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Óleos e Lubrificantes

Combustíveis de Qualidade em sua Cidade

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

Mauro Halfeld explica que 
a nova modalidade de financia-
mento da Caixa com IPCA tem 
juros realmente baixos. Neste 

Mario Sergio Cortella lem-
bra que alguns, em nome da 
construção da paz, querem edi-
ficar a brutalidade, e aquilo que 
é elegido com violência, assim 

Se a fonte não for pacífica, não
haverá paz política

precisa ser sustentado. Mas ele 
destaca que ‘ditadura de qual-
quer viés só fica em pé com 
uma exclusão’. Sobre as pala-
vras de Eduardo Bolsonaro.

caso, destaca ele, ‘vale todo o 
esforço’ para sair do aluguel e 
comprar a casa própria finan-
ciada.

Quando vale a pena sair do aluguel 
e financiar o imóvel próprio?

Camilo entrega 67 novas ambulâncias para 
ampliação e expansão do SAMU no Ceará

O governador Camilo San-
tana e o secretário da Saúde do 
Ceará, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues Sobrinho (Dr. Ca-
beto), entregaram 49 ambulân-
cias nessa terça-feira (29), às 8 
horas, no bairro Moura Brasil, 
em Fortaleza. Os veículos são 
para ampliação e expansão 
da frota do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192 Ceará). Até de-
zembro deste ano, serão en-
tregues mais 18 ambulâncias, 
totalizando 67 veículos, sendo 
60 Unidades de Suporte Bási-
co (USB) e sete Unidades de 
Suporte Avançado (USA, UTI 
móvel).                      Pag. 05

Entregues 49 ambulâncias para os principais 
municipios do Ceará e Capital

Governo do Ceará já recuperou quase 400 km 
das rodovias estaduais danificadas pelas chuvas

As obras do Programa de 
Recuperação das Estradas ce-
arenses seguem em ritmo ace-
lerado. Dos 1.732 quilômetros 
previstos no pacote de inter-
venções, 391,48 quilômetros 
já tiveram seus trabalhos de 
recuperação asfáltica concluí-
dos, dos quais 232,34 km es-
tão sendo sinalizados e 97,48 
km aguardam a colocação dos 

informativos. A notícia foi re-
passada pelo governador Ca-
milo Santana nessa terça-feira 
(29), durante bate-papo com a 
população pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). O 
chefe do Executivo estadual 
aproveitou a ocasião para atu-
alizar mais dados da força-ta-
refa de recuperação das CE’s, 
que só de profissionais para 
a execução dos serviços está 
empregando nove mil pessoas.                       
Pag. 04

 Coordenaria de Comunicação 
Casa Civil Governo do Ceará

Profissionais para a execução 
dos serviços estão empregandos 
nove mil pessoas.                       

Prefeitura de Juazeiro promove sorteio eletrônico de 
912 residências do Programa Minha Casa Minha vida

Mais de 3 mil famílias par-
ticiparam do sorteio eletrôni-
co do Programa Minha Casa 
Minha Vida realizado nessa 
sexta-feira, 25, no Ginásio Po-
liesportivo. 912 residências, 
modalidade casa, do Conjunto 
Habitacional Padre Cícero II e 
III foram conscritos às pesso-
as de acordo com os critérios 
de enquadramentos. Com a 
utilização de novo software, o 
processo aconteceu de forma 

rápida, transparente e organi-
zada.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Trabalho 
(Sedest), esteve à frente de 
todo o processo para garantir 
a maior lisura possível e bem-
-estar aos que participaram do 
sorteio. “Do começo ao fim 
não foi registrado nenhuma 
ocorrência. 

Leia mais detalhes na-
Pág.06

A Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cagece) 
deu início à substituição de 
um novo trecho da adutora de 
montagem rápida que liga o 
abastecimento da sede da ci-
dade de Cedro ao distrito de 
Várzea da Conceição. Já foi 

Cagece inicia substituição de novo 
trecho da adutora de Cedro

instalado 1,5 km de rede e nes-
ta segunda etapa a companhia 
deverá concluir os primeiros 
3km previstos no plano de 
melhorias para o sistema da ci-
dade. Ao todo já foram inves-
tidos aproximadamente R$ 1,3 
milhão.              Pag. 06

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de Juazeiro do 
Norte deu início à perfuração 
de mais um poço profundo na 
Zona Rural.

Na terça-feira, 29, foi ini-
ciada a perfuração no Sítio 
Espinho 2. Até o final desta 
quarta-feira, a máquina já havia 

Prefeitura de Juazeiro  perfura poço
profundo no sítio Espinho

atingindo 100 metros de pro-
fundidade. A previsão é que até 
o meio desta quinta-feira, 31, os 
trabalhos estejam concluídos.

O poço profundo deve me-
lhorar as condições de abasteci-
mento de água na comunidade, 
onde residem cerca de 90 famí-
lias.           Pág. 03

LEIA  AS OPINIÕES
Nas dificuldades quandi os ga-
nhos não cobrem a despesas 

a solução é trabalhar mais. 
Acerca das benesses do Gover-
no Federal. Pág 02

O Ministério Público do 
Ceará (MPCE), através do Pro-
grama Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor (De-
con), realizou, na manhã desta 
sexta-feira, 25, uma audiência 
pública com representantes das 
35 escolas da rede privada do 
Crato. Na ocasião, o coorde-

nador da unidade descentrali-
zada do Decon no município, 
Thiago Marques, apresentou 
uma série de recomendações e 
requisições endereçadas às es-
colas a fim de preservar os di-
reitos e interesses dos usuários 
e consumidores das escolas 
particulares.        Pág 04

Decon realiza audiência com 
escolas particulares do Crato
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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
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Reflexão sobre a democracia A bondade 
Vale a pena

Nas dificuldades quando os 
ganhos não cobrem as despesas 

a solução é trabalhar mais

Deambulava numa manhã de 
domingo, na Praça da Batalha, no 
Porto, quando perpassei por sujei-
to, elegantemente trajado: calça 
e casaco azul-marinho, camisa 
branca, gravata cinza. Estaquei. 
Era janota de meia-idade, ou cas-
quilho, como diziam nossos avós.

De súbito, encaminha-se sorra-
teiramente para junto de bando de 
pombas, que tomavam sol, sobre 
as lajes.

Com violência, levanta o im-
pecável sapato de verniz preto, e 
bate fortemente no granito. Assus-
tadas, levantam num alvoraçado 
voo.

O “cavalheiro “, com ar de 
gozo, solta sonora risadinha, como 
se fosse garotinho traquina de es-
cola. Verdadeiro moleque, como 
dizem nossos irmãos brasileiros.

Depois…um pouco mais 
adiante, repete a gracinha, e de 
novo o rosto se ilumina de alegria.

Vendo essa criança, de quase 
cinquenta anos, de cabelos grisa-
lhos, fiquei a pensar: “ É esta gen-
te, que escolhe os governantes da 
nação! …”

Alex Carrel, dizia acerca dos 
homens do seu tempo: “ Os indiví-
duos, tanto em França, como nos 
Estados Unidos, não ultrapassam 
a idade psicológica dos dez anos. 
A maioria nunca chega a atingir a 
maturidade mental. E, no entanto, 
são esses sub-homens que, graças 
ao sufrágio universal, dão o seu 
tom à política nacional.” - “ O Ho-
mem Perante a Vida” – Ed. Educa-
ção Nacional – 1959.

