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Paulo Limaverde escreve 
para a Gazeta de Notícias

O renomado comunicador 
Paulo Limaverde, um decano 
no jornalismo e na radiofo-
nia Cearense, a partir desta 
edição, vai manter a coluna 
“Data Venia”  nesta Gazeta de 
Notícias. Paulo traz em seus 
textos a analíse, a crítica e as 
irreverências em estilo bem 
humorado. Paulo Limaver-
de tem estirpe, seu pai José 
Limaverde Sobrinho, foi um 
dos pioneiros no radialismo 
cearense e seu irmão Narcélio 
Limaverde é um grande pro-
fissional. Paulo Limaverde foi 
o radialista de maior sucesso 
nas décadas de 1960 e 1970.

PAULO LIMAVERDE arrebatou 
multidões de radiouvintes com seu 
programa: “sa, se, si, só sucesso” 
pela Ceará Rádio Clube

PROSPERIDADE:  Juazeiro do Norte com intensa 
mobilidade urbana, tem aparência e jeito de Capital

Um dos sonhos acalentado 
pelo então deputado federal 
Arnon Bezerra era o de ser pre-
feito de sua terra, Juazeiro do 
Norte, berço de sua família os 
Bezerra de Menezes, pois tinha 
anseios de fazer mais e trans-
formar a terra do Padre Cícero 
na cidade preanunciada onde 
prevalecessem seus preceitos: 
oração e trabalho. O primeiro 
passo era criar uma infraes-
trutura urbanística capaz de 
chamar a atenção e oferecer su-
porte para receber religiosos e 
turistas que durante todo o ano 
visitam Juazeiro do Norte, ao 
tempo em que era preciso tam-
bém organizar as diversas par-
tes que compõem os serviços 
básicos para prover o atendi-
mento da população na saúde, 
educação e segurança. Pag 4/5

Várzea Alegre 
a partir do dia 
21 festeja São 
Raimundo 
Nonato

Candeias 
comemora 
151 anos e 
festeja Nossa 
Senhora

Câmara de 
Juazeiro 
continua com 
a campanha 
antidroga

“Praças Mais Infância” promovem inclusão social aos cearenses
Equipamentos que fazem 

parte do Programa Mais Infân-
cia Ceará, idealizado pela pri-
meira-dama do Estado, Onélia 

Santana, as Praças Mais In-
fância vêm sendo implantadas 
pelo Governo do Ceará em 
diversos municípios, desde 

fevereiro de 2018, através das 
politicas públicas da Secreta-
ria de Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direi-

tos humanos (SPS). Ao todo, 
serão construídas 32 praças, 
com investimento total da or-
dem de R$ 30 milhões.

“A premissa básica do 
projeto da Praça Mais Infân-
cia é a sua função lúdica, que 
é o brincar.                Pág. 03

<< MIRANDÃO/CRATO teve sua “Praça Mais Infância” inaugu-
rada nesse dia 07 com a presença do Governador Camilo Santana, 
da primeira Dama Onelia Santana, do deputadp Fernando Santana, 
entre outras autoridades e grande público, principalmente crianças 
do bairro

FOTO: ALINE MARIA - GAZETA DE NOTÍCIAS

ILUSTRAÇÃO: FOTO PANORÂMICA DE JUAZEIRO DO NORTE



GAZETA DE NOTÍCIAS
PROPUGNANDO PELO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO CARIRI

PUBLICADO DESDE 1997 - PERIÓDICO INDEPENDENTE  - SEGMENTO DA
FUNDAÇÃO FREI CARLOS MARIA DE FERRARA - ONG - SEM FINS LUCRATIVOS

Redação: Rua Santa Luzia,  563- centro - 63.010-315 Juazeiro do Nortes - Ceará
Presidente e diretora de negócios: Aline Maria da Silva
Editor: Luiz José dos Santos - jornalista reg. prof. 289/1980 MTE/DR-CE
Estagiária: Heloísa Helena Silva dos Santos
Distribuição: José Ailton Fagundes
Articulistas: Humberto Pinho da Silva (Porto Portugal), Hildeberto Aquino (Rus-
sas Ceará), Julianne Siqueira (Petrolina PE), Jocildo Bezerra (Recife PE), Tiburcio 
Bezerra (Várzea Alegre CE), Vivian Antunes (Brasília DF), Eugênio Medeiros (Cra-
to Ceará), Dalinha Catunda (Rio de Janeiro RJ), João Baptista Herkenhoff (Vitória 
ES) Edésio Batista (Crato Ceará), Donizete de Souza (Lavras da Mangabeira Ceará), 
Geraldo Meneses Barbosa (Juazeiro do Norte CE), Júlio César Cardoso (Balneário 
de Camboriú SC), Luiz Carlos Amorim (Florianópolis SC),  João Antônio Pagliosa 
(Curitiba PR), Articulistas dos Sites: Instituto Liberal, Adital e da União Nordestina 
dos Produtores de Cana (Unida).

Contatos eletrônicos:
E-mail:   gazeta@folha.com.br
           gazetadenoticias@yahoo.com.br

www.gazetadenoticias.com
Tels.  Cels: CLARO (88) 99229 3336  
CLARO - > O PRINCIPAL (88) 99251 6009 

2  01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 OPINIÕES

Os velhos continuam
a ser trapos

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
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O problema do nordeste não é 
falta d’água nem de chuva

By Paulo Limaverde
FORTALEZA

 É jornalista e radialista dos 
mais afamados. É um decano 
das comunicações no Ceará.   

Seus textos são críticos, 
analíticos, irreverentes e de 

muito bom humor

Sempre fomos admirado-
res da Boeing, grande empresa 
n.americana de fabricação de avi-
ões. A enorme fábrica de aeroplanos 
fica em Seatle-Estado de Washing-
ton e é líder absoluto no mercado 
internacional. Há bem pouco tempo 
foi iniciada uma composição com 
a nossa EMBRAER visando am-
pliar o mercado com a montagem 
de aeronaves ditas de menor porte 
e que a companhia brasileira lidera 
a venda de tais produtos no mun-
do inteiro. Ao fechar o negócio a 
Boeing se esqueceu de uma outra 
fábrica brasileira a AVIÕES DO 
FORRÓ especialistas em produzir 
umbigadas e requelebros. Nesses 
quesitos a companhia do coman-
dante Zequinha Aristides é imba-
tível e detém uma formula mágica 
de ganhar dinheiro sem pagar um 
centavo de imposto. Os america-
nos adoram isso....Lembram-se da 
idolatria ao Al Capone? Nunca ou-
tro surgiu igual aquele mestre da 
sonegação e porisso mesmo existe 
um enorme interesse em comprar 
as ações dos AVIÕES. A começar 

