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Camilo Santana defende investimentos em infra 
estrutura para o desenvolvimento do Nordeste

Em reunião do Conselho 
Deliberativo da Sudene com o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e governadores 
dos estados nordestinos nesta 
sexta-feira (24), em Recife, o 
governador Camilo Santana 
defendeu a ampliação de in-
vestimentos em infraestrutura 
no Nordeste para alavancar o 
crescimento e aumentar a ge-
ração de empregos na região. 
Durante o encontro, houve a 
apresentação do Plano de De-
senvolvimento do Nordeste, 
que foi aprovado pelos gover-
nadores. Além disso, o Con-
selho Deliberativo do órgão 
aprovou o pleito dos gestores 
estaduais em destinar 30% 
dos recursos FNE para finan-
ciar obras de infraestrutura 
nos estados.                Pág. 03

Camilo Santana
defende investimentos

na região para gerar emprego

Prefeitura de Juazeiro leva 
multidões às ruas no Dia de 
Combate ao Abuso Sexual

Mais de 1.500 pessoas 
participaram da Caminhada 
da Campanha Nacional Faça 
Bonito 2019, em Juazeiro do 
Norte, pelo Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, promovida 
pela Prefeitura Municipal.

A campanha visa cons-
cientizar e sensibilizar a po-
pulação para essa lamentável 
realidade de casos em todo o 
Brasil.                    Pág. 05

Câmara de Juazeiro do Norte recebe 
premiação internacional da Microsoft 
por Plano de Cidade Inteligente

O Presidente da Câmara de 
Juazeiro do Norte, vereador 
Darlan Lobo recebeu nessa 
segunda-feira, o Prêmio In-
ternacional Smart City Day 
2019, da Microsoft e da em-
presa Soluções Públicas Inte-
ligentes (SPIN), pelo Primeiro 
Plano Diretor de Tecnologias 
de Cidade Inteligente, apro-
vado por Lei Municipal, em 
junho de 2018.

Darlan Lobo e o Secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Inovação, Michel Araújo, 
receberam a premiação, Pág. 05

Exposição do Crato não é mais 
um festa dos agronegócios

Novas regras para produção de 
leite entra em vigor em todo país

Fachadas antigas são resgatadas 
em obras no antigo terminal 
rodoviário de Juazeiro

A Medalha Duque de Caxias O 
Pacificador foi criada em 25 de 
agosto de 1953, em memória de 
Luiz Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, por ocasião 
do sesquicentenário de seu nas-
cimento.
É uma condecoração criada para 
galardoar militares e civis, que 
tenham prestado assinalados ser-
viços ao Exército brasileiro. P/06 

Valdemir Correia foi homenageado pelo 
Exército com a Comenda Duque de Caxias

LEIA MAIS:
Democracia ou esculhancra-
cia brasileira. Acerca da fal-
ta de cultura do povo. Onde 
está Deus que não nos acode. 
Como Deus permite as desgra-
ças. Brasil el ebolição. Sobre a 
confiança no novo presidente 
eleito pelo voto livre do povo.

Um mês 
intei o rinh de

OFERTAS
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EDITORIAL

Onde está Deus que
não nos acode

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

Brasil em
ebolição

GAZETA DE NOTÍCIAS

Democracia ou “esculhancracia”
brasileira

Antes das manifestações de 
maio, houve uma eleição no país 
muito recentemente. A mais legíti-
ma das manifestações. O povo foi 
às urnas livremente e ali expres-
sou seu desejo. Elegeu por larga 
maioria de votos o candidato que 
hoje dirige o país. Fato incontes-
tável, sob todos os aspectos.

A campanha política dese-
nhou-se diferente de tudo o que 
já tínhamos visto no passado. Os 
políticos não entenderam, apesar 
do esforço de alguns dos mais tra-
dicionais de fazê-la tomar os ru-
mos que lhes interessava. Os ve-
lhos palanques esvaziaram-se e a 
grande mídia, igual a barata tonta, 
perdeu-se ao abusar de falsos e 
enganosos prognósticos.

O país arrasado sob efeito de 
uma crise sem precedentes, com 
profundos reflexos na economia e 
na moral, insurgiu-se contra aque-
le estado de coisas e, descobrin-
do o amplo canal das redes so-
ciais, teceu uma rede democrática 
e nela o povo explicitou os seus 
verdadeiros ideais. Em síntese, 
todo mundo interagiu na defesa 
de um país sem corrupção, sem 
violência e, sobretudo, no cami-
nho do crescimento.

O candidato vencedor foi ta-
xado de tudo o que desabona o 
perfil de um homem público. Mes-
mo assim, o eleitorado manteve-
-se fiel ao seu discurso, ora tosco, 
ora simpático aos olhos dos que 
já não mais suportavam o exces-
so de privilégios e desmandos em 
que se afogara a nação, mas, so-
bretudo, eivado de desafios e de 
provocações.

Em nome da boa política, o 
povo derrotou a velharia viciada. . 
O cenário agora é de ebulição. O 
novo governo ensaia um projeto 
de reformas estruturais para co-
locar o país no rumo da prosperi-
dade. Não está fácil. O Congresso 
Nacional teima em reeditar velhos 
e nefastos costumes e coloca-se 
na contramão da realidade. Sem-
pre existirá um Centrão, com suas 
ambições pessoais e nada repu-
blicanas.

Sem dinheiro e sem perspecti-
va, as reformas são os primeiros 
passos para que o país comece a 
vencer a crise. Não deve apegar-
-se a meros desvios ideológicos, 
porque não existe um Brasil da di-
reita e nem um Brasil da esquer-
da.

A hora é de aproveitar as boas 
ideias, venham de onde vierem, 
pois o Brasil tem pressa. O de-
sempregado tem pressa, os inimi-
gos da corrupção e da violência 
têm pressa, os investidores têm 
pressa, os doentes têm pressa 
e, sobretudo, a EDUCAÇÃO tem 
muita pressa.

Precisamos confiar no Pre-
sidente. Precisamos confiar no 
Congresso Nacional. Precisamos 
confiar na JUSTIÇA. Só assim 
construiremos o país do futuro..

Certa vez, leitora – que se dizia 
assídua, – comentou crónica, que 
publiquei em jornal de Toronto. A 
determinado passo, perguntava-me: 
“ Como é que Deus permite tan-
ta desgraça? Se Ele é bom, porque 
permite o mal, e aceita as crianças 
sofrerem? …

Lembrei-me, agora, dessa lei-
tora, ao percorrer as ruas da minha 
cidade, no quadragésimo quinto 
ano da: “ Revolução dos Cravos”, 
e encontrar, quase todo o comércio, 
fechado.

É que dias antes, na Sexta-Feira-
-Santa – feriado nacional, como o 
da “Revolução”, – o burgo fervilha-
va de negócio! …

Pensei, de mim para mim: Esta 
gente, respeita mais a “Revolução”, 
do que a morte do Salvador! …

Recordei, então, a resposta que 
a filha do célebre Evangelista Billy 
Graham, Anne Graham, deu, quan-
do lhe perguntaram, num popular 
programa de TV (*): - “Por que 
Deus permitiu a morte de tantos 
inocentes, no negregado atentado 
de 11 de Setembro?”

Eis, por palavras minhas, o resu-
mo da resposta:

Durante ano, afastamos Deus, 
do governo, e das nossas vidas. 
Como queremos, obter Sua protec-
ção, se não O deixam envolver-se 
nos nossos problemas?!

