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É sempre assim ...

Várias lojas no Cariri
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Colônia Agrícola Pe. José Arnaldo 
de Santana do Cariri é desativada 
e prédio vulnerável ao vandalismo

O complexo de prédios 
da Colônia Agrícola de San-
tana do Cariri precisa urgen-
te de vigilância para que não 
seja depredado pelos vânda-
los. Mesmo quando em ple-
no funcionamento haviam 
muitos roubos de estacas e 
arames das cercas.

É cultura no Cariri a des-
truição de todo prédio pú-
blico e particular que esteja 
em estado de abandono para 
depenação, deixar sem nada 
tetos, paredes, utensílios e 
materiais existentes no local.

A Colônia Agrícola de 
Santana do Cariri foi, nesse 
dia 12 de fevereiro último, 
desativada por ordem do 
secretário de Administração 
Penitenciária Mauro Albu-
querque, sob a alegativa da 
falta de manutenção na parte 
estrutural dos velhos prédios 
que neste 2019 completam 
49 anos desde sua constru-
ção em 1970.

A Gazeta de Notícias foi 
a Santana do Cariri conversar 
com pessoas que trabalharam 
na Colônia e registrou o la-
mento de muita gente. Pág. 05

Ceará acelera 
setor metro-
ferroviário

Agências que 
trabalham 
para Governo 
do Ceará são 
premiadas

Comissão da 
Assembléia 
sugere 
isenção de 
ICMS para 
mototaxis

Crediamigo 
atinge R$ 3  
milhões em 
contratações 
neste 2019

Ministério da 
Saúde
normaliza 
distribuição de 
medicamentos

Guarda Civil é capacitada para atuar no projeto 
“Patrulha Maria da Penha” em Juazeiro do Norte

 Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretaria 
de Segurança Pública e Cida-
dania - SESP, iniciou, nesta 
quarta-feira, 08, a capacitação 
da Guarda Civil Metropolitana 

(GCM), que vai atuar no Pro-
grama Patrulha Maria da Pe-
nha, inédito no Ceará.  A titular 
da SESP, Ivoneide Antunes, 
esteve presente. A Delegada da 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) de Juazeiro do Norte, 
Débora Gurgel, trouxe à dis-
cussão a Lei Maria da Penha, 
criada em 2006. Estão sendo 
capacitados 40 Guardas Civis, 
entre homens e mulheres.

“É importante a presença 
masculina no patrulhamento 
porque, primeiro, o efetivo fe-
minino da GCM ainda é redu-
zido. Depois, acreditamos que 
é uma forma de enfraquecer a 
cultura machista, à medida que 
eles vão ser conscientizados 
sobre o respeito à mulher”, de-
clarou a Secretária de Seguran-
ça Pública e Cidadania, Ivonei-
de Antunes. LEIA  NA PAG 06

Asessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

Câmara de Juazeiro economiza mais de R$ 1.3 
milhão no primeiro quadrimestre deste 2019

Em quatro meses mais de 
R$ 1,3 milhão economizados

O balanço financeiro da 
Câmara de Juazeiro já aponta 
uma economia de mais de R$ 
1,3 milhão economizados pela 
gestão do presidente Darlan 
Lobo, apenas no primeiro qua-
driênio deste ano. 

Darlan afirma que vem 
cumprindo a Lei de transpa-
rência e o compromisso em 
economizar recursos. “É um 
marco da nossa gestão, trans-
mitindo para toda a população 
de Juazeiro a responsabilidade 
e o respeito que temos com o 
dinheiro público”.    Pag. 06
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Um posto em
cada direçãoCASARÃO

CASARÃO

LEIA AINDA
Sair da crise com trabalho e 
produção - edital acerca da 
estagnação dos agronegócios 
e seu retorno para enfrentar a 
crise brasileira. A infantilidade 
do povo - sobre ingenuidade 
do povo. Gestores prudentes - 
que levava jeito para lidar com 
todos seus comandados. Um 
amigo que virou saudade - Ti-
burcio Bezerra escreve sobres 
os hábitos de uma cidade inte-
riorana onde os amigos rotinei-
ramente se encontra e botam os 
assuntos de suas vidas em dia.
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EDITORIAL

A infantilidade do povo

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

Tiburcio Bezerra de 
Morais  Neto é ex-

seminarista (São José do 
Crato), municipalista e

colaborador desta
Gazeta de Notícias

Um amigo que 
virou saudade
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Admirava-se Demóstenes, que a 
multidão, delirasse ao escutar ma-
rinheiros ignorantes, que subiam à 
tribuna, e não ouvisse, com o mes-
mo entusiasmo, seus discursos, que 
eram literariamente perfeitos.

Ao lamentar-se a ator, seu ami-
go, este disse-lhe: para recitar poe-
mas de Eurípedes ou Sófacles.

 Demóstenes recitou alguns poe-
mas Em seguida, Sátiro, declamou, 
e nem pareciam os mesmos….

Desde então, Demóstenes, con-
venceu-se: que para seu ouvido, 
com entusiasmo, não bastava cons-
truir bem as frases; mas, era neces-
sário falar com convicção e ardor.

Isolou-se num subterrâneo, para 
que não fosse ouvido, e meten-
do seixos, na boca (era um pouco 
gago,) lia e discursava para as pa-
redes.

E nunca mais deixou de cuidar 
da forma como se exprimia; acom-
panhando os discursos com gestos, 
e diferentes intuições.

Certa vez, estando a tratar as-
suntos de Estado, aos atenienses, 
verificou que pouca atenção pres-
tavam.

Aproveitou o momento para 
demonstrar, que o povo não passa 
de criança-adulta, principalmente 
quando está em multidão.

E, interrompendo a importante 
dissertação, disse-lhes:

- “Lembrei-me, agora, de caso, e 
vou contar-vos, antes que o esqueça”.

Todos os olhos se cravaram no 
orador.

- “ Um homem alugou um burro, 
para ir a Atenas. O dono do burro 
acompanhava-o a pé. O calor era 
diabólico. Não havia sombras. Tudo 
fervia. Então, o homem, desmonta, 
e senta-se na beira da estrada, à 
sombra do burro. O dono do burri-
co, que sufocava de tanto calor, pro-
testou, dizendo: “ Aluguei o burro, e 
não a sombra!”. Retorquia o outro, 
argumentando: “ Alugando o jerico, 
aluga, também, a sombra dele! …”

Demóstenes, suspendeu, com 
elegância, a capa, e desceu do púl-
pito.

A multidão reclamou, excitada:
- “ Queremos ouvir o resto da 

história! …”
Mas o orador, voltando-se para 

aquele mar de gente curiosa, rema-
tou:

-” Para vós é mais importante a 
história de um burro, o que os negó-
cios de Atenas! …”

Esta perícope, lembra-me o 
povo do nosso tempo: escuta com 
mais atenção o corrupto, o ambicio-
so, do que o virtuoso, cuidador do 
bem da Nação.

O povo não passa de criancinha, 
de memória curta; de cata-vento, 
que vira, consoante sopra a última 
brisa.

Sempre foi assim, e assim será… 
porque não há nada mais volúvel, 
que o ser humano.

