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Óleos e Lubrificantes

Combustíveis de Qualidade em sua Cidade

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

200 agricultores do Cariri não produzem caju por desvio 
de finalidades em recursos do Banco do Brasil de Crato

Um investimento do Go-
verno federal na ordem R$ 2.5 
milhões,  via Banco do Brasil, 
que viria beneficiar duzentos 
pequenos agricultores no mu-
nicípio do Crato e vizinhos 
com o plantio de cajueiros nas 
terras do vale e da chapada do 
Araripe, há cerca de cinquenta 
anos, teve seu curso desviado 
e entregue a um influente po-
lítico de então. Esse grupo de 
agricultores havia sido treina-
do e cadastrado para implantar 
na região a cajucultura e dina-
mizar com tecnologia e inova-
ções a produtividade e rentabi-
lidade. Não fora esse percalço 
a importante atividade estaria 
hoje no contexto da geração 
de emprego e renda para a 
economia local. Atualmente já 
existem tecnologias avançadas 

para uma cajucultura moderna 
de alto desempenho com pro-
dutividade de 30.00kg de cas-
tanha por hectare. A castanha é 
matéria-prima de alta qualida-
de e as indústrias processado-
ras de sucos e polpas.

Hoje é possível obter bons 
rendimentos com a atividade, 
usando tecnológico com o ca-
jueiro anão e práticas agrícolas 
correção de solo, adubação, 
poda, controle de doenças, en-
tre outras técnicas de pós-co-
lheita e processamento agroin-
dustrial.

Infelizmente o Cariri per-
deu seu potencial produtivo 
pela ganância dos políticos. As 
frutas do Cariri foram abun-
dantes e mas dizimadas pela 
falta de estímulo, incentivo e 
custeio.                 Pág. 03

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

TV Senado começa a operar 
em caráter experimental com 
quatro canais em Juazeiro

A TV Senado passou a 
transmitir, nesta segunda-feira 
(14), em caráter experimental, 
em Juazeiro do Norte. Esta é a 
primeira vez que o Senado Fe-
deral, por iniciativa própria, in-
terioriza o sinal de sua emissora 
no país. Outra boa notícia é que 
os canais da União podem ter 
a chamada multiprogramação, 
ou seja, junto com a TV Se-
nado, a população de Juazeiro 
do Norte ganha até outros três 
canais: um para a TV da Câma-

ra dos Deputados, outro para a 
TV da Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará e a TV da 
Prefeitura de Juazeiro.

O prefeito Arnon Bezerra, 
comemora a conquista dos qua-
tro novos canais de televisão 
e destaca o trabalho do então 
Senador Eunício Oliveira, o 
apoio do Deputado Pedro Be-
zerra, além do apoio da Prefei-
tura Municipal, contando com 
o suporte técnico relevante do 
repórter Roberto Bulhões.

Representante da TV Senado, Prefeito Arnon 
Bezerre e o chefe de gabinete Nildo Rodrigues

Roubos de veículos caem 47% em todo Ceará

Governo do Ceará investe mais de R$ 
550 milhões em obras de pavimentação

Banco do Nodes6e superou R$ 20 
bilhões de FNE aplicados em 2019

TV Senado começa a operar com 
quatro canais em Juazeiro do Norte

Mais seis escolas entram em reforma e 
requalificação em Juazeiro do Norte

Sem esse percalço o Cariri seria um
Polo Cajueiro com milhares de empregos

Entre obras em andamento e 
previstas em licitação e aguar-
dando serem licitadas, o Ceará 

contabiliza investimento supe-
rior a R$ 550 milhões em ser-
viços de pavimentação. Pág. 06

O Banco do Nordeste vai 
além de R$ 20 bilhões contra-
tados em 2019 com o Fundo 
Constitucional de Financiamen-

to do Nordeste que está distri-
buído em 410 mil operações de 
crédito que beneficiam empreen-
dimentos de toda região. Pág 06

A TV Senado passou a 
transmitir, nesta segunda-feira 
(14), em caráter experimental, 
na cidade de Juazeiro do Nor-

te. Esta é a primeira vez que o 
Senado Federal, por iniciativa 
própria, interioriza o sinal de 
sua emissora no país.  Pág 06 

O Prefeito Arnon Bezerra, 
assinou nesta sexta-feira, 11, 
as ordens de serviço do lote 3 
para reforma e ampliação de 
mais seis unidades escolares.

As escolas estão em processo 
de qualificação e reforma le-
vando assim um ambiente mais 
confortável e adequado para o 
aprendizado .          Pág. 06

Os roubos de veículo re-
gistraram uma redução de 
47%, entre janeiro e setem-
bro de 2019, se comparado ao 
mesmo período do ano passa-
do, no Ceará. Em 2018, 7.074 
veículos foram subtraídos em 
ações criminosas. Neste ano, 
esse número caiu para 3.783, 

conforme dados compilados 
pela Gerência de Estatística 
e Geoprocessamento (Geesp) 
da Superintendência de Pes-
quisa e Estratégia de Segu-
rança Pública (Supesp), órgão 
vinculado à Secretaria da Se-
gurança Pública e Defesa So-
cial. Pág. 04
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EDITORIAL

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

GAZETA DE NOTÍCIAS

A extrema bondade de 
D. João da Câmara

Parabéns
Várzea Alegre

Não acredito no senso moral de 
nossos políticos

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

Estamos aguardando, 
Presidente...

Pedro Pinto, escreveu, in “ O 
Occidente”, em 10-01-1908: “ D. 
João da Camara era a bondade em 
pessoa, e apesar de ser consagrado 
(dramaturgo,) descendente (…) da 
mais nobre estirpe (…), era dota-
do de uma modéstia de traje e de 
maneiras, que a todos encantava, 
granjeando a estima e a veneração 
dos mais altos aos mais humildes.”

São várias as cenas comoven-
tes, de extrema bondade, do ilustre 
escritor. Na “Ilustração Portugue-
sa” de 18/01/1908, Júlio Dantas, 
narra o caso enternecedor da velha 
pedinte, a quem deu todo o dinhei-
ro, que possuía.

E Mário Castrim. Na “Audá-
cia” de 2/2002, aborda, o modo 
carinhoso, como D. João da Cama-
ra, defendeu um amigo, que tinha 
sido preso, juntamente com ele.

D. João da Camara Estatueta 
de Francisco Gouveia.

Estatueta de Silva Gouveia
Mas, o episódio mais comove-

dor – para mim, – foi o das “bo-
tas”, que Adriano Xavier Cordei-
ro, diretor de: “ Novo Almanaque 
das Lembranças”, conta na edição 
de 1909:

Um aluno fora convidado para 
apresentar-se em local seleto; 
mas, suas botas, velhas, cambadas 
e rotas, não eram indicadas para 
frequentar esse meio.