pelo HANGAR uma casa de forró 
que está sendo comida pelos matos 
lá pela Rodovia Perimetral(ou Ra-
dial, como queiram). Dizem que o 
empreendimento  recreativo serviu 
de  modelo para a construção do 
Aquário da Beira Mar. Emissários 
especiais foram despachados para 
Fortaleza para conversar com o 
anão que não deu certo, o Carlinhos 
Aristides, e espera-se a qualquer 
momento o desfecho do negócio ae-
ronáutico. A Boeing insiste em co-
locar no pacote a Solange Almeida 
e o Xandi Avião que seriam  nego-
ciados juntamente com o bar e res-
taurante Bang outrora Picanha do 
Cowboy. A negociação está andan-
do célere com um vento de cauda 
bastante forte e o desfecho se dará 
a qualquer momento. O nosso go-
vernador já sacramentou o negócio 
e declarou que 10% vão para o PT 
pagar as contas dos advogados do 
Lula. Enquanto isso o Prefeito Ro-
berto Claudio quer vender também 
o passe de uma bonita secretária da 
Prefeitura. E ele indaga: “ela tam-
bém não é um avião?”

Boeing quer Aviões do Forró

ditorialE

ata VeniaD

Tiburcio Bezerra de 
Morais  Neto é ex-

seminarista (São José do 
Crato), municipalista e

colaborador desta
Gazeta de Notícias

Para aonde
estou indo

Talvez esta não seja uma per-
gunta só minha. São estranhos 
os caminhos desde mundo. São 
tantas travessias e tantos ata-
lhos que acabamos chegando 
a lugares desconhecidos e até 
indesejados. Bússolas e GPSs 
tornam-se inúteis na caminhada 
que começa quando damos os 
primeiros passos, ainda no co-
mecinho de vida.

A inconsciência dos nossos 
primeiros movimentos, pare-
ce nos acompanhar por toda a 
existência. Os sonhos da infân-
cia e da adolescência nos apon-
tam para um mundo florido onde 
nos espera o sucesso e a gló-
ria. Entretanto, ainda na puber-
dade, começamos a perceber 
que existem a sorte e o revés. 
De passo em passo, acabamos 
entrando num labirinto que pode 
nos levar a destinos vários.

Sem experiência e tangidos 
pelo ímpeto da juventude, nem 
sempre discernimos a tempo.a 
melhor opção no amaranhado 
do labirinto. Uns acertam, às 
vezes, até por pura sorte, mas 
outros, ainda que bem inten-
cionados, acabam entrando por 
corredores sem saídas. Entre 
retrocessos e buscas por outra 
via, acontece o cansaço e a per-
da de tempo.

Dentro do labirinto enigmá-
tico, alguns fatores concorrem 
para o fracasso na busca pelo 
verdadeiro caminho do acerto. A 
perda de entes queridos, a ca-
rência de meios financeiros, a 
malícia de falsas amizades e a 
confiança excessiva nos pendo-
res da inteligência, aliam-se aos 
golpes do imponderável, para 
traçar o nosso verdadeiro des-
tino.

.É desalentador quando nos 
damos conta de que, depois de 
tantas buscas, o tempo passou, 
as oportunidades sumiram, o 
destino chegou e continuamos 
no ponto de partida, ainda perdi-
dos dentro do labirinto.

Não confundam isto com pes-
simismo. A saúde já não colabo-
ra, todavia a caminhada conti-
nua. Dizem que, enquanto há 
vida, há esperança. É verdade. 
A inconsciência da vida pueril 
reaparece e nos faz renascer. 
Agora com a esperança de que 
acertaremos o corredor que vai 
nos libertar do labirinto. Ainda 
que os sortudos sejam os nos-
sos descendentes.

Porque, do alto dos meus 76 
anos, já sei para aonde estou 
indo.

Não é a primeira vez – e não 
será a última – que abordo a situ-
ação desesperante dos idosos; mas 
creio, infelizmente, que ninguém 
se preocupa com a velhice e seus 
problemas. Se faltam alojamento, a 
preços módicos, a estudantes, o que 
se faz? Transformam-se quartéis em 
lares; e os conventos, vazios, levam 
o mesmo destino…

Mas o que faz a sociedade e o 
Estado aos idosos? O mesmo que 
fez o filho da velha e tradicional 
história: “Filho és, pai serás”…

Todos conhecem que a pobreza 
não diminuiu; caso contrário, não 
haveria tantos a pedirem na via pú-
blica, à porta dos templos, e a dormi-
rem em vãos de estabelecimentos…
Nem peditórios para: Associações e 
Fundações… e recolha de alimentos 
à porta dos supermercados.

Pensa-se aumentar pensões? 
Pensa-se fornecer, à classe média, 
recursos para quando a velhice 
lhes bater à porta, permita recolhe-
rem-se a lares decentes, a preços 
compatíveis às reformas? Pensa-
-se adaptar casas e quartéis a lares 
para idosos da classe média? Não; 
eu penso que não. Só se pensa na 

pobreza infantil – como se a po-
breza fosse das crianças, e não dos 
pais. Pensa-se, também: legalizar 
drogas leves e eutanásia – para li-
bertar camas hospitalares?

Que sociedade cristã e huma-
nista é esta, que deixa os pais e 
avós abandonados, com suas ma-
zelas e dificuldades?! Ao abordar 
o assunto, não o faço por mim, ou 
pela minha família. Felizmente, te-
nho, por agora, o bastante para o 
meu conforto; mas por milhares de 
idosos, que não têm voz nem quem 
os defenda.

É triste que se pense na imi-
gração – porque a população está 
envelhecida – e não se cuide dos 
nossos maiores, que não têm culpa 
de viverem tanto… devido ao pro-
gresso da Medicina.

Para quando o aumento das 
pensões da classe média? Para 
quando será a inauguração, nas 
principais cidades, de Casas de Re-
pouso para os nossos idosos, com 
dignidade e direito à privacidade, a 
preços acessíveis?

Ou espera-se que esta geração 
– sacrificada por uma guerra – de-
sapareça?! …

“O primeiro dever de um jornal é ser verdadeiro.
Se for verdadeiro leia que é bom.”