Não faz tanto tempo. Era comum, 
no marasmo da pequena Várzea Ale-
gre, encontros pequenos e amistosos 
entre amigos que se atraíam por em-
patia e identidade de pensamentos. Os 
encontros, via de regra, aconteciam na 
mesma hora e lugar.

Tive o privilégio de, também, com-
por um daqueles grupinhos, tendo 
como palco a calçada do Bar de Negro 
de Aninha, à rua Figueiredo Correia. 
Quando eu me aproximava,

lá já estavam o próprio dono do bar, 
conversando com AUGUSTINHO EU-
FRÁSIO e logo completava-se o grupo 
com a chegada de Joaquim Frutuoso e 
João Poroca.

Augustinho, por ser o mais idoso 
entre nós, era o líder natural daque-
la assembleia informal. Tinha opinião 
própria sobre todos os assuntos e nos 
contava estórias que a própria história 
nunca registrara antes.

Este preâmbulo, vem a propósito 
do falecimento, hoje, do velho e ines-
quecível amigo AUGUSTINHO EU-
FRÀSIO. O bar fechou suas portas, 
Negro faleceu, João adoeceu, Joaquim 
mudou de hábitos e eu envelheci. O 
cenário foi desfeito, como por encanto 
e os componentes do grupinho natural-
mente dispersaram-se.

As circunstâncias nos dispersaram, 
porém jamais nos distanciaram. Conti-
nuamos a nos monitorar, com o mesmo 
cuidado e sentimento de fraternidade. 
Meu último encontro com Augustinho 
foi exatamente na casa de João Poroca 
em visita prazerosa, ao vê-lo em fran-
ca recuperação. Prazer compartilhado 
com os companheiros Joaquim Frutuo-
so e Valdir, também muito presentes na 
casa de João.

Conversar com Augustinho era algo 
que nos deleitava, dada a sua espon-
taneidade e franqueza. Foi vereador e 
líder sindical e sempre se houve com 
altivez e lisura. Os filhos Gabriel e João 
representam hoje a continuação do 
pai, que não escondia sua admiração 
pelos dois. E não lhe faltaram razões 
para isto.

Ao encontrar-me com dona Elihua 
domingo passado perguntei por Augus-
tinho, e como resposta ela me passou 
que o mesmo estava bem. Ao receber, 
hoje, a notícia da sua morte, pensei co-
migo mesmo. Nunca estamos bem.

O nosso grupinho, sem Negro e 
agora, sem Augustinho, empobrece 
muito. O prazer recente dos nossos 
animados encontros agora não passa 
de uma irreversível saudade. Vai em 
paz, meu caro AUGUSTINHO!!!...

Não subestime os
que gostam e amam: 

livros e a língua
portuguesa.

Os chineses é um povo que, 
por muitos anos, foi eminente-
mente da agricultura, mas que 
houve uma época em que a 
grande maioria mudou-se para 
as cidades, principalmente 
para a Capital Pequim. Acon-
teceu uma espécie de êxodo 
rural, esvaziando os campos 
e superlotando as cidades. O 
imperador por questões eco-
nômicas ofereceu condições 
ao setor e muita gente voltou a 
morar no campo. A expansão 
demográfica em Pequi levou a 
ser uma das cidades mais po-
pulosa do Mundo, com essa 
mudança hoje ocupa um sim-
plório sexto lugar.

No nordeste brasileiro vem 
acontecendo a mesma deban-
dada e abandono do campo en-
quanto a cidade se vem super-
lotadas e o povo sem ocupação.

Essa radical mudança foi 
estimulada pelas amplas be-
nesses do sucessivo governo, 
principalmente a equivalência 
salarial cidade-campos. O fim 
do Funrural - Fundo de Assis-
tência ao Trabalhador Rural 
e a abrupta subida de salário 
fizeram o trabalhador rural 
mudar-se para a cidade levan-
do consigo toda sua família. O 
Funrural, a título de benesses, 
pagava ao homem do campo 
em sua aposentadoria a meta-
de de um salário mínimo que 
juntado ao da esposa perfazia 
um salário, dinheiro mais que 
suficiente para uma vida no 
campo com ajuda das produ-
ções de ovos, luz, água, lenha, 
criações de galinha, bode e 
leite entre outras coisas natu-

rais na zona rural.
Essa mudança teve também 

como alegativa às intempéries-
-secas e a dureza dos serviços 
chamados pesados. Todavia é 
preciso reavivar que toda ativi-
dades é dificultosa e cansativa, 
a exemplo de um médico que 
mesmo sentado atende suces-
sivamente por horas seguidas, 
tempo que passa em muita da 
normalidade.

A agricultura passa por su-
cessivas modernidades, e ga-
nha tecnologia, como a cor-
reção do solo com adubagem, 
que chega a produzir até seis 
vezes mais na mesma área de 
terra. Existem também as plan-
tadeiras e carpideiras mecâni-
cas, enfim, instrumentos que 
aliviam a dureza no trabalho na 
roça. É evidente que precisam 
de mais incentivos financeiros, 
estímulos e tecnologia para o 
retorno dessa gente que nas ci-
dades vêm seus filhos na ocio-
sidade e enveredar pela vida 
fácil das bebidas e drogas.

A crise brasileira tem sua sa-
ída no trabalho e na produção. 
O governo federal tem metas 
para modernizar a agricultu-
ra nordestina com tecnologia 
e incentivos, destacadamente 
adaptando o nordeste aos pro-
cessos agrícolas de Israel que 
vive com as mesmas dificul-
dades climáticas do nordes-
te brasileiro. O prenúncio de 
cortes nos programas sociais, 
principalmente o Bolsa famí-
lia é hora do sertanejo pensar 
em voltar às suas origens e dar  
uma vida tranquila à sua famí-
lia no campo. 

Sair da crise com
trabalho e produção

Conheci – já passaram algu-
mas décadas, – gestor considerado 
exemplar. Sempre, que trabalhador 
era levado à sua presença, para ser 
repreendido, inteirava-se, primei-
ro, a influência que tinha entre os 
“seus “.

Após averiguações, obtidas fa-
cilmente, consultando “ espias”, 
traçava a sentença:

Se era trabalhador, educado, 
cumpridor, e nada dado a politiqui-
ces, mas, infelizmente, por descui-
do, errara ou prevaricara, lançava, 
sobre ele, severa reprimenda, e 
castigava-o, com pena leve ou pe-
sada, consoante a gravidade.

Dizia ele, enfaticamente: “ Era 
para dar o exemplo…”

Mas, se descobria que era in-
fluente sindicalista ou militante ati-
vo de partido buliçoso, amaciava a 
voz, e aconselhava-o com prudên-
cia, concluindo: que tivesse cui-
dado, porque para a próxima, não 
sairia dali só com palavras amigas, 
mas com pesada pena.

Era prudente, como D. Afonso 
de Aragão, que sempre foi genero-
so com seus detratores. Certa oca-
sião – conta Manuel Bernardes – os 
amigos, estanhando a razão do in-
sólito comportamento, inqueriram:

- Por que dá benesses a quem 
não lhe é fiel?

Ao que este respondeu:
- “ Aos cães, dá-se-lhes sopa, 

para que não ladrem nem mor-

dam.”
Assim agia o nosso astuto ges-

tor, permeando, os operários, não 
pelo saber ou dedicação, mas pela 
influência politica e amizades que 
contavam.

