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Ministério Público do Ceará se sobressai em 
primeiro lugar em transparência nacional

Banco do Nordeste  
reduz taxas de juros 
de capital de giro e 
microcrédito

Após reforma Curso 
de direito da Urca 
retoma aulas no 
campus São Miguel

Centro de Educação 
Infantil beneficiará 
população infantil 
de Araripe

Juazeiro do  Norte 
evolui desempenho 
na educação básica 
infantil do Ceará

Leilão de gado com melhoria genética marca 
três décadas de evolução da pecuária brasileira

Combustíveis e lubrificantes

Combustíveis de Qualidade em sua Cidade

O Ministério Público do 
Ceará (MPCE) atingiu o ín-
dice de 100% na avaliação 
dos Portais Transparência dos 
MPs brasileiros. O resultado 
foi anunciado nesta terça-feira 
(10/09) pelo Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP) e é relativo ao pri-
meiro quadrimestre de 2019. A 
maioria dos ramos e unidades 

do Ministério Público atinge 
mais de 98% em avaliação dos 
Portais Transparência e tam-
bém lideram o ranking, conhe-
cido como Transparentômetro, 
os MPs dos estados do Acre, 
Amapá, Bahia, Ceará, Espíri-
to Santo, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, além do MP Militar.

O MPM e as oito unida-
des estaduais do MP citadas 

cumpriram 100% das deter-
minações da Lei de Acesso à 
Informação e de resoluções do 
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) que tratam 
de transparência na divulgação 
dos dados. O procurador-geral 
de Justiça do MPCE, Plácido 
Rios, destacou que o resulta-
do é muito significativo, pois 
“retrata o intenso trabalho que 

é feito no sentido de, a cada 
dia, termos mais transparência 
e visibilidade, pois a sociedade 
precisa saber exatamente o que 
acontece dentro dos órgãos pú-
blicos. Então, para todos nós, 
isto é um exemplo do Estado 
Democrático de Direito sendo 
exercido em sua concretude no 
Ministério Público do Ceará”, 
disse o PGJ.                 Pág 06

Nos últimos 30 anos a pe-
cuária brasileira registrou seus 
maiores avanços produtivos. 
A idade de abate dos animais 
diminuiu de cinco para menos 
de três anos, o peso de carcaça 
aumentou de 16@ para 20@ 
e o Brasil passou da condição 
de importador a exportador de 
carne bovina para mais de 180 
países.

“Investir em tecnologia, 

melhorar a sanidade, a nutri-
ção e, principalmente, aumen-
tar o rigor da seleção genéti-
ca do rebanho são os pilares 
dessa evolução”, explica o 
criador Bento Abreu Sodré de 
Carvalho Mineiro, diretor da 
Fazenda Sant’Anna, em Ran-
charia (SP), que promove o 
30º leilão anual da proprieda-
de, dia 15 de setembro.

O evento tem início às 14 

horas, com transmissão do Ca-
nal Terraviva e oferta 180 re-
produtores, sendo 150 touros 
puros da raça Nelore e outros 
30 divididos entre as raças 
Brahman POI e Gir Leiteiro 
POI. Segundo o criador, são 
exemplos de animais que res-
pondem às necessidades da 
pecuária moderna, pois são se-
lecionados totalmente a pasto.

Entrando um pouco mais 

a fundo na questão do melho-
ramento genético de bovinos 
nas últimas três décadas, Ben-
to Mineiro destaca a impor-
tância atual do padrão racial 
dos touros e características 
funcionais, sejam eles Nelo-
re, Brahman ou Gir Leiteiro. 
Possuir morfologia adequa-
da é o princípio básico da 
produção pecuária no Brasil.                        
Pag. 04
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EDITORIAL

Nomes malditos

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

Recordando
Chico Francisco
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Crato fica para trás

Fronteira Piaui-Texas
By Paulo Limaverde

FORTALEZA
Radialista dos mais 

afamados. É um decano das 
comunicações no Ceará.   
Seus textos são críticos, 

analíticos, irreverentes e de 
muito bom humor

ATA VENIAD

Através dos tempos, sempre 
se usou “ rótulos” para xingar ou 
destruir a carreira dos adversá-
rios.

Os mais velhos, ainda se re-
cordam do famigerado termo: 
“Fascista”, que serviu para ani-
quilar todo e qualquer rival.

Agora não amedronta, seja 
quem for, muito menos as gera-
ções mais recentes. Tantas vezes 
repetida…gastou-se…

Atualmente, a moda, é apeli-
dar de: “ Racista”!

Ser racista, é o pior nome feio 
que se pode lançar sobre o inimi-
go. Faz tremer o mais valente, de-
sarmando o mais afoito.

Outro “rótulo” eficaz, para 
aniquilar a honra, do mais honra-
do citadino, nesta época da glo-
balização, – é: “ Xenófobo”

Xenófobo, é termo da moda. 
Palavra corriqueira, que serve 
para “ matar” qualquer discussão; 
rótulo perigosíssimo, o mesmo 
que: cruel ou mau.

Xenófobo, confunda-se, infe-
lizmente, com nacionalista, mes-
mo sendo aberto, como define 
Michel Winock, em: “Antisse-
mitismo e Fascismo em França”; 
há muito que deixou de ser vir-
tude…

Outro termo, que destrói a 
carreira de muitos, é: “Populis-
ta” – ainda que hajam populistas 

bons (que é o dos nossos amigos); 
e populistas maus (dos que não 
pensam como nós.)

Ser populista, é gostar do povo 
mais pobre; ou proferir palavras 
que a turba gosta, e soam bem aos 
sentimentos…

Creio, que não há político, que 
não seja um pouco populista…

Na época dos nossos avós, em 
Portugal, o nome feio, era: “Ta-
lassa”. Ser talassa, era gostar da 
Monarquia. No tempo da Repú-
blica, podia valer valente surra… 
ou coisa pior…

No século XIX, a palavra “ Li-
beral”, era maldita. Ainda tenho a 
obra de D. Felix Sardão Y Salvani 
Presbytero: “ O Liberalismo é Pe-
cado”, datada de 1885.

Na minha juventude, quando 
se queria destruir o antagonista, 
ou camarada de profissão, cha-
mava-se de: “ Comunista”. Era 
o bastante para que fosse preso, 
saneado da sociedade, e de cargos 
rendosos.

Todas as épocas, têm termos, 
que servem para rotular, os que 
não gostamos ou queremos des-
truir.

E são eficazes: porque o vul-
go, julga que pensa, mas nunca 
pensa… é apenas repetidor do 
que ouve…Repetidor: cruel, 
e algumas vezes: assassino.às 
09:13

Nasceu há 100 anos, exatamente no Dia 
de São Raimundo, de 1919. Na mesma data 
nascia na Paraíba o cantor Jackson do Pan-
deiro. A Paraíba hoje está em festa, mas que-
ro falar mesmo é de Chico Francisco, vizinho 
da antiga rua Major Joaquim Alves e amigo 
leal da minha família.