Dois poemas transformados em 
canções de Luiz Gonzaga retrata 
bem as secas nordestinas:

Nordeste sangrento / Que o céu 
esqueceu / E a prece dos homens no 
ar / Se perdeu / Até a esperança / 
Mudou sua cor / Nem nos corações 
existe amor.

Em Vozes da seca, Zé Dantas 
e Luiz Gonzaga, ainda na primeira 
metade do século passado procla-
mou essa profecia: Seu doutô os 
nordestino têm muita gratidão / 
Pelo auxílio dos sulistas nessa seca 
do sertão / Mas doutô uma esmola a 
um homem qui é são / Ou lhe mata 
de vergonha ou vicia o cidadão.

Climas piores que  do nordeste 
brasileiro são vivenciados na Índia, 
nas proximidades dos polos Nor-
te e Sul onde as temperaturas vão 
ao extremo que chegam a congelar  
mercúrio de termômetros, e nos de-
sertos em que o sol escaldante e a 
falta d’água levam o ser humano A 
se adaptar ao meio ambiente, como 
dizem, “O homem é um produto do 
meio.” O brasileiro fica aguardando 
as esmolas do governo. 

Nas décadas de 1960/1970 Exis-
tia a Ancar – Associação Nordesti-
na de Crédito de Assistência Rural, 
que veio depois a ser substituída 
pela Ematerce - Empresa de As-
sistencia Técnica e Extensão Rural 
do Ceara. A Ancar tinha entre seus 
objetivos ensinar tecnologia e eco-
nomia rural ao homem do campo. 
A extensão rural da Ancar era pre-
parar o homem do campo para as 
intempéries e conviver com as drás-
ticas mudanças climáticas, princi-
palmente plantar adequadamente 
e com tecnologia, colher, vender 
e armazénar o necessário para os 
anos subsequentes. Fazer fenação, 
silagem, forragem para alimentação 
animal, construir pequenos açudes 
e poços para ter água nos momentos 
de grande escassez Usar as águas 
servidas na lida doméstica para 
plantar fruteiras em seu terreiro. 
Construir em um pequeno terreno 

uma casa ampla e confortável com 
instalação sanitária próxima, e uma 
séria de outros ensinamentos para 
que o homem do campo viesse a ter 
uma melhor qualidade de vida. Essa 
convivência do trabalhador rural, 
sua família e os técnicos de Ancar 
tornou-se prazerosa e produtiva. 

Não se sabe por que, num passe 
de mágica, os tecnocratas em seus 
birôs junto ao Governo federal em 
Brasília resolveram que deveria 
acabar com a Ancar e criar a Ema-
ter, que não tinha em seu programa 
de extensão rural esse convívio 
familiar com o homem do campo, 
mas objetivamente elaborar proje-
tos e levar o homem da roça a bus-
car financiamentos para sua lavoura 
junto às instituições bancárias.  Os 
fatos seguintes foram a derrocada 
da agricultura nordestina e o êxodo 
rural tão propalado pelos políticos.

Por todas essas décadas, desde 
1970, não foi encontrado nenhum 
fio de esperança. O Governo achou 
melhor sustentar essa legião de rurí-
colas que foram formar verdadeiros 
cinturões de pobrezas nas periferias 
das cidades.

Agora surge uma esperança 
quando o atual presidente promete 
trazer tecnologia de Israel, pais que 
tem clima e condições idênticas a 
nordestina, e implantar na região os 
mais diferentes sistemas de irriga-
ção e adubagem do solo. No entan-
to pode ser medidas tardias porque 
no nordeste, o sertanejo que era 
antes de tudo um bravo, foi morar 
nas cidades e envelheceu. A falta 
d’água e a ausência de chuvas fi-
cam como justificativas para quem 
quer viver com um pires nas mãos, 
sob os auspícios do Governo. Água. 
muita água existe em abundância às 
margens do Rio São Francisco que 
nem por isso chega a ser nenhum 
Shangri-lá, tampouco a região vive 
em fartura, nem perde as caraterísti-
ca de nordeste inóspito, hostil, seco 
o miserável onde até a esperança 
perdeu sua cor.
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Equipamentos que fazem 
parte do Programa Mais Infân-
cia Ceará, idealizado pela pri-
meira-dama do Estado, Onélia 
Santana, as Praças Mais In-
fância vêm sendo implantadas 
pelo Governo do Ceará em 
diversos municípios, desde 
fevereiro de 2018, através das 
politicas públicas da Secreta-
ria de Proteção Social, Justiça, 
Cidadania, Mulheres e Direi-
tos humanos (SPS). Ao todo, 
serão construídas 32 praças, 
com investimento total da or-
dem de R$ 30 milhões.

“A premissa básica do 
projeto da Praça Mais In-
fância é a sua função lúdi-
ca, que é o brincar. Todos os 
elementos são voltados para 
os pequenos, mais para além 
deles também para toda a po-
pulação, é um equipamento 
de grande impacto pois aten-
de todas as idades”, destaca a 
diretora de Projetos de Edifi-

cações, Aline Cordeiro.
Para atender aos pequenos 

cearenses e suas famílias, es-
sas estruturas estão equipadas 
com bloco de apoio (adminis-
tração, depósito, banheiros e 
fraldário), quadra poliesporti-
va, academia ao ar livre, play-
ground, bicicletário, pergo-
lado e espirobol. Em média, 
possuem uma área de 3.000 
m², e sua implantação, desde 
a fase de projeto até a cons-
trução, é supervisionada pela 
Superintendência de Obras 
Públicas (SOP).

Até o momento, 12 des-
ses espaços já foram entre-
gues à população cearense, 
beneficiando os municípios 
de: Viçosa do Ceará, Acaraú, 
Maranguape, Aquiraz, São 
Benedito, Pacatuba, Sobral, 
Pentecoste, Amontada, Gran-
ja, Crato, e mais recente, a 
praça de Camocim, inaugura-
da no último dia 7.

Dona Luzenira Silva, mo-
radora do bairro Mirandão, 
no Crato, se mostra bastante 
satisfeita com os benefícios 
que o novo equipamento vai 
trazer ao local: “Uma praça 

dessa, toda bonita e cheia de 
brinquedo só traz felicidade 
pra gente! Aqui antes só ti-
nha mato! E o melhor é que 
os pais, os filhos, os idosos e 
todo mundo vai poder apro-
veitar!”, vibra.