Como se pode verificar, a 
humanidade pouco evoluiu. - A 
prova disso, é o comportamento 
agarotado do “cavalheiro” que en-
contrei na Praça da Batalha.

É a democracia, como se sabe, 
até então, a melhor forma de di-
rigir as nações, mas, para que o 
regime democrático seja perfeito, 
é mister, como disse Afrânio Pei-
xoto, que o povo seja educado, e 
conheça perfeitamente os deveres: 
“ Só assim ele saberá escolher um 
governo idóneo que lhe prepare o 
destino adequado e sobre o qual 
possa sempre exercer uma influen-
cia salutar” – Minha Terra e Minha 
Gente”.

Agora – que o ensino é obriga-
tório, – e o povo está mais educado 
– diria melhor: instruído,) saberá 
escolher, com acerto, ou continua 
a ser apenas eco da minoria?

Ao assistir – pela TV, – a con-
gresso de importante partido poli-
tico – escutei, atónito, as respostas 
de congressistas, que iam escolher 
o líder.

Interrogados pelo repórter, se 
conheciam a moção que iam votar, 
responderam: que não. E confessa-
ram, também, que nunca leram o 
estatuto do partido! …

Se congressista, que escolhe o 
líder, desconhece tudo, ou quase 
tudo…o que será o povo, que nun-
ca entrou numa sede partidária?

Na generalidade, defende-se a 
ideologia, do mesmo jeito como se 
torce por clube desportivo: porque 
o pai é adepto, ou, para ser do con-
tra, defende-se o clube rival.

Rousseou, disse: que a de-
mocracia era o regime ideal… 
“Se existisse um povo de deuses, 
governar-se-ia democraticamen-
te. Um governo tão perfeito não 
convém aos homens.” – “Contrato 
Social” – Cap. IV

O povo contínua e certamente 
continuará, a ser, apenas, eco da 
mass-media e demagogos.

O poder da bondade transcende os limi-
tes de tudo o que é possível no mundo do re-
lacionamento humano. Independentemente 
de credos, a canonização da Irmã Dulce, 
amplia ainda mais o conceito do bem.

A decisão da Igreja Católica Apostólica 
Romana de elevar a candura daquela mu-
lher virtuosa à glória dos altares, chega num 
momento em que a ostentação e o orgulho 
dominam as pessoas e faz-nos refletir na 
direção do amor.

Em meio a todas as turbulências socio-
políticas que sacodem o mundo atual, surge 
este evento grandioso, que, certamente, 
terá imensa repercussão aqui no Brasil. 
Uma santa para chamarmos de nossa. San-
ta Dulce dos Pobres.

Nascida na Bahia, ali sempre viveu e fez 
da vida um permanente exercício de des-
prendimento e de solidariedade, abraçando 
a causa dos pobres como uma missão di-
vina.

Sua obra não se resumiu ao recolhimen-
to de uma vida monástica e nem ao silêncio 
das clausuras solitárias. Foi além. Pensou 
nas crianças pobres, sobretudo naquelas 
mais afetadas pela fome e pelas doenças. 
Carregava em si o dom de servir e servir 
com amor.

Se levar em conta a sua fragilidade físi-
ca, a nossa heroína, iniciou sua luta. Ape-
nas pensar e se penalizar seria muito cô-
modo. Afinal já era esta a atitude da maioria 
das pessoas. E ela partiu para a ação. A 
princípio encontrou dificuldades. Má vonta-
de, descrédito, comodismo e desamor. Não 
desistiu por isto.

Pelo contrário. Ganhou mais motivação. 
Estava convencida, e sofria por isto, de que 
o seu trabalho seria pequeno para amparar 
todas as crianças do Brasil, porém seria 
o começo de uma ação mais ampla, e um 
marco para diminuir desigualdades e elimi-
nar injustiças.

Graças a ela, surgiu Hospital de Refe-
rência para milhares de crianças, escolas 
e instituições sociais para acolhimento de 
crianças e jovens. Combateu a fome e as 
doenças, proporcionou educação e assis-
tência social..

Mostrou que a desigualdade social é 
fruto da ambição e da iniquidade. Conse-
quência do desamor que impera no espírito 
avarento dos mais poderosos.

É santa. Não por decreto de Roma, mas 
por todos os méritos que acumulou enquan-
to viveu. Mirado em seu exemplo, é imperio-
so sentir que A BONDADE VALE A PENA.

Vivemos  num mundo cada 
vez  mais violento  e  de   muitas  
injustiças.  A  diferença  entre  a  
palavra e   a  ação está  cada vez  
maior. A religião está perdendo o 
seu poder. A  fé  em Deus está di-
minuindo. Aumenta o  número de 
igrejas  e diminui  o  número de 
fiéis Em muitos países o  número  
dos que acreditam em Deus  dimi-
nui cada vez mais  Muitos prédios 
de   igrejas são fechados por falta 
da frequência de  quem realmente  
vive  e  acredita  no  cristianismo   
e  em  outras religiões.  Mas por 
outro lado    muitos templos estão  
cada  vez  mais lotados de  fiéis 
que  buscam ali um lenitivo  e  que 
pensam ser   a sua igreja  a  única 
verdadeira.A  distância  entre os  
membros  de  diversas  igrejas  é  
notória. O  ecumenismo é palavra 
desconhecida por muitos. Pessoas  
que crêem no mesmo Deus ficam 
a criticar  umas  as  outras. Ape-
sar de se  dizerem cristãs o  seu  

comportamento  não demonstra 
isto. Mesmo se dizendo  cristãos,  
frequentando  as igrejas isto  não 
está   contribuindo para diminuir  
a corrupção, a  desigualdade  so-
cial, a  violência, os  assassinatos 
, os assaltos e outros crimes  mais. 
Parece  que  se cumpre  o que 
Jesus  diz: este  povo  me  hon-
ra  com os lábios  mas o coração 
está  longe de mim. É a falta de s 
intonia entre a  palavra e a  ação.O  
que vemos  muitas vezes   são 
templos  cheios de  frequentado-
res pois não podem  faltar a um 
culto ou uma missa, mas que  não  
têm  coragem de  às vezes   subs-
tituir  esta visita  por uma   visita 
a  um abrigo , a   uma comuni-
dade carente, a  um doente   no  
hospital, a  um  morador de rua ou 
a  alguém  que naquela  hora está  
precisando dele. São pessoas  que 
seguem os mandamentos ao pé da 
letra mas esquecem  cabeça  e o 
espirito da lei

O poder da religião

Eugênio Dantas é 
professor aposentado 
e padre licenciado, 
cronista e escreve para 
a Gazeta de Notícias

Vamos começar pelo já co-
nhecido e batido ditado popular: 
“Em casa que falta pão, todos 
brigam e ninguém tem razão.” 
Isso quer dizer que quando che-
ga a crise a saída é trabalhar 
mais. No nordeste, apesar da 
clareza da citação, o povo cru-
za os braços e espera as míseras 
esmolas do Governo que se tor-
naram permanentes. Está na Bí-
blia: “Comerás do fruto do teu 
trabalho, serás feliz e próspe-
ro,” Mas mesmo essa citação de 
Deus o homem nordestino não 
vê como verdade, muito menos 
tem orgulho de comer o fruto de 
seu trabalho. Sua cultura é tirar 
proveito seja de quem for, até da 
própria pátria. 