Disseram: Não é próprio orar, na 
Escola, nem ler a Bíblia. E nós con-
cordamos…

Disseram: Não castiguem os 
vossos filhos, quando prevaricarem, 
para não os traumatizar. E todos 

concordaram…
Disseram: Os professores de-

vem fechar os olhos a muita indis-
ciplina…E todos aprovaram…ou 
quase todos…

Disseram: Nossas filhas devem 
rejeitar os filhos indesejados; e o 
aborto foi aceite…

Disseram: Liberdade sexual, 
antes do casamento; e distribuíram, 
nas escolas, preservativos. E todos 
apoiaram, em nome da liberdade…

Disseram: Tudo é permitido, 
desde que sejam cumpridos os de-
veres cívicos! E acharam que isso 
era bom…

Disseram: Como somos livres, 
podemos, em nome da liberdade, 
difundir a pornografia; e imagens 
perversas, surgiram…Era a demo-
cracia a funcionar…

Disseram, então: É apenas fic-
ção… para entreter…

Agora, perguntam, admirados: 
“Por que se perdeu a noção do bem 
e do mal?!”

Correram Deus: do Estado, da 
Escola, da Sociedade…. Disseram: 
Não precisamos mais d’Ele! …

E eu, acrescentaria, ainda:
Retiramos os símbolos cristãos, 

para não ofender os não crentes, e 
os que praticam outras religiões! …

E também, me admiro, e parece 
que ninguém se incómoda, até le-
vam para casa (para regalo dos fi-
lhos ou das filhas?!) o estendal de 
fotos da secção: Relax, que alguns 
periódicos publicam! …

Admiram-se, depois, que Ele 
não venha em nosso auxílio, e não 
nos proteja de tanta barbaridade! …

O povo brasileiro ainda não 
tem formação educacional e 
social para viver em um regi-
me democrático. A liberdade 
democrática é desconhecida de 
nossa gente. O sistema é con-
fundido com “esculhancracia” 
ou pior com o anarquismo de-
senfreado. Esse anarquismo 
em referência é o absolutismo 
cada um se rege por suas ideias, 
desconhece as leis e principal-
mente o interesse pela pátria. 
Todos, com raríssimas exce-
ções, afrontam a ordem pública 
e social estabelecida. Desco-
nhecem também, e mais ainda, 
que democracia é um sistema 
identificado com a cidadania 
que culturalmente implica em 
direitos e deveres estabeleci-
dos em leis e exige que se tenha 
consciência de suas obrigações 
e estar sempre ao lado do justo 
e do correto.

Quando o então ministro da 
educação Ricardo Vélez Ro-
dríguez, disse que o brasileiro 
é um “canibal”, embora o ter-
mo não caiba bem na citação, 
mas é cultura tirar proveito em 
tudo. É um povo que não tem 
orgulho de suas próprias con-
quistas, prefere o privilégio, o 
favoritismo, o paternalismo, a 
afilhadagem e agora em moda o 
0800, sem levar em considera-
ção valores como competência, 
merecimento e honestidade.

Um empresário do Cariri 
que promovia excursões turís-
ticas por várias vezes teve seu 
ônibus retido em hotéis para 
que alguns passageiros devol-
vessem toalhas e outros apetre-
chos de propriedade do hotel 
que estavam sendo levados por 

engano. (sic). A citação do en-
tão ministro Rodriguez se refe-
ria a esse tipo de atitude bem 
característica do brasileiro.

É um povo que não lê e não 
se liga nos fatos. A cantora 
Beth Carvalho em sua canção 
“Firme e forte” retrata fielmen-
te o mau “caratismo” nacional: 
Aproveita hoje / Porque a vida 
é uma só / O amanhã quem 
sabe / Se é melhor ou se é pior 
/ Deixa correr frouxo / Que es-
quentar não é legal / Se o Brás 
é tesoureiro / A gente acerta no 
final / Pois Deus é brasileiro / 
E a vida é um grande carnaval 
/ Dança, canta / Pula saco-
de levanta a poeira do chão / 
Deita, rola Vai firme e forte na 
bola / Com disposição / Brinca, 
samba / Pra quem tem sangue 
de bamba / Tudo é natural / Se 
o Brás é tesoureiro / A gente 
acerta no final / Pois Deus é 
brasileiro.

Alguns, poucos ressalte-
-se, tentam reverter essa “es-
culhancracia”, mas são in-
competentes, fazem leis mas 
deixam grandes brechas para 
que situações vexatórias se-
jam revertidas. Há mais de um 
milhão de leis e instrumentos 
regimentares, mas a maioria 
é casuística, leis para punição 
em causa própria.

O novo presidente da Repú-
blica instituiu o slogan: “Pátria 
Amada Brasil,” é uma frase 
que muito bem poderia ser de 
efeito se dita em outras plagas, 
menos no Brasil. O brasileiro 
não está nem ai para civismo, 
patriotismo e amor à pátria. 
Seu comprometimento com a 
Nação é zero.

Vitorino Nemésio era professor uni-
versitário, de cultura invulgar, e gran-
de erudito; mas as lições monótonas 
e muito maçadoras, não despertavam 
o interesse dos alunos.
Certa ocasião, João Nobre – conheci-
do maestro e compositor português, – 
ia adormecendo, ao assistir à aula, do 
professor. Cansado e entediado, resol-
veu levantar-se, e sair.
O Mestre, estava atento. Parando a dis-
sertação, virou-se, e perguntou-lhe:
- “ Então, vai sair?!”
João Nobre, jovem irreverente, res-
pondeu-lhe, sem refletir:
-” Não aguento mais. O Senhor Pro-
fessor, é um grande maçador! …”
E sem mais, abandonou a sala de 
aula.
Vitorino Nemésio, retomou a expo-
sição, como se nada tivesse passado.
Mais tarde, João Nobre, pensando 
melhor, receou que a precipitada ati-
tude, poderia ser considerada afron-
ta, ao Mestre.
Receoso, deixou de aparecer na Facul-
dade. Certificando-se, por colegas, que 
nada constava, sobre o assunto, come-
çou a frequentar as aulas; mas não as 
do Professor Vitorino.
Por fim, ganhando coragem, sorra-
teiramente, entrou na sala do Mestre, 
sentando-se na última fila.
Mas, o Professor, ao vê-lo, disse-
-lhe, em alta voz:

-” Pensei no que me disse, e consi-
derei: que tinha razão. Vou tentar ser 
menos pesado”.
Nemésio tornou-se o intelectual mais 
popular do seu tempo, graças à rubrica: 
“ Se Bem me Lembro”, na televisão.
O Professor nasceu, a 19/12/1901, 
na Terceira (Açores).
Foi católico, mas no correr dos anos, 
afastou-se de Cristo. Em Coimbra co-
laborou em revistas culturais e aderiu à 
Maçonaria, na loja: “ A Revolta”.
Formou-se com alta classificação 
em Filologia Românica, pela Facul-
dade de Lisboa.
Casou, em 1926, com Dona Gabrie-
la Monjardino Azevedo Gomes, e 
teve quatro filhos.
Mas…Quarta - Feira - Santa, do ano 
de 1954, foi visitar D Manuel de Al-
meida Trindade (Bispo de Aveiro).
Falaram durante três longas horas. 
No final, Vitorino Nemésio, tinha os 
olhos húmidos, e a voz trancada pela 
comoção.
As lágrimas, escorriam-lhe pela 
face, quando o notável Professor – e 
futuro diretor do matutino: “ O Dia”, 
– rogava, ao sacerdote, a absolvição.
Toda essa cena comovedora é nar-
rado em: “ Memórias de um Bispo”, 
por D. Manuel Almeida Trindade.
O Professor, congraçou-se, defini-
tivamente, com Deus. O maçónico 
e “velho” republicano, nascera de 

Da Maçonaria a Cristo
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Demissão de servidores 
públicos estáveis

ARTIGO

Júlio César Cardoso
Servidor federal 

aposentado
Balneário Camboriú-SC

Está em tramitação no Senado o PLS 116/2017 
complementar, de autoria da senadora Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE), que dispõe sobre a perda 
de cargo público por insuficiência de desempenho 
do servidor público estável.