Aflito, não tendo recursos para 

adquirir sapatos novos, contou, 
acobardado, ao Mestre, a desdita.

Apiedou-se D. João da Ca-
mara, e disse-lhe, que fosse, pela 
manhã, a sua casa, buscar botas 
decentes.

Na manhã seguinte, não havia 
meio de D. João da Camara se le-
vantar…

Preocupado, um dos filhos, foi 
ao quarto e perguntou-lhe, a razão 
de ainda estar deitado.

Respondeu-lhe, o pai, que não 
se preocupasse. Apenas queria re-
pousar mais um pouco.

Como a demora fosse grande, 
e perante a insistência da família, 
terminou por confessar que em-
prestara as suas botas a um aluno.

Questionado, porque não lhe 
entregara as botas novas, que pos-
suía, respondeu em voz sumida:

- “ Mas, filho!: apertam-me 
muito…Ele tem o meu pé! …”

Esta enternecedora cena, de 
extrema bondade de D. João da 
Camara, ilustra bem o carácter e a 
personalidade, deste ilustre escri-
tor, candidato ao Nobel de Litera-
tura de 1901.

D. João da Camara, autor de: “ 
Os Velhos”, é um dos nossos me-
lhores dramaturgos. Faleceu, em 
Lisboa, no ano de 1908. Era des-
cendente do conhecido navegador 
português, que descobriu a ilha da 
Madeira – João Gonçalves Zarco.

A discórdia no seio do PSL pela  
ânsia de seus políticos em viabili-
zar as suas candidaturas nas elei-
ções municipais de 2020 é o retrato 
desbotado da velha prática política 
de interrupção de mandatos, que 
a corja política, mesmo renovada, 
continua de forma indecente a des-
respeitar o eleitor.

Certa feita o jornal espanhol El 
País escreveu que ser político no 
Brasil é um grande negócio, uma 
dádiva caída do céu, visto as gran-
des recompensas de toda a ordem 
obtidas pelos políticos.

Poucos vão para a política por 
patriotismo. A maioria abraça a po-
lítica apenas para defender os seus  
solertes interesses e tirar proveito 
da coisa pública, fato que a so-
ciedade vem testemunhando com 
o rol de políticos envolvidos em 
processo de corrupção. Inclusive, 
temos hoje um ex-presidente da 
República condenado e preso por 
corrupção e lavagem de dinheiro.

O  mordaz jornalista e literato 
Nelson Rodrigues deixou  cunhado 
esta pérola, que se aplica perfeita-
mente aos nossos atuais políticos: 
“Eu me nego a acreditar que  um 

político, mesmo o mais doce políti-
co, tenha senso moral”. 

Não são confiáveis. Elegem-se 
com o sagrado propósito de defen-
der os interesses da sociedade e da 
nação, mas logo em seguida detur-
pam a sua trajetória como se não 
devesse satisfação a ninguém.   

Veja o que está ocorrendo com 
o PSL, o partido do presidente da 
República. Um caldeirão de discór-
dia. Parlamentares da sigla que de-
veriam se preocupar apenas com o 
cumprimento de mandatos, brigam 
por candidaturas ao pleito munici-
pal de 2020. 

Como se pode acreditar na se-
riedade política de nossos represen-
tantes? Eles só veem os seus inte-
resses,  esquecendo-se de trabalhar 
em prol da sociedade e da nação.  
Nem bem foram eleitos ou reeleitos 
e já se preocupam com a próxima 
eleição. Mas a culpa é do instituto 
imoral do voto obrigatório, que os 
políticos não querem revogar, res-
ponsável pela eleição e reeleição de 
políticos mequetrefes.

Por isso, replicando Nelson Ro-
drigues, eu me nego a acreditar no 
senso moral de nossos políticos.

Hoje 10 de outubro é o Dia do Município. Nes-
ta data, há quase 150 anos, o pequeno po-
voado de Várzea Alegre ganhou a categoria 
de vila e foi elevado ao status de município 
autônomo. Nascia assim uma estrela politica-
mente independente no concerto geográfico 
do Estado do Ceará.
Com território desmembrado de Lavras da 
Mangabeira e abrangendo uma considerável 
porção das terras hoje pertencentes a Cedro, 
nascia um município que teria sua consolida-
ção confirmada pela generosidade do solo e 
pela laboriosa atuação dos descendentes do 
patriarca Raimundo Duarte Bezerra, o memo-
rável Papai Raimundo.
As culturas de arroz, milho, feijão e cana de 
açúcar, aliadas à atividade pecuária, garanti-
ram aos nossos ancestrais a auto suficiência 
econômica mínima para a sustentabilidade de 
um ente federativo forte e promissor.
Com o passar do tempo, e sob o efeito nefasto 
de históricas contradições, ora impostas por 
severas estiagens, ora tangidas por cruentas 
crises institucionais, o município viu-se aba-
lado em seu crescimento. Por uma dessas 
incoerências da história, chegou, inclusive, a 
ser extinto, fato que não perdurou por muito 
tempo, haja vista a sua imediata restauração.
Reputo o fato como uma tremenda incoerên-
cia por parte das autoridades estaduais de 
então, porquanto Várzea Alegre nascera pre-
destinada à eternidade. Não tardou a crescer 
e a consolidar-se como um fortíssimo polo de 
desenvolvimento entre o Centro Sul e o Cariri.
Seu nome é um poema e ecoa com MUITA 
SONORIDADE. Sua história não destaca vul-
tos heroicos, mas é riquíssima em figuras sin-
gulares que ultrapassaram fronteiras, levando 
de Várzea Alegre a inteligência, a simplicida-
de e o humor de quem é capaz de vencer em 
outras paragens. É difícil não identificar um 
varzealegrense aí pelo mundo a fora.
Gosto de ser várzealegrense. É um amor que 
me domina desde quando adquiri uso de ra-
zão. Minha identidade com Várzea Alegre re-
monta ao século XVIII, quando tudo começou, 
e, talvez, se explica no fato de serem meus 
oito bisavós todos netos de Papai Raimundo.
Hoje, quero abraçar a minha terra, envolver-
-me em sua bandeira e cantar aos quatro ven-
tos; “Exaltemos, exaltemos/ Com fé e amor 
profundo/ O nosso torrão amado/ Patrimônio 
de papai Raimundo.”
PARABÉNS, MINHA VÁRZEA ALEGRE!!!....

Enchemo-nos de esperan-
ça quando o novo presidente 
da República anunciou que 
importaria a tecnologia agrí-
cola israelense para o nordes-
te brasileiro. Israel tem cli-
ma idêntico, inclusive com a 
mesma escassez d’água pela 
ausência de chuvas ou pouca 
chuva.

Israel também é referen-
cial pela qualidade de seus 
produtos e a alta produtivida-
de com pouca água e peque-
nas áreas de terra.