O brasileiro, destacadamen-
te o nordestino, é hábil em jus-
tificativas, desculpas sempre 
corroborada pelos políticos e 
dirigentes da Nação. É tácito o: 
“é dando que se recebe” usado 
pelos políticos, a exemplo do 
Governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva que foi um pai para a po-
breza distribuindo benesses in-
distintamente. Com isso ganhou 
a simpatia do povo que destaca 
seu governo como o melhor de 
todos os tempos. Mas isso foi 
uma desgraça anunciada dei-
xando a Nação e os cofres públi-
cos vulneráveis às intempéries 
ou aos tempos ruins. A Nação, 
especificamente o nordeste, está 
parado, pouco ou quase nada se 
produz na região. Os sucessivos 
governos nunca se preocupra-
ram com o amanhã, e deixaram 
a coisa correr frouxa, sem se 
preocupra com o estado de vício 
a que esse povo pudesse chegar. 

Parafrazeando Luiz Gonzaga: 
“Um esmola a esse home que é 
são lhe mata de vergonha ou vi-
cia o cidadão.” Não deu outra - 
viciou o cidadão, não se fala em 
vergonha porque esse sentimento 
não mais existe entre o povo.

O atual presidente abriu uma 
janela de esperança quando alar-
deou aos quatro cantos a promes-
sa de trazer para o nordeste bra-
sileiro a tecnologia da agricultura 
israelense que como se sabe, com 
pouca água e sol causticante se 
produz frutas, legumes, verduras 
e cereais em alta quantidade em 
pequenas faixa de terra, e a ga-
rantia de frutos de alta qualidade.

É evidente que quando se 
fala em agricultura vem logo a 
pergunta: E a água? Onde buscar 
água? Em Israel, como no nor-
deste brasileiro, não existe água 
em abundância, por isso a ideia 
de irrigação por gotejamento.

O inteligente ser humano 
para determinar o lugar de sua 
morada o primeiro passo é saber 
se tem água. O passo seguinte é 
construir sua casa. Por essa ra-
zão é certo dizer que onde mora 
um ser humano tem água. Qual-
quer fonte d’água: um açude, 
um poço profundo, um cacim-
bão, ou um simples cacimba. 
Com um pouco de boa vontade e 
coragem essa cacimba pode ser 
transformada em um cacimbão 
que com os implementos: cata-
vento, bomba, caixa d’água e os 
apetrechos para a irrigação por 
gotejamento. Com isso podem 
vir pomares com futas diversas, 
verduras, feijão verde, coquei-
ros e outras culturas típicas do 
nordeste.

Lao-Tsé

A bondade em palavras cria 
confiança; a bondade em pen-
samento cria profundidade; a 
bondade em dádiva cria amor.
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Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

Com perplexidade e indignação assistimos, em 17/10/2019, 
ao início do julgamento no STF de três ações que discutem 
a legalidade da prisão em segunda instância, cuja matéria já 
havia sido esgotada e definida pelo próprio tribunal, em 2016.

Mas quando está em jogo interesse latente de figura polí-
tica da República,  condenada e presa, pois se se tratasse de 
algum zé-ninguém, a Corte decerto jamais se importaria, aí os 
pseudomoralistas e justiceiros  do  STF,  com a ressalva de que 
não são todos, resolvem rever, em tão pouco tempo, as suas 
próprias decisões, transformando o tribunal em órgão de pouca 
seriedade.

Ao iniciar o julgamento, o relator, ministro Marco Aurélio, 
do alto de sua soberba verborreia jurídica empolada, leu o seu 
relatório desfavorável à condenação em segunda instância, 
como já se esperava. E, em seguida, o presidente do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, amigo do rei nu e preso, convidou os “amicus 
curiae” – amigos da Corte – a fazer considerações sobre as 
referidas ações.

O que se viu no julgamento foi a fina flor de operadores 
do Direito defenderem seus clientes para que seja mantido um 
sistema jurídico ultrapassado, que permite que a impunida-
de duradoura de criminosos e políticos corruptos continue ao 
amparo do guarda-chuva da chicana recursal de habilidosos e 
bem remunerados advogados contratados.

Ora, o nosso ordenamento jurídico precisa se atualizar 
diante de procedimentos positivos adotados em outros países, 
como Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, EUA, Inglaterra 
etc. Na ONU, 193 dos 194 países filiados têm prisão em primei-
ra e segunda instância.

Por outro lado, a prisão em segunda instância não fere o 
princípio da presunção de inocência porque o preso não perde 
o direito de continuar a se defender. A consequência positiva é 
não favorecer a impunidade duradoura.

Assim, não pode o STF cair em descrédito, apequenando 
o tribunal, caso venha a mudar entendimento já pacificado, o 
que representará uma imagem negativa da Corte no cenário 
internacional, bem como estabelecerá um clima de insegurança 
jurídica, contribuirá para desacelerar o combate à  corrupção e 
favorecerá a impunidade.

O julgamento que pode 
desmoralizar o Supremo 

Tribunal Federal

PONTO DE VISTA

Diversão, alegria e muito 
aprendizado foram proporcio-
nados a mais de 350 alunos da 
rede pública e privada, no úl-
timo final de semana, com o I 
Sunset Math da Estácio FMJ, 
que aconteceu no pátio da pró-
pria instituição, com uma gran-
de estrutura.

Os estudantes, para partici-
par do aulão com o professor 
Darlan Moutinho, com super-
dicas de matemática voltadas 
ao Enem, doaram uma lata de 
leite para ajudar na campanha 
de tratamento de saúde do pe-
queno João Gabriel, acometido 
de microcefalia.

Os alunos inscritos, muitos 
deles acompanhados dos pais, 
tiveram ainda a oportunidade 
de mergulhar em experiências 
vivenciadas por quem faz parte 
dos cursos da instituição, como 

Medicina, Farmácia, Fisiotera-
pia e Enfermagem, através de 
demonstrações realizadas na 
Feira das Profissões.

O evento foi uma oportu-
nidade única de levar não ape-
nas um conteúdo a quem vai 
prestar o Enem este ano, mas 
de tirar aquelas dúvidas im-
portantes, através de quem tem 
a experiência abalizada para 
isso. Professor Darlan, através 

de uma metodologia leve e es-
pantando os velhos monstros 
da ansiedade, principalmente 
para quem se assusta com a 
matemática, levou aos alunos 
as mais prováveis matérias que 
deverão constar nas provas.

A Estácio disponibilizou 
ônibus com passagens gratui-
tas de vários locais de Juazei-
ro do Norte, ida e volta, aos 
participantes. O I Sunset Math 

contou com uma logística de 
atendimento com estandes dos 
cursos, serviços ofertados pela 
Estácio à comunidade, food 
truks, apresentações artísticas 
e motivacionais, além de rodas 
de conversas sobre financia-
mento estudantil e produtos 
financeiros.

Os shows dos DJ Samuka e 
do humorista Henrique Vidal, 
com a personagem de Shir-
ley Maclaren e Ednalva, com 
Novinho, foram espetáculos à 
parte durante o evento, levan-
do riso e leveza ao público.