Havia na fábrica trabalhador, 
que por mais que se esforçasse, 
nunca era permeado por mérito. 
Bem via, com tristeza, que sempre 
havia recompensa para os que não 
sendo exemplares, eram membros 
de núcleos políticos, da empresa; 
mas, para ele, apenas haviam… 
promessas e mais promessas…

Cansado de esperar, assentou 
inscrever-se na secção decerto par-
tido, e enchendo-se de coragem, 
deitou “faladura”.

Todos ficaram estupefactos, e 
aplaudiram o neófito, que prometia 
lutar, defendendo os “seus”.

Soube atónito, o gestor, do su-
cesso. Mandou-o chamar, e com 
palavras mansas, declarou: que 
chegara sua vez, por ter sido leal e 
bom trabalhador…

Como o rei de Aragão, deu-lhe 
“sopa”, para que não viesse, de-
pois, a ladrar… e morder…; até o 
promoveu por mérito!

Por Humberto Pinho da Silva 
de Porto Portugal

Gestor prudente
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Duas ações importantes do 
Governo do Ceará que levam 
benefícios à população rece-
beram reconhecimento dife-
renciado, na noite desta quin-
ta-feira (9). As campanhas do 
Programa Mais Infância Ce-
ará e Videomonitoramento, o 
Zoom, renderam premiações 
para as agências Bolero e Ágil 
Comunicação e Marketing. 
Peças publicitárias que re-
tratam ambas as ações foram 
destaques da 12ª edição do 
Grande Prêmio Verdes Mares 
de Propaganda, uma das mais 
importantes premiações no 
Brasil.

 Ao todo, 21 agências locais 
apresentaram mais de 220 pe-
ças publicitárias. A premiação, 
de acordo com os idealizado-
res, busca estimular a publici-
dade do Ceará e homenagear 
aqueles que colaboram com a 
criação de grandes campanhas 
publicitárias.

A iniciativa é importante, 
uma vez que incentiva o de-
senvolvimento do mercado pu-
blicitário, reconhece talentos e 
reforça a ação do poder públi-
co. A avaliação é da coordena-
dora de Publicidade do Gover-
no do Ceará, Carol Mota. “É 
um incentivo à criatividade, 
faz com que as agências se 
empenhem, garantindo retorno 
para seus clientes”.

Para Carol Mota, esse re-
conhecimento mostra que o 
trabalho realizado pelo Go-
verno do Ceará chegou ao co-
nhecimento do público-alvo, 

que são os moradores dos 
quatro cantos do Estado. “A 
gente trabalha para fazer com 
que nossas ações se tornem 
conhecidas, para assim os 
usuários dos serviços saberem 
onde procurar atendimento. 
Essa premiação mostra que a 
gente conseguiu alcançar esse 
objetivo”.

Concorreram peças veicu-
ladas na TV Verdes Mares, TV 
Verdes Mares Cariri, TV Diá-
rio, Rádio Verdes Mares, FM 
93, Diário do Nordeste e sites 
desses veículos, além do G1/
GE, veículos do Sistema Ver-
des Mares, no período de 14 de 
janeiro de 2018 a 15 de janeiro 
de 2019.

Premiação
A Agência Ágil Comunica-

ção e Marketing foi premiada 
com a campanha sobre o Pro-
grama Mais Infância Ceará, 
veiculada no Diário do Nor-
deste e TV Verdes Mares. Já 

Ações do Governo do Ceará premiadas 
no 12º GP Verdes Mares de Propaganda

a Bolero Serviços em Comu-
nicação e Publicidade venceu 
com a campanha que revela 
ações exitosas de recupera-
ção de veículos roubados, a 
partir do videomonitoramento 
(Zoom). Premiada na catego-
ria Campanha Pública, na TV 
Diário e jornal Diário do Nor-
deste.

Videomonitoramento
Trabalho de integração 

entre o sistema de seguran-
ça do Estado e a tecnologia, 
o videomonitoramento conta 
com equipamentos de captu-
ra de imagens instalados em 
pontos estratégicos dos mu-
nicípios. As 3.300 câmeras de 
alta performance são capazes 
de realizar giros de 360 graus, 
com visão noturna, além de 
identificar veículos furtados e 
roubados através da leitura de 
placas.

O sistema de videomoni-
toramento do Estado está em 

mais de 40 municípios do Inte-
rior. As imagens geradas pelos 
equipamentos são integradas 
às câmeras do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e da Prefeitura de For-
taleza.

Mais Infância Ceará
O Programa criado em 

agosto de 2015 defende a ne-
cessidade de se ter um olhar es-
pecial e mais dedicado à infân-
cia, a partir de um diagnóstico 
da situação do Estado na área 
e do mapeamento das ações 
voltadas para o segmento nas 
diferentes secretarias estadu-
ais. O Mais Infância abrange 
os 184 municípios cearenses, 
busca contemplar a complexi-
dade de promover o desenvol-
vimento infantil, estruturando-
-se em quatro pilares: Tempo 
de Nascer, Tempo de Crescer, 
Tempo de Brincar e Tempo de 
Aprender.

O que o cidadão, pagador de impostos, pode es-
perar de positivo do país se, por exemplo, o STF  
não se preocupa com as injustiças sociais daqueles 
milhões de miseráveis brasileiros sem ter o que co-
mer e  faz licitação extravagante para forrar a mesa 
de seus comensais,  com artigos como lagosta, ba-
calhau,  vinhos e uísques diversos etc., com o país 
na pindaíba onde o governo faz corte de verbas 
para a educação e exige a aprovação da reforma  
da Previdência para equilibrar as contas públicas?

Ora, o governo tem coragem de propor reajuste 
nas contas  previdenciárias - interferindo nos direi-
tos adquiridos  de trabalhadores ativos e inativos -, 
de fazer campanha na mídia e mandar parlamenta-
res sensibilizarem a sociedade, mas não tem a mes-
ma disposição de providenciar o corte das extrava-
gantes mordomias e despesas nos Três Poderes da 
República, por quê? Respondam, excelências!

O escárnio presente do STF com a sociedade 
mais carente, que não tem o que comer, envergo-
nha a República e indigna qualquer cidadão.

Essa licitação do STF não pode passar batido no 
Legislativo Federal, o qual tem a obrigação de fis-
calizar os gastos públicos, inclusive os do próprio 
Congresso Nacional.

O Brasil é terminantemente um país irremediá-
vel, onde o Judiciário, montado sobre pilhas de pri-
vilégios e mordomias, desrespeita  solenemente  a 
preocupação moralizadora  dos artigos  5º e 37 da 
Constituição Federal, ou seja, respectivamente, tra-
tamento igualitário para todos e os princípios da mo-
ralidade e impessoalidade.

De fato, o STF está se lixando com a patuleia 
brasileira, que passa fome e que é numerosa.

Pois bem, de onde se espera que o sentimento 
de respeito, consideração e justiça brote como água 
na fonte, eis a aqui a grande decepção ao ler a no-
tícia de que o desembargador Kassio Marques, do 
TREF1, suspendeu a medida liminar que barrava a 
compra de itens de luxo como lagosta, bacalhau, 
vinhos, uísques etc. pelo STF. Argumentou que “a 
dignidade” da Corte exige essas iguarias.