O saber e as práticas agrí-
colas israelenses talvez não 
sejam os difíceis nessa em-
preitada, mas fazer o nordes-
tino trabalhar isso sim, vai ser 
complicado, visto que como 
previu Luiz Gonzaga em sua 
canção “Vozes da Seca,” o 
cidadão está viciado a som-
bra e água fresca, e receber 
mensalmente as benesses do 
Governo.

Para esta Gazeta de Notí-
cias esse é um assunto bati-
do e recorrente, por entender 
seus editores que a preguiça 
virou cultura no meio rural.

Ideias e soluções não fal-
tam para amenizar às agruras 
das secas nordestinas, no en-
tanto há sim, uma ausência de 
compromisso das instituições 
responsáveis em por fim a 
essa triste realidade.

Em outras oportunidades 
já foi dito por esta mesma 
Gazeta de Notícias que se os 
recursos federais destinados 
aos programas de “combate” 

às secas tivessem sido literal-
mente empregados o nordeste 
brasileiro seria um pantanal 
com tantos açudes, lagoas, 
barragens, poços e cacim-
bões custeados pelo Governo 
nas mais diferentes épocas de 
secas. Esses tais programas 
foram tão mal planejados que 
todos os políticos se locu-
pletavam, do mais modesto 
vereador ao mais imponente 
senador abocanhavam seus 
percentuais nas polpudas 
verbas.

Acreditamos que o atual 
presidente Jair Messias Bol-
sonaro vem com bons propó-
sitos que, por certo, encherão 
todo o povo nordestino de es-
peranças.

Tecnologia, investimentos 
e as premissas assumidas são 
fatores associados ao escopo 
do projeto ora assumidos que 
acreditamos seja líquido e cer-
to, ou seja, não são hipóteses 
ou pressupostos.

É bem batida o velho adá-
gio popular “A Esperança é a 
ultima que morre,” o nordes-
tido tem repicado na esperan-
ça e acredita que será a última 
mesmo a morrer.

Brevemente de posse des-
ses saberes israelenses e a boa 
vontade do Governo federal os 
campos nordestinos voltarão a 
produzir mercadorias nobres 
como: tomate, feijão verde, 
acerola, hortefrutas e verduras, 
resgatar os pomares que outro-
ra abasteciam toda região e es-
tados vizinhos.

Várzea Alegre é um município da re-
gião do Cariri. Está a 91 km da cidade de 
Juazeiro do norte, a 34 de Farias Brito e 
a apenas 57 km da cidade de Iguatu. Se-
gundo o IBGE se destaca na produção de 
leite e no setor de serviços, Várzea Alegre 
está na lista dos 47 municípios mais po-
pulosos do Estado, sua área é de 835,706 
km² e o município abrange os distritos de 
Calabaça, Canindezinho, Ibicatu, Naraniu 
e Riacho Verde. São poucos os dados alu-
sivos aos primórdios da colonização de 
Várzea Alegre. Sabe-se, entretanto, que 
os pioneiros exploradores da região, em 
suas perigosas caminhadas rumo ao Ca-
riri, deitaram os olhos sobre aquele vale, 
apelidando-o logo e para sempre de Vár-
zea Alegre. 

Dados da Wikipédia
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A Associação Comercial 
do Crato e as Classes produto-
ras do Cariri, de posse de aba-
lizados estudos técnicas, há 
50 anos, levaram ao Governo 
Federal pleito no sentido de 
resgatar e dinamizar a cultu-
ra do caju na região, já que as 
terras, tanto do vale como da 
imensa chapada do Araripe, 
eram vocacionadas para o de-
senvolvimento da cajucultura 
e encontra condições ideais de 
cultivo porque o cajueiro pre-
fere solo seco e clima tropical. 
Uma árvore com 4 anos pode 
produzir de 100 a 150 kg do 
fruto por ano.

O cajueiro é uma árvore 
rústica nasce espontaneamen-
te e é nativa do nordeste do 
Brasil, tem seu melhor desen-
volvimento em regiões are-
nosas litorânea e campos do 
nordeste. É hoje disseminada 
por todas as regiões tropicais. 
O cajueiro é pouco exigente 
quanto a solos, com o tempo, 
o cajueiro se adaptou às terras 
para onde foi levado. Flores-
ceu e frutificou ano após ano, 
formando extensos cajuais.

Foi um trabalho de vul-
to, diz um ex-funcionário do 
Banco do Brasil. Uma luta 
incansável de muitos meses, 
com idas e vindas a Brasília e 
o uso de prestígio de caririen-
ses que trabalhavam nas hos-
tes do Governo federal.

Foram treinados e cadas-
trados 200 pequenos agricul-
tores para desenvolver um 
projeto e resgatar a cultura 
de caju no Cariri.  O dinheiro 
chegou à agência do Banco do 
Brasil de Crato, os agriculto-
res foram avisados, mas no 
dia seguinte chegou também 
um telegrama da direção ge-
ral suspendendo as operações 
e com a recomendação que 
esses recursos deveriam ser 
destinados a um político local  
para ser usados em finalidades 
adversas. 

A chancela desse recursos 
era a “fundo perdido”, quer 
dizer o dinheiro que o Gover-
noi repassava era sem espe-
rança de retorno, é um inves-
timento com benefício para o 
agricultor.

Referendado nesse termo o 
recurso foi desviado para um 
político local de prestígio.

E la se foram quase cin-
quenta anos, tempo necessário 
para que os cajuais crescen-
cem e frutificassem tornando 
a região um provedor de sucos 
e castanhas para as mais dife-
rentes atividades.

Essa ganância política 
pela “verba do caju” tem hoje 
como resultado a involução e 
subdesenvolvimento regional.

A importância e
valor do caju
para a região

O cajueiro é originário do 
nordeste brasileiro, sua árvo-
re tem uma copa tortuosa e de 
diferentes portes. Existem dois 
tipos: o comum e o anão.

O caju é  uma fruta saudá-
vel em nossa alimentação. For-
talece o sistema imunológico, 
sangue e ossos, protege o co-
ração e a castanhas evita doen-
ças cardiovasculares. Previne e 
combate o câncer. Deixa pele 
e cabelo mais jovens e boni-
tos. Dá mais energia para fazer 
exercícios.

O cajueiro encontra condi-
ções ideais de cultivo no Nor-
deste. Prefere solo seco deven-
do seu plantio ser realizado na 
estação chuvosa. Prefere clima 
tropical e subtropical.Os frutos 
amadurecem de setembro a ja-
neiro.

Os indígenas, habitantes do 
nordeste, já conheciam o caju 
e faziam dele um de seus mais 
completos e importantes ali-
mentos.

Deve-se, inclusive, aos in-
dígenas o seu nome: a palavra 
acaiu, de origem tupi, quer di-
zer “noz que se produz”.