A ineficiência nos serviços públicos não pode ser 
debitada à incapacidade ou negligência dos servi-
dores, mas, por exemplo, à falta de infraestrutura 
administrativa adequada.

Jogar nos ombros dos servidores a responsabili-
dade dos maus serviços prestados pelas instituições 
públicas é uma forma simplista de ver as causas ou 
defeitos na estabilidade dos funcionários.

A estabilidade, pós-estágio probatório, não é  
uma garantia absoluta de emprego, porque depen-
dendo do caso o servidor pode ser demitido. Ora, se 
já existem mecanismos legais  capazes de demitir 
um servidor público, por que, então, a aprovação de 
mais um instrumento com o mesmo objetivo?

A Constituição Federal  prevê três hipóteses para 
que o servidor perca o cargo (Art. 41, § 1º):  após 
sentença judicial transitada em julgado, por proces-
so administrativo e mediante procedimento de ava-
liação periódica de desempenho, que na prática é 
aplicado aos servidores em estágio probatório.

Ademais, as causas de demissão do servidor 
público civil estão enumeradas o Art. 32 da Lei 
8.112/90. Portanto, por que os legisladores mora-
listas, que não corrigem os injustos privilégios e 
mordomias no próprio Legislativo, querem agora 
instituir mais critérios para castigar os servidores 
públicos civis?
Pergunta-se: quem vai avaliar a competência 
operacional dos avaliadores? É preciso que haja 
mudança de orientação de trabalho na administração 
pública antes de qualquer  proposta pré-avaliativa 
dos servidores concursados.
A administração pública precisa  reduzir a quantidade 
de concursos públicos e implantar de forma dinâmica  
a terceirização dos serviços.
Hoje, o mau servidor só não é demitido por justa 
causa por falta de coragem dos administradores 
públicos, que não acionam os mecanismos legais, 
que comprovem o motivo ensejador da dispensa.
A proposta em questão é aparentemente boa, mas 
esbarra na suspeita seriedade imparcial daqueles 
que serão os avaliadores.
Não é pedagógico o servidor trabalhar sob a espada 
de  Dâmocles.  Mas o estabelecimento de metas a 
cumprir a um grupo de servidores substitui qualquer 
avaliação individual. 
Muitas vezes o servidor está alocado em áreas 
incompatíveis com o seu bom desempenho. O 
que denuncia que a falha não é do servidor, mas 
da administração que não sabe aproveitar a 
potencialidade de cada funcionário.
É óbvio que a população, pagadora de imposto, 
exige serviços públicos de qualidade e eficiência 
dos servidores públicos. Mas o xis da questão não 
está na ineficiência de (alguns) servidores públicos 
concursados, mas sim na falta de infraestrutura 
administrativa adequada e da necessidade de 
implantação de mudança de orientação de trabalho 
na administração pública.
Os parlamentares signatários da proposta estão 
tentando transferir a deficiência  existente nos 
serviços públicos  ao desempenho modesto de 
parcela restrita de servidores, fato que ocorre também 
no exercício parlamentar, com a profusão de políticos 
ineficientes.

Em Recife, o governador 
participou de reunião do 
Conselho Deliberativo da 
Sudene com governadores 
do Nordeste e o presidente 
da República

Em reunião do Conselho 
Deliberativo da Sudene com o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e governadores 
dos estados nordestinos nesta 
sexta-feira (24), em Recife, o 
governador Camilo Santana 
defendeu a ampliação de in-
vestimentos em infraestrutura 
no Nordeste para alavancar o 
crescimento e aumentar a ge-
ração de empregos na região. 
Durante o encontro, houve a 
apresentação do Plano de De-
senvolvimento do Nordeste, 
que foi aprovado pelos gover-
nadores. Além disso, o Con-
selho Deliberativo do órgão 
aprovou o pleito dos gestores 
estaduais de destinar 30% dos 
recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) para finan-
ciar obras de infraestrutura 
nos estados.

“O plano será importante 
para atrair investimentos, im-
pulsionar a economia e gerar 
mais empregos no Nordeste. 
Há um interesse muito grande 
de investidores internacionais 
no Brasil e principalmente 
na Região. Eles enxergam o 
Nordeste com um grande po-
tencial de crescimento. Tive a 
oportunidade de estar recen-
temente na China e visitei a 
maior empresa de construção 
da Ásia e a terceira maior do 
mundo. Acredito que é impor-
tante a gente traçar alguns pro-
jetos prioritários que possam 

ter influência regional. Falo 
da Transnordestina, que é uma 
obra fundamental para o Nor-
deste e hoje ligaria Piauí, Per-
nambuco e Ceará. Passamos 
quatro anos lutando para que 
a ferrovia pudesse ser concluí-
da”, disse Camilo Santana.

O governador também fa-
lou sobre a importância de se 
desburocratizar para tornar o 
ambiente de negócios da re-
gião mais atrativo e sugeriu 
que a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) seja esse captador de 
investidores internacionais.

“Eles têm interesse de in-
vestir aqui, mas falta também 
um instrumento que possa ace-
lerar esse processo e acho que 
a Sudene poderia ser esse ór-
gão de interlocução com a for-
ça dada pelo Governo Federal 
de trazer concessões para que 
empresas possam investir no 
Nordeste. Poderíamos acelerar 
um processo que fosse menos 
burocrático para que os investi-
dores internacionais pudessem 
ter as concessões para duplicar 

as nossas BRs, as ferrovias. 
Logística é importante para o 
crescimento do Nordeste para 
que a gente não fique apenas 
dependendo do orçamento da 
União”, reforçou Camilo.

PRDNE
O Governo Federal apro-

veitou a oportunidade para 
lançar o Plano de Desenvolvi-
mento do Nordeste (PRDNE), 
com seis eixos estratégicos: 
Inovação; Desenvolvimen-
to de Capacidades Humanas; 
Dinamização e Diversificação 
Produtiva; Segurança Hídri-
ca e Conservação Ambiental; 
Desenvolvimento Social; e 
Desenvolvimento Institucio-
nal. O projeto foi apresentado 
durante a reunião do Conselho 
Deliberativo da Sudene. Fo-
ram liberados pela União cer-
ca de R$ 4 bilhões para melho-
rar a infraestrutura da região.

O plano tem o objetivo de 
fomentar o crescimento da re-
gião entre os anos de 2020 e 
2023 e prevê como forma de 
aumentar investimentos a rea-
lização de concessões e parce-

rias público-privadas. A con-
clusão de obras hídricas, como 
a Transposição das Águas do 
Rio São Francisco, a redução 
do analfabetismo, o investi-
mento em educação técnica, 
a atração de empresas de tec-
nologia e a ampliação da rede 
de telecomunicações da Rede 
Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP) e da Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf) figuram entre as prin-
cipais metas do PRDNE.

“A visão de um Nordeste 
sofrido, precário, difícil, tem 
que ficar para trás. Os nordes-
tinos são um povo muito forte, 
com riquezas naturais dife-
renciadas, têm um potencial 
muito grande, nós só precisa-
mos investir no lugar certo, 
da maneira correta, para que 
esse potencial possa ser des-
travado”, disse o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto. “Queremos 
sim fazer o possível para aju-
dar nossos irmãos do Nordes-
te”, afirmou o presidente Jair 
Bolsonaro.

Governador Camilo defende investimentos em 
infraestrutura para o crescimento do Nordeste

A história de Juazeiro do 
Norte resgatada em fachadas 
antigas em pleno centro da ci-
dade. A reforma da praça Padre 
Cícero e do entorno devolve ao 
Município umn novo visual. A 
cidade ficou mais alegre com 
a entrega dos 43 quiosques do 
antigo terminal de ônibus, to-
talmente revitalizados.  