Nos meus tempos de menino e rapazinho, 
um vizinho tinha a mesma dimensão de um 
parente próximo . E se esse vizinho fosse do 
porte do casal Chico Francisco e Iracema, a 
relação seria ainda mais fraterna. Chico ti-
nha uma loja de tecidos e, por muitos anos, 
fornecia-nos no que precisávamos e o acerto 
só acontecia na safra de algodão. .

Até que, depois de constituir uma grande 
família, mudou-se para Fortaleza, onde seria 
mais fácil para educar a criançada. Dito e fei-
to. Depois de muita luta e ingentes sacrifícios, 
pode enfim celebrar o sucesso do seu projeto. 
Todos estudaram e seguiram seus próprios 
caminhos. O melhor é porque, hoje, todos es-
tão de bem com a vida.😆

Em Várzea Alegre, além de pertencer à fa-
mília Bezerra do São Vicente, muito numero-
sa até hoje, tinha um vasto círculo de amiza-
des o que fazia dele uma criatura agradável e 
muito amistosa.

Seu desvelo pelos filhos explica a razão 
da garra que sempre demonstrou na tarefa de 
protegê-los. Já velho e aposentado, gabava-
-se de ainda poder fazer favores especiais a 
todos eles, como dar recados, pagar contas e 
cuidar de netos. Era agradável conversar com 
Chico, pois nele residia uma criatura pragmá-
tica e sempre otimista, qualquer que fosse a 
barreira a atravessar.

Os meus frequentes encontros com Nilo 
Sérgio e contatos mais esporádicos com 
os outros filhos e filhas de Chico Francisco 
remontam-me ao passado da rua Major Jo-
aquim Alves e me trazem saudade dele.e do 
seu jeito muito exclusivo de ser. A D. Iracema 
e a todos os filhos, um abraço forte!....

O beco da Gobira
Várzea Alegre como todas as cidades, tam-
bém comete seus enganos a saber:
Na casa do poeta Cláudio Souza, tem uma 
placa com os seguintes dizeres: “ RUA PRA-
ÇA DA BANDEIRA .“ Ou é rua ou é praça.
Da rua Otacílio Correia, parte uma travessa 
com o nome de José Clementino. Nas traves-
sas os seus nomes são herdadas da rua mãe. 
Então o nome certo seria,“ TRAVESSA OTA-
CÍLIO CORREIA “
Mas vamos deixar pra lá, o Beco de Gobira 
aparece aqui somente para ilustrar um causo 
atual que me foi repassado por telefone.
Um vendedor de alumínio estava com a sua 
namorada na calçada da prefeitura, quando 
se deu o seguinte diálogo:
Ele: - Minha filha, vamos para o beco de Go-
bira.
Ela: - Num vô não, qui o beco é iscuro.
Ele: - E o que é que tem? Nós não vamos 
caçar dinheiro.
Ela: - Mais pode o povo falá deu, o povo da 
Rajalegue fala inté do pade.
Ele: - Por falar em padre, porque você não vai 
se confessar?
Ela: - Deus me defenda. Seu contá meus pe-
cado o pade é mermo qui butá na radia.
Ele: - Pois tire a mão de dentro da minha cal-
ça que eu quero ir embora.

A imprensa americana vem 
dando muito destaque as questões 
fronteiriças com o Mexico nota-
damente depois que um pai e seu 
filho se afogaram no Rio Grande 
quando tentavam atravessá-lo 
para chega as terras estaduni-
denses. Aconteceu um verdadei-
ro clamor publico reprovando as 
ações do Presidente Trump em 
relação ao intrincado problema 
da enorme fronteira com o estado 
mexicano. Ao ler as noticias por 
aqui me lembrei de repente que o 
nosso Ceará tem também um pro-
blema quase idêntico com o vizi-
nho estado do Piaui. Parece que 
foi feito um acordo lá pelo 1 mil e 
800 em que o nosso estado abriria 
mão de uma faixa litorânea para 
os piauienses que não tinham 
acesso ao mar. Em contrapartida 
ganharíamos alguns quilômetros 
de terra na Serra da Ibiapaba e 
por conseguinte trocamos ouro 
por chumbo. Mas parece que o 
pessoal do Piauí não entendeu 
que na troca  eles saíram ganhan-
do. Tanto é verdade que alguns 
anos depois começaram a pedir 

de volta a nesga de terra na divi-
sória dos dois estados. E imagina-
mos que se o Piauí fizesse frontei-
ra com o Texas e o Camilo fosse 
o Trump como ele enfrentaria a 
tal cobrança? Com o Trump a coi-
sa seria diferente, pois o mesmo 
chamava o governador piauiense, 
um petista atrapalhado e batendo 
na mesa vociferava:”OK! Let’s 
undo the Exchange. Deliver Par-
naiba back that we give you Cra-
teus and Tiangua. We accept even 
receiving the Holy Hand!! Tra-
duzindo:- “Ok! Vamos desfazer 
a troca, Entreguem Parnaiba de 
volta e nós devolvemos Crateus 
e Tiangua. Nós aceitamos até re-
ceber de quebra o Mão Santa!!”.  
Mas que nada, a realidade é que 
o Governador do Ceará também é 
petista e como se sabe o pessoal 
do PT gosta muito de trocar seis 
por meia dúzia. Enquanto isso os 
parnaibanos que gostam de ser 
chamados de “parnaibenses” que 
é o cruzamento de parnaibano 
com cearense continuam na ex-
pectativa de um dia voltar a ser 
Ceará. Aliás seria uma boa....

O Crato fica para trás pela 
inoperosidade de seu povo. O 
Cariri é a terra prometida. É 
um vale verdejante onde o leite 
é abundante e o mel corre em 
seus rios. Todavia, não obstante 
e apesar disso, o povo do Crato 
não ordenha a vaca para tirar o 
leite, nem vai aos rios colher o 
mel. Quer tudo posto à mesa e 
em ordem para comer e beber.

Insurge-se a ideia de colocar 
Crato na  “Rota do Turísmo Na-
cional,”  o que é uma excelen-
te proposta, porém é da mesma 
forma interessante que não se 
faça dessa inciativa uma coisa 
abstrata. Que não fique como 
promessas e fantasias eleitorei-
ras.

Crato vem se notabilizan-
do como quem tem as frutas e 
o açúcar, mas nunca prepara o 
suco. O cratense ainda não en-
tendeu ou não caiu à ficha que 
a citação “pai rico, filho nobre 
e neto pobre” -, é uma quimera, 
porque o homem é um produto 
do meio e da época e não mais 
vale a nobreza tradicional. Esse 
conceito é para os que não têm 
ação, não querem trabalhar e vi-
ver sempre sob os auspícios da 
família.

Eis essa oportunidade para 
Crato voltar aos tempos áureos 
da prosperidade pelo trabalho.

O turismo é a atividade eco-
nômica que mais cresce e se 
desenvolve em todo mundo. Al-
guns setores da sociedade classi-
ficam-no de Indústria sem Cha-
minés, já que é grande gerador 
de empregos. Nas regiões como 
o Cariri que tem um potencial de 
recursos naturais, como é o caso 
do Crato, o setor representa uma 
alternativa concreta de investi-
mento e retorno.