E com a dignidade dos pobres trabalhadores bra-
sileiros, espoliados com a cobrança de alta carga 
tributária, o “ilustre” desembargador e o STF não se 
preocupam? Falta dinheiro para a educação, saúde 
e segurança, mas não falta para bancar o faustoso  
banquete de comensais no STF.

Em tempos de ajustes fiscais, em que país mara-
vilhoso pensam que estão os senhores ministros da 
Suprema Corte para não se preocuparem com os 
gastos públicos?

Em tramitação no Congresso está a proposta go-
vernamental da reforma da Previdência para gerar 
recursos visando equilibrar as contas públicas, e as-
sim mesmo com o país numa pindaíba os meritíssi-
mos magistrados da Suprema Corte ainda desejam 
mesa farta com iguarias dos deuses? Depois que-
rem exigir respeito da sociedade, como?

O Brasil  precisa de um portentoso choque de 
moralidade e respeito nas áreas da administração 
pública. Não sabemos mais a quem apelar. Se o 
povo não se convencer de que unido e sem bandei-
ra partidária pode  fazer pressão para que o país tri-
lhe pelos caminhos  do respeito, da moralidade, da 
justiça etc., então, não haverá  alternativa positiva 
para o Brasil. E aqueles que puderem, lamentavel-
mente, vão embora daqui

Licitação de iguarias de 
luxo para o STF e a

pindaíba do pais

ARTIGO

Júlio César Cardoso
Servidor federal 

aposentado

Ceará é um dos três estados 
que puxaram a expansão na-
cional do setor metroferroviá-
rio em 2018, segundo o Balan-
ço do Setor Metroferroviário 
2018/2019, divulgado pela As-
sociação Nacional dos Trans-
portadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos). 
O balanço contabilizou os 13 
quilômetros de via metrofer-
roviária do VLT Parangaba-
-Mucuripe, que está em fase 
de operação assistida, em oito 
das suas dez estações.

Em todo o Brasil, o ba-
lanço registra expansão que 
totaliza 41 novos quilômetros 
em vias metroferroviárias, 
considerando novas linhas e 
expansão de linhas já existen-

tes, nos estados 
de Bahia, São 
Paulo e Ceará. 
A rede sobre 
trilhos ganhou 
duas novas li-
nhas e 30 novas 
estações, so-
mando mais de 
1.100 km de ex-
tensão.

O setor me-
t ro fe r rov iá i ro 
também apresen-
ta expansão em 
número de pes-
soas atendidas. 
Só no Ceará, em 
toda a rede sobre 
trilhos, foram 

No Brasil, o Ceará é um dos três estados que 
puxam crescimento do setor metroferroviário

ripe funciona com embarque 
gratuito, temporariamente, 
transportando, em média, 6,6 
mil pessoas por dia, no horá-
rio de operação que vai de 6h 
às 13h e de 16h40 às 20h, de 
segunda-feira a sábado. Esta 
linha se integra ao sistema de 

12,6 milhões de passageiros no 
ano passado, com crescimento 
de 37% em relação a 2017. No 
Brasil, o crescimento foi de 
21%, totalizando 3,7 bilhões 
de embarques.

Sobre o VLT
O VLT Parangaba-Mucu-

ônibus da Prefeitura de For-
taleza – através das estações 
Parangaba e Papicu, que são 
localizadas ao lado dos termi-
nais de ônibus. O VLT também 
é integrado à Linha Sul do Me-
trô de Fortaleza e futuramente 
será integrado à Linha Leste.

Secom Casa Civil
Governo do Ceará

<< AGENCIAS que desenvolveram campanhas para o Governo do Estado do Ceará

<< VLT DE FORTALEZA em funcionamento serve a mais de 6 mil pessoas
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Nesta terça-feira (14/05), 
em reunião conjunta, as co-
missões de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Publico; 
de Viação, Transporte e De-
senvolvimento Urbano; de 
Indústria, Comércio, Turismo 
e Serviços aprovaram proje-
to de indicação que sugere a 
isenção de ICMS para a aqui-
sição de motocicletas por mo-
totaxistas do estado do Ceará.

O projeto de indicação 
85/19 é de autoria do depu-
tado Soldado Noelio (Pros) e 
prevê a isenção para a aquisi-
ção de uma motocicleta zero 
quilômetro mediante requeri-
mento e comprovação de que 
o interessado exerce a ativi-

Comissões da Assembléia aprovam 
projeto que sugere isenção de ICMS 
na compra de motos para mototaxistas

dade de mototaxista no estado 
do Ceará.

De acordo ainda com o 
projeto de indicação, o re-

querente somente terá direito 
a um novo benefício após o 
prazo de dois anos contados 
a partir da concessão do ante-

rior. Além disso, o veículo ad-
quirido por meio do benefício 
só poderá ser transferido após 
dois anos de uso.

Release do Site da 
Assembléia Legislativo do 

Estado do Ceará

Foi inaugurado neste úl-
timo dia 07 de abril um novo 
espaço do Jardim & Cia que 
chega aos seus 14 anos de ati-
vidade trazendo modernidade 
e inovações na área de jardi-
nagem e decorações interiores 
com requinte charme e muito 
bom gosto, um espaço ainda 
mais sofisticado para melhor 
atender toda sua clientela.

O jardim & Cia é consa-
grado pelo critério no aten-
dimento, qualidade em seus 
trabalhos que ao longo de uma 
década vem satisfazendo as 

expectativas de seus clientes 
na região do Cariri. 

   O jardim & Cia surgiu de 
um sonho do casal Joana Pe-
drosa e Reginaldo, que desper-
tou também o interesse de seus 
filhos Lucas e Isac Pedrosa 
qualificados em: engenheiro 
agrônomo (Lucas) e arquite-
tura (Isac) que juntos formam 
um grupo de talentos.

O novo espaço do Jardim 
& Cia fica localizado na Ave-
nida Padre Cícero, 9707 (Lado 
direito no sentido juazeiro/
Crato.

 

Foi inaugurado o Novo 
espaço do Jardim & Cia

O programa de microcré-
dito urbano do Banco do Nor-
deste, o Crediamigo, atingiu 
a marca de R$ 3 bilhões em 
contratações nos primeiros 
quatro meses de 2019. O valor 
é 11,8% maior do que no mes-
mo período do ano passado.

Desde janeiro, já foi contra-
tado 1,4 milhão de operações 
com microempreeendedores 
dos nove Estados nordestinos 
e norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, 5,7% a mais do 
que o registrado em 2018.

O Ceará é o Estado com o 
maior volume desembolsado 
em 2019: são R$ 943,9 mi-
lhões. Os cearenses são res-
ponsáveis por 497,9 mil ope-
rações.

O superintendente de Mi-
crofinança e Agricultura Fa-
miliar do Banco do Nordeste, 
Alex Araújo, ressalta que a 
previsão é de incremento das 
contratações até o fim do ano.

“Os micro e pequenos em-

preendimentos reagem mais 
rapidamente às melhoras da 
economia e temos visto esse 
movimento de crescimento da 
demanda desde o ano passado. 
Temos uma excelente expec-
tativa para o Dia das Mães e 
estamos preparados para o se-
gundo semestre. O Crediamigo 
tem feito uma enorme diferen-
ça no desenvolvimento do em-
preendedorismo no Nordeste”, 
afirma.