 Para a estudante Daniele 
Alexandre Batista, que cursa o 
terceiro ano no Tiradentes, no 
Novo Juazeiro, essa foi uma 
grande oportunidade de apren-
der mais e tirar dúvidas maio-
res, como na parte de gráficos. 
Já para o aluno Arthur Ryan 
Almeida Mendes, da Escola da 
Polícia Militar Coronel Ervano 
Macedo Júnior, também em 
Juazeiro do Norte, foi uma ex-
celente oportunidade, imper-
dível para o momento em que 
tem estudado para o Enem.

I Sunset Math da Estácio FMJ realiza aulão de dicas para o Enem

Elizangela Santos
Assessoria de comunivação

Faculdade Estácio

<< AULÃO mais de 350 alunos da rede pública e privada, no 
último final de semana, com o I Sunset Math da Estácio FMJ,

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de Juazeiro 
do Norte deu início à perfura-
ção de mais um poço profundo 
na Zona Rural de Juazeiro do 
Norte.

Na terça-feira, 29, foi ini-
ciada a perfuração no Sítio 
Espinho 2. Até o final desta 
quarta-feira, a máquina já ha-
via atingindo 100 metros de 
profundidade. A previsão é que 
até o meio desta quinta-feira, 
31, os trabalhos estejam con-
cluídos.

O poço profundo deve me-
lhorar as condições de abaste-
cimento de água na comunida-
de, onde residem cerca de 90 
famílias.

Poço no Taquari
A Seagri conclui na terça-

-feira, 29, a perfuração do poço 
no Sítio Taquari. De acordo 

com o Secretário de Agricultu-
ra e Abastecimento de Juazeiro 
do Norte, Romão França, os 
próximos passos agora con-
sistem na instalação de mais 
duas caixas de 20 mil litros 
cada para armazenamento da 
água e a instalação de uma 
rede de distribuição totalmen-
te nova. “Nós estamos fazendo 
um levantamento para fazer a 
troca da tubulação já existente 
no Taquari, Caras do Umari e 
Espinho”, afirma o Secretário 
Romão França.

A comunidade já possui 
uma caixa com capacidade 
de armazenamento de 55 mil 
litros e uma estrutura que já 
seria suficiente para atender a 
demanda existente. “A orienta-
ção do Prefeito Arnon Bezerra 
é que universalizemos a distri-
buição e o acesso à água com 
qualidade para todos”, ressalta 
o Secretário.

Com essa reestruturação, 
180 famílias serão beneficia-
das, somente no sítio Taquari.

Seagri inicia a perfuração de poço profundo no Sítio Espinho

Asscom - Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

Tel: (88) 99251 6009

Ampla visualização na
Internet e edições impressas

www.gazetadenoticias.com

gazera@folha.com.br

Anuncie sua
Publicação Legal

na Gazeta de Notícias

O Banco do Nordeste é 
o único banco do país desta 
categoria a conquistar a nota 
máxima de 5 no trimestre no 
ítem Ouvidoria

 O Banco do Nordeste 
(BNB) tem a ouvidoria com 
melhor índice do país no 
“Ranking de Qualidade de 
Ouvidorias”, publicação do 
Banco Central (BACEN). A 
avaliação é realizada entre as 
instituições financeiras com 
mais de quatro milhões de 

clientes e o resultado é relati-
vo ao terceiro trimestre deste 
ano.

O BNB é o único banco 
do país desta categoria a con-
quistar a nota máxima de 5 no 
trimestre.

O ranking é formado a par-
tir das demandas registradas 
pelo público e considera ban-
cos comerciais, múltiplos, co-
operativos, de investimento, 
filiais dos bancos estrangeiros, 
caixas econômicas, socieda-
des de crédito, financiamento 
e investimento (SCFI) e admi-
nistradoras de consórcio.

O funcionamento das ou-
vidorias é regulado pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).

Elas têm atribuições de 
prestar atendimento de últi-
ma instância às demandas dos 
clientes e usuários de produ-
tos e serviços que não tiverem 
sido solucionadas nos canais 
de atendimento primário da 
instituição; atuar como canal 

de comunicação, inclusive 
na mediação de conflitos; e 
informar ao Conselho de Ad-
ministração a respeito de suas 
atividades. 

Fonte: Égidio Serpa - 
Diário do Nordeste

BNB é o melhor no Ranking de Qualidade de Ouvidorias

Sala de Imprensa
do Banco do Nordeste

do Brasil
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As obras do Programa de 
Recuperação das Estradas ce-
arenses seguem em ritmo ace-
lerado. Dos 1.732 quilômetros 
previstos no pacote de inter-
venções, 391,48 quilômetros 
já tiveram seus trabalhos de 
recuperação asfáltica concluí-
dos, dos quais 232,34 km es-
tão sendo sinalizados e 97,48 
km aguardam a colocação dos 
informativos. A notícia foi re-
passada pelo governador Ca-
milo Santana nesta terça-feira 
(29), durante bate-papo com a 
população pelas redes sociais 
(Facebook e Instagram). O 
chefe do Executivo estadual 
aproveitou a ocasião para atu-
alizar mais dados da força-ta-
refa de recuperação das CE’s, 
que só de profissionais para 
a execução dos serviços está 
empregando nove mil pessoas.

“Iniciamos essa semana o 
trecho Itapipoca – Itapajé, na 
CE-186, e também o trecho 
da CE-176, de Arneiroz a An-
tonina do Norte. No total, são 
sete trechos já entregues, 13 
finalizados e em processo de 

sinalização, 15 trechos com 
pavimentação em andamento 
e cinco começando já no iní-
cio de novembro. São cerca de 
700 quilômetros que estão sen-
do recuperados e aproxima-
damente 400 km que já foram 
entregues desde o início desse 
processo de restauração das es-
tradas do Ceará. Nossa meta é 

até o final do ano termos todas 
as estradas entregues aos cea-
renses com segurança, recupe-
radas e confortáveis. Estamos 
investindo cerca de R$ 220 
milhões, fora todos os inves-
timentos em estradas novas e 
as que estamos duplicando”, 
informou Camilo.

O investimento do Gover-

no do Ceará é de R$ 219,4 mi-
lhões e as melhorias alcançam 
diretamente 86 municípios. 
Até o final do ano, 59 trechos 
de rodovias cearenses terão 
recebido melhorias, incluindo 
29 segmentos de acesso para 
rodovias federais. Os serviços 
incluem pavimentação, reves-
timento asfáltico e sinalização.

Governo do Ceará já recuperou quase 400 km 
das rodovias estaduais danificadas pelas chuvas

O Ministério Público do 
Ceará (MPCE), através do Pro-
grama Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor (De-
con), realizou, na manhã desta 
sexta-feira, 25, uma audiência 
pública com representantes das 
35 escolas da rede privada do 
Crato. Na ocasião, o coorde-
nador da unidade descentrali-
zada do Decon no município, 
Thiago Marques, apresentou 
uma série de recomendações e 
requisições endereçadas às es-
colas a fim de preservar os di-
reitos e interesses dos usuários 
e consumidores das escolas 
particulares.  

Entre as recomendações 
estavam a análise da lista de 
material escolar, apontando os 

itens que não podem ser exi-
gidos dos alunos, informações 
e justificativas sobre o aumen-
to das mensalidades, além da 
abstenção de retenção de do-
cumentos e outras penalida-
des pedagógicas em caso de 
inadimplemento. 