Desde a criação do Ministé-
rio  do Turismo, o Cariri nunca 
se posicionou no mercado no 

sentido de ficar em consonância 
com a exploração dos equipa-
mentos que dispõe. O que se vê é 
simplesmente ações imediatistas 
sobre demandas intempestivas. 
Não há um planejamento de lon-
go prazo que estimule os investi-
mentos privados integrados com 
o setor público, para que se possa 
ter uma política sustentável do 
setor.

É necessário que o prefeito 
veja o turismo como uma ativi-
dade econômica, em condição de 
igualdade em relação às demais, 
desenvolvendo políticas eficazes 
para este setor com objetivos de 
gerar empregos e renda agregan-
do valor, pois é um dos setores 
que mais utiliza mão de obra.

Em se tratando de turismo re-
gional a situação é crítica, recen-
temente o Ministério do turismo 
criou as “Agências de Desenvol-
vimento do Turismo das Macro 
Regiões,” mas nada foi feito no 
sentido de dar o respaldo devido 
para que essas iniciativas pudes-
sem efetivamente desenvolver 
ações turísticas de caráter inte-
grada. O turista moderno de hoje 
exige profissionais criativos com 
ofertas de pacotes que tenham 
bons programas e destinos cer-
tos, no entanto essas ofertas tem 
sido insipientes por falta de apoio 
em setores regionais.

As poucas iniciativas para 
alavancar o turismo regional tem 
ficado insignificante no sentido 
imbrionário. Vários bons hotéis 
têm surgidos nas últimas dé-
cadas, todos apostando em um 
futuro que se avizinha. O em-
presário e ex-professor da Uni-
versidade Federal do Ceará, José 
Pereira construiu em Santana do 
Cariria uma cidade cenográfica 
denominada de “Eurovile” re-
tratando casas, bistros e habitares 
dos séculos passados. Foi uma 
inusitada criação.
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Aline Maria
“Todo mundo tem o direito 

de ficar de bem com vida. 
Mas também tem o dever de 

lutar até alcançar esse estado 
maravilhoso de paz e alegria. 
Mantenha o otimismo na sua 
mente e batalhe todos os dias 

por um sorriso ou um momento 
especial. Seja feliz, por mais 

difícil que lhe pareça!”

Cotidiano ...

As taxas do Banco do 
Nordeste para capital de giro 
e microcrédito urbano estão 
mais baixas a partir desta se-
mana. A redução faz parte da 
Semana do Brasil, ação do 
Governo Federal em parceria 
com empresas públicas e pri-
vadas, realizada de 6 a 15 de 
setembro. A iniciativa tem por 
objetivo movimentar a econo-
mia do país. As novas taxas 
beneficiam empreendimentos 
de todos os portes.

O capital de giro do Banco 
do Nordeste passa a ser ofere-
cido a partir de 0,41% ao mês, 
condição para micro e peque-
nas empresas sediadas em 
municípios do Semiárido. O 
produto financia aquisição iso-
lada de matérias-primas para 
indústrias e agroindústrias, 
mercadorias, insumos utiliza-
dos por empresas de presta-
ção de serviços e gastos gerais 
para o funcionamento do em-
preendimento, como folha de 
pagamento, despesas de água, 
energia e comunicação, alu-
guel, condomínio e manuten-

ção de veículos, máquinas e 
equipamentos.Para clientes do 
microcrédito, as taxas pratica-
das estão a partir de 0,99% ao 
mês, na modalidade Crediami-
go Comunidade. O recurso é 
disponibilizado de forma des-
burocratizada, com orientação 
de um agente de microcrédito, 
para a melhoria da infraestru-
tura local do negócio ou mo-
radia e aquisição de pequenas 
ferramentas.

O Crediamigo do Banco do 
Nordeste disponibiliza capital 
de giro para investimento em 

Banco do Nordeste reduz taxas 
de capital de giro e microcrédito

móveis, utensílios, máquinas 
e equipamentos, reformas de 
instalações e seguros de vida.  
O microcrédito atende pes-
soas que trabalham por conta 
própria, individualmente ou 
reunidos em grupos solidários, 
que atuam nos setores infor-
mal ou formal da economia, no 
comércio, serviços e indústria, 
sem exigência de comprova-
ção de renda.

Outras informações sobre 
a Semana do Brasil podem ser 
consultadas em www.brasil.
gov.br/semanadobrasil/.

Sala de Imprensa

As atividades do Curso de 
Direito da Universidade Re-
gional do Cariri (Urca), no 
Campus São Miguel, em Cra-
to, foram retomadas durante 
esta semana, com aulas nos 
turnos da tarde e noite. O reitor 
Francisco do O’ Lima Júnior e 
o vice-reitor, Kleber Oliveira 
visitaram as novas instalações 
do curso, acompanhados da 
chefia de gabinete, pró-reitores 
e professores, no primeiro dia 
de aula.

A reforma e ampliação do 
curso de Direito da Urca, com 
a renovação das instalações 
elétricas e hidráulicas de toda a 
estrutura, iniciou durante a ges-
tão do ex-reitor Patrício Melo. 
O reitor Lima Júnior destacou a 
necessidade desse momento de 
entrega das instalações aos alu-
nos, professores e servidores, 
para que possam desenvolver 
as suas atividades com mais 
conforto e tranquilidade. Para 
isso, esteve conversando com 
os que fazem o campus e ou-
vindo opiniões e sugestões.

Os alunos e professores 
receberam salas de aulas to-
talmente climatizadas. Outras 
ações para o atendimento aos 
estudantes estão sendo provi-
denciadas, a exemplo de ati-
vidades desenvolvidas pelo 
Departamento de Ensino de 
Graduação. Além disso, o 
Restaurante Universitário for-
necerá alimentação no local, 
possibilitando refeições de 
qualidade e orientadas por nu-

tricionistas aos estudantes.
A próxima etapa agora, 

conforme destaca o reitor Lima 
Júnior, será a inauguração do 
novo local, com as presenças 
do governador do Ceará, Ca-
milo Santana, e do secretário 
da Ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior (Secitece), Iná-
cio Arruda.

A obra é um marco para 

o curso, resultado de antigas 
reivindicações e de uma luta 
coletiva do curso e da adminis-
tração da Urca. Além da reno-
vação da rede elétrica do prédio 
já antigo, as salas contam com 
um sistema de ar condicionado, 
proporcionando mais conforto 
para os alunos, professores e 
servidores, entre outros impor-
tantes serviços.

Curso de Direito da Urca retoma aulas no 
Campus São Miguel, após reforma e ampliação

Assesoria de Comunicação
da URCA

<< VISITA - O reitor Francisco do O’ Lima Júnior e o vice-reitor, Kleber Oliveira 
visitaram as novas instalações do curso, acompanhados da chefia de gabinete, pró-
-reitores e professores, no primeiro dia de aula.

<< REFORMA  ampliação do curso de Direito da Urca, com a renovação 
das instalações elétricas e hidráulicas de toda a estrutura.

