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O Cariri

é feliz

porque

tem

ZENIR 

Óleos e Lubrificantes

Combustíveis de Qualidade em sua Cidade

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

Extinção de municípios com arrecadação própria inferior 
a 10% de sua receita total deixa população indignada

Proposta do Governo fede-
ral de fundir municípios peque-
nos com baixa receita própria 
é criticada pelo povo que teme 
suas localidades perderem re-
cursos e a qualidade dos servi-
ços públicos

A Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC do Gover-
no federal que pretende extin-
guir municípios com até 5 mil 
habitantes ou que sua  arreca-
dação própria seja inferior a 
10% da receita total, foi rece-
bida com críticas e indignação 
pelo povo de todas as locali-
dades atingidas pela medida. 
a exemplo de Porteira que não 
passa dos 0,24%.

Governador entrega maior escada mecânica 
do Nordeste para o Corpo de Bombeiros

O Governo do Ceará apre-
sentou, um investimento  para 
a área da Segurança Pública. 
Durante evento realizado no 
bairro Mucuripe, o governador 
Camilo Santana entregou uma 
autoescada articulada Magirus 
de 42 metros para o Corpo de 
Bombeiros. Na aquisição do 
equipamento, que é único no 
Nordeste, foram investidos 1,3 
milhão de euros oriundos do 
Fundo da Segurança Pública e 
Defesa Social.

As Escadas Magirus M42L-
-AS, com plataformas girató-
rias e totalmente automáticas, 
são as escadas articuladas mais 
altas no mundo, combinando 
confiabilidade com os benefí-
cios da articulação em alturas 
elevadas.                   Pág. 03 

Ministério público recomenda 
cumprimento da lei que regula 
tempo de atendimento em 
agências bancarias de Sobral

Ariovaldo Carvalho um 
prefeito cuja administração 
ficou na história do Crato

Ex-prefeito Mauro Sampaio, 
in memoriam, é homenageado 
por idealizar e edificar a 
Estátua do Padre Cícero, que 
neste 2019 comemora 50 anos,

Jornalista J. Lindemberg de
Aquino está sendo homenageado
nesta edição da Gazeta de 
Notícias em “Personalidades
da História do Cariri”

Ministro Paulo Guedes justifica extinção de Municípios

O Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte também receberá uma escada Magirus

Está chegando o Natal, festa da natividade
o aniversariante é Jesus.
É tempo de mensagens e abraços

Feliz Natal e um 
Prospero Ano Novo

Publique sua mensagem nesta
Gazeta de Notícias

LEIA MAIS
O poder que não emana do 
povo. Acerca das posições e 
atitudes da Suprema Corte do 
país que julga, legisla e exe-
cuta ultrajando os outros po-
deres. O perigo de escrever. 
Em época de internet o que se 
escreve fica sujeito a interpre-
tações adversas e a todo tipo 
de críticas. É impossível devol-
ver a liberdade perdida. Sobre 
a citação do ministro do STF 
Marco Aurélio quando pro-
feriu seu voto contra a prisão 

em segunda instância. Proce-
dimento não visto no Canadá, 
Alemnha, Inglaterra, Espanha 
e Estado Unidos. A lenta morte 
da economia rural. Em rela-
ção às agruras do: chove não 
chove, e das incertezas de se 
plantar, colher e vender para 
provimento dos gastos com 
as despesas corriqueiras. O 
professor Eugenio Medeiros 
escreve sobre sua insurgência 
contra a lei do celibato impos-
to pela Igreja Católica.(Pág. 6)
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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

O perigo de escrever

O meu passatempo favorito, 
é escrever. Escrever: é, nem mais 
nem menos, conversar sem ser in-
terrompido.

Mas escrever, ser articulista, 
ter opinião, não é fácil, mormente 
em épocas de liberdade…Em dita-
dura, os censores, cortam; em de-
mocracia, muitas vezes, desancam 
nas redes sociais…

Em 1994, era colaborador do: 
“O Correio do Ribatejo”. Numa 
das crónicas desabafei, a indig-
nação e tristeza, porque, determi-
nado leitor, não gostando do que 
escrevera, resolvera enviar-me 
carta, polvilhada de insultos. Carta 
anónima… Claro.

Poucas semanas depois, tive a 
boa e agradável surpresa, ao abrir: 
“O Correio do Ribatejo”, de 27/
Julho/1994 deparar, em destaque, 
Carta Aberta, dirigida a minha 
pessoa, assinada pela leitora: Na-
talina Milhano Pintão:

“Li com emoção e misto de 
tristeza e admiração, a sua crónica, 
sobre:” O Perigo de Escrever”.