Desde o ano de 2015, o De-
con vem efetivando trabalho 
sistematizado junto à fiscali-
zação das escolas da rede pri-
vada, aplicando multas quan-
do observadas irregularidades 
no direito do consumidor. De 
acordo com o promotor de Jus-
tiça Thiago Marques, um ponto 
de destaque no trabalho fisca-
lizatório é a cobrança na regu-
laridade dos estabelecimentos 
educacionais, com requisição 
dos alvarás de funcionamento 
e sanitário, além do Certificado 
de Conformidade do Corpo de 
Bombeiros. Outro ponto des-
tacado foi o da observância da 
“Lei Lucas”, que exige que as 

escolas deverão capacitar pro-
fessores e funcionários em no-
ções de primeiros socorros. 

Segundo o titular da 6ª Pro-
motoria de Justiça do Crato, 
Thiago Marques, em 2016 fo-
ram aplicadas 17 multas relati-
vas ao ano letivo de 2015; em 
2017, foram aplicadas 13 mul-
tas; em 2018 nenhuma multa 
foi aplicada e; neste ano, duas 
multas. “A gente percebe que, 
ao longo do tempo, as escolas 

vêm melhorando suas respostas 
ao Ministério Público, atenden-
do ao ditame das recomenda-
ções. Isso faz com que a gente 
tenha uma convicção de que 
o trabalho fiscalizatório está 
sendo feito de forma exemplar. 
Além disso, no atendimento 
individual do Decon nós acaba-
mos tendo pouquíssimas recla-
mações referentes aos itens que 
são objetos dessas recomenda-
ções”, celebra o promotor. 

Decon realiza audiência com escolas particulares do Crato
Assessoria de Imprensa

Ministério Público do Ceará
Email:imprensa@mpce.mp.br

Estradas
Fhilipe Augusto 

Fotos  Marcos Studart
e Tiago Stille 

<< SINALIZAÇÃO 15 trechos com pavimentação em andamento e cinco começando já no 
início de novembro.

<< MULTAS O titular da 6ª Promotoria de Justiça do Crato, Thiago Marques disse 
que em 2016 foram aplicadas 17 multas em 2017 foram aplicadas 13 multas, em 2018 
nenhuma multa foi aplicada e neste ano duas multas.

Um novo desastre ambiental coloca o Brasil mais uma vez 
em sinal de alerta. As manchas de óleo que chegam às 
praias mostram que a vítima da vez é uma das principais 
fontes de renda e de alimento dos brasileiros: o oceano. 
São inegáveis os prejuízos ambientais, sociais e econômi-
cos inestimáveis para toda a população. Diante do proble-
ma sem precedentes, sem exitar, brasileiros deixaram suas 
atividades cotidianas para depois. Salvar o mar tornou-se a 
ação prioritária do dia. Essa é a realidade das últimas se-
manas.
Pescadores madrugam para soar o sinal de alerta de que o 
óleo se aproxima. Marisqueiros resgatam animais. Surfistas 
aposentaram temporariamente as pranchas para procurar 
ondas com manchas pretas. Professores e estudantes trou-
xeram a sala de aula para a areia e passaram a aprender na 
prática a importância dos recursos naturais e o protagonis-
mo do ser humano na preservação ou destruição do meio 
ambiente. Turismólogos deixaram de apenas apresentar 
belas paisagens e também arregaçaram as mangas para 
salvá-las.
O trabalho de cada voluntário e cada profissional deve ser 
reconhecido e valorizado. São pessoas que estão fazendo a 
diferença para a minha vida e para a sua. Estão socorrendo 
o habitat das algas marinhas, responsáveis pela produção 
de 54% do oxigênio do mundo. O oceano é o principal regu-
lador do clima, viabilizando a vida no planeta. Além disso, 
é do oceano que vêm aproximadamente 19% do Produto 
Interno Bruto do País, a partir de atividades como pesca, 
lazer, turismo e transporte.
O cenário atual soma milhares de toneladas de óleo já reco-
lhidas, representando uma parcela pequena da quantidade 
de manchas ainda presentes em centenas de praias no Nor-
deste brasileiro – tanto na água, quanto na areia. O número 
de animais afetados e mortos aumenta e o total vai deixar 
de contabilizar todos aqueles que não foram trazidos pelo 
mar até a costa. Além disso, o rastro que manchou o litoral 
nordestino também atingiu mangues e corais, demandando 
um processo de limpeza mais complexo e pouco acessível. 
Pesquisadores estimam que, apesar de visualmente “lim-
po”, o ambiente marinho carregará substâncias químicas 
por décadas, com prejuízos para os ecossistemas e para a 
cadeia alimentar, afetando inclusive peixes e frutos do mar 
que servimos à mesa.
Ou seja, somos todos impactados! Mesmo vivendo a qui-
lômetros das praias do Nordeste, dependemos do mesmo 
oceano e compartilhamos a mesma nação. Portanto, tam-
bém devemos agir e cuidar dos nossos recursos. Precisa-
mos nos informar a partir de fontes confiáveis, apoiar as 
ações dos profissionais e voluntários e exercer o papel de 
cidadãos, cobrando ações rápidas e efetivas.
Há dois meses, o evento Conexão Oceano, realizado no 
Rio de Janeiro, trouxe à tona o debate sobre o passado, o 
presente e o futuro da biodiversidade marinha, dos serviços 
ecossistêmicos e dos mares. O oceano conecta continentes 
e está presente – direta e indiretamente – na vida de toda a 
população global. O tema é tão relevante que levou as Na-
ções Unidas a declararem o período de 2021 a 2030 como a 
Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sus-
tentável.
Reverter o quadro que lamentavelmente vemos hoje no 
Brasil e considerar os impactos desse cenário são pautas 
urgentes. É hora de deixar as atividades rotineiras de lado, 
ouvir o pedido de socorro e fazer a nossa parte para salvar 
recursos tão preciosos que não conseguimos viver sem.

MAIS INFORMAÇÕES :
AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS

41 3026-2610 / 41 99684-9880 / 41 99196-7701 / 
41 99135-9541 (WhatsApp)

centralpress@centralpress.inf.br
www.centralpress.com.br

Pedido de socorro
que vem dos mares

PONTO DE VISTA

 Janaína Bumbeer é bióloga, 
doutora em Ecologia e 

Conservação com foco em 
ambientes marinhos e analista 
de Ciência e Conservação da 
Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza.

Você acredita
no nascimento de Jesus,
no jantar de Natal em família
e na Força da Fé?

Aguarde nossa visita ou contate com a Gazeta de Notícias
Tel: (88) 99251 6009 ou E-mail: gazeta@folha.com.br

Então volte-se para: o Amor, a Confraternização, os Abraços com Ternura, os Votos de felicidades,
os Presentes e um Toque Especial de Carinho Expresso em uma linda e comovedora Mensagem na

Gazeta de Notícias
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Venha se encantar 
com a cultura 

popular!
O Cariri será palco da tradição, da música, 

da literatura e muito mais. 