O Ministério Público do 
Ceará (MPCE) atingiu o ín-
dice de 100% na avaliação 
dos Portais Transparência dos 
MPs brasileiros. O resultado 
foi anunciado nesta terça-feira 
(10/09) pelo Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP) e é relativo ao pri-
meiro quadrimestre de 2019. A 
maioria dos ramos e unidades 
do Ministério Público atinge 
mais de 98% em avaliação dos 
Portais Transparência e tam-
bém lideram o ranking, conhe-
cido como Transparentômetro, 
os MPs dos estados do Acre, 
Amapá, Bahia, Ceará, Espíri-
to Santo, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, além do MP Militar.

O MPM e as oito unida-
des estaduais do MP citadas 
cumpriram 100% das deter-
minações da Lei de Acesso à 
Informação e de resoluções 
do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
que tratam de transparência 
na divulgação dos dados. O 
procurador-geral de Justiça 
do MPCE, Plácido Rios, des-
tacou que o resultado é muito 
significativo, pois “retrata o 
intenso trabalho que é feito no 
sentido de, a cada dia, termos 
mais transparência e visibili-
dade, pois a sociedade precisa 
saber exatamente o que acon-
tece dentro dos órgãos públi-

cos. Então, para todos nós, 
isto é um exemplo do Estado 
Democrático de Direito sendo 
exercido em sua concretude no 
Ministério Público do Ceará”, 
disse o PGJ.

Além disso, o CNMP, o Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
o Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e onze unidades 
estaduais do Ministério Públi-
co obtiveram índice superior 
a 99%. O Ministério Público 
do Distrito Federal e Território 
(MPDFT) e os MPs dos Esta-
dos de Rio Grande do Sul, Ron-
dônia e Rio de Janeiro atingi-
ram mais de 98%.

A avaliação dos 31 Portais 
Transparência do MP é reali-
zada a cada quatro meses pela 
Comissão de Controle Admi-
nistrativo e Financeiro (CCAF) 
do CNMP. São analisados 318 
itens de transparência em cada 

Ministério Público do Ceará é primeiro 
lugar em transparência nacional

Ministério Público para ga-
rantir o cumprimento da Lei 
Complementar 101/2000, da 
Lei de Acesso à Informação – 
LAI (Lei nº 12.527/11) e das 
Resoluções CNMP n° 74/2011, 
n° 86/2012, n° 89/2012 e n° 
178/2017.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) reconheceu que 
o método de transparência de-
senvolvido pela CCAF permi-
tiu a padronização semântica 
e o acesso às informações dos 
diferentes portais de unidades 
administrativas autônomas, fa-
cilitando o entendimento e a 
localização das informações de 
interesse da sociedade. Segun-
do o Acórdão TCU-Plenário n° 
1832/2018, foi recomendado ao 
CNJ e ao Ministério do Plane-
jamento que utilizassem como 
exemplo o “Manual do Portal 
da Transparência do CNMP”.

Assessoria de Comunicação 
do  MPCE

GAZETA DE NOTÍCIAS

As obras, (atrasadas há 
300 dias) e paradas há 

mais de 60 dias.> 
“Pararam por que? por que 

pararam? Esse prédio é a sala 
de recepção da cidade do Cra-
to, por isso merecia uma refor-
mare mais primorosa e com 
material de melhor qualidade. 
Uma senhora idosa caiu por-
que tropeçou entre uma lajo-
ta e outra do piso que foi mal 
colocadas. Ficou um quebra 
mola. Com certeza a Princesa 
do Cariri agradeceria os cuida-
dos necessários.

A Princesa do Cariri mere-
ce respeito e carinho.

Rodoviária do Crato tem obras paralizadas

<< PORTA DOS FUNDOS Quem chega ao Crato de ônibus 
ao descer pensa que está entrando pela porta do fundo tama-
nho é o descaso com a cidade da cultura. Que cultura?
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Acesse.

A Câmara de Vereadores está de olho 
na atuação das empresas que prestam 
serviços à população juazeirense. Na úl-
tima semana, a Casa Legislativa abriu a 
discussão sobre a possível concessão para 
prestação de serviços, por mais 30 anos, 
à Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
(Cagece). Segundo a empresa, o prazo 
seria usado para colocar em prática o pro-
jeto de universalização de esgotamento 
sanitário da Região Metropolitana do Ca-
riri, cujo orçamento é de R$ 478 milhões. 
A reunião foi solicitada por assessores da 
Casa Civil, do Governo do Estado.

A pauta gerou duras críticas dos ve-
readores. “Jamais eu iria deixar de dizer o 
meu sentimento, de que a Cagece não tem 
competência. Hoje, chega dizendo que vai 
resolver o problema de Juazeiro. Porque não 
resolveu antes? Ela está há 47 anos e vamos 
dar mais 30 anos? Nesses 47 anos, qual foi 
o investimento que a Cagece fez? Só arreca-
dou, arrecadou”, observou o presidente da 
Casa, Darlan Lobo.  

O chefe do Legislativo ressaltou vá-
rios requerimentos, ao longo da sua vida 
pública, em que foi enfatizada a insatis-
fação da população juazeirense em rela-
ção aos serviços prestados pela Cagece. 
Reclamou, ainda, sobre o fato da empresa 
não atender às solicitações da Câmara, 
para prestar esclarecimentos sobre arre-
cadação, gastos e investimentos.

“Tem uma CPI, proposta pelo vere-
ador Tarso Magno, onde a Cagece nunca 
atendeu uma convocação; tem umas 
audiências públicas - por que o povo es-
tava sendo multado pela água que cai 
no esgoto, que é também competência 
da Cagece, em que a empresa não enviou 
um só representante. Então, eu pergun-
to à população atenta, nós vamos dar 
novamente esse cheque em branco, por 
mais 30 anos, à Cagece? Quem é que vai 
punir a Cagece quando houver infração? A 
gente vê o pessoal do Pio XII, com aquele 
saneamento que passa pelos quintais, 
com o povo andando e pisando nas fezes. 

Esse povo já foi indenizado alguma vez?”, 
criticou o presidente.

Darlan aproveitou a oportunidade 
para convocar os juazeirenses a participa-
rem da audiência pública, ainda sem data 
definida, onde será discutido o projeto de 
universalização de esgotamento sanitá-
rio da Região Metropolitana do Cariri e a 
concessão de prestação de serviços, por 
mais 30 anos, à Cagece. Segundo Darlan, 
é imprescindível a participação da po-
pulação nas discussões. “Será a vez do 
povo se inscrever, vir a Câmara e ter voz. 
Não adianta a população não vir à audi-
ência pública colocar suas reclamações e, 
daqui a quatro ou cinco anos, procurar os 
vereadores para reclamar. Aí não adianta 
chorar o leite derramado. A hora é agora”, 
concluiu o presidente.  

Além dos Vereadores, participaram 
das primeiras discussões o prefeito Ar-
non Bezerra, o presidente-diretor da 
Cagece, Neurisângelo Freitas e represen-
tantes dos Sindiágua. 
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O presidente da Câmara, 
Darlan Lobo, solicitou ao Exe-
cutivo Municipal providências 
em relação ao abastecimento de 
água da Vila Palmeirinha, que há 
dias estava sem funcionar, por 
problema na bomba de abaste-
cimento. Darlan destacou a ne-
cessidade do Município ter uma 
reserva de bombas, em caso de 
problemas. 