De mãe para filha
A fortalezense Ana Paula 

Paiva de Souza é cliente do Cre-
diamigo desde 2015 e já soma 
sete empréstimos. Ela é uma 
das beneficiadas com os R$ 3 
bilhões em recursos este ano. A 
microempreendedora já investiu 
em confecções, acessórios, se-
mijóias, cosméticos e comidas 
regionais, sempre com o progra-
ma como parceiro.

Ana Paula confia no Cre-
diamigo e não perde oportuni-
dade de o recomendar a outras 
pessoas, como vizinhos e a sua 
própria filha, Amanda Annem-
berg. O conselho da mãe foi 
aceito e a nova empreendedora 
, que vende lingeries, já regis-

tra crescimento em sua ativi-
dade. “Eu indico o Crediami-
go porque foi quem primeiro 
me apoiou e nunca desistiu de 
mim”, garante a mãe.

Programa
O Crediamigo é o maior 

programa de microcrédito 
orientado da América do Sul 
e o terceiro maior do mundo. 
A metodologia destaca-se por 
oferecer o recurso financeiro 
associado a acompanhamento 
e orientação para sua melhor 
aplicação.

O programa disponibiliza 
capital de giro para investir em 
móveis, utensílios, máquinas 
e equipamentos, reformas de 
instalações e seguros de vida.

O microcrédito atende pes-
soas que trabalham por conta 
própria, individualmente ou 
reunidos em grupos solidários, 
que atuam nos setores infor-
mal ou formal da economia, no 
comércio, serviços e indústria. 
A modalidade não exige com-
provação de renda e o recurso 
é concedido de forma desburo-
cratizada.

Crediamigo atinge R$ 3 bilhões em contratações neste 2019

Release Ambiente de 
Comunicação do BNB

<< DESAFIO para uma atividade de sucesso com ajuda do Crediamigo 
do Banco do Nordeste

<< SEM ICMS O projeto de autoria do deputado Soldado Noelio prevê a isenção para a aquisição de uma mo-
tocicleta zero quilômetro para quem exerce a atividade de mototaxista no estado do Ceará.

<< FACHADA do Novo Ambiente também na Av. Pe Cícero

<< ORNAMENTAIS plantas exóticas e naturais

<< INTERIOR com muito requite e bom gosto

<< MÓVEIS ideais para seu ambiente com conforto

O Ministério da Saúde in-
forma que concluiu todos os 
processos de licitação para 
compra de medicamentos ad-
quiridos de forma centralizada 
por esta pasta. Os fármacos es-
tão sendo enviados, ao longo 
deste mês, para as secretarias 
estaduais de saúde que, por 
sua vez, distribuem aos muni-
cípios para abastecimento de 
toda a rede de saúde pública. 
Para os contratos assinados 

recentemente, a distribuição 
deve ocorrer em até 10 dias.

O Ministério da Saúde in-
forma que todas as dificulda-
des relacionadas aos processos 
de compra foram e continuam 
sendo compartilhadas com o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e demais órgãos de 
controle, como recursos in-
terpostos pelas empresas par-
ticipantes, distribuidoras que 
assinaram contrato com o Mi-

nistério da Saúde e não cum-
priram os prazos de entrega, 

Ministério da Saúde normaliza distribuição de medicamentos

dentre outros de origem judi-
cial.



GAZETA DE NOTÍCIAS 01 A 15 DE MAIO DE 2019 - 5

Colônia Agrícola Padre José Arnaldo Esmeraldo de Melo de 
Santana do Cariri é desativada e prédios expostos ao vandalismo

O complexo de pré-
dios da Colônia Agríco-
la de Santana do Ca-
riri precisa urgente de 
vigilância para que não 
seja depredado pelos 
vândalos. Mesmo em 
pleno funcionamento 
havia muitos roubos de 
estacas e arames das 
cercas.

É cultura no Cariri a 
destruição de todo pré-
dio público e particular 
que esteja em estado 
de abandono para 
depenação, deixar sem 
nada tetos, paredes, 
utensílios e materiais 
existentes no local. Foi 
assim com os prédios 
e galpões a exemplo 
da Cerâmica Norgua-
çu onde o vandalismo 
arrancou tudo pela raiz. 
Inclusive uma gigan-
tesca caixa d’água 
que foi derrubada para 
roubarem os ferros do 
concreto armado.

A Colônia Agricola 
de Santana do Cariri 
foi modêlo nacional

A Colônia Agrícola 
de Santana do Cariri foi, 
nesse dia 12 de fevereiro 
último, desativada por or-
dem do secretário de Ad-
ministração Penitenciária 
Mauro Albuquerque, sob 
a alegativa da falta de ma-
nutenção na parte estrutu-
ral dos velhos prédios que 
neste 2019 completam 49 
anos desde sua construção 
em 1970. Não há a infor-
mação da existência de 
um laudo técnico forneci-
do por engenheiros nesse 
sentido, mas tudo baseado 
em queixa de um dos de-
tentos Lourival Barbosa 
da Silva que reclamou que 
a estrutura do prédio esta-
va muito comprometida.

A Colônia Agrícola Pa-
dre José Arnaldo Esmeral-
do de Melo localizada há 
15 quilômetros da sede do 
município de Santana do 
Cariri, por muitos anos, 
foi um estabelecimento 
modelo pela sua orga-
nização e cumprimento 
de metas em seus obje-
tivos.  Chegou a abrigar 

50 detentos todos exem-
plarmente socializados e 
produzindo: grãos, algo-
dão, legumes, horte frutas, 
uma granja, uma pocilga, 
criação de vacas e cabras, 
em um ambiente de mui-
to respeito e cordialidade, 
diz a funcionária Dulci-
neia Sisnando de Oliveira 
que dedicou 35 anos de 
sua vida ocupando as mais 
diferentes funções na Co-
lônia Agrícola de Santana 
do Cariri.

Não foi lembrado pelo 
secretário que as cadeias e 
penitenciárias dos centros 
urbanos estão abarrotadas, 
todas superlotadas, vulne-
ráveis a doenças em forma 
de epidemias e rebeliões. 
Sendo as Colônias Agríco-
las uma solução onde cada 
uma poderá acomodar até 
100 pacíficos detentos em 
regime de trabalho e pro-
dução. 

Dona Dulcinéia disse 
ainda para a reportagem 
da Gazeta de Notícias que 
a Colônia de Santana do 
Cariri chegou a produzir 
hortifrutas, frangos e por-
cos em quantidade que 
abastecia os mercados de 
Santana, Nova Olinda, 
Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha.

Vendo o que mostra a 
televisão com prisões su-
perlotadas pelo Brasil afo-
ra, os alojamentos da Co-
lônia eram normais com 
acomodações compatíveis 
com um estabelecimento 
para reclusão.

O local onde está se-
diada a Colônia é aprazí-
vel, as terras são férteis, 
água perene em abundân-
cia, energia e comunica-
ção. Até parece um sítio 
com boa alimentação feita 
pelos próprios detentos. 
Os casos de indisciplina 
foram raros e de pronto 
solucionados, observou a 
Reportagem.