De 8 a 12/11, no Cariri
Saiba mais no site: 

mostrasescdeculturas.com.br

* A
pe

na
s a

lim
en

to
s n

ão
 p

er
ec

ív
ei

s.
 A

s d
oa

çõ
es

 se
rã

o 
re

ce
bi

da
s n

a
s U

ni
da

de
s S

es
c 

(J
ua

ze
ir

o 
do

 N
or

te
 e

 C
ra

to
) e

 d
es

ti
na

da
s a

o 
M

es
a 

B
ra

si
l S

es
c.

do
 N

or
te

 e
 C

ra
to

) e
 d

es
ti

na
da

s a
o 

M
es

a 
B

ra
si

l S
es

c.

DOE 2KG DE 
ALIMENTOS NAS 

UNIDADES SESC E 
GARANTA SEU ACESSO 

ANTECIPADO*

O governador Camilo San-
tana e o secretário da Saúde do 
Ceará, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues Sobrinho (Dr. Ca-
beto), entregam 49 ambulân-
cias nesta terça-feira (29), às 8 
horas, no bairro Moura Brasil, 
em Fortaleza. Os veículos são 
para ampliação e expansão 
da frota do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192 Ceará). Até de-
zembro deste ano, serão en-
tregues mais 18 ambulâncias, 
totalizando 67 veículos, sendo 
60 Unidades de Suporte Bási-
co (USB) e sete Unidades de 
Suporte Avançado (USA, UTI 
móvel).

As novas ambulâncias 
contemplarão 60 municípios: 
Itaitinga, Aratuba, Caridade, 
Itatira, Amontada, Miraíma, 
Uruburetama, Banabuiú, Ibi-
cuitinga, Jaguaretama, Ja-
guaribara, Pereiro, Aiuaba, 
Parambu, Icó (2), Lavras da 
Mangabeira, Catarina, Igua-
tu, Quixelô, Aurora, Mauri-
ti, Milagres, Araripe, Crato, 
Santana do Cariri, Barbalha, 
Caririaçu, Jardim, Missão Ve-
lha, Cariré, Coreaú, Forquilha, 
Graça, Hidrolândia, Ipú (2), 
Irauçaba, Massapê, Reriutaba, 

Santa Quitéria (2), Santana do 
Acaraú, Acaraú (2), Bela Cruz, 
Itarema, Jijoca de Jericoacoa-
ra, Marco, Morrinhos, Croatá, 
Guaraciaba do Norte, São Be-
nedito, Tianguá (2), Ubajara, 
Viçosa do Ceará, Crateús (2), 
Independência, Ipueiras, Novo 
Orienta, Tamboril, Barroqui-
nha, Camocim (2), Granja.

O SAMU 192 Ceará dá 
cobertura a 136 municípios 
de 18 regiões de Saúde, com 
13 bases regionais e 52 bases 
descentralizadas. A frota atual 

é de 132 veículos: 19 (USA), 
duas Unidades de Suporte In-
termediário (USI), 107 USB, 
duas motolâncias e dois aero-
médicos.

O serviço funciona 24 ho-
ras por dia com equipes multi-
profissionais de saúde, forma-
da por médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e 
socorristas, que prestam o so-
corro em qualquer lugar, seja 
ele privado (residências, locais 
de trabalho etc.) ou público 
(vias públicas), após chamada 

Governo do Ceará entrega 67 novas ambulâncias 
para ampliação e expansão do SAMU 192 Ceará

gratuita feita através do 192.

Serviço
Entrega 67 ambulâncias do 
SAMU 192 Ceará
Data: 29 de outubro (terça-
-feira)
Horário: 8h
Local: Av. Presidente Cas-
telo Branco (Avenida Leste 
Oeste), 1000, bairro Moura 
Brasil, Fortaleza (ao lado do 
quartel do Corpo de Bombei-
ros Militar).

<< O SAMU 192 Ceará dá cobertura a 136 municípios de 18 regiões de Saúde, com 13 
bases regionais e 52 bases descentralizadas.

Ascom Sesa
Fátima Holanda

Fotos de: Carlos Gibjara
e Tiago Stille 

Era uma vez uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada 
Ipueiras. Nos arredores dessa cidade, ficava um simpático 
lugarejo, o Pai Mané, onde só havia sítios. Lá Morava uma 
Dona Delfina e suas filhas.
Dona Delfina era verdureira, tinha seus canteiros com coen-
tro e cebolinha. Dali tirava um complemento para o sustento 
da família.
Em Ipueiras antigamente as feiras só aconteciam aos sába-
dos. E quem fosse ao centro da cidade, nesse dia, encontra-
ria Dona Delfina e suas filhas, com suas cuias de verduras.
As crianças da cidade, as vezes acompanhavam as mães, 
quando essas iam a feira, pois queriam garantir, o bolo man-
zape, a pitomba, o cajá e o cambucá.
Mas além das guloseimas, só Dona Delfina, encantava as 
crianças, pois a verdureira, tinha uma cuia especial. Uma 
Cuia colorida, cheia de bonequinhas de pano que atraia o 
olhar da meninada, e por ser um mimo barato, as meninas 
sempre conseguiam levar uma bonequinha para casa.
As bonecas eram conhecidas, como as bonecas das filhas 
de Dona Delfina. Eram vendidas nas feiras, eram arrema-
tadas nos leilões das novenas e durante muito tempo foram 
presentes queridos e cobiçados pelas meninas do interior.
Brinquei muito de boneca de pano, fiz muitos vestidinhos 
para elas, confesso que nunca fiquei, sem uma dessas bone-
quinhas. Até me arriscava a fazer algumas com as sobras de 
tecido que minha mãe juntava. Mainha, entre outras ativida-
des, era costureira.
Hoje envolvida com cultura popular, artesanato, poesia, es-
tou exercitando o que herdei do meu povo e repassando as 
novas gerações o meu conhecimento.
Agora, voltei a brincar de fazer boneca. É uma ocupação que 
me dá muito prazer. E com todo carinho e respeito por Dona 
Delfina e suas filhas, batizei minhas bonecas com o nome da 
verdureira e artesã: AS DELFINAS.

As delfinas
CONTO

Dalinha Catunda é 
poetisa residente no 

Rio de Janeiro

PRODUTOS NATURAIS
 Seu Antônio Feitosa

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685
Praça Siqueira Campos

(88) 98831 5664 / 9 9612 9812
Crato Ceará

A Estácio de Juazeiro do 
Norte quarta-feira, 23, o I Qua-
lifica Educadores da institui-
ção. O evento aconteceu com 
diversas palestras, no auditório 
da Estácio, com a presença de 
diversos educadores.

Abrindo o evento, a profes-
sora Lindaura Pinheiro, profe-
riu palestra sobre “Os desafios 

da Humanização na Educa-
ção”, seguida da apresentação 
da professora Ana Emília, so-
bre a “Gameficação como Es-
tratégia de Ensino”. O evento 
foi encerrado com a exposição 
a professora da Estácio, Joa-
na Esmeraldo, com a temática 
“Interação Família e Escola na 
Saúde Mental dos Alunos”.

I Qualifica Educadores da Estácio leva 
interação e humanização para o debate
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Minha Casa Minha Vida: 
Prefeitura Municipal promove 
sorteio eletrônico de 912 resi-
dências

Mais de 3 mil famílias par-
ticiparam do sorteio eletrôni-
co do Programa Minha Casa 
Minha Vida realizado nesta 
sexta-feira, 25, no Ginásio Po-
liesportivo. 912 residências, 
modalidade casa, do Conjunto 
Habitacional Padre Cícero II e 
III foram conscritos às pessoas 
de acordo com os critérios de 
enquadramentos. Com a utili-
zação de novo software, o pro-
cesso aconteceu de forma rápi-
da, transparente e organizada.