O vereador Preto Macedo 
solicitou, junto à Secretaria de 
Infraestrutura de Juazeiro do Nor-
te, obras de calçamento para a 
Avenida Luiza Bezerra e nas ruas 
João Crispim, Amâncio Barbosa, 
Sebastião Palmeira, Leonor Araú-
jo e Silva, Inácio Duarte de Aquino 
e Severino Cândido, iniciando na 
Rua Francisco Martins de Sousa 
até a Rua João Crispim.

O vereador Tarso Magno propôs Emenda 
Aditiva ao Projeto de Lei que autoriza o Executivo 
Municipal a realizar convênio, com o Governo do Esta-
do, para gestão dos serviços de água e esgoto. Com a 
medida, a taxa de esgoto não deverá ser cobrada aos 
munícipes de Juazeiro. Já os imóveis públicos munici-
pais não pagarão qualquer valor a título de consumo 
de água e esgoto.

O vereador Valdir Domingos solicitou o reenvio de ofício 
ao secretário de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, Isaac Da-
niel, solicitando uma resposta de quando será iniciada a reforma 
da Praça do CC, localizada no Bairro João Cabral. Essa é uma rei-
vindicação antiga do vereador Valmir Domingos, que cobra uma 
resposta da Prefeitura Municipal.

A vereadora Jaqueline 
Gouveia entregou título de cida-
dania juazeirense, cujo projeto tem 
sua autoria, a fortalezense Maria 
da Penha Maia Fernandes, que dá 
nome a principal lei brasileira de 
combate à violência doméstica 
contra a mulher. No mesmo dia, 
10 de setembro, Maria da Penha 
recebeu cidadania dos municípios 
de Juazeiro, Crato e Babalha.  

O vereador David Araújo ques-
tionou o Projeto de Lei que dispõe 
sobre a renovação do contrato entre 
o Município e a Cagece. O parlamen-
tar lembrou que a empresa já está à 
frente do serviço de água e esgoto de 
Juazeiro há mais de quatro décadas 
e que tem a rejeição de grande parte 
da população. Por isso é necessário 
avaliar com atenção a renovação do 
contrato por mais 30 anos. 

CÂMARA CONVOCA JUAZEIRENSES A DISCUTIREM 
NOVA CONCESSÃO DE SERVIÇOS À CAGECE

PODER LEGISLATIVO DE 
JUAZEIRO DO NORTE

O vereador Adauto Araújo solicitou, junto ao Exe-
cutivo Municipal, a unificação da matrícula e ampliação 
de horas para professores da Secretaria de Educação de 
Juazeiro do Norte. Adauto ressalta que essa é uma rei-
vindicação antiga dos professores da rede municipal de 
ensino. A ampliação definitiva aconteceria para os pro-
fessores que tem 100 horas/aulas por meio de concurso 
e trabalham em regime de contrato por mais 100 horas.

  /CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

www.camarajuazeiro.ce.gov.br

TÍTULO DE CIDADANIA
MARIA DA PENHA MAIA 

FERNANDES recebeu 

Título de Cidadania 

Juazeirense, no último 

dia 10, em evento que 

aconteceu no Centro de 

Convenções do Cariri. 

Na oportunidade, Maria 

da Penha, que deu 

nome a lei federal que 

combate à violência 

doméstica contra 

a mulher, também 

recebeu cidadania 

barbalhese e cratense. 

Em Juazeiro, a 

iniciativa teve autoria 

da vereadora Jaqueline 

Gouveia. 

Na entrega do Título o presidente do Legislativo Darlan Lobo , 
vereadoras Rita Monteiro , Auricélia Bezerra e Jaqueline Gouveia

Nos últimos 30 anos a pe-
cuária brasileira registrou seus 
maiores avanços produtivos. 
A idade de abate dos animais 
diminuiu de cinco para menos 
de três anos, o peso de carcaça 
aumentou de 16@ para 20@ 
e o Brasil passou da condição 
de importador a exportador de 
carne bovina para mais de 180 
países.

“Investir em tecnologia, 
melhorar a sanidade, a nutri-
ção e, principalmente, aumen-
tar o rigor da seleção genética 
do rebanho são os pilares des-
sa evolução”, explica o criador 
Bento Abreu Sodré de Carva-
lho Mineiro, diretor da Fazen-
da Sant’Anna, em Rancharia 
(SP), que promove o 30º leilão 
anual da propriedade, dia 15 de 
setembro.

O evento tem início às 14 
horas, com transmissão do Ca-

nal Terraviva e oferta 180 re-
produtores, sendo 150 touros 
puros da raça Nelore e outros 
30 divididos entre as raças 
Brahman POI e Gir Leiteiro 
POI. Segundo o criador, são 
exemplos de animais que res-
pondem às necessidades da 
pecuária moderna, pois são se-
lecionados totalmente a pasto.

Entrando um pouco mais a 
fundo na questão do melhora-
mento genético de bovinos nas 
últimas três décadas, Bento 
Mineiro destaca a importância 
atual do padrão racial dos tou-
ros e características funcionais, 
sejam eles Nelore, Brahman ou 
Gir Leiteiro. Possuir morfolo-
gia adequada é o princípio bá-
sico da produção pecuária no 
Brasil.

O Brahman surgiu na 
Sant’Anna em 1996 para subs-
tituir o Brangus, que havia in-
gressado no plantel em 1986, 
raça sintética que mostrou à 
Bento e a seu pai, Jovelino 
Carvalho Mineiro, a quem su-
cede, os segredos da qualidade 
de carne. Antes da chegada 
dela, a preocupação era agre-

gar rentabilidade com o rápido 
ganho de peso e de carcaça a 
campo.

“Descobrimos que não bas-
ta produzir boi. Ele precisa 
ser precoce ao abate, ter bom 
rendimento de carcaça e re-
sultar numa carne mais macia 
e saborosa para o consumidor 
final. Esse foi o grande legado 
do Brangus para nós

O Brahman permitiu pro-
duzir a mesma qualidade de 
carne com custo menor.“Um 
bom touro também precisa de 
fertilidade, rusticidade e tama-
nho mediano, sem que encolha 
muito. É importante depositar 
gordura rápido, mas precisa 
encurtar o ciclo produtivo ga-
nhando peso adequado”.

Mesmo o Nelore, cuja se-
leção iniciou na Sant’Anna em 
1980, não está imune àquelas 
preocupações, porque produzir 
bons reprodutores.

Produtores de leite 
buscam agregar valor

Essa é uma inclinação do 

mercado que já vem impac-
tando as fazendas leiteiras 
no Brasil. Para atender a de-
manda, a partir do plantel Gir 
Leiteiro POI, a propriedade 
lançou a marca Pardinho Ar-
tesanal, cuja sede fica na Fa-
zenda Bela Vista, em Pardinho 
(SP), uma das unidades da Fa-
zenda Sant’Anna.