Acredita-se que além 
da justificativa do secretá-
rio Mauro Albuquerque a 
Colônia Agrícola de San-
tana do Cariri foi fechada 
porque vem padecendo de 
manutenção infraestrutu-
ral pelo passar de vários 
governos. Com o fecha-
mento repentino da Colô-
nia ficaram todo material 
da administração, compu-
tadores, arquivos e alguns 
animais, vacas e cabras.

A imprensa do Ceará, 
trazendo as mais dife-
rentes opiniões, fizeram 

alusões ao fechamento da 
quase cinquentenária Co-
lônia Agrícolas de Santa-
na do Cariri, um estabele-
cimento que serviu como 
exemplo para tantas outras 
colônias pelo Brasil, e que 
de fato é um modelo apro-
vado na ressocialização 
dos detentos, bem dife-
rente dos sobrecarregados 
presídios nos entornos das 
metrópoles.

Presídios
superlotados 

Um dos principais pro-
blemas do sistema peni-
tenciário brasileiro é a su-
perlotação. Com a quarta 
maior população carce-
rária do mundo, o Brasil 
possui, segundo o Minis-
tério da Justiça, 622 mil 
detentos, mas apenas 371 
mil vagas. A cada mês, pe-
nitenciárias de todo o país 
recebem três mil novos 
presos.

Outro problema é a 
saúde, observadores mos-
tram que detentos aglome-
rados têm 30 vezes mais 
chances de contrair tuber-
culose e quase dez vezes 
mais chances de serem 
infectados por HIV (vírus 
que causa a AIDS) do que 
o restante da população.

O sistema prisional 
brasileiro sofre com a má 
administração. Prisões ge-
ridas tanto pelo poder pú-
blico quanto pelo capital 
privado enfrentam proble-
mas como superlotação, 
condições insalubres e re-
beliões.

Falta de apoio da 
sociedade

Na reintegração dos 
presos, os políticos ape-
lam sempre para um en-
durecimento do combate 
ao crime discursos que 
ganham votos e nunca se 
preocupam com a ressoci-
lização dos ex-detentos.

O Ceará poderia partir 
na frente com uma reorga-
nização de colônias agrí-
colas, seguindo as práticas 
das escolas agrotécnicas 
do Governo federal.  De-
senvolver as mais diferen-
tes atividades que vão des-
de os plantios de legumes, 
verduras, frutas e cereais,  
derivando também para 
granja, criação de porcos, 
pisicultura, plantas orna-
mentais, jardinagens e ar-
borização de cidade.

Com essas práticas tan-

Reportagem especial in locu 
por Luiz José dos Santos

e Aline Maria

to inseria nos presídios 
uma espécie de terapia 
ocupacional  quanto os 
qualificavam profissional-
mente.

Colônias Agrícolas
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) do 
Senado Federal aprovou 
o projeto terminativo que 
estabelece a construção 

<< MANUTENÇÃO infraestrutural é um dos pontos apontados como necessário para que a 
Colônia Agrícola de Santana do Cariri volte a funcionar em sua normalidade.

<< INTERESSES a notícias da desativação da Colônia se espalhou e logo apareceram: a igre-
ja e instituições de recuperação de depedentes químicos para se habilitarem a ocupar o prédio.  

<< SUPERLOTAÇÃO é o problema número 01 em todo o sistema prisional do Brasil. 
622 mil detentos, para apenas 371 mil vagas. 

de colônias agrícolas ou 
industrias, em municípios 
com mais de 500 mil ha-
bitantes, para que presos 
cumpram penas no regime 
semiaberto por crimes co-
metidos sem violência ou 
grave ameaça.

Essas colônias, segun-
do o projeto, vão propi-
ciar uma “oportunidade 
de reinserção no mercado 

de trabalho e de ressocia-
lização”. Os recursos para 
obra serão repassados via 
Fundo Penitenciário Na-
cional.

No caso da Colônia 
Agrícola de Santana do 
Cariri pode se enquadrar 
nessa lei já que está cen-
tralizada em uma região 
com mais de um milhão 
de habitantes.
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O sucesso pode 
ser algo fácil de 

se alcançar, desde 
que você tenha 
determinação, 

força de vontade, 
disciplina, 

perseverança e fé.

Aline Maria

 Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretaria 
de Segurança Pública e Cida-
dania - SESP, iniciou, nesta 
quarta-feira, 08, a capacitação 
da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM), que vai atuar no Pro-
grama Patrulha Maria da Pe-
nha, inédito no Ceará.  A titular 
da SESP, Ivoneide Antunes, 
esteve presente. A Delegada da 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) de Juazeiro do Norte, 
Débora Gurgel, trouxe à dis-
cussão a Lei Maria da Penha, 
criada em 2006. Estão sendo 
capacitados 40 Guardas Civis, 
entre homens e mulheres.

“É importante a presença 
masculina no patrulhamento 
porque, primeiro, o efetivo fe-
minino da GCM ainda é redu-
zido. Depois, acreditamos que 
é uma forma de enfraquecer a 
cultura machista, à medida que 
eles vão ser conscientizados 
sobre o respeito à mulher”, de-
clarou a Secretária de Seguran-
ça Pública e Cidadania, Ivonei-
de Antunes.

A Delegada Débora Gurgel 
enfatizou que a Patrulha vai 
fazer a diferença no combate e 
na prevenção à reincidência da 
violência contra as mulheres, 
com medidas protetivas con-
cedidas pela Justiça, conforme 
prevê a Lei Maria da Penha. 

Segundo ela, a DDM de Jua-
zeiro do Norte é a maior do in-
terior do Estado em número de 
ocorrências. Este ano, já foram 
solicitadas 234 medidas prote-
tivas e, no mês passado, foram 
efetuadas 17 prisões preven-
tivas por descumprimento da 
ordem judicial.

“Com a Guarda Civil visi-
tando periodicamente às mu-
lheres, elas serão encorajadas 
a denunciar o agressor que 
descumprir a medida protetiva. 
Ao mesmo tempo, será mais 
fácil a autuação em flagrante 
e a prisão, se houver descum-
primento. Dessa forma, espe-
ramos a redução do índice de 

agressões e até de crimes mais 
graves, como o feminicídio.”

O Projeto de Lei de autoria 
da vereadora Rita Monteiro 
que cria o Programa Patrulha 
Maria da Penha foi aprovado 
pela Câmara Municipal em 
abril.  Em março, duas repre-
sentantes da SESP estiveram 
em Curitiba para vivenciar 
a teoria e a prática do patru-
lhamento pioneiro no país. O 
modelo de atendimento às víti-
mas, considerado ágil, eficaz e 
humanizado, será adotado em 
Juazeiro do Norte.

Na capital paranaense, o 
Juizado da Violência Domés-
tica e Familiar, ao encaminhar 

as medidas protetivas, geral-
mente, sinaliza se o caso é de 
alto ou médio risco. A partir 
daí, a periodicidade do acom-
panhamento é definido. As vi-
sitas não são agendadas para 
garantir o efeito surpresa.

“Aqui, nós vamos firmar 
termo de cooperação com o 
Juizado da Mulher. Diante de 
uma urgência, a vítima pode-
rá acionar a GCM através de 
um aplicativo de celular que 
está sendo desenvolvido. Es-
tamos providenciando também 
a aquisição de uma viatura ex-
clusiva para o patrulhamento”, 
afirmou a Secretária Ivoneide 
Antunes.