Outros 18 equipamentos 
estão previstos para serem 
implantados em: Boa Viagem, 
Caucaia, Cascavel, Itapipoca, 
Itarema, Maracanaú, Quixadá, 
São Gonçalo, Tianguá, Trairi, 
Icó, Canindé, Iguatu, Granja, 
Mauriti, Crateús, Acopiara e 
Juazeiro do Norte. Além dis-
so, duas praças encontram-se 
em processo de licitação, com 
municípios ainda a serem de-
finidos.

O Programa Mais Infância
Lançado em 2015, o Mais 

Infância Ceará é resultante da 
articulação da primeira-dama 
Onélia Santana; um progra-
ma social que tem apoio do 
Governo Federal em parceria 
com as secretarias do Estado, 
prefeituras, iniciativa privada 
e entidades da sociedade civil.

Entre suas ações estão a as-
sistência em educação e saúde 
com visitas aos municípios 

mais pobres, além da cons-
trução de espaços públicos 
adequados para o desenvol-
vimento infantil, promovendo 
uma rede de fortalecimento de 
vínculos familiares e comuni-
tários. O programa é estrutu-
rado em três eixos principais: 
o Tempo de Crescer, o Tem-
po de Brincar e o Tempo de 
Aprender:

O Tempo de Crescer vai 
abordar o desenvolvimento 

Praças Mais Infância promovem inclusão social e lazer aos cearenses

sociemocional e cognitivo in-
fantil de forma integral. Para 
isso, é realizado um acompa-
nhamento domiciliar em que 
os agentes públicos visitam 
e orientam as famílias com 
crianças de 0 a 6 anos nos mu-
nicípios mais carentes, com 
base no Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH);

O Tempo de Crescer foca 
nos benefícios que atividades 
lúdicas coletivas, brinquedos 

e esportes podem propor-
cionar às crianças através de 
espaços públicos projetados 
para esse fim. As Praças Mais 
Infância e Brinquedopraças 
são exemplos desse eixo.

O Tempo de Aprender 
prioriza o direito à educação 
de qualidade em espaços mul-
tidisciplinares, abrangendo a 
implantação desde creches e 
pré-escolas até os Centros de 
Educação Infantil (CEI).

Núcleo de Comunicação 
Casa Civil

Governo do Ceará

<< EQUIPAMENTO do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana,



4-  01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 GAZETA DE NOTÍCIAS

Juazeiro do Norte 
tem aparência e
jeito de Capital

E S P E C I A L

Prefeito Arnon 
Bezerra  vem 
cumprindo metas e 
dotando Juazeiro 
do Norte de toda 
infra-estrutura 
para impulsionar 
sua prosperidade

Um dos sonhos acalentado 
pelo então deputado federal 
Arnon Bezerra era o de ser 
prefeito de sua terra, Juazeiro 
do Norte, berço de sua família 
os Bezerra de Menezes, pois 
tinha anseios de fazer mais e 
transformar a terra do Padre 
Cícero na cidade preanuncia-
da onde prevalecessem seus 
preceitos: oração e trabalho. 
O primeiro passo era criar 
uma infraestrutura urbanística 
capaz de chamar a atenção e 
oferecer suporte para receber 
religiosos e turistas que duran-
te todo o ano visitam Juazeiro 
do Norte, ao tempo em que 
era preciso também organizar 
as diversas partes que com-
põem os serviços básicos para 
prover o atendimento da po-
pulação na saúde, educação e 
segurança.

Juazeiro do Norte é uma 
cidade cheia de problemas 
em especial no saneamento 
básico, visto que em seu ritmo 
acelerado de crescimento 
não foi possível acompanhar 

com as edificações de um 
ideal sistema de esgotamento 
sanitário. Existem muitas cor-
reções em curso, tarefas que 
vem sendo feitas atualmente 
pela Prefeitura Municipal.

Paralelamente o prefeito 
Arnon Bezerra vem cons-
truindo e refazendo praças e 
avenidas, a exemplo da Praça 
Padre Cícero, a principal da ci-
dade, que foi totalmente refeita 
seguindo o projeto e modelo 
original da primeira metade do 
século passado. No terminal 
de ônibus foi construída uma 
alameda com réplicas das 
fachadas de prédios típicos da 
antiga cidade.

Depois de um ano e meio 
de trabalho, a administração 
Arnon Bezerra consegui mu-
dar a face estrutural e social 
de Juazeiro com essenciais 
melhorias facilitando assim a 
mobilidade urbana da cidade. 
No social os espaços públicos 
de lazer  foram reformados e 
passaram a receber manuten-
ção e cuidados especiais.

Prefeito Arnon Bezerra desenvolve projetos e quer alcançar ob-
jetivos e cumprir metas determinados para seu governo

Com uma área de 248 km² 
e população próximo de 300 
mil habitantes, a cidade tem 
na figura do padre Cícero Ro-
mão Batista um referêncial no 
arraigar da religiosidade, pre-
servação da cultura do povo e 
dos acontecimentos políticos/
sociais do Cariri. Quando o 
sacerdote chegou em abril de 
1872, Juazeiro era apenas um 
arraial com algumas poucas 
casas de tijolos e uma rústica 
capela.

Juazeiro em 1911
Graças ao Padre Cícero, Ju-

azeiro é um dos maiores cen-
tros de religiosidade popular 
da América Latina, atraindo 
1,5 milhão de fiéis por ano que 
vêm reverenciar  a padroeira 
Nossa Senhora das Dores e 
o patriarca Padre Cícero que 
pregou a cultura de fé, amor e 
trabalho, tornando-se um refe-
rencial para o povo nordesti-
no. Nas romarias, a cidade se 

transforma em um centro de 
devoção e visitações.

Recentemente, Juazeiro co-
memorou os 100 anos de sua 
emancipação política e situ-
ando-se como a terceira maior 
cidade do Ceará.

Desde a época do Padre Cí-
cero que peregrinos católicos 
visitam o povoado em busca 
de prestarem suas homenagens 
a Nossa Senhora das Dores e 
ao Padim Ciço. Desde então 
o vilarejo veio crescendo com 
novas ruas e a construção de 
casas tudo na esperança e na 
fé popular. Surgiam os pe-
quenos negócios ainda com 
o Padre Cícero que sempre 
aconselhava: “em cada casa 
um santuário e em cada quin-
tal uma oficina”. Os espaços 
sagrado e econômico se entre-
laçaram com o trabalho e a fé 
caminhando juntos a ponto de 
servir como alicerce para o de-
senvolvimento de Juazeiro.