“Hoje, a meta não é produ-
zir volume e, sim, qualidade. 
Por isso buscamos uma se-
leção voltada à produção de 
sólidos totais, cujos resultados 
surpreendem e serão apresen-
tados no nosso leilão”, relata. 
Leite com elevada taxa de só-
lidos rendem bonificações aos 
produtores nos laticínios.

Outro nicho de mercado in-
teressante é a alta gastronomia, 
onde esse diferencial também 
se faz necessário, até mesmo, 
rendendo prêmios à empresa 
em vários concursos. A maior 
conquista aconteceu no Mon-
dial du Fromage de Tours, re-
alizado na França. Com seu 
principal produto, o queijo 
Cuesta, a brasileira Pardinho 
Artesanal ficou com a medalha 

Superouro, deixando para trás 
marcas de 15 outros países.

A seleção Gir Leiteiro ini-
ciou em 2000, mesmo ano 
em que a Fazenda Sant’Anna 
conquistou o ISO 14001, cer-
tificação ambiental concedida 
pela International Organiza-
tion for Standardization, umas 
das mais rigorosas do mundo. 
A Pardinho Artesanal nasceu 

Leilão marca três décadas de evolução da pecuária

em 2014.
“É uma honra participar 

deste grande salto produtivo. 
E nesta edição especial de 30 
anos de leilões da Sant’Anna, 
diante de diversas demandas 
e mudanças do mercado, vi-
vidas até o momento, acredito 
que chegamos a um produto 
eficiente para o presente e o 
futuro da pecuária brasileira”, 

<< INVESTIR em tecnologia, melhorar a sanidade, a nutrição e, princi-
palmente, aumentar o rigor da seleção genética do rebanho são os pilares 
dessa evolução”, explica o criador Bento Abreu Sodré de Carvalho Minei-
ro, diretor da Fazenda Sant’Anna, em Rancharia (SP), que promove o 30º 
leilão anual da propriedade, dia 15 de setembro.
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Os resultados obtidos nas 
últimas análises do Sistema 
Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará 
(Spaece) entre 2016 e 2018, 
revelaram boas projeções 
nos níveis de proficiência na 
aprendizagem dos alunos de 
2º, 5º e 9º ano da rede pública 
municipal de ensino em Jua-
zeiro do Norte.

Na análise que avaliou os 
níveis de proficiência de leitu-
ra de 2.140 alunos de 2º ano, 
59,07% deste total alcançou 
a margem verde escura, indi-
cando resultado favorável em 
nível desejado, o mais alto da 
projeção. Na escala do Spaece 
Alfa que mensura o percentual 
da aprendizagem com foco na 
leitura, o município avançou 
3 pontos, passando de 158,9 
em 2017, para 161,6 no ano 
seguinte. “São alunos que es-
tão hoje no 3º ano com todas 
as competências e habilidades 

necessárias para a alfabetiza-
ção”, destaca a coordenadora 
pedagógica e de formação da 
Secretaria de Educação de Ju-
azeiro do Norte, Socorro José 
de Sousa.

O sistema também obser-
vou neste mesmo período, o 
percentual de desenvolvimen-
to das competências relacio-
nadas às disciplinas de língua 
portuguesa e matemática entre 
estudantes de 5º e 9º ano. Em 
relação ao comparativo na pro-
ficiência em língua portuguesa 
dos estudantes de 5º ano, foi 
verificado um aumento de 11,6 
pontos.

Já os resultados relativos 
aos índices do 9º ano mostram 
crescimento progressivo do 
nível de proficiência, tanto em 
língua portuguesa, como ma-
temática, com destaque para 
esta última, no qual foi cons-
tatada uma evolução de 8 pon-
tos percentuais, contrapondo a 
tendência de queda nos anos 
anteriores nesta disciplina den-
tro da rede e nos demais muni-
cípios avaliados.

Para o secretário municipal 
de Educação Interino, Nildo 
Rodrigues, o resultado exige 

que todos repactuem metas e 
responsabilidades pela con-
tinuidade do avanço. “Nesse 
sentido, é essencial persistir na 
política implantada na rede. O 
nível de proficiência alcança-
do nos anos avaliados aponta 
que estamos no caminho certo 
e que podemos avançar mais” 
acrescenta.

O Prefeito Arnon Bezerra, 
desde o início da administra-
ção municipal, tem colocado 
a Educação como uma de suas 
grandes prioridades e desafios 
permanentes, em diversos as-
pectos, desde a qualificação, 

capacitação dos professores, 
ao crescimento dos índices e 
melhoria na estrutura das es-
colas, no que pretende avançar 
de forma mais intensificada a 
partir de agora. Recentemente 
anunciou a reforma de mais 
escolas, sete delas já reforma-
das. Além disso, é importante 
destacar o avanço da educação 
em tempo integral, melhores 
condições de transporte esco-
lar, fardamento, e a climatiza-
ção das unidades, que deverá 
ser encaminhada a partir das 
reformas efetivadas nos esta-
belecimentos de ensino.  

Juazeiro do Norte evolui desempenho na 
avaliação da educação básica do Ceará

Release da Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

A população de Araripe, a 
527 km de Fortaleza, receberá, 
nesta sexta-feira (13/09), às 17 
horas, o Centro de Educação 
Infantil (CEI) Antônio Leandro 
Sobrinho. O ambiente é desti-
nado à aprendizagem e ao de-
senvolvimento das crianças de 
zero a cinco anos. Participam 
da solenidade de inauguração, a 
primeira-dama do Estado, Oné-
lia Leite de Santana, e a secretá-
ria da Educação, Eliana Estrela.

O novo espaço recebeu 
aporte financeiro no valor de R$ 
1,4 milhão, oriundo do Governo 
do Ceará, de empréstimo com o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) e contrapartida do 
município. O investimento foi 
utilizado para construir, mobi-
liar e equipar o novo espaço.

Cada CEI tem capacidade 
para atender até 208 crianças. 
A estrutura é composta por qua-
tro salas de aula, laboratório de 
informática, refeitório, cozinha, 
berçário, fraldário, dormitório, 
copa, recepção e playground. O 
equipamento foi implantado sob 
supervisão da Superintendência 
de Obras Públicas (SOP).

O espaço faz parte dos in-
vestimentos que asseguram a 
construção de 56 espaços edu-
cacionais com o mesmo pa-
drão. Os recursos são da ordem 
de R$ 70,8 milhões e integram 
o Programa de Ampliação da 

Oferta Municipal de Educação 
Infantil. Além disso, outros 64 
Centros estão assegurados para 
as crianças cearenses. Ao todo, 
o Estado ganhará 120 CEIs.

Com o CEI de Araripe, 35 
Centros já foram entregues à 
população cearense. Os muni-
cípios beneficiados são: (02) 
Aquiraz, (01) Araripe, (01) 
Caucaia, (01) Camocim, (01) 
Frecheirinha, (01) Guaraciaba 
do Norte, (01) Granja, (02) Ho-
rizonte, (02) Iguatu, (01) Ipu, 
(01) Itapajé, (01) Itaitinga, (01) 
Irauçuba, (01) Jaguaribe, (01) 
Mombaça, (01) Quixeré, (01) 
Quixeramobim, (02) São Gon-
çalo, (03) Sobral, (02) Tauá, 
(03) Tianguá, (02) Varjota, (01) 
Várzea Alegre e (02) Viçosa.