“ Creio não conhecer o homem, 
que, semanalmente, nos contempla 
com um pouco do seu “ pensar”, 
expresso em ideias profundas, 
simples e generosas, porque são 
humanas. Sou dos que gostam de 
ler, nas páginas de um jornal, além 
de notícias dos acontecimentos do 
dia-a-dia, da terra (mais ou menos 
engalanadas, consoante quem es-
creve ou manda escrever), artigos 
de opinião. Essa opinião, leva-me 
a refletir e comparar a minha opi-
nião, com essa outra opinião.

“ A opinião é igual à minha? 
É diferente da minha? Não é isso 
que me ocupa, e muito menos me 
preocupa. O que eu quero, é pen-
sar… usar a minha cabeça, por-
que “ cada cabeça sua sentença”, 

(eu acho que é democrático, e até 
se ensina nas Escolas: ter opinião 
responsável).

“O que me interessa, isso inte-
ressa a valer, é saber que o que foi 
escrito, é verdade, ou pelo menos, 
a verdade do “ escritor”, sem in-
tenções encapotadas, que expõe “, 
na praça pública” (como dizia sua 
avó), a sua opinião transparente.”

Seguem depois palavras amá-
veis, que não interessa transcrever.

Voltaire, perguntava, certa vez, 
a mademoiselle Quinout: “ Que ga-
nhei eu em vinte anos de trabalho? 
Nada, a não ser inimigos. Tal é o 
preço que, quase sempre, deve es-
perar-se da cultura das letras: mui-
to desprezo quando não se triunfa, 
muito ódio quando se triunfa”.

Sempre que o escritor publica 
livro de sucesso, logo se levantam 
vozes de inveja…até de amigos…

E a critica? Como atua?
“A crítica, entre nós, é a im-

pressão escrita sobre o joelho, com 
a pressa de quem vai salvar o pai, 
da forca; escrita por amizade, ou 
por antipatia; as nem sim nem so-
pas; a de ajuste de contas (agora é 
que ele vai saber de que força é o 
filho de meu pai!); a dos ciúmes re-
calcados… Cruz Malpique, “ No-
tícias de Guimarães”, de 4/10/91.

“Em Portugal, há uma larga 
tradição de murmúrio. De inveja. 
De cobiça. E de Preguiça, tam-
bém. Os valores, raramente são 
reconhecidos, e os mais inteli-
gentes, constituem o repasto ideal 
para a calúnia” – Disse, e disse 
bem, Helena Sacadura Cabral, in: 
“ Diário de Notícias”, citado no: 
“O Dia” de 9/9/02.

Em Portugal, e em toda a 
parte…Salvo raras exceções, o 
homem são sempre o mesmo. O 
homem… e a mulher…

O poder supremo, acima das 
leis e acima de Deus é a cono-
tação dada ao STF - Supremo 
Tribunal federal, Sim é isso 
mesmo, são poderes que vão 
além dos inimagináveis limites. 
Como pode um ser humano ter 
tantos poderes sobre fatos co-
notativos? O STF deveria ser o 
“céu” da terra onde providên-
cias e decisões seriam imacu-
lazdadas ou seja sem manchas, 
puras e imparciais. Quando a 
citação STF nos vem também 
a imagem dos “onze magní-
ficos,” juízes e ministros de 
comprovados e notáveis saber 
jurídico. 

A Carta Magna do Brasil 
ou a Constituição brasileiro foi 
promulgada em 1988 - há 31 
anos e somente agora os minis-
tros de “notáveis saber jurídi-
co” vieram a entender que no 
Art.5º da Constituição Federal, 
está previsto, em seu inciso 
LVII, que “ninguém será con-
siderado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória.”

Por todos esse tempo, 31 
anos -, como dito acima, muita 
gente foi mantida presa ilegal-
mente. Esse não entendimento 
das leis fez da Justiça brasilei-
ro um verdadeiro tribunal de 
exceção tal qual o Tribunal de 
Nuremberg na Alemanha no 
período pós segunda Guerra 
Mundial.

“Presunção de inocência” 
citação jurídica que somente 
agora foi desencarcerada para 
conhecimento público.

Data venia, senhores mi-
nistros, onde esteve até agora 
o notável saber jurídico dessa 
Excelsa Corte?

Certamente os magistrados 
nunca atentaram também para o 
inciso XXXVII do mesmo Art. 
5º da Constituição que diz: “não 
haverá juízo ou tribunal de ex-
ceção”.