Juazeiro do Norte é o município 
que mais cresce no Ceará

Esse crescimento universitário 
ganhou notoriedade em nível de 
Nordeste. Além destes cursos de 
especialização, existem as gra-
duações ministradas à distância 
pelas Faculdades Anhanguera e 
Estácio de Sá. A influência das 10 
Instituições de ensino superior, 
sendo três universidades e sete 
faculdades, é estimada sobre 
uma população de 2,5 milhões 
de habitantes do Cariri e estados 
vizinhos. Com mais de 20 mil es-
tudantes, Juazeiro se tornou um 
grande polo universitário no inte-
rior cearense e um dos mais im-
portantes do Nordeste. Se você 
já não mora aqui, escolha o seu 
curso de graduação e venha para 
Juazeiro. Eis o nosso mapa uni-
versitário:

FACULDADE
LEÃO SAMPAIO

Administração
Enfermagem
Serviço Social
Ciências Contábeis
Fisioterapia
Educação Física
Biomedicina
Psicologia
Recursos Humanos
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas
Gestão Comercial
Segurança no Trabalho
Odontologia
Direito

FACULDADE DE
MEDICINA DE JUAZEIRO

Medicina
Farmácia
Fisioterapia

FACULDADEDE
JUAZEIRO DO NORTE

Ciências Contábeis
Sistemas da Informação
Enfermagem
Farmácia
Nutrição

FACULDADE PARAÍSO
Administração
Direito
Sistemas de Informação

UVA
UNIVERSIDADE

VALE DO ACARAÚ
Pedagogia
Recursos Humanos
Administração de Empresas
Ciências Contábeis

UFC UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Engenharia Civil
Filosofia
Biblioteconomia
Administração de Empresas
Comunicação Social (Jornalis-
mo)
Design de Produtos
Educação Musical
Engenharia de Materiais
Agronomia

URCA
UNIVERSIDADE

REGIONAL DO CARIRI
Engenharia de Produção Mecâ-
nica
Matemática
Construção Civil (Estradas e 
Edifícios)
Física
Artes/Teatro

IFCE
INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA DO CEARÁ

Automação Industrial
Produção Civil
Construção de Edifícios
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Educação Físi-
ca
Engenharia Ambiental

FACULDADES DE
TECNOLOGIA CENTEC FATEC 

CARIRI
Tecnologia de Alimentos
Saneamento Ambiental
Recursos Hídricos e Irrigação
Eletromecânica
Manutenção Industrial

INTA
INSTITUTO DE

TEOLOGIA APLICADA
Teologia
Pedagogia

O polo acadêmico de Juazeiro 
do Norte já conta com

118 cursos de especialidades
e graduações

A Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte esteve 
sempre a frente estimulando e 
apoiando as iniciativas priva-
das quer sejam na educação, 
saúde, serviço, construção ci-
vil, comercio e empreendimen-
tos industriais. Dai a corrida 
para o estabelecimento de ne-

gócios em Juazeiro do Norte. 
Em recentes estatística, na 

última década, o Município foi 
classificado com o segundo lu-
gar em crescimento no Estado 
do Ceará.

Juazeiro tem o mais alto 
edifício do Ceará e outros 30 
formam sua paisagem urbana. 
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HOSPITAL Estefânia Rocha Lima é dotado de novos equipamentos JUAZEIRO do Norte aumenta em 70% procedimentos de tratamento fora do Município

ARNON foi destaque no Seminário Gestão Pública - Gerando oportunidades, negócios e renda, PREFEITO DE JUAZEIRO foi homenageado no Seminário Gestão Pública 

EDUCAÇÃO Reinicia atividades para a Formação Continuada de Professores no AEE CENTRO MESTRE NOVA é regormado e inaugurado em Juazeiro do Norte

TRÂNSITO Sinalização no trânsito de Juazeiro do Norte passa a contar com faixas de pedestre em 
laminado elastoplástico que têm maior durabilidade.

ESPORTE/ARENINHA A Seleção masculina de futebol de Juazeiro do Norte já tem data para 
sua estreia no Campeonato Intermunicipal. 
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OPINIÃO

Quem são os verdadeiros 
fascistas?

No tempo em que o Padre 
Cícero ainda era vivo, mora-
va em Juazeiro um flandeiro 
que fabricava utensílios com 
flandre: canecas, ralos, bacias, 
baldes e lamparinas. Sua espe-
cialidade maior era lamparinas 
em todos os tamanhos. Havia 
fabricado muitas lamparinas, 
tinha um considerável estoque 
em sua oficina, ele gostava 
de fabricar lamparinas, todas 
sempre com muita criativida-
de. Suas vendas eram poucas 
e já estava passando dificul-
dades. Resolveu o flandeiro ir 
procurar o Padre Cícero para 
contar seus aperreios e ouvir 
do Padre Santo uma opinião 
ou uma ideia para vender suas 
lamparinas. O velho Padre 
pensou um pouco e disse con-
tinue fabricando lamparinas, 
muitas lamparinas, o mais que 
você puder. Abismado e sem 
entender o pobre homem foi 
para sua casa e como Padre 
Cícero dissera ele danou-se a 
fabricar mais lamparinas, aos 
montes. Eis que o Padre Cí-
cero anunciou, por ocasião de 
uma de suas pregações. que 
haveria uma grande procissão 
em louvor a Nossa Senho-
ra das Candeias e que cada 
devoto deveria vir com uma 
lamparina acesa. O flandeiro 
via as graças alcançadas e seu 
estoque foi vendido com bons 
lucros.

Até hoje a grande procissão 
acontece anualmente na cidade 
de Juazeiro do Norte, não mais 
com lamparinas, mas com ve-
las benditas.

Nossa Senhora da Cande-
lária, Nossa Senhora da Luz, 
Nossa Senhora da Candeia, 
Nossa Senhora da Apresen-
tação e da Purificação tem o 
mesmo significado em venera-
ção pela Igreja Católica.

Sua principal igreja está si-
tuada em Lagoa, Algarve Por-
tugal com festa litúrgica em 2 
de fevereiro de cada ano.

Nossa Senhora das Can-
deias é um título mariano ve-
nerado pela Igreja Católica em 
alusão a Santíssima Virgem 
Maria. Sob essas designações, 
é particularmente cultuada 
com muito fervor em Portugal 
e no Brasil.