Guardas Civis são capacitados para a “Patrulha Maria 
da Penha,” projeto pioneiro em Juazeiro do Norte.

A vereadora Auricélia 
Bezerra solicitou cópia de 
Projeto de Lei que denomi as 
vias públicas dos conjuntos 
habitacionais do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
para regularização do Códi-
go de Endereçamento Pos-
tal (CEP). Solicitou ainda a 
construção de ponte na rua 
Madre Nely Sobreira. Pediu 
também a recuperação do 
calçamento da Avenida Mon-
senhor Azarias Sobreira.

O vereador Capitão 
Vieira solicitou que seja 
resolvido os problemas re-
lacionados a realização de 
cirurgias de alta complexi-
dade e distribuição de medi-
camentos na rede pública. O 
vereador apresentou também 
um Projeto de Lei aprovado 
na Casa, que regulamentou 
a construção de casas cons-
truídas há mais de dez anos, 
com medidas de 125metros 
quadrados 5,0 metros de 
frente.

A vereadora Jacqueli-
ne Gouveia solicitou o en-
vio de ofício a Secretaria de 
Saúde, parabenizando a re-
forma dos Postos de Saúde, 
que segundo ela está “tudo 
muito bonito, tudo novinho, 

mas, cadê a contratação dos 
médicos? De que adianta re-
formar se não tem médico 
para atender as pessoas que 
estão precisando, as pessoas 
que estão doentes? Princi-
palmente nessa crise, com 
essa virose, muita gente so-
frendo”, lamentou a verea-
dora.

O vereador Márcio 
Joias requereu em caráter 
de urgência a recuperação do 
calçamento no final da rua 
Couto, no bairro São José. 
Solicitou capinação, poda 
das árvores, pintura do meio 
fio e limpeza geral nas ruas 
da Vila Três Marias, a recu-
peração do calçamento da 
rua engenheiro José Walter, 
no bairro Triângulo. E pediu 
que seja resolvido o proble-
ma de infraestrutura na rua 
Manuel Tavares Lopes, pró-
ximo ao anel viário.

A vereadora Rita Mon-
teiro solicitou explicações 
para medidas de trânsito ado-
tadas que isolaram o bairro 
Santo Antônio, o conjunto 
Cohabece e o sítio Macário 
do Parque Antônio Vieira. 
Solicitou a troca da bomba 
d’agua do cacimbão do Ca-
rás do Umari. Pediu que seja 

feita a poda das árvores, ca-
pinação e limpeza geral nas 
ruas dos bairros Santo Antô-
nio e Salesianos. E solicitou 
também a recuperação do 
calçamento da Avenida Pau-
lo Maia.

A vereadora Rosane 
Macedo expediu oficio ao 
Secretário Estadual de Tu-
rismo do Estado Arialdo 
Pinho, ao Secretário Mu-
nicipal de Turismo de Jua-
zeiro, Feitosa Junior, bem 
como ao Secretário de De-
senvolvimento Econômico 
e Inovação, Michel Araújo, 
externando os agradecimen-
tos pela luta e informação de 
mais quatro voos por sema-
na para Fortaleza, com saída 
do Aeroporto de Juazeiro do 
Norte pela Azul Linhas Aé-
reas, que irá operar a partir 
de 10 de junho. 

O vereador Alexandre 
Sobreira solicitou a cons-
trução do calçamento da 
Avenida Universitária, no 
bairro José Geraldo da Cruz 
e apresentou um Projeto de 
Indicação que pretende in-
serir os artistas locais em 
shows nacionais ou interna-
cionais a serem realizados 
no município.

Em quatro meses mais de R$ 1,3 milhão economizado
REQUERIMENTOS  APRESENTADOS

Em quatro meses mais de 
R$ 1,3 milhão economizados

O balanço financeiro da 
Câmara de Juazeiro já aponta 
uma economia de mais de R$ 
1,3 milhão economizados pela 
gestão do presidente Darlan 
Lobo, apenas no primeiro qua-
driênio deste ano. 

Darlan afirma que vem 
cumprindo a Lei de transpa-
rência e o compromisso em 
economizar recursos. “É um 
marco da nossa gestão, trans-
mitindo para toda a população 
de Juazeiro a responsabilidade 
e o respeito que temos com o 
dinheiro público”. 

PLENÁRIO DA CÂMARA DE 
JUAZEIRO DO NORTE

VEREADOR PRESIDENTE
DARLAN LOBO

Núcleo de Comunicação da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

A agência do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) de 
Lavras da Mangabeira, tem 
um novo gerente que é o se-
nhor Erivaldo Teixeira Caval-
cante, que é funcionário do 
BNB há mais de 13 anos vindo 
da agencia de  Mombaça, onde 
foi agraciado com o título de 
cidadão Mombacense pelos 
suas virtude e trabalho reali-
zado naquele município. 

O novo gerente vei para-
substituir Samuel Sá Barreto 
que foi transferido para agên-
cia Crato. 

A povo de Lavras da Man-
gabeira, agradece ao Samuel 
pelo trabalho realizado e dese-
ja ao sr. Erivaldo boas vindas 
epleno sucesso na nova em-
preitada. 

Erivaldo Teixeira chega 
com motivações e otimismo  
com o objetivo de ampliar par-
cerias  para o desenvolvimen-
to da economia local, com foco 
no apoio ao microcrédito rural 
e urbano.  (Por Donite de Sousa) 

Agência do Banco do Nordeste 
de Lavras tem novo gerente.

<< PIONEIRISMO de Juazeiro do Norte em colocar sua Guarda Civil com poder de polícia e 
participar da aplicação da Lei Maria da Penha.
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A Bella da Semana
Luanna Lodi

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)
Vai reagir mal a contrariedades ou alterações de planos. Hoje 
podem falhar consigo ou atirar culpas para as suas costas.
Touro (21/04 - 20/05)
Mantenha um bom diálogo, a vida sentimental tem bons 
indicadores. Diversifique a abordagem aos problemas.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Procure maior segurança, pode assumir um novo compromisso. 
É um bom dia para fazer acordos e fechar negociações.
Câncer (21/06 - 22/07)
Partilhe sentimentos e emoções sem qualquer receio. Dia de 
bons desempenhos mesmo fora da sua zona de conforto.
Leão (23/07 - 22/08)
Novos acontecimentos trazem melhorias à vida amorosa. 
Assuntos que o preocupavam serão desbloqueados.
Virgem (23/08- 22/09)
Conseguirá ultrapassar problemas e dúvidas. Dia de sucesso, 
saberá articular metas e estratégias.
Libra (23/09 - 22/10)
A vida sentimental evolui de forma favorável após uma boa 
conversa. Aposte com força nas suas capacidades profissionais.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Uma rotura mesmo dolorosa encerra uma nova oportunidade de 
vida. Hoje vai sentir-se desiludido com respostas ou avaliações.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Dia positivo, uma relação evolui tal como ambiciona. Está bem 
posicionado para obter os resultados que deseja.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Use de todo o bom senso para evitar qualquer conflito. Será 
um elemento pacificador e determinante nos bons resultados 
de um grupo.
Aquário (21/01 - 19/02)
A evolução do dia não depende de si, seja paciente. Dia de 
dificuldades acumuladas e pouco meios de superação.
Peixes (20/02 - 20/03)
A perda do domínio das emoções será o seu maior obstáculo. 
Não saia das suas competências mesmo que se sinta 
capacitado.