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, fez a entre-
ga dessa conjunto no final do 
mês de maio como previsto. A 
reforma faz parte do mesmo 
projeto que buscou resgatar o 
traçado original da Praça Padre 
Cícero, entregue em setembro 

de 2018. A reforma da Praça 
trouxe uma novo visual para a 
cidade, além de valorizar a his-
tória de Juazeiro.

Fachadas antigas são resgatadas em obra do 
antigo terminal de Juazeiro do Norte

O Prefeito Arnon Bezerra 
acompanhou com frequência 
andamento das obras. O espa-
ço conta com área para bares 

e restaurantes, além de vendas 
de artesanatos, fomentando as-
sim a atividade econômica e 
turística local.

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Juazeiro do 

Norte e da Redação

<< JUAZEIRO ANTIGO retratado em fachadas do conjunto de prédio da nova alameda

Coordenadoria de 
Comunicação - Casa Civil 

Governo do Estado do 
Ceará

Que lê jornais sabe mais e conversa melhor

<< ENFÁTICO o governador do Ceará Camilo Santana foi efusivo nos problemas do nordes-
te e mostrou a necessidade de pesados investimentos em infra estrutura
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A Exposição Agrope-
cuária do Crato vem aos 
poucos usando a políti-
ca de Roma antiga com a 
história de enganar o povo 
com Pão e Circo levando-
-o ao vício e a dependência 
de comida de graça, as tais 
cestas básicas, e os pompo-
sos espetáculos com shows 
de artistas caríssimos.

São sufocados com essa 
política de Pão e Circo, os 
agronegócios que são for-
çadamente diminutos ano 
a ano. As instituições en-
volvidas com as atividades 
agropastoris como os Ban-
cos do Nordeste e Brasil, 
Bradesco e Caixa Econô-
mica, Ematerce, Agropolo 
e o SEBRAE são levadas 
a abandonarem o even-
to. Também a Faculdade 
de Ciências Agrárias (re-
cém criado em Crato) e o 
IFCE - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia do Crato, não são 
envolvidas no evento.

Nessa última década o 
que deveria ser a Exposi-
ção Agropecuária do Cra-
to não avançou em tecno-
logia, práticas culturais, 
gestão em economia rural, 
avanço na produção, novas 
estratégias e tendências 
para o desenvolvimento 
pecuário.

O nordeste é uma re-
gião onde a predominância 
de secas e estiagem, leva a 
falta de pastagem para os 
animais e as práticas são as 
mesmas de cem anos atrás, 
pequenos roçados com pal-
ma forrageira e uma rala, 
seca e espessa pastagem 
nativa.

O período de oito dias 
de Exposição seria para 
orientação e ensinamentos 
de práticas no armazena-
mento e reserva de água, 
silagem, fenação, forra-
gens, plantio de palmas 
específicas para as longas 
estiagens e cuidados es-

peciais com os animais.  
Noutra vertente os mane-
jos tecnológicos como a 
inseminação artificial com 
seleção e melhoria genéti-
ca das raças adaptadas ao 
clima regional. 

No concurso leiteiro, 
realizado anualmente, há 
excesso de leite que servi-
ria para uma amostragem 
do fabrico de queijos, ri-
cotas, cremes e manteiga.  
Há ainda a utilização do 
couro cru ou curtido usado 
em larga escala nos calça-
dos e artesanatos que me-
recia grandes destaques. 
Os estandes devem ser ex-
clusivos de agronegócios, 
tratares e implementos, 
máquinas e equipamentos, 
novidades e tecnologia de 
ponta.

Esse desvio de finalida-
de da Exposição Agrope-
cuária do Crato induz a re-
gião a não se preparar nem 
entrar em clima sertanejo, 
personalizando roupas e 
indumentárias a exemplo 
do que acontece na cidade 
de Barreto São Paulo em 
época de seu majestoso ro-
deios.

A Exposição Agropecu-
ária do Crato deveria trazer 
consigo toda uma cama de 
atrações que vão desde um 
engenho de rapadura típi-
co, uma casa de farinha, 
barracas com comidas e 
guloseimas regionais, ar-
tesanato e artefatos da ha-
bilidade de seu povo e tan-
tas outras criatividades da 
cultura do Cariri.  Há ainda 
o folclore da cultura e dos 
costumes indígenas que é 
um espetáculo a parte.

A festa dos agronegó-
cios que acontece anual-
mente na segunda quinzena 
de julho na cidade de Crato 
é a festa do gado e dos va-
queiros, dos agricultores e 
dos agropecuaristas, onde 
reina um clima de sertão e 
de gente humilde.

Exposição Agropecuária do Crato não 
é mais uma feira dos agronegóciosESPECIAL

O que será: - Exposhwos, 
Expocrato, Exposição 
do Crato, Exposição 
Agropecuária de Crato 
ou Exposição Centro-
nordestina de Animais e 
Produtos Derivados? A 
cada ano e a cada evento 
alguém tenta impor um 
novo nome a Exposição 
Agropecuária de Crato e 

dar rumo diferente a seus 
objetivos e sua finalidade. 
Estão conseguindo aca-
bar com a Exposição dos 
agronegócios sobrepondo 
aos mais de setenta anos 
de persistência e perse-
verança de um dos maio-
res eventos da pecuária 
nordestina com grandes 
shows musicais.

Ministério cria Comissão 
Técnica Consultiva do Leite, 
com a participação da cadeia 
produtiva, para analisar e pro-
por medidas que vão melhorar 
a qualidade e a competitivida-
de no setor lácteo brasileiro. 

As novas regras para pro-
dução e padrão de qualidade 
do leite cru refrigerado, do pas-
teurizado e do tipo A, determi-
nadas pelas instruções norma-
tivas (INs) 76 e 77, entraram 
em vigor nesta quinta-feira 
(30).  A IN 76 trata das carac-
terísticas e da qualidade do 
produto na indústria. Na IN 77, 
foram estabelecidos critérios 
para obtenção de leite de qua-
lidade e seguro ao consumidor. 
As regras abrangem desde a 
organização da propriedade 
rural, suas instalações e equi-
pamentos, até a formação e 
capacitação dos responsáveis 
pelas tarefas cotidianas, o con-
trole sistemático de mastites, 
da brucelose e da tuberculose.

As normas mantêm o pa-
drão de contagem bacteriana 
para o leite cru refrigerado na 
propriedade rural de 300 mil 
unidades por ml, vigente desde 
julho de 2014.  “Diante dos da-
dos de qualidade obtidos pela 
Rede Brasileira de Laborató-
rios de Controle de Qualidade 
de Leite (RBQL), a situação 
atual ainda não permite uma 
redução de padrão, sendo ne-
cessária a adoção de outras 
ações para avançar nos índices 
de qualidade”, explicou Ana 
Lúcia Viana, diretora de Ins-

peção de Produtos de Origem 
Animal da Secretaria de Defe-
sa Agropecuária.

Para as indústrias, o padrão 
de contagem bacteriana foi 
estabelecido em 900 mil uni-
dades por ml, para que o leite, 
após o transporte, mantenha a 
qualidade obtida na origem. 
“Para atender este padrão, é 
necessário que os estabeleci-
mentos revisem a sua logísti-
ca de coleta, as condições dos 
tanques dos caminhões trans-
portadores, e os procedimentos 
de higiene deles. São procedi-
mentos que visam amenizar a 
multiplicação bacteriana e for-
necer produtos de maior qua-
lidade ao consumidor”, disse 
Ana Lúcia.