História
A origem da devoção à Se-

nhora da Luz teve seu começo na 
festa da apresentação do Menino 
Jesus no Templo e da purificação 
de Nossa Senhora, quarenta dias 
após o nascimento de Cristo. De 
acordo com a lei mosaica, as 
mães, após darem à luz, ficavam 
impuras, devendo inibir-se de 
visitar o Templo de Jerusalém 
até quarenta dias após o parto, 
nessa data, deviam apresentar-se 
diante do sumo-sacerdote a fim 
de apresentar o seu sacrifício e, 
assim, purificar-se. Desta forma, 
José e Maria apresentaram-se 
diante de Simeão para cumprir 
o seu dever. Este, depois de lhes 
ter revelado maravilhas acer-
ca do filho que ali lhe traziam, 
teria-lhes proferido a Profecia 
de Simeão: “Agora, Senhor, dei-
xa partir o vosso servo em paz, 
conforme a Vossa Palavra. Pois 
os meus olhos viram a Vossa sal-
vação que preparastes diante dos 
olhos das nações: Luz para acla-
rar os gentios e glória de Israel, 
vosso povo” (No Evangelho Lu-
cas 2:29-33).

Com base na festa da apre-
sentação de Jesus e a purifica-
ção de Maria, nasceu à festa de 
Nossa Senhora da Purificação, 
geralmente, celebradas com uma 
procissão de velas.

A Virgem da Candelária ou 
Luz teria aparecido em uma 
praia na Espanha, em 1400. A 
imagem teria sido guardada em 
uma caverna, onde, séculos mais 
tarde, foi construído o Templo e 
Basílica Real. Mais tarde, a de-
voção se espalhou pela América.

A partir daí, a devoção à Se-
nhora da Luz cresceu e também 
se espalhou pelas regiões colo-
nizadas, com especial destaque 
para o Brasil, onde é a Santa 
Padroeira da cidade de Curitiba, 
capital do Paraná, e tem sua ma-
triz em São Lourenço de Mata/
PE, que é umas das igrejas mais 
antigas do Brasil - 1540) em Ju-
azeiro do Norte Ceará e muitas 
igrejas e capelas por todo o país, 
inclusive na comunidade de 
“Jacú” que hoje é distrito e leva 
o nome de Candeias no municí-
pio de Cedro, onde ocorre, todos 
os anos, uma grande festa em 
sua homenagem. O nome ori-
ginal “Jacu” foi determinante 
para identificar o lugar pela exis-
tência de muitos Jacus que são 
aves de grande porte, podendo 
atingir até 85 cm de comprimen-
to e 7 quilos de peso. A famosa 

ave, também conhecido como 
Penélope é nativa das américas 
e principalmente dos serrados 
brasileiros.

A Igreja de Nossa Senhora 
das Candeias de Jacu, constru-
ída em 1868 – no ano passado 
2018 -, marcou seus 150 anos, 
Anualmente,  em 20 de setem-
bro, festeja com devoção a data 
alusiva sua Santa Padroeira.

A localidade “Jacú” hoje 
Candeias, a 5 quilômetros da 
cidade de Cedro, guarda em 
sua história as lembranças de 
suas grandes festas nas décadas 
de 1950/70, louvando  sua San-
ta Padroeira, com missas, no-
venas e orações, os concorridos 
leilões com prendas oferecidas 
a Nossa Senhora pelos abasta-
dos fazendeiros de então, suas 
poucas e pequenas ruas eram 

enfeitadas com bandeirinhas 
de papel e margeadas por 
muitas bancas de gulosei-
mas: comidas, bolos, broas, 
pão de ló, manzapes, refres-
cos, doces e mangaios,  com 
gente animada indo e vindo.  
Entre outros o casal anfitrião 
seu Laurindo Gonçalves e 
dona Eliza Lemos, mostrava 
felicidade em sua residência 
ao lado da Capela. Eram ra-
ros os carros, jipe na época, 
e todo chegavam a pé ou em 
suas montarias. Gente alegre 
e feliz numa animação que 
varava a madrugada.

O celebrante era sempre 
o memorável padre Antônio 
Costa que foi um dos que 
teve a iniciativa de mudar 
o nome da comunidade de 
Jacú para Candeias. 

Distrito de Candeias de Cedro comemora seus 151 anos
Jacu foi o nome original da localidade que perdurou até o final do século passado

quando foi elevado a categoria de distrito e com o nome de Candeias

Reportagem de Luiz José 
dos Santos com foto

de Ana Regiane

<< CAPELINHA DE 1868 simples e singela como o povo do lugar

Nesse mundo de inversão e corrupção de valo-
res, onde os urubus que voam mais baixo chegam 
a fazer as suas necessidades fisiológicas sobre os 
que voam mais alto, não é de surpreender que os 
esquerdistas e todos os outros similares, lancem a 
todo momento acusações contra os que não com-
partilham das suas posições ideológicas e politicas, 
taxando-os de “fascistas”.

Pretendo mostrar, no entanto, que essa gente faz 
as suas acusações olhando para o próprio espelho, 
seguindo à risca o “conselho” de Lenin, o grande co-
mandante da revolução bolchevique de outubro de 
1917: “acuse os adversários do que você faz, cha-
me-os do que você é”.

Resolvi atacar de frente esse problema, porque já 
cansei de tanto tropeçar nessas acusações de “fas-
cista” jogadas ao ar a todo instante contra todos os 
que têm posição ideológica diferente da “deles”. Mas 
não consigo distinguir ao certo se “eles” fazem isso 
por absoluta ignorância sobre o real fascismo, ou se 
seria má-fé mesmo.

O fascismo foi uma posição ideológica e política 
nascida na Itália em 1910, e que foi levado ao poder 
nesse país (de  1922 até 1943) por Benito Mussoli-
ni, que era chamado por seus seguidores de “Duce” 
(líder). O fascismo italiano pode ser definido como 
o FASCISMO CLÁSSICO, surgindo  no cenário da 
crise econômica decorrente da 1ª Guerra Mundial. 
Tornou-se hoje uma expressão muito comum utiliza-
da em manifestações públicas e nas redes sociais da 
internet, geralmente de maneira muito genérica e ina-
propriada. Na Itália o fascismo nasceu e se manteve 
como um regime totalitário, autoritário, nacionalista e 
ANTILIBERAL. Os cientistas políticos modernos defi-
niram como NEOFASCISTAS os regimes semelhan-
tes ao fascismo italiano surgidos nos outros países.