O CEI reúne oportunida-
des de aprendizagem e desen-
volvimento para as crianças. 
A melhoria da educação para 
esse público é um dos compro-
missos assumidos pela atual 

gestão. Para isso, vem inves-
tindo em espaços pedagógicos 
adequados e implantou o Pro-
grama Mais Infância Ceará, 
desenvolvido pelo Gabinete da 
Primeira-Dama do Estado, que 
consiste em três pilares: Tempo 
de Brincar, Tempo de Crescer e 
Tempo de Aprender. Essa ini-
ciativa visa apoiar as famílias 
em condições de pobreza e vul-
nerabilidade social no cuidado 
e na educação de suas crianças 
de 0 a 3 anos e 11 meses.

Mais Paic
Outra ação importante foi 

o lançamento do Mais Paic – 
Programa de Aprendizagem 
na Idade Certa, em 2015, pelo 
Governo do Ceará. A iniciativa 
ampliou até o 9º ano do Ensi-
no Fundamental os benefícios 
antes ofertados da Educação 
Infantil ao 5º ano. Em 2018, um 
total de 89,60% dos alunos cea-

renses da rede pública finaliza-
ram o 2º ano do Ensino Funda-
mental alfabetizados. Esse é um 
desempenho histórico, com o 
melhor resultado de aprendiza-
gem nesse nível de ensino, des-
de que o Sistema Permanente 
de Avaliação da Educação Bá-
sica (Spaece) passou a avaliar 
o processo de alfabetização, a 
partir do 2º ano, em 2007. Além 
da alfabetização, houve evolu-
ção nos demais anos do Ensino 
Fundamental.

As estratégias para alcan-
çar a melhoria nestes níveis de 
ensino incluem o acompanha-
mento das escolas, a formação 
de professores e a utilização de 
material didático. Essa melho-
ria nos níveis de alfabetização 
e dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental alcançada no Ce-
ará deve-se à boa combinação 
dos esforços de todos os muni-
cípios com o apoio estadual.

Novo “Centro de Educação” beneficiará 
população infantil da cidade de Araripe

Não é este o Brasil de desigualdade que quere-
mos, onde a classe política só quer tirar vantagem e 
isso que ela é eleita para servir à sociedade e ao país.

Enquanto a sociedade se mantiver em estado de 
letargia, não se preocupando como o seu dinheiro 
está sendo usado sorrateiramente pelos políticos, es-
tes continuarão se locupletando e a população caren-
te, cada vez mais, esquecida na pobreza.

Pois bem, muita gente não sabe como o dinheiro 
do Tesouro Nacional é mal empregado, ou se sabe 
não se preocupa, mas está sempre reclamando da 
alta carga tributária do país. Trato aqui de duas situa-
ções absurdas de gastos com políticos e ex-políticos, 
que considero um acinte aos contribuintes e um des-
respeito à população necessitada.

 1. Plano de Saúde gratuito e vitalício de senado-
res, ex-senadores e familiares

Em 24/06/2012, o Estadão publicou excelente ma-
téria informando que os senadores têm planos de 
saúde com mais privilégios entre os Poderes. E que 
benefício vitalício e sem restrição, pago pela Casa, 
atende até aos familiares de suplentes que ocuparam 
cargo por no mínimo seis meses.

 A reportagem do Estadão é atualíssima porque 
persiste a indecência do Plano de Saúde do Senado 
Federal aos senadores, ex-senadores e familiares, 
de forma integral, vitalícia e gratuita, cuja concessão 
afronta os artigos 5º e 37 da Constituição Federal, 
bem como o respeito aos contribuintes brasileiros.

 2. Subsídios Vitalícios de ex-governadores
Como se explica a imoralidade do injusto paga-

mento de pensão vitalícia a ex-governadores, não 
prevista na Constituição Federal e ainda existente em 
muitos estados da federação? Isso se explica pela 
deformação de caráter do político que confunde o pú-
blico com o privado, vota leis em seu favor, e só quer 
tirar vantagem da coisa pública.

É uma vergonha que um mandato de governador 
lhe dê direito a uma prebenda vitalícia. E o absurdo 
é tão enorme que, segundo levantamento do G1, no 
Mato Grosso, Iraci Araújo Moreira, que foi vice do ex-
-governador Blairo Maggi, recebe mensalmente R 
15.083,79, por ter assumido o cargo por alguns dias, 
durante as viagens internacionais de Maggi, e Maria 
Valquíria dos Santos Cruz herdou uma pensão de R$ 
15.083,79 mensais. Ela é viúva de Evaristo Roberto 
Vieira da Cruz, que foi presidente da Assembleia Le-
gislativa do Mato Grosso e ganhou direito ao benefício 
porque exerceu o cargo de governador por 16 dias.

A verdade é que a indecorosidade corrói a dignida-
de dos políticos nacionais, com raras exceções, pois 
só querem levar vantagem. Fingem-se de homens 
públicos dignos, retos, honestos, honrados e respon-
sáveis com a res pública, mas não passam, a maioria, 
de safadões, parlapatões, escroques e larápios da 
República.

Esses indecorosos homens públicos são os que 
votam as leis do país ao sabor dos seus inconfes-
sáveis interesses e sempre estão se apresentando 
como candidatos nas reeleições, inclusive para pre-
sidente do país.

O trabalhador brasileiro honesto e que não vive das 
benesses políticas, ou é atendido no SUS, ou paga 
de seu bolso plano de saúde familiar. Mas os esper-
talhões do Senado Federal não se envergonham de 
desfrutar, sem terem contribuído com um só centavo, 
de assistência médica e hospitalar integral, vitalícia 
e gratuita, inclusive para pagar serviços ocorridos no 
exterior.

Não é este o Brasil de
desigualdade que queremos

Júlio Cardoso é Bacharel 
em Direito e servidor 

federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

OPINIÃO

PRODUTOS NATURAIS
Seu Antônio  Feitosa

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685 - Cel: 98831 5664
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Coordenadoria de Imprensa 
Casa Civil 

Governo do Ceará

<<  ESPAÇO Cada Centro de Educação Infantil - CEI tem capacidade para atender até 208 crianças. 