Comissão técnica
O leite é o produto agro-

pecuário produzido no maior 
número de municípios do país. 
A estimativa é que sejam mais 
de 1 milhão de produtores. 
Esse cenário cria diferenças 
regionais que precisam ser 
observadas para a aplicação 
de uma política pública efeti-
va. A estratégica, já anunciada 
pela ministra Tereza Cristina, é 
perseguir os parâmetros de ex-
celência e qualidade dos pro-
dutos em nível mundial, mas 
levando em conta as realidades 
regionais. É preciso sistemati-
zar os dados de maneira estra-
tégica, para promover as ações 
de fomento e fiscalização de 
maneira proporcional e gradu-
al, prevendo atingir os objeti-
vos a longo prazo.
Orientação para o produtor

A Coordenação de Boas 
Práticas e Bem-Estar Animal, 
responsável por coordenar o 
acompanhamento da execução 
das ações dos planos de quali-
ficação em todo país, publicará 
o Guia Orientativo para Elabo-

ração do Plano de Qualificação 
de Fornecedores de Leite, em 
atendimento ao artigo 9º da 
Instrução Normativa 77/2018.

Com relação à temperatu-
ra de refrigeração do leite no 
estabelecimento, o Decreto 
30.691/1952 estabelecia o li-
mite de 5ºC para conservação 
do leite, mas este foi alterado 
para 4ºC no Decreto 9.013, pu-
blicado em março de 2017. É 
possível que haja variação na 
temperatura de estocagem de 
leite, desde que sejam alcan-
çados bons índices de qualida-
de bacteriana na origem e no 
transporte.

“O Ministério da Agricul-
tura preocupou-se em definir 
padrões que fossem possíveis 
de serem atendidos por todos 
os produtores e indústrias, 
independente do volume de 
produção ou do nível de tec-
nologia aplicados a campo”, 
esclareceu a diretora de Ins-
peção de Produtos de Origem 
Animal.

A ação efetiva de todos os 
elos da cadeia produtiva per-
mitirá avanços na qualidade 
do leite no país e também na 
abertura de novos mercados 
internacionais.

Plano de Qualificação de 

Fornecedores de Leite
Uma novidade na IN 77 é 

a obrigatoriedade do Plano de 
Qualificação de Fornecedores 
de Leite (PQFL). A ferramen-
ta funcionará como controle, e 
lá estará definida a política dos 
laticínios em relação aos seus 
produtores. O objetivo prin-
cipal é aproximar produtores 
e indústria, visando maior se-
gurança para o consumidor e 
desenvolvimento para o setor 
produtivo.

“A obrigatoriedade de pos-
suir um plano de qualificação 
ampliará a assistência técnica 
aos produtores rurais, por parte 
dos laticínios, o que resultará 
em melhoria da produtividade, 
qualidade e consequentemente 
da competitividade na cadeia 
leiteira nacional”, ressaltou o 
coordenador de Boas Práticas 
e Bem-Estar Animal da Se-
cretaria de Inovação, Desen-
volvimento Rural e Irrigação, 
Rodrigo Dantas.

Mais informações
à Imprensa:

Coordenação geral de
Comunicação Social

imprensa@agricultura.gov.br

Novas regras para produção e comercialização 
de leite entram em vigor em todo o país

Coordenação geral de
Comunicação Social do 
Ministério da Agricultura

<< QUALIDADE propõe medidas que vão melhorar a qualidade e a 
competitividade no setor lácteo brasileiro. 

<< EXPOSHOWS eventos brilhantes que carreiam multidões 
para assistir espetáculos de grandes artistas.

<< EXPOSÃO onde as prioridades eram os agronegócios e o 
desenvolvimento regional,

A ganância por dinheiro e 
mais dinheiro, glórias, fama e 
prestígios mudou o sentido e o 
rumo da Exposição Agropecuária 
do Crato, idealizada que foi para 
impulsionar os agronegócios no 
Cariri, principalmente com a dis-
seminação de novas tecnologias e 
saberes para o manuseio dos ani-

mais, melhorias genéticas e das 
reservas de água e pastagens. É 
indispensável o resgate com pre-
dominância das atividades agrí-
cola e pecuária no contexto da 
Exposição Agropecuária do Crato.  
O Cariri está inerte em seu setor 
primário, nada se produz, nem 
se cria e nem se colhe. É urgente 

que os responsáveis pela Exposi-
ção do Crato se voltem para seus 
objetivos: Agricultura e gado sob 
pena de o povo ficar viciado em 
pão e circo. Trazer de volta os 
ânimos dos ahricultores e dos pe-
cuaristas com suas atividades no 
Parque Pedro Felício. Consociar-
-se com  instituições orientadores 

e financiadoras das atividades 
com estudos, teoria e prática da 
agricultura e da pecuária, em uma 
relação de reciprocidade. A Expo-
sição do Crato é responsável pelo 
desenvolvimento e a dinâmica  do 
setor primário produtor de bens de 
consumo. O campo produz o que 
a cidade consome. 

AGRONEGÓCIOS
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Saber treinar e 
manejar a própria 

mente é o maior 
talento que se pode 
ter na vida. O maior 
valor da vida não é 

o que você obtém. O 
maior valor da vida é o 

que você se torna. 

Aline Maria

O Tiro de Guerra 10.004 
realizou nessa sexta-feira, dia 
24 de maio, às 19h, em sua 
sede, a Avenida José Alves de 
Figueiredo em Crato solenida-
de alusiva ao Dia da Arma de 
Infantaria.

A programação: Curso de 
Formação de Cabos e entrega 
de boinas verdes aos atirado-
res da turma de 2019, que teve 
como padrinho o empresário 
Valdemir Correia de Sousa.

Valdemir Correia é um cida-
dão cratense com uma destaca-
da folha de serviços prestados 
ao Exército brasileiro através 
do Tiro de Guerra 10.004 de 
Crato, do 3º BEC – Batalhão 
de Engenharia e Construção de 
Picos PI e do 40º Batalhão de 
Infantaria de Crateús CE.

Valdemir não esperava ta-
manha honraria, embora, de 
fato tenha trabalhado para o 
Exército na década de 1970 nos 
períodos de seca. É significa-
tiva essa comenda, visto ser o 
Exército brasileiro uma insti-
tuição da maior importância no 
contexto das armas nacionais, 
e também a figura memorável 
de seu patrono Luís Alves de 
Lima e Silva, o Duque de Ca-
xias  também conhecido como 
“O Pacificador,” “O Duque de 
Ferro,” disse Waldemir.

Em suas palavras de agra-
decimento Valdemir Correia 
referiu-se ao Exército brasileiro 
como guardião da Pátria, res-
ponsável pela defesa do país, 
pela garantia da lei, da ordem e 
dos poderes.  Essa comenda do 
Mérito Duque de Caxias é uma 
deferência especial que está 
sendo recebida com profundo 
conhecimento de seu valor his-
tórico. Também chamada de a 
Medalha do Pacificador  que é 
uma evocação às homenagens 
prestadas a Luiz Alves de Lima 
e Silva, o Duque de Caxias, por 
ocasião do sesquicentenário 
de seu nascimento em 17 de 
agosto de 1955. É uma conde-
coração criada para galardoar 
militares e civis, que tenham 
prestado assinalados serviços 
ao Exército brasileiro.  

Ao fim Valdemir Correia 
de Sousa acrescentou a impor-
tância dos jovens servirem ao 
Exército através de seus Tiros 
de Guerra que além das práticas 
e exercícios militares, há ainda 
o aprendizado da disciplina, o 
respeito às armas e aos símbo-
los nacionais.