Uma característica do neofascismo, segundo o 
escritor britânico George Orwell, é que “mesmo os 
grandes estados (neo)fascistas diferem em boa me-
dida um do outro em estrutura e ideologia”. O cien-
tista político Chip Berlet escreveu: “o fascismo é 
uma corrente política complexa que parasita outras 
ideologias, possui muitas tensões internas e contra-
dições, e possui um aspecto camaleônico, que se 
apropria de símbolos históricos, ícones, slogans, tra-
dições, mitos e heróis da sociedade que deseja mo-
dificar”. Para sua própria conveniência, no Brasil o 
neofascismo “camaleão” se associou com a esquer-
da, apontando os seus canhões contra os “outros”, 
acusados indevidamente de “fascistas”, quando na 
verdade eles são os próprios acusadores.

Mas o absurdo do neofascismo tupiniquim é que, 
enquanto movimento político e social, ele possui 
uma retórica populista que combate a “corrupção” e 
a falência dos valores morais. Aproveita-se das cri-
ses econômicas, sociais e políticas que paradoxal-
mente são de pura responsabilidade do neofascismo 
esquerdista que governou o Brasil de 1985 a 2018. 
A esquerda agora ainda tem a “cara-de-pau” de atri-
buir esses malfeitos a quem não tem culpa e procura 
corrigir os erros do passado. Uma grande ironia o PT 
“neofascista” estar criticando os outros de autoria de 
corrupção e desvio dos valores morais. Quem não 
lembra da roubalheira dos 10 trilhões de reais que 
fizeram ou do “Queermuseu”, a “menina -dos-olhos” 
da esquerda?

Apesar do neofascismo não ter ideologia, ele sem-
pre se aproximou mais da esquerda. Mussolini, antes 
de implantar o fascismo, foi socialista. E o governo 
brasileiro que mais se envolveu com o fascismo foi 
o de Getúlio Vargas, que adotou na íntegra o “Codi-
ce Del Lavoro” de Mussolini (origem da CLT) e cujo 
partido a que pertenceu, o antigo Partido Trabalhista 
Brasileiro-PTB, embora tenha trocado a  sigla para 
PDT, hoje é um dos sócios “esquerdistas” do Foro 
San Pablo-FSP, ou seja, esquerda “puro sangue”.

Sérgio Alves de Oliveira é advogado 
e sociólogo. pós-graduado em 

Sociologia pela  PUC/RS. 
É membro do Instituto Liberal

e mora em Farroupilha RS

<< CAPELA DE N. S. DAS CANDEIAS  marco da religiosidade 
dos primeiros moradores, hoje reformada e bem cuidado.

Várzea Alegre inicia no 
próximo dia 21, os festejos re-
ligiosos alusivos ao seu padro-
eiro São Raimundo Nonato. A 
programação: hasteamento da 
bandeira do Santo e celebração 
de missa.

A festa prossegue com os 
eventos religiosos e sociais 
até o dia 31 de agosto, quando 
do encerramento com Missa e 
a tradicional Procissão com a 
imagem do Santo pelas princi-

Dia 21 Várzea Alegre festeja de São Raimundo Nonato
pais ruas da cidade. A expectati-
va da Paróquia é que um núme-
ro bem expressivo de católicos, 
inclusive de outros municípios, 
participem das atividades reli-
giosas.

Raimundo nasceu na cidade 
de Portell, na Catalunha, Espa-
nha, no ano 1200. Sua família 
era nobre. O nascimento de Rai-
mundo aconteceu de maneira 
trágica e dolorosa: sua mãe fa-
leceu durante o parto, antes que 

Raimundo nascesse. Por esta 
razão Raimundo foi chamado 
de “Nonato”, cujo significado 
é “não-nascido de mãe viva”, 
isto é, ele foi retirado do corpo 
já sem vida de sua mãe.

Raimundo tinha inteligência 
privilegiada. Por isso, cumpriu 
seus estudos primários com 
facilidade. Já na adolescência, 
apresentou vocação para a vida 
religiosa. A intenção do pai era 
fazer com que o filho desistis-

se da ideia de ser religioso. 
Com muita dificuldade, Rai-
mundo Nonato conseguiu 
que seu pai autorizasse seu 
ingresso na vida religiosa 
ingressando na Ordem de 
Nossa Senhora das Mercês. 
Sua vocação missionária de-
sabrochou e ele se dedicou a 
ela com todas as suas forças.

Raimundo Nonato veio a 
falecer em 31 de agosto de 
1240. ( Por  Donizete de Sousa) 
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A Bella da Semana
Iasmim Luz 

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)
Esforce-se para compensar e entender quem está na sua vida. 
Consegue soluções para tudo mas não faça alarde.
Touro (21/04 - 20/05)
Seja a melhor companhia possível , o dia é promissor.  
Dificuldade em manter compromissos financeiros mas vai 
conseguir.
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Ponha cobro a inseguranças com uma conversa adulta. Valorize 
ao máximo as suas competências
Câncer (21/06 - 22/07)
Está brilhante a lidar com sentimentos. Não coloque barreiras 
às suas capacidades naturais e dotes artísticos.
Leão (23/07 - 22/08)
Hoje as relações familiares encontram-se em boa harmonia. 
Todos os negócios devem ser postos no papel e com garantias.
Virgem (23/08- 22/09)
Mantenha-se alerta, o dia comporta desentendimentos. Cumpra 
rotinas e contratos, não caia em facilitismos.
Libra (23/09 - 22/10)
Dia de sentimentos intensos em que pode perspetivar novos 
caminhos. Não deixe pendentes assuntos burocráticos.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Não consegue certezas ou garantias de sentimentos. Evite 
críticas constantes a quem está próximo de si.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Viva uma relação sem dispersar atenções. Tem bons recursos 
ao seu dispor, pode aproveitá-los bem.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Uma reconciliação não é aconselhável. Tem muito trabalho mas 
vai conseguir dar provas do seu talento.
Aquário (21/01 - 19/02)
Terá manifestações sentimentais de muito interessantes. Deve 
trabalhar mais horas para ter maiores compensações.
Peixes (20/02 - 20/03)
Para que uma relação avance precisa de dizer o que sente. 
Mantenha acordos mesmo que as coisas não estejam bem 
definidas

Yasmin Luz chegou para iluminar o Bella 
da Semana. Essa beldade de corpo dourado, marquinhas 
de biquíni e tatuagens estratégicas é um convite ao delírio. 
A gaúcha torce para o Internacional, atua na área de Co-
mércio Exterior e se considera “muito teimosa”. Para ela, 
entre quatro paredes vale tudo! Atenção: cuidado para não 
se apaixonar!