Ficaram conhecidas como 
as ‘guerras do caju” as lutas 
pelo domínio temporário dos 
cajuais, travadas entre as tribos 
indígenas que corriam ao inte-
rior na época da frutificação do 
caju e aquelas que viviam no 
litoral.

Foi assim, através das cas-
tanhas levadas pelas mãos dos 
indígenas que iam e vinham 
pelas terras do Brasil, que a 
fruta se espalhou por vastas 
regiões do interior seco e árido 
nordestino. Quando, no século 
das grandes navegações, aqui 
chegaram os primeiros euro-
peus, encontraram uma terra 
promissora de gentes e frutos 
exóticos, que se confundia com 
a visão do paraíso terrestre, 
onde o cajueiro era a verdadei-
ra árvore proibida.

Os cajueiros começaram a 

crescer com profusão em ter-
renos secos e pedregosos onde 
antes não havia nada, tendo 
sido incorporados completa-
mente na vida e na economia 
locais.

Mais recente as árvores de 
caiu foram sendo substituídas, 
primeiro, por plantações de 
cana-de-açúcar e, depois, por 
casas e edifícios luxuosos à 
beira-mar. Por muitos anos as 
possibilidades de exploração 
econômica rentável do caju fo-
ram desconsideradas nas terras 
brasileiras.

Ainda assim, o Brasil é 
um importante produtor e ex-
portador da castanha-de-caju, 
destacando-se os estados do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte. De maneira geral, a 
cajucultura é, hoje, uma ativi-
dade de grande relevância só-
cioeconômica para o nordeste 
do país.

Os indígenas, no entan-
to, sabiam desde sempre que 
a melhor forma de aproveitar 
como alimento essa amêndoa 
abrigada na castanha do caju 
era torrando-a ao fogo. Assim, 
sua casca e o forte óleo que 
desprende são consumidos. 
A castanha-de-caju, como é 
conhecida pelos brasileiros, 
transformou-se em especiaria 
cara e de luxo muito utilizada 
salgada, como tira-gosto, e na-
tural, na produção de doces e 
confeitos.

Além disso, da amêndoa da 
castanha-de-caiu – rica em pro-
teínas, calorias, lipídios, car-
boidratos, fósforo e ferro.

No Brasil, os usos culiná-
rios do caju e de sua castanha 
se multiplicam.

Da amêndoa torrada é cos-
tume fazer-se uma farinha mui-
to especial que é misturada com 
farinha de mandioca, adoçada e 
vendida em pequenos cones de 
papel: guloseima de crianças. 
Essa mistura é, também, mui-
to apreciada para ser degustada 
após a adição de suco de caju 
ou água, a gosto. 

A parte que é extraído o 
suco refrescante contém vita-

mina C além de incontáveis 
usos e, embora alcance pouco 
valor no mercado externo, é 
muito apreciada no Brasil.

O caju pode ser consumido 
como fruta fresca, sob os pés 
carregados. Em especial para 
aqueles que não se furtam de 
beber uma boa aguardente de 
cana, sendo consumido aos pe-
daços ou por inteiro, entre um 
gole e outro.

O caju serve ainda de maté-
ria-prima para inúmeros sucos, 
refrescos e cajuadas, quando ao 
suco adoçado, adiciona-se água 
ou leite. A cajuína, bastante 
apreciada e consumida gelada, 
é o suco filtrado, engarrafado e 
cozido em banho-maria. Esse 
suco, depois de filtrado e cozi-
do, quando misturado com ál-
cool transforma-se na jeropiga, 
um vinho de caju. 

A doçaria nordestina é pró-
diga em receitas que levam 
a fruta, uma boa maneira de 
conservá-la para os tempos de 
entressafra. Assim, o caju cos-
tuma ser transformado em do-
ces de todo tipo, na forma de 
sorvetes, gelados, compotas’ 
passas ou ameixas de caju, em 
calda ou fruta cristalizada.

As árvores que dão o caju, 
essa saborosa, generosa fruta, 
em suas variadas espécies, po-
dem durar até mais de 50 anos 
e se apresentar com caracterís-
ticas bastante diversas.

Como já foi dito é muito 
rico em vitamina C e contém 
ainda, em quantidades meno-
res, vitaminas A e B.

Além de ser consumido ao 
natural, o cajú pode ser prepa-
rado em forma sorvetes, doces 
em calda ou pasta, licores, vi-
nhos, xaropes e vinagres. 

O caju é muito rico em vi-
tamina C e contém ainda, em 
quantidades menores vitamina 
A e complexo B.

Com a ganâcia e o mal ca-
ratismo político o Cariri perde 
e vem tornando-se uma região 
assolada pela pobreza e com 
sua produção agrícola estaga-
nada.

200 agricultores não produzem caju 
por desvio de finalidades em recursos 
do Banco do Brasil de Crato

Por Luiz José dos Santos
Pesquisa e texto.

As fotos são
meramente ilustrativas

<< IMPORTAÇÃO os produtos derivados do caju chegam ao Cariri vindo de Fortaleza ou do 
Piaui. - Cada caju chega a valer R$ 1,00 e nem sempre é de boa qualidade

Lula não é culto, no sentido mais comum do que é isto 
de ser culto.
Lula comete erros de linguagem ao falar, erros que os 
adversários não perdoam porque para muitos conhe-
cer Camões, Rui Barbosa e os grandes escritores é 
mais importante do que perceber a alma popular, so-
frer com o povo e alegrar-se com o povo. 
Lula não é culto como são cultas algumas pessoas que 
viajam ao Exterior e que ficam aborrecidas quando são 
indagadas a respeito do brasileiro mais conhecido fora 
do Brasil.
Lula não é culto mas apoiou a cultura. Poucos presi-
dentes fizeram pela cultura e pela educação o que Lula 
fez.
Milhares de escolas foram edificadas em todo o territó-
rio nacional, nos governos de Lula.
Nos dois mandatos de Lula, centenas de bibliotecas, 
localizadas em pequenas cidades, receberam doação 
de livros.
Os prefeitos das cidades, onde este artigo for publica-
do, podem dar testemunho sobre este fato.
Lula fez jus ao vaticínio de Castro Alves:
Oh! Bendito o que semeia
Livros, livros à mão cheia
E manda o povo pensar! 
O livro, caindo n”alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar!
Lula semeou livros. Lula tudo fez para que a população 
brasileira tivesse mais cultura do que ele.
Lula, de metalúrgico foi a Presidente. Isto não é ape-
nas uma glória para ele. Isso é uma glória para o Brasil.
Bendito é o país que escolhe, pelo voto direto e secre-
to, um operário para a mais alta função da República. 
Jorge Ben Jor tem razão por se orgulhar do Brasil  – 
Moro num país tropical
Abençoado por Deus
E bonito por natureza.
Nenhum significado teria a publicação deste artigo, se 
Lula estivesse em Brasília, no Palácio Presidencial.
O que não falta, neste mundo, são os bajuladores. Ja-
mais gostaria de integrar esse tipo de gente.
Justamente porque Lula está preso – um preso políti-
co – é que me sinto muito à vontade para exaltar seu 
valor, mesmo Lula não sabendo que um juiz capixaba 
solidarizou-se com ele.
Quisera que Lula se lembrasse que também Tiraden-
tes esteve preso. Sua sorte é melhor do que a do maior 
herói brasileiro. Tiradentes foi enforcado, Lula está 
vivo.