O Tiro de Guerra de Crato 
foi criado em 1945 e instalado 
em 1946 em sessão solene onde 
compareceram autoridades ci-
vis, militares e eclesiásticas e a 
presença de grande  público da 
cidade. O hoje TG 10.004 foi 
sediado em vários endereços, 
mas somente em 1976  transfe-
riu-se definitivo para sua sede, 
construída pela municipalida-
de, localizada na Av. Rui Bar-
bosa s/n° - Centro.

Valdemir Correia recebe a comenda do 
Mérito Duque de Caxias do Exército

Destaques e convidados especiais
Os desembargadores: Ha-

roldo Correia de Oliveira Má-
ximo, presidente (eleito) do 
Tribunal de Justiça Eleitoral do 
Ceará e o vice Inácio de Alen-
car Cortez Neto, José Alves de 
Oliveira - Zenir, (lojas Zenir), 
Dedé Tavares,  Marcos Tavares, 
Fabiano Brasil representando o 
Prefeito Municipal, Prof. Érico 
Felício, advogado Raimundo 
Marques, os empresários Fran-
cisco José Pierre, Luciano Pier-

re, José Gilson Ribeiro (Duda) 
e esposa Cecília Alencar, en-
genheiro João Bosco de Sousa, 
médico Heládio Teles,  médico 
Francisco Maia e esposa Euni-
ce Ulisses, vereador Fernando 
Brasil, filhos e netos do home-
nageado.

Foi uma noite agradabilís-
sima para o casal Valdemr e 
Sõnia que esteve presente em 
todas as mesas conversando e 
agradecendo. 

<< AGRADECIMENTOS de Valdemir Correia relembrou seu trabalho junto ao Exército bra-
sileiro nos idos da década de 1970.

<< PALAVRAS do sub-tenente Josenildo Batista de Araújo instrutor da turma 2019 do Tiro 
de Guerra 10.004 do Crato

<< COMENDA  Valdemir Correia como galardeado com a Comenda Duque de Caxias outor-
gada pelo Exército brasileiro, ao lado de sua esposa Sonia Rolim

COMENDA acompanhado de sua esposa Sonia Rolim Valde-
mir recebe a Comenda

AMIGOS: José Alves de Oliveira - Zenir sendo abraçado, de-
sembargador Haroldo Correia de Oliveira Mázimo entre outros

CONFRATERNIZAÇÃO  jantar entre convidados e amigos 
em um restaurante da cidade.

Reportagem Especial
por Aline Maria
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Ação beneficia moradores de 
238 municípios em 22 esta-
dos do país. Nesta gestão, já 
foram entregues 289 veículos 
do SAMU. A meta é renovar 
100% da frota até o fim deste 
ano.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 
192) passa a cobrir, a par-
tir desta segunda-feira (27), 
84,6% da população brasilei-
ra e a alcançar 173,8 milhões 
de pessoas em todo o país. O 
aumento é possível devido ao 
reforço dado pelo Ministério 
da Saúde com a doação de 
419 novas ambulâncias, que 
geraram um investimento de 
R$ 79,5 milhões. A medida re-
nova parte da frota que já está 
em funcionamento e expande o 
atendimento a 66 novos muni-
cípios, que passam dos atuais 
3.606 para 3.672. A entrega 
das novas ambulâncias para 
gestores de várias partes do 
país foi feita pelo ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta, durante cerimônia em Soro-
caba (SP).

Com a entrega das novas 
ambulâncias, os serviços de 
saúde de urgência e emergên-
cia melhoram as condições de 
socorro imediato nas localida-
des beneficiadas. Ao todo, são 
238 municípios brasileiros de 
22 estados que passam a contar 
com o reforço do SAMU 192. 
Dos 419 veículos, 298 são para 

renovação de frota e 121 am-
bulâncias para ampliação, ex-
pansão e implantação do servi-
ço. A expectativa é que, até o 
final do ano, sejam entregues 
novas unidades, quando será 
possível  finalizar em 100%  a 
renovação da frota com mais 
de 5 anos de uso.

Durante a solenidade, o mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta 
ressaltou que o Governo Fede-
ral trabalha para fazer o melhor 
sistema de saúde do século 
XXI, comprometido com a téc-
nica, a boa gestão e contando 
com pessoas que querem aten-
der bem o paciente. “Para isso, 
temos um só caminho: o foco 
na Atenção Primária, na pre-
venção”, reforçou o ministro. 
Ao vistoriar as ambulâncias 
ele se dirigiu aos profissionais 
que atuam no atendimento 
e fez um agradecimento: “a 
equipe do SAMU, ao resgate 
de qualidade, ao bom tempo 
de resposta, às boas centrais de 
regulação, muito obrigado em 
nome de todas as pessoas que 
tiveram suas vidas salvas”.

Do início de 2019 até ago-
ra, 207 municípios em 16 
Unidades Federativas foram 
contempladas com outras 289 
ambulâncias, já retiradas pelos 
gestores municipais, no valor 
de R$ 54,5 milhões. São 210 
ambulâncias para renovação e 
79 para ampliação, expansão e 
implantação do serviço. Com 
a nova entrega desta segunda-
-feira (27), são 708 ambu-
lâncias doadas desde o início 
desta gestão, com investimen-
to total de R$ 134 milhões. 
Na prática, a iniciativa coloca 

3.450 ambulâncias à serviço 
da população, que conta ainda 
com 258 motolâncias, 13 equi-
pes de embarcação, 15 equipes 
aeromédicas e 192 centrais de 
regulação distribuídas em to-
dos os estados.

Critério
Para renovar a frota, estão 

sendo considerados o tempo 
de uso e o funcionamento re-
gularizado do serviço. Toda a 
frota com mais de cinco anos 
de uso, sem renovação anterior 
e que não possua irregularida-
des, pendências ou ocorrências 
nos órgãos de fiscalização, in-
cluindo o Ministério da Saúde, 
deverá ser renovada.

Para ampliação, expansão 
e implantação, os critérios são 
o quantitativo de atendimen-
tos do SAMU que já são feitos 
nos municípios que possuem o 
serviço e querem ampliar. Para 
esses casos, considera-se a po-
pulação mínima de 12,5 mil 
habitantes. Os pedidos com os 
projetos e pactuações  locais 
devem ser feitos pelos estados 
e municípios ao Ministério da 
Saúde, que avaliará cada caso.

As ambulâncias doadas 
estarão vistoriadas e disponí-
veis para retirada na cidade 
de Sorocaba, em São Paulo. 
Todos os munícipios contem-
plados estão sendo notificados 
e estima-se que em até 60 dias 
todos os veículos sejam retira-

Ministério da Saúde entrega 419 novas ambulâncias do SAMU

dos diretamente pelos gestores 
municipais. Antes da retirada, 
o prefeito ou governador deve 
assinar o Termo de Doação do 
veículo e encaminhar ao Mi-
nistério da Saúde a assinatura, 
para posterior publicação no 
Diário Oficial da União. Essas 
regras obedecem a recomenda-
ção da Controladoria-Geral da 
União e acórdão do Tribunal 
de Contas da União.

Municípios Comtemplados 
no Ceará 

Aracati, Araçoiaba, Cau-
caia, Fortaleza, Maracanaú e 
Maranguape.

SAMU 192 
O objetivo do SAMU 192, 

que funciona 24h por dia, é so-

correr rapidamente pacientes 
com necessidade de serem le-
vados a unidades que prestam 
serviços de urgência ou emer-
gência, como hospitais e Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPA), para atendimentos clí-
nicos, cirúrgicos, obstétricos, 
entre outros, evitando sofri-
mento, sequelas ou mesmo a 
morte.

O acionamento do SAMU 
se dá pela ligação gratuita à 
Central de Regulação de Ur-
gências, pelo número 192. 
A partir do atendimento, as 
equipes formadas por médi-
cos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem e condutores 
socorristas são destacados para 
prestar o atendimento.

