verde e clima 
agradável. Agora plantar nin-
guém quer.

Reformas de praças é outra 
especialidade do prefeito José 
Ailton, as que lhe interessa 
diga-se bem. As praças Siquei-
ra Campos, Alexandre Arres, 
Dá Sé e Juarez Távora são as 
meninas dos olhos do prefeito. 
A Praça Francisco Sá continua 
abandonada e na escuridão.

Um  presu-
posto sistema in-
formatizado  de 
marcadores de 
consultas e exa-
mes implantado 

pela Prefeitura do Crato é a coi-
sa mais mal feita desse Mun-
do. Não se sabe por quem nem 
quando será atendido.  Informa-
tização sem saber.

Aumento de imposto e con-
tribuinte levado ao canto da pa-
rede pela Prefeitura do Crato. 
Esta sempre faltando alguma 
coisa. Nisso o prefeito Zé Ail-
ton é competente. É um tribu-
tarista de mão cheia. Precisa de 
muito dinheiro para pagar seus 
600 assessores  comissionados

Nos dias que antecederam o 
“desfile gay,” ex desfile das vir-
gens, no Crato tinha tanta gen-
te limpando mato e varrendo 
as ruas do Mirandão que num 
pequeno descuido um carro 
poderia atropelar um gari. Será 
porque os gays (rapazes alegres) 
são exigentes? Ou porque?

Amizade acima de tudo

O toque do vento

http://cordeldesaia.blogspot.com

A minha amizade é
De fato incondicional
Tenho minhas preferências
O que acho natural
Cada um tem o seu jeito
Mas ninguém tem o direito
De querer que eu pense igual.

Quando adiciono alguém
Eu não quero nem saber
Se macumbeiro ou católico
Ou se crente pode ser
Não desabono a postura
De nenhuma criatura
Que escolhe em quem quer crer.

Repito que não importa
Seu time e religião
Orientação sexual
Pois isso não conta, não,
Seu partido sua cor
Aceito seja quem for
Respeito é a condição.

Sabemos que na política
No passado e no presente
A corja de desonesto
Nasceu e deixou semente
E não venham defender
Estupido é querer dizer
Que aqui existe inocente.

O pior de tudo isso
Digo com sinceridade
É o ranço da política
A desfazer amizade
Enquanto cada ladrão
Conforme a situação
Juntam-se em cumplicidade.

O vento soprava brando
E eu comecei a notar
Um doce canto chegando
Se espalhando pelo ar
Vinha da carnaubeira
Que farfalhava faceira
Tendo o vento a lhe tocar.

Eu quis sentir mais de perto
O mesmo vento ladino
Vento macho buliçoso
Do meu sertão nordestino
Junto ao tronco da palmeira
Como sempre fui matreira
Senti o frescor divino.

Enquanto Não chega junho
Eu cuido da criação
Fazendo meu estandarte
Para adornar o São João
Enfeitar meu arraial
Na festa tradicional
Que se faz lá no sertão.

Estandarte de São João

Quem certamente já não usou uma ou outra expressão dessas, ci-
tadas abaixo? Mas será que você conhece a origem por trás delas? 
Para não te deixar com a pulga atrás da orelha, mostramos a curiosa 
história de algumas expressões da língua portuguesa que costuma-
mos utilizar no nosso dia-a-dia.
- Santo do Pau Oco
Para burlar esquemas, imagens santas de madeira oca eram pro-
duzidas e depois recheadas de bens preciosos, como o ouro em 
pó. Desse modo, era possível passar pelas Casas de Fundição sem 
pagar os abusivos impostos à Coroa. Ficou assim sinônimo de fal-
sidade e hipocrisia.
- Amigo da onça
A expressão “amigo da onça” tem origem em uma velha anedota, 
que vai mais ou menos assim:
“Dois caçadores estão conversando:
– O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na 
sua frente?
– Dava um tiro nela.
– E se você não tivesse uma arma de fogo?
– Furava ela com minha peixeira.
– E se você não tivesse uma peixeira?
– Pegava qualquer coisa, como um grosso pedaço de pau, para me 
defender.
– E se não encontrasse um pedaço de pau?
– Subia numa árvore
– E se não tivesse nenhuma árvore por perto?
– Saía correndo.
– E se suas pernas ficassem paralisadas de medo?
Nisso, o outro perdeu a paciência e explodiu:
– Peraí! Você é meu amigo ou amigo da onça?”
- Ovelha negra
A expressão “ovelha negra” é usada quando estamos nos referi-
mos a uma pessoa diferente do resto de seus parentes: aquele filho 
tido como rebelde ou o que se destoa por suas atitudes e visões de 
mundo tidas como errôneas. A expressão surgiu com o pastoreio: 
apesar da maioria das ovelhas serem brancas, as vezes nascia um 
espécime preto, mais difícil de cuidar e que não acompanhava os 
outros animais. A preferência pela ovelha branca também tinha va-
lor econômico, já que a lã branca podia ser tingida e assim tinha 
mais valor no mercado. 
- Acabou em pizza
Essa expressão utilizada no meio político, é bem conhecida em  
situações mal explicada. Por incrível que pareça, a origem desta 
expressão não veio da política, e sim do futebol. Aconteceu na dé-
cada de 60, quando alguns cartolas palmeirenses ficaram 14 horas 
seguidas trancados numa reunião discutindo e brigando. No final 
estavam todos mortos de fome e resolveram ir a uma pizzaria, onde 
pediram 18 pizzas gigantes e muito chope. Depois de toda comilan-
ça e álcool, todos foram para casa, as brigas acabaram e não houve 
mais discussão. 
-Rodar a baiana
Quem “roda a baiana” é o tipo de pessoa que não leva desaforo pra 
casa. “Rodar a baiana” significa fazer um barraco, tirar satisfações 
de forma geralmente escandalosa.

Citações que usamos e não 
sabemos porque
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