<< PRIORIDADE o prefeito Arnon Bezerra, tem colocado a 
Educação como uma de suas grandes prioridades.
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A Bella da Semana
Nagela Barros

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)
Crie momentos especiais para demonstrar afectos. 
Desenvolva trabalhos sem pressa e primando pela 
qualidade e rigor.
Touro (21/04 - 20/05)
Não conseguirá aceitar formas de pensar ou estar. O dia 
será vivido com muito esforço e poucos resultados.
Gémeos (21/05 - 20/06)
Erradicação de obstáculos traz crescimento afectivo. Dia 
pautado por preocupações, mas encontra as melhores 
soluções.
Câncer (21/06- 21/07)
Faça um esforço para melhorar os seus comportamentos. 
Alguns amigos vão ser hoje poderosos e preciosos, deve 
pedir apoio.
Leão (22/07 - 22/08)
Combata a vontade de se isolar e dizer não a tudo. Dia 
inconclusivo no que respeita a resultados ou respostas.
Virgem (23/08- 22/09)
Os seus gestos serão retribuídos de forma insuficiente. 
Siga caminhos retos e claros, a mentira tem perna curta.
Libra (23/09 - 22/10)
Evite meter-se em confusões, fique no seu canto. Esteja 
atento a pormenores, bom dia para detalhar projectos.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Adapte-se a novas circusntâncias, uma relação pode 
melhorar. Vá à luta, não deixe que tomem o seu lugar.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Dia ímpar para expressar sentimentos. Dia de grande 
capacidade de trabalho e êxito.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Deve reflectir sobre sentimentos e caminhos de futuro. O 
seu trabalho está em apreciação, mantenha-se seguro 
e convicto.
Aquário (21/01 - 19/02)
A paixão marca o dia, deixe sentimentos crescer. Divida 
tarefas com colegas de absoluta confiança.
Peixes (20/02 - 20/03)
Será surpreendido por comportamentos ilógicos. Terá 
dificuldade em fazer-se entender e respeitar.

Nagela Barros Mais uma vez o 
Bella da Semana apresenta uma grande descoberta que vai levar 
nosso assinantes à loucura. Com apenas 23 anos, Nágela Barros é 
a mulher dos sonhos de qualquer homem. Com curvas perfeitas, 
essa morena de olhos verdes chegou ao Bella da Semana pronta 
para testar o coração dos assinantes.

Data nascimento: 06/10/1995 - Local do nascimento: Bal-
neário Camboriú - Cidade onde mora: Balneário Camboriú 
- Medidas Altura: 1.60 Quadril: 96 Cintura: 62 Busto: 94 Pés: 
35. Você estuda? R.: no momento não, mas estou me prepa-
rando para iniciar faculdade de medicina veterinária.

Quem Sobe ou Desce
O anúncio de 

que o município 
do Crato vai entrar 
na “Rota do Tu-
rismo Nacional,” 
isso quer dizer que 

Crato tem potencial turístico e 
que pode ser usado para gerar 
emprego, renda e divisas para o 
município. 

Em Crato não 
há interesse pela 
exploração racio-
nal das riquezas 
naturais que prefe-
re se engalardear-

-se só com esse anúncio mesmo. 
A cidade não está prepara e seu 
povo não tem formação para a 
indústria do turismo. 

Horóscopo português com previsões da astróloga Maya

Alta, branca tão bonita
Mas quanta dor nela existe
No dourado dos cabelos
Sua nobreza persiste
Caminha com elegância
Deixando sua fragrância
No caminho a moça triste.

Nos lábios um ar de riso
No olhar tanta tristeza
Compondo sempre o semblante
Sem ofuscar a beleza
Da rapariga tristonha
Que não vive, apenas sonha,
No seu mundo de incerteza.

Pobre princesa sofrida
Que conseguiu ser rainha
Porém vive acorrentada
Mesmo se solta caminha
Em cada canto do rosto
É visível seu desgosto
Ao transportá-lo definha.

E na sua ingenuidade.
Príncipe era encantado!
Palácio sem atração,
Castelo desmoronado,
É a causa do desgosto
Tracejado no seu rosto
No fracassado reinado.

Forro dos “bom”
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.

Nuvem transitória
Você foi nuvem bonita
Um dia me embeveceu
Mas a chuva esperada
Dessa nuvem não desceu
Tudo que eu tanto queria
Foi-se numa ventania
Dissipou-se meu querer.

A moça triste

VEJA MAIS poesias, versos e cordéis de Dalinha Catunda 
nos Blogs: 

http://cantinhodadalinha.blogspot.come
http://cordeldesaia.blogspot.com/

1- Anexo / Anexa
Errado: Seguem anexo os documentos solicitados.
Certo: Seguem anexos os documentos solicitados.
Por quê? Anexo é adjetivo e deve concordar em gênero e número 
com o substantivo a que se refere. 
Obs: Muitos gramáticos condenam a locução “em anexo”; por-
tanto, dê preferência à forma sem a preposição. 

2- “Em vez de” / “ao invés de”
Errado: Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o as-
sunto em reunião.
Certo: Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto 
em reunião.
Por quê? Em vez de é usado como substituição. Ao invés de é 
usado como oposição. Ex: Subimos, ao invés de descer.

3- “Esquecer” / “Esquecer-se de”
Errado: Eu esqueci da reunião.
Certo: Há duas formas: Eu me esqueci da reunião. ou Eu esqueci 
a reunião.
Por quê? O verbo esquecer só é usado com a preposição de (de – 
da – do) quando vier acompanhado de um pronome oblíquo (me, 
te, se, nos, vos).

4-“Faz” / “Fazem”
Errado: Fazem dois meses que trabalho nesta empresa.
Certo: Faz dois meses que trabalho nesta empresa.
Por quê? No sentido de tempo decorrido, o verbo “fazer” é impes-
soal, ou seja, só é usado no singular. Em outros sentidos, concor-
da com o sujeito. Ex: Eles fizeram um bom trabalho.

5- “Ao encontro de” / “De encontro a”
Errado: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor 
veio de encontro ao que desejavam.
Certo: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor 
veio ao encontro do que desejavam.
Por quê? “Ao encontro de” dá ideia de harmonia e “De encontro 
a” dá ideia de oposição. No exemplo acima, os diretores só po-
dem ficar satisfeitos se a atitude vier ao encontro do que desejam.

6- A par / ao par
Errado: Ele já está ao par do ocorrido.
Certo: Ele já está a par do ocorrido.
Por quê? No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. Use “ao 
par” somente para equivalência cambial. Ex: “Há muito tempo, o 
dólar e o real estiveram quase ao par.”

7- “Quite” / “quites”
Errado: O contribuinte está quites com a Receita Federal.
Certo: O contribuinte está quite com a Receita Federal.
Por quê? “Quite” deve concordar com o substantivo a que se re-
fere. 

8- “Media” / “Medeia”
Errado: Ele sempre media os debates.
Certo: Ele sempre medeia os debates.
Por quê? Há quatro verbos irregulares com final –iar: mediar, an-
siar, incendiar e odiar. Todos se conjugam como “odiar”: medeio, 
anseio, incendeio e odeio.

9- “Através” / “por meio”
Errado: Os senadores sugerem que, através de lei complementar, 
os convênios sejam firmados com os estados.
Certo: Os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, 
os convênios sejam firmados com os estados.
Por quê? Por meio significa “por intermédio”. Através de, por 
outro lado, expressa a ideia de atravessar. Ex: Olhava através da 
janela.

10- “Ao meu ver” / “A meu ver”
Errado: Ao meu ver, o evento foi um sucesso.
Certo: A meu ver, o evento foi um sucesso.
Por quê? “Ao meu ver” não existe.

Mais: Erros e acertos
na língua portuguesa
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