OPINIÃO

Lula não é a cultura

João Baptista Herkenhoff, Juiz 
aposentado (ES) e escritor. 

Acaba de publicar: “A Fé e os 
Direitos Humanos”

E-mail: jbpherkenhoff@gmail.com
Site: www.palestrantededireito.

com.br

NOTA DA REDAÇÃO:
Na reportagem ao lado, sobre a não proliferação da cajucultura 
no Cariri e que é posto a responsabilidade ou o pesar sobre um 
“senhor” político do Crato, onde essa Redação propositadamente  
omitiu o seu nome, não se sabe bem se por uma questão de ética 
ou mesmo para poupar a família de um desnecessário constran-
gimento. 
Por quase cinquenta anos o assunto ficou guardado sob sete cha-
ves, tanto pelo próprio Banco do Brasil,  como pelos funcionários 
(por dever de ofício) e até os prejudicados agricultures mantive-
ram-se calados. Acharam eles que era uma esmola grande demais 
para ser verdade.
Hojé são sentido os efeitos pela malversação dessa benesse. O 
Crato e o Cariri, cujas terras são vocacionadas para as mais dife-
rentes variedades de frutas, inclusive as exóticas, se ressente pela 
ausência de frutas, legumes e verduras, sendo um fiel importador 
de produtos de Pernambuco e da Bahia. O caju, como reflete a 
reportagem, é um composto de pedúculo e castanha de grande 
valor, principalmente pela escassez em toda região.
Foi o legado deixado pelo “eminente” político de então que, qua-
se meio século depois, é sentido pelo povo, pela economia e pelo 
social, com a falta de emprego e renda. “Emprego e renda” são 
duas palavras usuais nos discursos e promessas políticas. 
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CÂMARA DE JUAZEIRO DO NORTE É DESTAQUE POSITIVO 
NO RANKING DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Transparência e compromisso 
têm sido assuntos levados a sério na 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. 
As ações do Poder Legislativo vêm ga-
nhando destaque e recebendo o reco-
nhecimento da população e dos órgãos 
de fiscalização e controle.

A economia realizada a cada mês 
mostra o compromisso com a gestão do di-
nheiro público. Já são mais de R$ 2 milhões 
economizados até o mês de setembro, e 
isso é “sinônimo de gestão e zelo com o 
dinheiro público”, destaca o presidente da 

Casa, Darlan Lobo. Esses recursos, de acor-
do com ele, além de custear o restante que 
falta da obra do novo prédio da Câmara, o 
que sobrar retornará para a população em 
obras e serviços públicos.

A transparência do legislativo local, 
também se destaca através do site da câ-
mara, que está entre os mais bem avaliados 
do Ceará por mais um ano, de acordo com 
os dados do ranking do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Os resultados do Índice de 
Transparência Municipal (ITM), referente ao 
ano de 2018 foram apresentados no site do 

TCE, no último dia 25 de setembro.
Dos 184 municípios do Ceará, a 

Casa Legislativa de Juazeiro do Norte al-
cançou a nota 9,25 figurando entre os 30 
melhores avaliados, aparecendo com a ter-
ceira melhor nota de classificação, estando 
à frente, inclusive, do site da Prefeitura do 
município, que alcançou a nota 8,00 na 
classificação entre as prefeituras cearenses.

Para o Presidente Darlan Lobo 
(MDB), fica um legado positivo de gestão, 
caracterizado pela honestidade e ampla 
participação do povo e dos vereadores: “É 

uma alegria estar entre os sites mais bem 
avaliados do Ceará por mais um ano, con-
tinuaremos prezando pela lisura e trans-
parência na gestão desta Casa, e nosso 
objetivo principal é continuar avançando 
sempre”, afirmou o parlamentar.

O site tem servido como principal 
ferramenta de transparência e vem sendo 
alimentado diariamente com todas as infor-
mações necessárias para prestação de con-
tas aos órgãos fiscalizadores, assim como 
deixar bem informado os cidadãos sobre o 
trabalho desenvolvido pelos parlamentares.

PODER LEGISLATIVO DE 
JUAZEIRO DO NORTE

TRANSMISSÕES AO VIVO

SESSÕES ORDINÁRIAS

ÀS 15H
TERÇAS E QUINTAS

camarajuazeiro.ce.gov.br CÂMARAMUNICIPALDEJUAZEIRODONORTE

ouvidoria@camarajuazeiro.ce.gov.brCAMARAJUAZEIRODONORTE

Os roubos de veículo re-
gistraram uma redução de 
47%, entre janeiro e setem-
bro de 2019, se comparado ao 
mesmo período do ano passa-
do, no Ceará. Em 2018, 7.074 
veículos foram subtraídos 
em ações criminosas. Neste 
ano, esse número caiu para 
3.783, conforme dados com-
pilados pela Gerência de Es-
tatística e Geoprocessamento 
(Geesp) da Superintendência 
de Pesquisa e Estratégia de 
Segurança Pública (Supesp), 
órgão vinculado à Secretaria 
da Segurança Pública e De-
fesa Social (SSPDS). Se for 
considerado apenas o mês de 
setembro, houve diminuição 
de 49%. No mês passado, 356 
veículos foram roubados no 
Estado, enquanto no mesmo 
período de 2018, aconteceram 
699 crimes desse tipo.

Neste ano de 2019, a recu-
peração corresponde a 77% se 
comparada ao número de car-
ros e motocicletas roubados/
furtados. De 7.050 veículos 

subtraídos em ações crimino-
sas, neste ano, 5.442 foram 
recuperados pelas forças de 
segurança.

Para o secretário André 
Costa, os progressos nas esta-
tísticas criminais servem como 
um termômetro para avaliar as 
estratégias traçadas pelas for-
ças de segurança. “Nós perce-
bemos, pelos números, que o 
Ceará está no caminho certo. 
Falando dos roubos em geral, 
os Crimes Violentos Contra o 
Patrimônio, vêm com uma re-
dução de 20% no acumulado 
do ano, em todas as regiões 
do Estado. Quero destacar, por 
exemplo, um número que é 
muito preciso, que são os rou-
bos de veículos. Isso porque 
todas as pessoas, que têm o seu 
veículo roubado, registram na 
Polícia Civil. E pela primeira 
vez, nesse mês de setembro, 
o Ceará conseguiu fechar um 
mês em um patamar abaixo 
dos 400 roubos. Para se ter 
uma ideia, em 2017, tínhamos 
meses com quase 1.200 veícu-
los roubados. Então, estamos 
com vários indicadores positi-
vos, mas sabemos que precisa-
mos avançar mais”, disse.