Luanna Lodi Luanna Lodi é uma mulher sem 
igual. Natural de Belo Horizonte (MG), essa beldade é modelo fo-
tográfica e de prova, já foi eleita musa do América Mineiro e assis-
tente de palco do programa de esportes “Golasô”, transmitido pela 
Band-MG.

Nascimento: 19/12/1990 em Belo Horizonte / MG. Cidade onde 
mora atualmente: Florianópolis 

Medidas: Altura 1,73, Quadril 90, Cintura 67, Busto: 82, Pés: 
37, Signo: Sagitário.

 VISITE O SITE: www.belladasemana.com.br 

Quem Sobe ou Desce
A diferença 

para melhor entre 
a mesa diretora 
da Câmara Muni-
cipal de Juazeiro 
e a do município 

do Crato. Em Juazeiro sobra 
dinheiro todo mês que possibi-
litou a construçaõ de sua monu-
mental sede. Para aonde vai o 
dinheiro da Câmara do Crato?   

Jackson Bantim, o Bola, 
que por iniciativa própria e com 
o apoio de alguns amigos, ide-
alizou e criou o Memorial da 
Imagem e do Som do Cariri 
que é uma grande atração para 
estudantes e pesquisadores. Ve-
lhos projetores de cinema e os 
discos de cêra são destaques.

A Avenida São Sebastião 
no Crato que está se tornando 
um verdadeiro centro comer-
cial. Todos os dias novas lojas, 
lanchonetes e restaurantes sur-
gem como que por encanto. A 
movimentação se torna intensa 
principalmente a noite. Está vi-
rando um Pirajá de Juazeiro.

Voltamos a 
lembrar a neces-
saria e urgente 
reforma da Praça 
Francisco Sá, Pra-
ça Cristo Reden-

tor que continua no completo 
abandono. É preciso ter cons-
ciencia que essa praça é vista 
diariamente pelos passageiros 
dos ônibus Crato-Juazeiro

O “rabo da prefeitura” digo 
a praça Castelo Branco que fica 
por trás do Palácio Alexandre 
Arraes. Aos frangalhos, sujo 
que é uma desordem só. Pense 
numa imundice, pois é pior do 
que você está pensando. Uma 
feira de frutas e verduras e ou-
tras coisas, tudo improvisado.

Prefeito do Crato José Ail-
ton Brasil que está perdido 
sem saber o que seja priorida-
de, manda asfaltar ruas sem 
movimento em detrimento das 
principais como a Av. Duque 
de Caxias e Senador Pompeu 
entre outras que estão cheia de 
buracos. 

Com  traços de mulher

Horóscopo Inteligente e confiável de origem portuguesa

Dalinha Catunda mostra mais poesias nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com

http://cordeldesaia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=790748006

A mulher é minoria
Mas faz bonito papel
Na poesia popular
Escrevendo seu cordel
Com arte e desenvoltura
Dá graça a literatura
E já tem um bom plantel.

Ela não está tentando
Tirar do homem espaços
Só quer preencher lacunas
Aonde faltavam seus passos
Com muita propriedade
Faz cordel de qualidade
Injetando novos traços.

Aborda boas temáticas
De caráter social.
Agressão contra a mulher
É tema fundamental
E até a televisão
Em sua programação
Abre espaço para tal.

Já vi cordel em novela
Foi no Cordel encantado,
Na praça tinha um carrinho
Com cordel dependurado
E na venda de cordel
Ao invés dum menestrel
A mulher dava o recado.

Jamais venha me dizer,
Que não temos Competência
Se cordel tem suas regras
Disso nós temos ciência
Dê a mão a palmatória
Já entramos pra história
Com visto de permanência.

Vestida com bata branca,
Percorre todo o hospital,
Prestativa, diligente,
Velando os que passam mal.

Passa noites acordada,
Dando assistência aos doentes, 
Que gemem, cheios de dores,
Também de afeto carentes.

Tem sempre palavra amiga,
Quando aplica uma injeção,
Ou quando traz um remédio,
Pra jovem, para ancião.

E nesta luta diária,
Em corrido expediente, 
Incansável, dedicada,
Vai dando a cada cliente 
Com alegria e ardor:
Um ramo de simpatia,
Um ramalhete de amor

A enfermeira

Edésio Batista é bancario 
aposentado e membro da 

Academia de Cordelista
do Crato

Voltamos insistindo para que 
você entenda e não erre mais:

Onde é um verbete para 
indicar em que lugar você está.

Ex: Onde você está para que 
eu possa te encontrar?

Mas é sinônimo de: porém, 
no entanto, todavia, obstante etc.

Ex: Não foi possível ir a 
sua festa, mas mendei outro em 
meu lugar.

Porque usa-se porque 
junto quando se dá explicação 
ou causa.

Ex: Ele não veio porque não 
quis.

Aonde é um verbete para 
indicar o lugar que você vai.

Ex: Para aonde você vai 
depois do almoço? 

Mais é sinônimo de: aci-
ma de, além, em grau superior, 
extra, maior, quantidade 

Ex: Vou colocar mais lenha 
em sua fogueira.

Por que: usa-se porque 
separado em frases interrogati-
vas.

Ex: Por que você não veio 
ontem?

Existem outros porque’s: Porquê, Por quê, que são colocados 
nos mais diferentes sentidos, mas para não ficar complicado o uso 
dos porque’s. Preliminarmente usamos apenas os dois: Porque 
junto e Por que separado que têm seus significados conforme des-
crito acima. 

Agente junto é sinônimo 
de pessoa que age, que exer-
ce alguma ação, que agencia 
ou trata de negócios alheios, 
pessoa encarregada da direção 
duma agência.

Ex: O agente dos Correios é 
um homem atencioso, O agen-
te do IBGE está organizando os 
recenseadores para o censo de 
2020.

A gente  separado sig-
nifica nós, multidão, pessoal, 
pessoas, habitantes, indivídu-
os, população, povo, público.

Ex: A gente vai viajar nesse 
fim de semana. Disseram que a 
gente não deve sair de casa por 
causa da chuva.

Esse a gente so deve ser 
conjugada na terceira pessoa do 
singular.

Está no Facebook do jornalista Wilson Ibiapina, mas quem 
contou, em 13 de maio de 2014,  foi o também Jornalista por 
Newton Pedrosa:

- Seu Antonio é um pescador aposentado que à tarde cos-
tuma frequentar meu alpendre na roça em Paracuru,Ceará.. 
Analfabeto e alienado quanto à vida real, fala demais e mistura 
assuntos.Um dia desses, seu Antonio elogiava um certo coronel 
Antonio Tabosa, senhor abastado pros lados da Paraipaba, em 
cuja companhia viveu alguns anos na adolescência. Contou dos 
costumes da época e de seu Tabosa, elogiou-o e assinalou que 
ele tivera quatro filhos. E definiu: “Doutô, três deles se deram 
muito bem na vida, estudaram e foram doutô. Um deles, doutô 
agrono (agrônomo). O outro, não quis nada, se desencaminhou 
na vida, num estudou e foi ser jornalista.” E depois de uma 
pausa: ”Como o senhô seu Newton!”

- Tá certo, seu Antonio.

Causo do sertão
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