As críticas  contra o STF 
viralizaram na Internet, todas 
contundentes, principalmente 
as de que o direito de defesa dos 
réus teria sido limitado no en-
tender dessa nova interpretação 
com a descoberta tardiamente 
da “presunção de inocência” 
com a não prisão dos reus na 
primeira, na segunda e na ter-
ceira instância – características 
de tribunais de exceção que não 
primam pela legitimidade e que 
o julgamento violam o princípio 
da legalidade.

É dito e alcança todos os 
cantos do Mundo que minis-
tros da Suprema Corte no Brasil  
operam no judiciário, no legis-
lativo e no executivo, impondo 
medidas ultrajando outros pode-
res constituído. Quando seu pa-
pel seria de acautelar, defender, 
proteger e resguardar as leis, 
devendo saber separar o joio do 
trigo.

 “Todo poder emana do povo 
e em seu nome será exercido.” 
Desde 1988, com a “Constitui-
ção Cidadã” o poder deixou de 
ser exercido em nome do povo, 
passando a ser exercido em 
nome deles próprios,  “represen-
tantes,” todavia, ficou faltando 
aquilo que de mais fundamental 
existe na representação, que é a 
prestação de contas. Em qual-
quer caso, é dever e obrigação 
do representante defender, cum-
prir e fazer cumprir as leis, pres-
tando contas ao repr esentado, 
daquilo que faz em seu nome.

O poder que não
emana do povo

É impossível devolver a liberdade 
perdida ao cidadão

O ministro do STF Marco Au-
rélio, em seu voto contra a prisão 
em segundo grau, declarou que “é 
impossível devolver a liberdade 
perdida ao cidadão”.

Então, ministro Marco Auré-
lio, a prisão provisória, prevista 
em nosso ordenamento penal, 
está revogada (flagrante delito, 
temporária e preventiva)? Então, 
todos os transgressores, ou tidos 
como transgressores, têm que 
responder em liberdade, para que 
nem um dia sequer de sua liber-
dade seja prejudicada, como insi-
nua o ministro?

Ora, ministro Marco Aurélio, a 
prisão provisória legal não repre-
senta também perda da liberdade 
perdida do cidadão?

O ministro Marco Aurélio é 
folclórico e joga a favor do time 
de advogados bem-sucedidos, que 
comanda bancas advocatícias es-

pecializadas em impetrar recursos 
com o objetivo protelatório de ga-
rantir a impunidade duradoura de 
seus clientes. Mas o seu desiderato 
cristalino é dar uma mãozinha à li-
berdade do ex-presidente Lula.

O nosso ordenamento jurídico 
precisa atualizar-se diante de pro-
cedimentos positivos adotados em 
outros países, como Alemanha, 
Canadá, Espanha, EUA, Inglaterra 
etc. Na ONU, 193 dos 194 países 
filiados têm prisão em primeira e 
segunda instância.

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 positi-
va é não favorecer a impunidade 
duradoura.

A CPI do Judiciário (STF) não 
pode continuar engavetada no Se-
nado!

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

Lá no interior, onde vivi, o nascer do 
sol do Dia de Ano era o alvorecer de um 
dia diferente porque marcava o começo 
de um novo ano. Estamos ainda nas dé-
cadas florescentes do século XX, quando 
a economia girava sobre os rolamentos 
do trabalho e gastava um combustível 
chamado coragem. Daí a célebre frase 
de Euclides da Cunha: “O SERTANEJO É 
ANTES DE TUDO UM FORTE’.

Os homens da roça amanheciam janei-
ro com seus roçados adredemente prepa-
rados para o plantio. As chuvas costuma-
vam chegar nessa época. Plantava-se 
arroz, milho, feijão, algodão mocó, man-
dioca, cana de açúcar, melão, melancia, 
abóbora, e amendoim,.Tudo enfim o que 
a terra produzia e que se fazia imprescin-
dível para o sustento das famílias.

A vida rural era agitada. Homens e mu-
lheres ocupavam-se o dia inteiro. Limpar 
o roçado, desmoitar os algodoais, cuidar 
do gado, tocar moagens e farinhadas, 
remontar cercas, colher arroz, apanhar 
algodão, quebrar milho, debulhar feijão, 
fabricar queijos artesanalmente, preparar 
comida para dezenas de trabalhadores, 
e criar numerosas proles eram, entre ou-
tras, as rotineiras tarefas dos habitantes 
campesinos.