Os demais meses também 
registraram queda nos núme-

ros. Agosto, por exemplo, caiu 
de 637 para 417, correspon-
dendo à redução de 35%. Em 
julho, a redução foi de 42%, 
caindo de 696 para 401 rou-
bos de veículos. Em junho, a 
diminuição foi de 41%, indo 
de 768 para 454. Em maio, 
foram 50% a menos, passando 
de 860 para 429. Em seguida, 
vem o mês de abril, que passou 
de 816 casos para 442, o que 
corresponde a uma redução 
de 46%. A retração aconteceu 
também em março, quando os 
913 roubos de carros em 2018 
caíram para 472 neste ano, 
correspondendo a uma redu-
ção de 48%. Em fevereiro, a 
queda foi de 49%, indo de 794 
para 405. Por último, janeiro, 
que registrou a maior queda 
percentual em um mês, com 
54% de diminuição, saindo de 
891 para 407 casos.

Crimes Violentos
contra o Patrimônio
Os Crimes Violentos contra 

o Patrimônio (CVP) chegaram 
ao 28° mês de redução consecu-
tiva no Estado. No acumulado 
de janeiro a setembro de 2019, 
a redução CVP 1, que abrange 
roubos a pessoa, de documen-
tos e outros, é de 19,8%. Foram 

40.950 ocorrências 
desse tipo regis-
tradas, em 2018, 
contra 32.825, em 
2019. No total, são 
8.125 roubos a me-
nos do que no ano 
passado.

Ainda no acu-
mulado, todas as 
regiões do Ceará 
registraram resul-
tados positivos. A 
maior queda per-
centual foi no Inte-
rior Norte, com me-
nos 30% de casos, 
indo de 3.702 para 
2.590. Em seguida, 

Roubos de veículos caem 47% em todo o Ceará no ano de 2019

vem o Interior Sul, com que-
da de 28,8%, indo 3.221 para 
2.292. Depois, vem a Região 
Metropolitana de Fortaleza, 
com 24,2% de redução, dimi-
nuindo de 6.935 para 5.256. 
Por último, vem Fortaleza com 
redução de 16,3%, passando 
de 27.092, nos nove meses de 
2018, para 22.687, no mesmo 
período deste ano. Só em se-
tembro último, o Estado redu-
ziu em 14,4% o CVP 1, com 
581 ocorrências a menos se 
comparado ao ano passado. 
Foram 4.025 ocorrências, no 
nono mês do ano passado, con-

tra 3.444, no mesmo período de 
2019.

No CVP 2, que abrange 
roubo de carga, com restrição 
de liberdade da vítima, a re-
sidência, de veículos e contra 
instituições financeiras, a redu-
ção foi ainda maior em 2019. 
Os nove meses contabilizaram 
uma queda de 46,2%, com 
8.206 ocorrências no ano pas-
sado, contra 4.418, no mesmo 
período de 2019. No total, são 
3.788 crimes a menos.

A maior redução percentu-
al, no acumulado dos nove pri-
meiros meses de 2019, foi na 

Região Metropolitana, com re-
dução de 49,8%: 2.125 (2018) 
e 1.067 (2019). Em seguida, 
vem Fortaleza, com 48% de 
queda: 4.334 (2018) e 2.252 
(2019). Depois vem o Interior 
Sul, com 38,4% de diminui-
ção: 729 (2018) e 449 (2019). 
Por último, o Interior Norte, 
com retração de 36,1%: 1.018 
(2018) e 650 (2019). Só em se-
tembro, foram 396 ocorrências 
a menos no Ceará, se compa-
rado com o mesmo período do 
ano passado. Isso corresponde 
à queda de 49,4% nos crimes, 
passando de 801 para 405.

<< AÇÃO imediata da Polícia Militar tem inibido as ações dos ladrões de carro

Coordenadoria de 
Comunicação / Casa Civil 

Governo do Ceará
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Aline Maria
Tenha disposição para ver as coisas pelo lado 
bom e esperar sempre uma solução favorável, 

mesmo nas situações mais difíceis.
Observe a rientação do pensamento e 

a afirmação de que Deus escolheu a 
constituição do mundo em que vivemos, 
com suas alegrias e seus sofrimentos, o 
que permite, entre os diversos mundos 

imagináveis, a conciliação entre o
máximo de bem e o mínimo de mal.”

Cotidiano ...
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Entre obras em andamen-
to e previstas (a iniciar, em 
licitação e aguardando serem 
licitadas), o Ceará contabili-
za investimento superior a R$ 
550 milhões em serviços de 
pavimentação. O montante se 
refere à implantação de 602,36 
km de asfalto em estradas que 
não eram pavimentadas e em 
novos contornos nas diversas 
regiões do Estado.

Os serviços abrangem 34 
trechos. Eles são executados 
pelo Governo do Ceará, atra-
vés da Superintendência de 
Obras Públicas (SOP), como 
parte do programa Ceará de 
Ponta a Ponta, e contam com 
investimentos do Tesouro do 
Estado e do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID).

“As obras de pavimentação 
facilitam o ecoamento da pro-
dução local e regional, efetua 

a ligação dos polos de desen-
volvimentos circunvizinhos, 
além do acesso à população 
interiorana a saúde, a educação 
e o entretenimento em polos 
de desenvolvimento superio-
res, bem como o deslocamento 
dos usuários com tranquilidade 
e segurança viária durante todo 
o percurso”, ressalta o gerente 
de obras rodoviárias da SOP, 
Quirino Ponte.

As obras beneficiam mais 
de 25 municípios, como Sobral, 
Beberibe, Aracati, Itapipoca, 
Quixadá, Irauçuba, Juazeiro do 

Governo do Ceará investe mais de R$ 550 
milhões em obras de pavimentação

Norte e Russas. Com a conclu-
são dos trabalhos, a população 
poderá contar com acessos em 
melhores condições de tráfego, 
o que resulta em mais facili-
dade de deslocamento, favo-
recendo negócios e também o 
acesso mais rápido aos serviços 
de saúde e educação.

Entre os trechos já em 
obras, estão a Perimetral de 
Sobral; o Contorno de Farias 
Brito; a CE-351, de Quiteria-
nópolis a Parambu; e a CE-
497, entre Itapeim e Boqueirão 
do Cesário, em Beberibe.

AS OBRAS  beneficiam mais de 25 municípios no norte e sul do Estado

Coordenadoria de 
Comunicação Casa Civil 

Governo do Ceará

O Banco do Nordeste aca-
ba de superar a marca de R$ 
20 bilhões contratados em 
2019 com o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). O montante 
está distribuído em 410 mil 
operações de crédito que be-
neficiam empreendimentos de 
todo o Nordeste e norte de Mi-
nas Gerais e Espírito Santo.