O Presidente da Câmara de 
Juazeiro do Norte, vereador 
Darlan Lobo recebeu nesta se-
gunda-feira, o Prêmio Interna-
cional Smart City Day 2019, 
da Microsoft e da empresa 
Soluções Públicas Inteligen-
tes (SPIN), pelo Primeiro Pla-
no Diretor de Tecnologias de 
Cidade Inteligente, aprovado 
por Lei Municipal, em junho 
de 2018.

Darlan Lobo e o Secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Inovação, Michel Araújo, 
receberam a premiação, na sede 
da Microsoft Brasil, em São 
Paulo. Além deles, foram pre-
miados o Prefeito Arnon Be-
zerra e o Procurador Geral do 
Município, Micael François.

A premiação é em reconhe-
cimento pelo pioneirismo e in-
cansável busca pelo aperfeiço-
amento e evolução dos serviços 
públicos municipais materia-
lizados no primeiro Plano Di-

retor de Tecnologia da Cidade 
Inteligente de um município 
brasileiro - Lei Complementar 
Municipal nº 117, de 11 de ju-
nho de 2018.

O Secretário Michel Araújo 
que também é Diretor da Rede 
Brasileira de Cidades Inteligen-
tes e Humanas diz que a �Lei 
Municipal de Inovação e Smart 
City permite servir de labora-
tório a céu aberto para práticas 
tecnológicas e inovadoras”.

A Lei Municipal, segundo 
ele, tem trazido segurança jurí-
dica ao processo de Smart City, 
que promove a aceleração de 
startups e empreendedorismo, 
energia sustentável, segurança 
pública e urbanismo. 

Darlan se diz muito conten-
te pelo resultado e pelo novo 
momento da Câmara de Juazei-
ro, se destacando com Projetos 
importantes para o desenvolvi-
mento municipal.

Câmara de Juazeiro recebe premiação 
internacional da Microsoft por Plano 
Diretor de Cidade Inteligente
Assessoria de Comunicação 

da Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte

<< PREMIO Presidente  Darlan Lobo e o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico Michel Araújo, receberam a premiação, na sede da Microsoft 
Brasil, em São Paulo. 

<< FROTA será renovada levando em conta o tempo de uso e estado do veículos e uso de seus equipamentos.

Assessoria de Comunicação 
do Ministério da Saúde

Mais de 1.500 pessoas 
participaram da Caminhada da 
Campanha Nacional Faça Boni-
to 2019, em Juazeiro do Norte, 
pelo Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
promovida pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Trabalho (Sedest). A campanha 
visa conscientizar e sensibilizar 
a população para essa lamentá-
vel realidade de casos em todo 
o Brasil. O evento aconteceu na 
manhã desta sexta-feira, sain-
do da Prefeitura, na Rua São 
Pedro, prosseguindo até a Pra-
ça Padre Cícero.

O Prefeito Arnon Bezerra foi 
representado pelo Secretário 
da Sedest, Sandoval Barreto, 
que enfatizou a importância do 
trabalho constante no sentido 
de erradicar o abuso e a explo-
ração que deixa terríveis seque-
las na vida de tantas crianças e 

adolescentes. “Não podemos 
permitir que nada tire o brilho 
de toda uma vida. Precisamos 
proteger nossas meninas e me-
ninos”, afirmou Sandoval. 

Além da caminhada, a Se-
dest tem promovido amplo de-
bate para conscientizar e aler-
tar a população sobre o abuso 
que milhares de crianças e 
adolescentes sofrem, a maioria 
por pessoas conhecidas, mui-
tas vezes até da própria família. 
Sobre a campanha, Sandoval 
Barreto enfatiza a importância 
de conversar e persistir nesse 
assunto, mesmo que para mui-
tas pessoas seja cansativo. “É 
urgente oferecer informações, 
dados, reconhecer os sintomas, 
para que os pais e protetores 

Caminhada Faça Bonito leva multidão 
às ruas de Juazeiro do Norte

consigam identificar os casos e 
mantenham as crianças segu-
ras. O silêncio não é a melhor 
opção. Enquanto há silêncio, 
também há o sofrimento desse 
ser que ainda está em formação 
e precisa de proteção”, concluiu 
o secretário.

A caminhada contou com a 
participação de assistentes so-
ciais, psicólogos, educadores e 
pessoas engajadas com a cau-
sa que levaram cartazes, pan-
fletos e balões laranjas, simbo-
lizando a cor característica da 
campanha. O ato se encerrou 
na Praça Padre Cícero, onde 
representantes de diversos se-
tores da proteção a criança e 
adolescentes fizeram falas im-
portantes sobre o assunto. 

Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Juazeiro

do Norte
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A Bella da Semana
Janaina Cristina

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

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

É presença constante no Cariri

HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)
Hoje insatisfeito e brusco a lidar com sentimentos. Reveja e 
corrija alguns procedimentos, as melhorias serão imediatas.
Touro (21/04 - 20/05)
Alguns conflitos persistem, ao mínimo problema, voltam. Precisa 
de acertar formas de ação, com esforços ajustados tudo corre 
bem.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Uma nova ligação ganha contornos muito agradáveis. Bom dia 
para preparar entrevistas e prestar provas .
Câncer (21/06 - 22/07)
Terá dificuldade em definir sentimentos e caminhos. Elimine 
atitudes pessimista mas não espere grande coisa do dia.
Leão (23/07 - 22/08)
Terá facilidade de adaptação a novas circunstâncias. Vai atingir 
objetivos e chegar onde quer.
Virgem (23/08- 22/09)
Evite atitudes muito conservadoras ou críticas constantes. Dia 
de trabalho intenso podendo exceder o horário habitual.
Libra (23/09 - 22/10)
Terá força para fazer alterações significativas rumo ao futuro. 
Evite entrar em rota de colisão com os seus superiores.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Evite atitudes rígidas, siga impulsos e o coração. Sinais de 
progresso , tenha a coragem de rasgar novos horizontes.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Não dê importância aos defeitos de quem gosta. Controle as 
despesas, hoje não é dia de gastos pouco necessários.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Dia sem monotonia mas com instabilidade. Podem falhar 
compromissos ou promessas, o dia é pouco positivo.
Aquário (21/01 - 19/02)
Tome mais iniciativas para intensificar uma relação. Peça mais 
tempo para terminar um projeto sem aumentar custos.
Peixes (20/02 - 20/03)
Uma relação evolui com muita lentidão. Cultive atitudes mais 
positivas e não mostre desinteresse nas tarefas correntes.

Janaina Cristina Desde pequena Jaíne 
Cristina foi criada em praias, sempre teve muito contato com a na-
tureza. Seu pai sempre quis a ensinar a surfar e ela teve seu primei-
ro contato com o esporte aos 13 anos, desde então se apaixonou e 
sempre que pode está na água. Agora, é você que vai se apaixonar 
por ela ao ver esse ensaio.

Nome: Jaíne Cristina - Data e local de nascimento: 01/06/1997
Cidade onde mora: Joinville -  Signo: Gêmeos
VISITE O SITE: www.belladasemana.com.br 

Quem Sobe ou Desce
O governador 

Camilo Santana 
tem sido também 
“prefeito do Cra-
to” vem fazendo 
muito mais que 

a cidade merece, no entanto o 
prefeito “de direito” é José Ail-
ton Brasil que sequer vem con-
servando as benesses feitas por 
Camilo. Veja o canal e as praças   

Parabéns prefeito do Crato 
Zé Ailton Brasil pela solenida-
de no anúncio de uma reforma 
do Mercado Walter Peixoto que 
está uma excrecência. Não se 
sabe bem que tipo de reforma, 
porque sua administração não 
faz distinção entre uma simples 
pintura e uma reforma.