A Secretaria de Desen-

volvimento Social e Trabalho 
(Sedest), por meio do setor de 
habitação, esteve à frente de 
todo o processo para garantir 
a maior lisura possível e bem-
-estar aos que participaram 
do sorteio. “Do começo ao 
fim não registramos nenhuma 
ocorrência. Tudo aconteceu de 
forma tranquila e ordenada”, 
afirmou a técnica de gestão, 
Luciana Menentti.

Feliz com o nome entre os 
sorteados, a dona de casa, Jo-
sefa Pedro dos Santos, agora 
faz planos de acomodar toda 
a família no novo lar. “Morei 
de aluguel a vida toda e nos 
últimos anos tenho morado de 
favor. É muito mais que um 
sonho realizado, eu não consi-
go descrever a minha emoção 
quando falaram meu nome no 

microfone”, afirmou.
O Ginásio acomodou mais 

de 5 mil pessoas, segundo os 
organizadores e a Guarda Ci-
vil Municipal. Todas acompa-
nharam, devidamente acomo-
dadas, o procedimento com 
visibilidade para o telão que 
transmitia os nomes dos sor-
teados. Também foi disponibi-
lizado tradução simultânea de 
Libras para as pessoas surdas.

Estiveram presentes no 
evento, representantes da Cai-
xa Econômica Federal e Ge-
rência de Governo da Caixa 
de Juazeiro do Norte (Gigov/
JN), da Câmara de Vereado-
res, Conselho Municipal de 
Habitação e Interesse Social 
(CMHIS), setor de Habitação 
da Sedest e Procuradoria do 
Município.

Prefeitura de Juazeiro do Norte promove sorteio eletrônico 
de 912 residências do programa Minha Casa Minha Vida 

Imprensa Prefeitura
de Juazeuri do Norte

<< MULTIDÃO O Ginásio acomodou mais de 5 mil pessoas, segundo os organizadores e a 
Guarda Civil Municipal.

A Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cagece) 
deu início à substituição de 
um novo trecho da adutora de 
montagem rápida que liga o 
abastecimento da sede da ci-
dade de Cedro ao distrito de 
Várzea da Conceição. Já foi 
instalado 1,5 km de rede e nes-
ta segunda etapa a companhia 
deverá concluir os primeiros 
3km previstos no plano de 
melhorias para o sistema da ci-
dade. Ao todo já foram inves-
tidos aproximadamente R$ 1,3 
milhão.

O trecho está sendo subs-
tituído por uma tubulação de 
maior diâmetro, o que pro-
porciona maior continuidade 
e agilidade no tempo de abas-
tecimento. Além dos 3km de 
nova rede, a Cagece executou 
melhorias na estação de tra-
tamento de água e ativou um 
novo poço. A companhia tam-
bém já autorizou a substituição 

de mais 1,2km da adutora.
Estão previstos ainda in-

vestimentos da ordem de R$ 
2,5 milhões para a substituição 
de novos trechos da adutora, 
instalação de nova captação e 
estação de água bruta, estação 
de água tratada nos distritos de 
Manoel Alexandre, Angicos 
e Várzea da Conceição e ati-
vação de dois novos poços no 
sítio Angicos.

De acordo com Gilberto 
Júnior, gerente da Cagece na 
região da Bacia do Salgado, 
estas ações fazem parte de um 
plano de melhorias para a ci-
dade e visam otimizar o abas-
tecimento de todo o município 
e distritos onde a companhia 
opera. “A Cagece adotou um 
plano que inclui todas essas 
ações que já foram executadas 
e que estão em andamento. A 
intenção da companhia é oti-
mizar os serviços no município 
de Cedro e realizar em médio 
e longo prazo a substituição de 
todo o trecho de 23km da adu-
tora, além de melhorias como 
estações de tratamento e insta-
lação de poços”, conclui.

Cagece inicia substituição de novo trecho da adutora de Cedro

 << MELHORIAS  as ações nessa ordem fazem parte de um plano de melhorias para a cidade e visam otimizar o abaste-
cimento de todo o município e distritos onde a companhia opera.

Sala de Imprensa da
Cagece Fortaleza

Juazeiro recebe milhares de 
Romeiros nesse dia de Finados

Todos devotos, milhares 
deles, Romeiros chegam a Ju-
azeiro do Norte para em ato 
contrito agradecer ou pedir e 
interseção e graças do Padre 
Cícero.

Juazeiro do Padre Cícero 
tornou-se a capital da fé nor-
destina. São pessoas vindas 
dos mais distantes rincões não 
importando o sol causticante e 
os poucos recursos. A cidade 
se transforma com a multidão 
indo e vindo, conhecendo, vi-
sitando igrejas, templos e pon-
tos de orações. Um vozeiro 

toma conta das ruas. Juazeiro 
é tida como uma terra santa, 
ruas e praças foram abenço-
adas, dizem. Os Romeiros 
andam pela cidade recebendo 
graças porque, por ali andou o 
Padre Cícero. São momentos 
místicos de fé e oração.

Para a próxima edição 
esta Gazeta de Notícias está 
preparando uma Reportagem 
Especial mostrando em mui-
tas fotos e textos a dimensão 
e importância das Romarias 
para a região.

As Romarias que acontem 

no decorres do anos são rique-
zas para o comércio e industria 
da meca juazeirense. Ém um 
deslumbre para os visitantes 
que se hospedam, compram 
e usam serviços deixando di-
visas para o povo. Essa movi-
mentação vem transformando 
Juazeiro do Norte é uma Capi-
tal. É um movimento que leva 
a cidade a um crescimento 
vertiginoso.

Leia em detalhestoda a 
história de Juazeiro do Norte 
na próxima edição desta Ga-
zeta de Notícias.

Todos contritos em fé e oração
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A Bella da Semana
Schai Schurhaus

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)
O dia corre muito bem sobretudo se for viajar.  É um bom dia 
para por em rodem documentos e papeladas.
Touro (21/04 - 20/05)
Está muito nervoso e desconfiado , procure averiguar a verdade. 
Os caminhos estão dificultados, cuidado com aparências.
Gémeos (21/05 - 20/06)
Alguns sonhos poderão ruir, reflita sobre os motivos. Alguns 
argumentos ou propostas não vão convencê-lo.
Câncer 21/06- 21/07)
Vai gastar demasiado tempo com questões que não permitem 
a harmonia. Dia muito desgastante em questões familiares e 
económicas.
Leão (22/07 - 22/08)
Cuidado dia irritante. Procure se isolar em seu local de estudo 
e trabalho para evitar dissabores com amigos e familiares.
Virgem (23/08- 22/09)
Estará mais agressivo a nível verbal do que é normal, controle-
se. Opte por trabalhar sozinho e longe de controvérsias.
Libra (23/09 - 22/10)
Não insista em erros que já o penalizaram no passado. Certas 
atitudes podem esconder segundos fins.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Não terá dúvidas sobre sentimentos e que quer da vida. Está 
muito seguro e convicto em questões negociais.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Os sentimentos estão estáveis e agradáveis. Conseguirá atingir 
objetivos da forma como os idealizou.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Os acontecimentos serão uma porta para o futuro. Resultados 
surpreendentes mesmo em encontros ocasionais.
Aquário (21/01 - 19/02)
Deve dar mais oportunidades à sua vida sentimental . Está para 
breve a resolução de alguns problemas económicos.
Peixes (20/02 - 20/03)
Vai sentir uma maior aproximação numa relação. Pode alargar 
esferas profissionais, novas propostas devem ser analisadas.