Os setores da economia 
que mais impulsionaram as 
contratações foram comércio, 
serviços, e infraestrutura. Dos 
R$ 20 bilhões contratados, 
destaca-se o crédito tomado 
por micro e pequenos empre-
sas e por produtores rurais. 
As MPES já buscaram R$ 2,5 
bilhões em 2019.

Já os beneficiários do Pro-
grama Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), incluindo os atendi-
dos pelo programa de micro-
crédito rural do BNB, o Agro-
amigo, e somados aos mini e 
pequenos produtores rurais, 
receberam até o momento R$ 

3,2 bilhões dos recursos do 
FNE deste ano.

Mais de R$ 11 bilhões, 
equivalentes a 55% do volume 
global aplicado, foram dire-
cionados para zonas do Semiá-
rido nordestino, reforçando os 
objetivos estratégicos do Ban-
co do Nordeste de estímulo ao 
desenvolvimento regional e em 
consonância com as diretrizes 
do Fundo Constitucional.

“Os resultados demons-
tram a força da economia nos 
11 Estados onde o Banco atua. 
O orçamento do FNE para 
2019 é de R$ 27,7 bilhões e 
trabalhamos para aplicá-lo 
integralmente, contribuindo 
para gerar emprego e renda 
em toda a nossa área de atua-
ção”, afirmou o presidente da 
instituição, Romildo Rolim.

Com apenas 8% da rede 
bancária - 292 agências -, o 
Banco do Nordeste é líder em 
financiamentos na sua área de 
atuação. Responde por 69,2% 
da totalidade dos financia-
mentos ofertados e por 62,2% 
dos financiamentos de longo 
prazo, além de ser o maior na 
oferta de financiamentos ru-
rais, respondendo por 54,8% 
do crédito ao setor.

Ceará
No Estado do Ceará, so-

mente em 2019, o Banco do 
Nordeste já aplicou R$ 3,5 
bilhões com recursos do FNE, 
por meio de 54 mil contratos 
de crédito. O valor supera em 
13% o registrado até o mesmo 
período do último ano. Para 
empreendimentos da região se-
miárida cearense foi destinado 
cerca de R$ 1,8 bilhão. Tam-
bém no Estado os setores que 
mais alavancaram o crédito 
foram comércio e serviços, se-
guidos da indústria e pecuária.

Banco do Nordeste supera R$ 20 
bilhões de FNE aplicados em 2019

<< ROMILDO ROLIM presidente 
do BNB está animado com as con-
quistas para o desenvolvimento do 
nordeste

Imprensa do 
Banco do Nordeste

FOTO: ILUSTRAÇÃO

A TV Senado passou a 
transmitir, nesta segunda-feira 
(14), em caráter experimental, 
na cidade de Juazeiro do Norte 
(CE). Esta é a primeira vez que 
o Senado Federal, por iniciati-
va própria, interioriza o sinal 
de sua emissora no país. Outra 
boa notícia é que os canais da 
União podem ter a chamada 
multiprogramação, ou seja, 
junto com a TV Senado, a po-
pulação de Juazeiro do Norte 
ganha até outros três canais: 
um para a TV da Câmara dos 
Deputados, outro para a TV da 
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Ceará e a TV da Prefei-
tura de Juazeiro do Norte.

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, come-
mora a conquista dos quatro 
novos canais de televisão para 
todo Cariri, e destaca o traba-
lho do então Senador Eunício 
Oliveira, o apoio do Deputado 
Pedro Bezerra, além do apoio 
da Prefeitura, contando com 
o suporte técnico relevante do 
repórter Roberto Bulhões.

Graças a um acordo de co-
operação técnica, o Senado Fe-
deral adquiriu os equipamentos 
de transmissão e a Prefeitura 
Municipal responsabilizou-se 
pelo custeio da estação radio-

difusora, em troca de um canal 
de TV digital em sinal aberto 
24 horas para a municipalida-
de. Para Juazeiro do Norte, as 
possibilidades de programação 
são inúmeras, principalmen-
te na prestação de serviço, na 
informação jornalística e na 
divulgação das manifestações 
culturais desta região impor-
tante do estado do Ceará.

A TV Senado foi criada há 
zsão Velha e Caririaçu, atingin-
do uma população potencial 
próxima de 600 mil habitantes.

Projeção regional
O Prefeito Arnon Bezerra 

esteve em Brasília, no final de 
2017, para tratar da conquis-
ta da emissora e destacou o 
apoio irrestrito da vinda da TV 
Senado para Juazeiro do Nor-

te, com abrangência regional, 
determinante no processo de 
divulgação da cultura e desen-
volvimento do Cariri. O Chefe 
do Executivo ainda destacou 
a importância cultural do Ju-
azeiro do Norte e região para 
o mundo, com sua riqueza pe-
culiar e que poderá gerar ma-
térias até nacionalmente, para 
serem apresentadas na grade 
de grande qualidade.

SERVIÇOS:
TV Senado: Canal 20.1
TV Câmara dos Deputados: 
Canal 20.2
TV Assembleia (ainda não dis-
ponível): Canal 20.3
TV da Prefeitura Municipal 
(ainda não disponível): 20.4

TV Senado começa a operar em caráter 
experimental com quatro canais, em Juazeiro 
Assessoria de Comunicação 

Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

<< CARIRI  - A TV Senado deve chegar a quatro municípios Juazeiro do 
Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha e Caririaçu,

O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, assinou 
nesta sexta-feira, 11, as ordens 
de serviço do lote 3 para refor-
ma e ampliação de mais seis 
unidades escolares. Arnon e a 
secretária de Educação, Maria 
Loureto, visitaram às escolas 
que serão reformadas.

A Secretaria de Educação 
de Juazeiro  está com todas es-
clas do município em processo 
de qualificação e reforma le-
vando assim um ambiente mais 
confortável e adequado para o 
aprendizado dos alunos.

A secretária Loureto tem 
avançado no que diz respeito 
ao aprendizagem e comodida-
de dos alunos, principalmente 
agora com a rede escolar em 
reforma. “Com o apoio do 

Prefeito iremos avançar cada 
vez mais, com as salas clima-
tizadas as escolas se tornam 
ainda mais confortáveis ecom 
um bom funcionamento”, dis-
se Loreto.

 A visita contou com a pre-
sença de secretários munici-
pais e vereadores, além dos 
responsáveis pelas obras de 
reforma em andamento.