Nascimento: 20/01/93 Itapecerica de Serra - SP 
Cidade onde mora atualmente: Porto Alegre - RS
VISITE O SITE DA BELLA DA SEMANA:
https://www.belladasemana.com.br/pt-br/modelos/yas-

min-luz/photo

Quem Sobe ou Desce
Juazeiro um 

município próspero 
e preparado para o 
futuro que já che-
gou à terra do Pa-
dre Cícero. É uma 

cidade com ares, jeito e perfor-
mance de Capital.  Hoje tem mais 
de 30 arranhas céu, entre eles o 
mais alto do Ceará

As obras da 
reforma da Ro-
doviária do Crato 
que além de pro-
crastinando vem 
sendo feita com 

material de qualidade bem in-
ferior. Por ser a sala de recep-
ção do Crato devia receber o 
melhor material.

Horóscopo português com previsões da astróloga Maya

Estou preparando as malas
Com muita satisfação
Mas uma vez vou ao Crato
Não me falta animação
Vou Lançar mais um cordel
Ao SESC eu sou fiel
E cumpro a programação.

Estão todos convidados
Para esse lançamento
Vai ter forró pé de serra
Animando esse momento
Vai ter flor e vai ter chita
E também mulher bonita
Participando do evento.

Meu cordel mais uma vez
Vai falar de tradição
Vou versar nesse folheto
Sobre o antigo São João
Como era diferente
O cordel de antigamente
Que guardei no coração.

Eu conto com os amigos
De Crato e de juazeiro
Com o povo de Barbalha
Povo amigo e prazenteiro
Vamos pro Cordel Feira
Vai ser boa a brincadeira
E o forró vai ser maneiro.

Cordel na feira

No forró “xêro” fungado
Arrepia o corpo inteiro
Descendo pelo pescoço
Vai se espalhando ligeiro
Depois que sai do cangote
O coração em pinote
Vai atiçando o braseiro.

Um “forrozim” pé de serra
Um “caboco” dançador
Uma morena fogosa
Uma promessa de amor
Um bate coxa maneiro
Ao som de um sanfoneiro
É coisa que dou valor.

O cantador não cochila
O fole toca sem fim
O sanfoneiro parece
Mulher puxando alfenim
O casal se remexendo
O suor dos dois correndo
Forró dos “bom” é assim.

Forró do bom

Efemérides
Mês de AGOSTO
Dia 02/1989 - Morre aos 76 anos (1913/1989) o cantor nordesti-
no Luiz Gonzaga que divulgou o Cariri através de suas músicas.  
Luiz Gonzaga nasceu em 13 de dezembro em Exu Pernambuco.
Dia 02/2000 - Morre o político/deputado federal caririense Orlan-
do Bezerra de Menezes. 
Dia 11 - Data comemorativa ao estudante brasileiro
Dia 20/1884 Nasce Filemon Fernandes Teles político/prefeito do 
Crato e deputado estadual. Um dos maiores políticos do Crato.
 Dia 22/1976 Morre aos 79 anos, em acidente automobilístico, o 
ex-presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, o 
idealizador e construção da Capital do Brasil - Brasília. Nasceu 
em Diamantina MG em 12 de setembro de 1902.
Dia 24/1954 - Suicidou-se no Palácio do Catete Rio de Janeiro o 
então presidente da República do Brasil Getúlio Dorneles Vargas. 
Getúlio nasceu em São Borja RS em 19/04/1882.
Dia 25/1961 - Renuncia a presidência da República do Brasil Jâ-
nio da Silva Quadros sob a alegativa de que forças ocultal a im-
pediam de governar.
Dia 27/1991 - Morre o político, ex-prefeito do Crato e professor 
Pedro Felício Cavalcanti um dos criadores de Exposição Agrope-
cuária do Crato em 1944.
Dia 30/1969 - Morre o monsenhor José Alves de Lima que foi por 
duas vezes vigário da Paróquia de Nossa Senhora das Dores em 
Juazeiro do Norte

HUMOR
Uma loira acorda, chega ao quintal e depara-se com um  pinguim.
Ao mesmo tempo, olha para o lado, vê o seu vizinho e diz:
— Já viu o que está aqui? Um pinguim! O que é que eu faço?
O vizinho responde:
— Não sei! Olhe, leve-o ao Jardim Zoológico.
No dia seguinte, o vizinho olha para a casa da loira e vê-a a sair 
com o pinguim preso com uma fita e pergunta:
— Então, não levou o pinguim ao Jardim Zoológico?
A loira:
— Levei…. Gostou muito! Hoje vai ao Parque das crianças.

Coisas da língua portuguesa
A língua portuguesa é complexa e pode causar confusão em al-
gumas circunstâncias. A semântica é o ramo da linguística que 
estuda o significado das palavras e ajuda a entender casos como 
de parônimos, em que a grafia e a pronúncia de duas ou mais 
palavras são parecidas, mas os significados, diferentes; e também 
o dos homônimos, que têm a mesma pronúncia e/ou a mesma 
grafia, mas sentidos diferentes.  

Parônimas
As palavras que mostram uma semelhança na forma es-
crita e na pronuncia mas com sentidos diferentes,
Vão cassar minha licença para caçar
concerto (sessão musical) — conserto (reparo),
cela (pequeno quarto) — sela (petrecho de montaria),
censo (recenseamento) — senso (juízo),
apreçar (marcar o preço) — apressar (acelerar),
acender (iluminar) — ascender (subir),
cessão (ato de ceder) — sessão (tempo de uma reunião ou 
espetáculo) seção (divisão, repartição),
cerrar (fechar) — serrar (cortar), paço (palácio) — pas-
so (andar).

Homonima
É a classificação feita de forma generalizada para os termos que 
apresentam palavras com seus sentidos diferentes mas mantendo 
a mesma forma escrito, ou seja, com a mesma grafia.
colher (substantivo) — colher (verbo);
gelo (substantivo) — gelo (verbo);
começo [substantivo) — começo (verbo);
almoço (substantivo) — almoço (verbo);
molho (substantivo) — molho (verbo);
forre (substantivo) — forre (verbo);
jogo (substantivo) — jogo (verbo). Quem tem o seu pai na terra

Preste bastante atenção
Cuide bem não abandone
Tenha consideração
Palavras não valem nada
Presente vira piada
Se falta no filho ação.

Um pai quando fica velho
Necessita de cuidado
De cuidado e de carinho
E jamais ser renegado
Pense que futuramente
Será velho igualmente
Sem querer ser desprezado.

Pai, quem tem cuide
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