Schai Schurhaus Aquela loira de parar o trânsito! Schai 
Schürhaus é um perfeito exemplar da mulher catarinense - cabe-
los longos dourados, bumbum empinadinho e belíssima comissão 
de frente. A modelo conhecida entre os íntimos como “galega”, 
contou como foi posar para o Bella da Semana: “Sou bem desini-
bida, gostei de posar nua, me senti muito à vontade com a equipe. 
Relaxando as coisas fluem melhor”. Atenção: prepare o seu cora-
ção para conferir esse ensaio!
Nascimento: 24/01/95 / Florianópolis / SC
Mora atualmente: Florianópolis / SC - Signo: Aquário - Altura: 
1,65 - Quadril: 98 cm - Cintura: 63 cm - Busto: 85 cm - Pés: 35-36
VEJA MAIS FOTOS https://www.belladasemana.com.br/pt-br/
modelos/schai-schurhaus/photo

Quem Sobe ou Desce
É impressio-

nante a quantida-
de de postos de 
combustíveis que 
se proliferam no 
Cariri. Isso é bom 

para uma concocorrência saudá-
vel. No entanto falta fiscalização 
para ver a qualidade e a quanti-
dade marcada pelas bombas.

A ENEL an-
tiga Coelce - Cia 
de energia -,  que 
de grão em grão 
vai enchendo o 
papo. Um consu-

mo de R$ 228,95 soma-se mais 
R$ 58,66 de encargos. Cobra-se 
bandeiras amarela e vermelha, 
logo haverá as azul e branca. 

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

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

CONHECER

Sou pipa sou papagaio
Voo na imaginação
Os sonhos me deram asas
Tirei o meu pé do chão
O colorido da vida
Faz parte da minha lida
Trafego na imensidão.

Cada sonho que desenho
Tramo pra realizar
Vou fiando meu destino
Gosto de me aventurar
De viver nunca me enfado
Por isso teço meu fado
Pra depois concretizar.

LUIZ FERREIRA - LIMINHA
Essa aqui é a morada
De todos os ancestrais
Branco, preto, pobre ou rico
São do portão para trás
Poderoso e prepotente
Passou do portão pra frente,
Daqui não volta jamais...

DALINHA CATUNDA
Amigo, eu sei que um dia
Eu também vou virar pó
Porém me prendi a vida
Dei laçada e apertei nó
Não quero virar presunto
E a cidade do pé junto
Quando eu for eu não vou só.

LUIZ FERREIRA - LIMINHA
Minha Cara Poetisa
Eu também tô nesse pleito
Sei que vai chegar a hora
Vou partir com dor no peito
Duelarei com a morte
Somado a um pouco de sorte
Só vou se não tiver jeito...

DALINHA CATUNDA
Pra não ir antes da hora
Eu luto com carabina
Faço trato com a morte
Para mudar minha sina
E se nada adiantar
Pra tentar aqui ficar
Ofereço até propina.

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 ALTARz

A arte de voar

Vida e morte

O anjo bom da Bahia é
Santa do meu altar

25 coisas interessantes sobre a água
1 – Anualmente, 3,4 milhões de pessoas morrem em decorrência 
de problemas com a água que consomem;
2 – Há pessoas na África e também na Ásia que precisam andar 
em média 6Km por dia para coletar água;
3 – Uma privada média usa 6 litros de água a cada vez que a des-
carga é acionada;
4 – Cerca de 700 milhões de chineses bebem água contaminada 
todos os dias;
5 – A estimativa é a de que 1 em cada 9 pessoas não tenha fácil 
acesso à água potável;
6 – De toda a água existente no planeta, apenas 1% é potável;
7 – Uma piscina média perde 3.785 litros de água por mês através 
de eventos como a evaporação;
8 – Os ossos humanos são compostos de 31% de água;
9 – Não é a água por si só que conduz eletricidade, mas sim as 
suas impurezas;
10 – A água gelada é mais pesada do que a água quente;
11 – 90% de toda a água doce do mundo está na Antártica;
12 – Em uma casa média, dois terços de toda a água consumida é 
usada no banheiro;
13 – Aproximadamente 75% do conteúdo das fezes humanas é 
composto de água;
14 – A probabilidade de que você, ao beber um copo de água, 
acabe encontrando uma molécula de água que já foi ingerida pela 
Cleópatra é de praticamente 100%;
15 – É possível se intoxicar por beber muita água;
16 – Em alguns casos, a água quente se congela mais rapidamente 
do que a água gelada;
17 – A data de validade impressa nas garrafinhas de água serve 
para a garrafa, não para a água;
18 – Girafas aguentam mais tempo sem água do que camelos;
19 – O recorde mundial de pessoa que ficou mais tempo sem res-
pirar embaixo da água foi de 22 minutos;
20 – No topo do Monte Everest, o ponto de fervura da água é em 
71ºC;
21 – O número de moléculas de H2O presente em dez gotas de 
água é igual ao número de todas as estrelas do universo;
22 – São necessários 50 copos de água para o crescimento das 
laranjas suficientes para fazer um copo de suco;
23 – Em média, ao tomar banho de chuveiro uma pessoa usa 75 
litros de água;
24 – São necessários 140 litros de água para a produção dos grãos 
de café suficientes para o preparo de uma xícara da bebida;
25 – Para a produção de uma camiseta de algodão são necessários 
quase 2,7 mil litros de água.

curiosidades da língua portuguesa
A língua portuguesa é de uma beleza e uma riqueza inegáveis. Mas 
não é só isso. O idioma, falado por mais de 500 milhões de pessoas 
em várias partes do mundo, tem muitas situações excêntricas que 
se revelam na linguagem escrita ou falada. Listamos aqui algumas 
curiosidades interessantes. Veja abaixo:
Nove países
Os nove países que usam a língua portuguesa de forma oficial são: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. A cada 
cinco indivíduos que falam português no mundo, quatro são de ori-
gem brasileira.
Qualquer e quaisquer
O plural de qualquer é quaisquer. O interessante é que nenhuma 
outra palavra da língua portuguesa tem a indicação de plural no 
interior, o comum é sempre no final.
Porcentagem e percentagem?
As duas palavras refletem a mesma ideia: proporção de uma quan-
tidade calculada sobre 100. Percentagem é uma adaptação do termo 
percentage, de origem inglesa. De acordo com o dicionário Hou-
aiss, o termo foi adotado na língua portuguesa no século 19. E por-
centagem é um abrasileiramento a partir da locução por cento.
Maçã e maçaneta
A palavra maçaneta (aquela das portas) é um diminutivo de maçã, a 
fruta. O motivo? A origem desta palavra é que, muitos anos atrás, a 
aparência da maçaneta era de uma pequena fruta.
Quem nasce em Salvador é soteropolitano, por quê?
O termo soteropolitano está ligado à Soterópolis, a versão grega de 
Salvador. Segundo Caldas Aulete, vem de soter (salvador) + polis 
(cidade).
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