Diretores escolares, coor-

Mais seis escolas em obras com reforma e ampliação 
denadores, professores, 
pais e servidores, e mo-
radores da comunidade 
do bairro Novo Juazeiro, 
estiveram presentes a visi-
ta do prefeito Arnon e sua 
comitiva. O Prefeito des-
tacou  sua preocupação 
com a qualidade do ensino 
e ressaltou a necessidade 
de dar melhores condições 
aos alunos, principalmen-
te no que se refere a par-
te pedagógica. Segundo 

o gestor, tem sido importante 
todo o trabalho de avaliação e 
qualificação que tem sido feita, 
principalmente com a parceria 
da Fundação Lemann.

No caso das reformas, Ar-
non disse que diversos pro-
blemas foram enfrentados, do 
ponto de vista burocrático, e 
estão sendo vencidos para que 
os trabalhos possam avançar 
na melhoria das escolas. 

<< ARNON e secretários visitam escolas em 
reformas e requalificação

Imprensa Prefeitura de
Juazeiro do Norte

Quando você sabe falar os amigos escutam.
Leia o jornal

GAZETA DE NOTÍCIAS
Um jornal de debates e questionamentos
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A Bella da Semana
Rute Rocha

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)
Mostre o que sente ainda que o faça com excessos. Algumas 
intenções podem ser mal interpretadas por isso seja muito 
claro.
Touro (21/04 - 20/05)
Pode sentir-se cansado da sua situação atual. Os seus 
conhecimentos e experiência levam a resultados positivos
Gémeos (21/05 - 20/06)
Uma relação evolui de forma segura. Seja benevolente nas 
relações laborais, é preciso tempo para obter resultados.
Câncer 21/06- 21/07)
Pode falar sem receios sobre a forma como vê o futuro. Terá 
bons resultados porque está muito seguro e eficaz.
Leão (22/07 - 22/08)
Deixe o romance acontecer sem colocar entraves. Podem 
assumir novas responsabilidades por inteiro ou partilhadas.
Virgem (23/08- 22/09)
Dê toda a atenção a quem está próximo de si. Aceite críticas, 
hoje pode melhorar muito as suas actuações.
Libra (23/09 - 22/10)
Vai ficar confuso com atitudes e comportamentos instáveis. 
Não invente , faça trabalhos segundo parâmetros acordados.
Escorpião (23/10 - 21/11)
A tendência é para não resistir a amores ocasionais. Tome 
cuidado com a vida económica, não confie em ninguém.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Atue com calma, uma relação tem de amadurecer. A vida 
profissional não está em bons dias, não assuma novos 
compromissos.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Tende tudo a correr bem mas evite exuberâncias. Algumas 
restrições económicas são convenientes para prevenção.
Aquário (21/01 - 19/02)
Deixe que os sentimentos fluam livre e intensamente. Hoje 
tudo corre bem mesmo que seja por inspiração de última 
hora.
Peixes (20/02 - 20/03)
Uma situação tensa transtorna o seu dia. Resultados 
inconclusivos ou contrários às suas expetativas.

Rute Rocha Prepare-se para ver a temperatura subir! Com 
apenas 21 aninhos, Rute Rocha é a última descoberta do Bella 
da Semana. A novinha cursa enfermagem e pretende fazer facul-
dade de medicina em breve. Quem não adoraria ser cuidado por 
uma loira dessas? Super ousada, Rute (que se considera uma an-
jinha) se entregou às nossas lentes exalando sensualidade - para 
ela: “entre quatro paredes vale tudo”. Já adiantamos que a gata é 
ciumenta e adora um papo baixinho no ouvido...
Nascimento: 09/11/1997 / Cidade onde mora: Florianópolis, SC / 
Signo: Escorpião / Altura: 1.59 / Quadril: 72 / Cintura: 38 / 
Busto: 83 / Pés: 35.  VEJA MAIS FOTOS de Rute Rocha no site:    
>   https://www.belladasemana.com.br/pt-br

Quem Sobe ou Desce
O deputado es-

tadual Fernando 
Santana que está 
voltado em solu-
cionar os proble-
mas e os pleitos 

do Cariri. Fernando Santana é 
um político presente em todas as 
ocasiões e eventos da Região. É 
um representante a altura.

O deputado fe-
deral José  Nobre 
Guimarães que 
despenca no con-
ceito do caririen-
se. Muito bla-bla-

-bla e nada conseguiu com suas 
promessas, mesmo quando seu 
partido estava na Presidência da 
República.

Veja mais poesias de Dalinha Catunda
https://cantinhodadalinha.blogspot.com/

https://cordeldesaia.blogspot.com/
No facebook: dalinha catunda

Foi fazendo caridade
Acolhendo cada irmão
Que seu nome correu chão
Irmã Dulce era bondade
Sua força de vontade
Era firme ao abraçar
Viveu para amenizar
Do pobre sua agonia
O ANJO BOM DA BAHIA
HOJE É SANTA NO ALTAR

Você foi ar de esperança.
Brisa a me acariciar
Foi promessa de bonança
Ao começar a soprar.
Você foi vento ladino
Que chegou feito menino
E consegui me assanhar.

Eu entrei em parafuso
No meio da ventania
Cada lufada um suspiro
O vento forte trazia
Assim eu virei criança
Abri os braços pra dança
Nas rajadas da alegria.

Porém veio o vendaval
Em sopros de tempestade
Arrastou o que era sonho
Arrancou a felicidade
No funil do furacão
Lá se foi meu coração
E eu fique pela metade.

1
O descarte irresponsável
Da pilha e da bateria
Envenena rio e solo
E o bom senso repudia
Animais e vegetais
Sofrem agruras iguais
É o planeta em agonia.
2
Bateria e pilha tem
Em sua composição
O chumbo, zinco e mercúrio
Que metal pesados são
E podem danos causar
É hora de reciclar
Não há melhor solução.
3
Os artigos reciclados
Dão vida a novos frutos
Eles viram pigmentos
Ornando novos redutos
Os pisos, vidros e tintas
Ganham cores bem distintas
Em renovados produtos.
4
É obrigação de todos
Cuidar do meio ambiente
E que a nova geração
Seja bem mais consciente
Pois tem mais informação
E sabe que a prevenção
É necessária e urgente.

O anjo bom da Bahia
hoje é santa no altar

Dançando num pé de vento

Pilhas e baterias

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.
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, concorda 
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. 
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 ou-
tro lado, expressa a ideia de atravessar. 
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.

A Língua Portuguesa e suas 
complicações

Anotou  a placa
A loura chega correndo em casa e grita:
– Papai! Vi dois ladrões roubando nosso carro!
– Você é capaz de reconhecê-los? –  pergunta o pai.
– Não – respondeu ela –, mas anotei a placa!

Um par de asa
Uma mulher chega das compras e vê uma multidão em frente ao 
seu prédio. Curiosa, pergunta o que está acontecendo e alguém diz 
que um maluco quer pular do último andar. Ela olha para cima, vê 
que é seu marido e grita:
– Meu bem, não pule! Eu te coloquei um par de chifres, não um 
par de asas.

HUMOR

CONHECER
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