Parabéns para o ex-prefeito 
(1976-1981) Ariovaldo Carvalho 
que chega aos 90 anos com 
muita vitalidade. Foi o melhor 
prefeito do Crato em todos os 
tempos. Época de realizações, 
grandes obras e importantes 
conquistas que deram ao municí-
pio um salto desenvolvimentista.

A iluminação 
da Av. Padre Cí-
cero, no muni-
cípio do Crato. 
Quem vem de Ju-
azeiro até a dvisa 

a avenida está muito bem ilu-
minada. A quem cabe a respon-
sabilidade da escuridão? Por 
que essa diferença? Esperamos 
não ser uma irresponsabilidade.

 
Crato já é um bairro de Ju-

azeiro do Norte, um bairro des-
provido de infra estrutura. Fal-
tam: Justiça do trabalho, Casa do 
cidadão, Sine-DT, Sebrae, Re-
ceita federal, Clínicas médicas 
com atendimento 24h, Conces-
sionária de véiculos e boas lojas 
comerciais. Crato é dependente.  

O Cariri não tem valorizado 
seu potencial turístico, por isso 
seus hotéis e pousadas carecem 
de hóspedes e movimentação. 
São desprezadas toda a riqueza 
natural: floresta, fontes, casca-
tas, um vale verdejante, clubes 
sociais e todo um equipamento 
turístico da melhor qualidade.

Esse meu jardim florido é 
cacimba da saudade

Horóscopo Inteligente e confiável de origem portuguesa

A terra onde nasci

Edésio Batista é bancario 
aposentado e membro da 

Academia de Cordelista
do Crato

DALINHA CATUNDA
Quando rego minhas flores,
Desperto a recordação,
Que mora em meu coração.
Entre suspiro e rumores,
Evoco antigos amores,
E choro a fugacidade,
Do que foi felicidade,
Porém hoje é fenecido...
ESSE MEU JARDIM FLORIDO,
É CACIMBA DE SAUDADE!

BASTINHA JOB
Anilda fotografou 
Esse jardim invernado 
esse mote bem bolado 
Dalinha fez e glosou 
O perfume se espalhou 
Por toda minha cidade 
Trouxe a fraternidade
E o verso foi atingido:
ESSE MEU JARDIM FLORIDO 
É CACIMBA DA SAUDADE.

ANILDA FIGUEIREDO
No jardim da minha vida
Plantei as mais lindas flores,
Umas foram dessabores,
Que eu encontrei na lida.
Agora, já na descida,
Enfrento a realidade,
Esqueço o que foi maldade,
Recordo o amor vivido,
ESSE MEU JARDIM FLORIDO
É CACIMBA DE SAUDADE.

Nos meus tempos de criança,
Conheci mata à vontade,
Cobrindo todo o sertão,
Em grande variedade.

Pra fazer casa ou pra lenha,
Havia muita madeira,
Cumaru e umburana,
Pau d’arco, angico, aroeira,
Timbaúba e sabiá,
Maçaranduba, jucá,
Juazeiro e catingueira.

Os cercados eram feitos
Com varas de marmeleiro,
Misturadas com mofumbo,
As estacas de pereiro,
De fruteiras, sobretudo,
Cajarana e cajueiro.

E nas margens dos riachos,
A oiticica frondosa,                         
Imprestável, quanto ao caule,
Pelos frutos, valiosa,
Que vendidos no estrangeiro,
Dava renda grandiosa.

Era então muito comum,
Ver-se canário, rolinha,
Bem-te-vis e arapongas,
Codorniz e andorinha,
Pacus e maracanãs,

Periquitos,
jaçanãs, Corrupião
e golinha. 

Muito abundante era a fauna,
Com preá, peba e tatu,
Veado, tamanduá,
Gambá, raposa e teiú...
Se vaca acaso morria,
Num instante aparecia
O higiênico urubu.

Por conta, porém, do fogo,
E do cabo do machado,
A mata foi se extinguindo
A cada novo roçado,
Feito a cada novo ano,
De modo tão desumano,
Quanto desapiedado.

Aos poucos os animais
Foram desaparecendo,
O primeiro, a onça parda,
Cujo pé não mais se vendo
Impresso na capoeira,
Era prova verdadeira,
De fuga ou de estar 
morrendo.

Os gatos maracajás,
Estes foram rareando,
Assim como os papagaios,

Pelos ares revoando,
Até cabeças vermelhas
Que andavam às parelhas,
Ninguém mais via cantando.

Sentir-se-á desolado
Quem hoje for ao sertão,
Ante o quadro de penúria
E desertificação
Por que passa nosso Estado,
Num já processo avançado
De esgotamento do chão.

Este sertão pobre e árido,
De vegetação rasteira,
Sempre que enfrenta uma seca,
Vira uma ardente caldeira.

Mostra face carrancuda,
Exibe um matiz cinzento,
Pro gado falta comida,
Tudo é dor e sofrimento.

Mas quando chegam as chuvas,
Se transforma num jardim,
Há fartura para todos,
O gado tem seu capim...
É verde a vegetação,  
É raro beleza assim,
Nos moldes deste padrão:
Por isso n’alma inda guardo
Os encantos do sertão.

As duas formas existem e 
estão corretas.

Ver é a forma do verbo no 
infinitivo.

Vê é a forma conjugada do 
verbo ver na 3.ª pessoa do sin-

Qual é o certo: vê ou ver ? gular do presente do indicativo 
(ele vê) ou na 2.ª pessoa do sin-
gular do imperativo (vê tu).

O infinitivo impessoal ver 
deverá ser usado, principal-
mente quando não houver um 
sujeito definido. Exemplo: Fi-
caram tristes sem ver a mãe. 

Português
Palavras que muitos não sabem 

como e onde escrever.

Amassado
A forma correta é “amassado”. 
Significa que se deformou; dar 
pancada. A palavra amaçado 
está errada.

Comissão
A forma correta é “comissão”. 
Significa grupo de pessoas en-
carregadas de tratar determina-
do assunto, pagamento ou gra-
tificação. A palavra comição 
está errada.

Pressa
A forma correta é “pressa”. 
Significa necessidade de algo 
de forma rápida, impaciência, 
precipitação, velocidade. A pa-
lavra preça está errada.   

Excesso
A forma correta é “excesso”. 
Significa quantidade que vai 
além da que é conveniente ou 

permitida. Coisa que passa 
além do que é permitido. A pa-
lavra exceço está errada.

Roxo
A forma correta é “roxo”. Sig-
nifica que é da cor da violeta; 
vermelho; ansioso, desejoso. A 
palavra rocho está errada..

Maciço
A forma correta é “maciço”. 
Significa que não é oco, com-
pacto, sólido, que apresenta 
grande densidade. Bloco ro-
choso irregular ao longo da 
crosta terrestre. A palavra ma-
cisso está errada.

Faxina
A forma correta é “faxina”. 
Significa fazer a limpeza de 
uma casa, divisão ou de outro 
espaço fechado. A palavra fa-
china está errada.

- Mamãe, de onde viemos?
– Filho o homem é descendente de Adão e Eva.
– Mas o papai me disse que o homem descende do macaco.
– Uma coisa é a família de seu pai, outra coisa é a minha.

- Pai vou me divorciar… Faz 6 meses que minha mulher não 
fala comigo.

O pai fica em silêncio…da um gole na cerveja e diz:
– Pense bem meu filho… mulher assim é difícil de arranjar…

O bêbado atravessa a rua e um carro buzina bibi…
O bêbado olha pro carro e diz:
– Eu também bibi, e muito!!

HUMOR

CONFIRA mais cordeis no blog: http://cantinhodadalinha.
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