Aquela vida tinha o seu lado rude e, 
às vezes, cruel, porém era bonita. pelo 
grau de disciplina e de harmonia reinan-
tes e pelo respeito à natural hierarquia 
existente entre os diversos segmentos 
das comunidades. Tratavam-se os vivos 
com atenção e os mortos com reverência 
e muita saudade.

Cada propriedade rural funcionava 
como uma empresa informal, sem meca-
nização, sem direitos trabalhistas e sem 
obrigações sociais. A preocupação primei-
ra seria garantir o sustento das famílias e 
outra coisa mais não existia entre a vida 
e a morte...

Havia velhos sem aposentadoria e jo-
vens sem moto. Reinava alegria, no en-
tanto, mesmo diante de cardápios singe-
los, à base de peixes e caças do mato. 
Depois, em boa hora chegaram os direitos 
sociais. para aliviar o peso do fardo que 
carregava o trabalhador rural.. O efeito 
tem sido danoso, pois criou no homem 
do campo a falsa ideia de que pode viver 
sem trabalhar.

Como consequência, nada mais se 
produz. O campo perdeu o protagonismo. 
Sem atividade agrícola a terra perdeu a 
sua função social e os municípios empo-
brecem dia a dia. Engenhos de fogo morto 
e roçados improdutivos são hoje a cara do 
sertão.

O dinheiro dos aposentados fica nos 
bancos, para cobrir empréstimos consig-
nados. O restante é o preço da usura co-
brada pelo comércio em razão de fornecer 
os mesmos aposentados.

Destarte, o pobre continua pobre e 
o rico mais rico ainda. No meio de tudo, 
perde a economia rural, hoje no fundo do 
poço e sem a mínima condição de reagir..

A lenta morte da
economia rural
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Proposta do Governo fe-
deral de fundir municípios 
pequenos com baixa receita 
própria é criticada pelo povo 
que teme suas localidades per-
derem recursos e a qualidade 
dos serviços públicos

A Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC do Gover-
no federal que pretende extin-
guir municípios com até 5 mil 
habitantes ou que sua  arreca-
dação própria seja inferior a 
10% da receita total, foi rece-
bida com críticas e indignação 
pelo povo de todas as localida-
des atingidas pela medida. É o 
caso dos municípios de: San-
tana do Cariri no Ceará criado 
em 1885 e com uma população 
de 17 mil habitantes, mas sua 
receita chega tão somente a 0, 
85%, e Porteira com 16 mil 
habitantes, mas tem uma arre-
cadação própria que não passa 
de 0,24%. Há municípios no 
Estado que suas arrecadações 
a exemplo de Porteira que não 
passam dos 0,24%.

 As opiniões são quase una-
nimidade, praticamente todo 
mundo é contra a proposta de 
ver seu município voltar a ser 
distrito. 

Conforme dados dos tri-
bunais de contas dos estado 
- TCE, mostram que muitos 
municípios com até 5 mil mo-
radores, têm receita própria 
que não alcança 10% da recei-
ta total e correm o risco de ser 
fundidos com outros. Em todo 
o Brasil, são 1.253 municípios 
com até 5 mil habitantes.

Os municípios atingidos 
pela PEC do governo traçam 
estratégias para não desapare-
cerem

No Ceará a PEC extingue
41 municípios

Mas, para o povo, a relação 
receita própria/receita total não 
entra em discussão, até porque 
se trata de uma questão finan-
ceira, que nem todos domi-
nam. Para eles, o que importa, 
em primeiro lugar, são os re-
cursos recebidos pelos antigos 
distritos com a emancipação 
que podem ser perdidos caso 
voltem a ser incorporados seus 
municípios de origem.

No pensamento do povo, se 
a proposta encaminhada pela 
equipe do ministro da econo-
mia, Paulo Guedes, for apro-
vada no Congresso nacional, 
muitos municípios serão ane-
xados aos maiores, no entan-
to, os moradores questionam 
a ideia de o lugar vir a ser um 
distrito ou – como eles mesmo 

dizem – virar um vila.
Se esta proposta vingar, vai 

ser um atraso para nossa cida-
de, acredita John Washington 
Alves Santos, morador e dono 
de uma pequena farmácia no 
interior do Cariri. Muitos dos 
pequenos municípios já estão 
bem estruturados na área de 
saúde, contando com Unidade 
Básica de Saúde (UBS). Se (a 
comunidade passar a perten-
cer a outro município, vai pio-
rar a saúde, pois os hospitais 
não darão conta de atender o 
povo.

Essa proposta do Governo 
atinge em cheio comunidades 
de municípios mais distantes 
na região do Cariri. As peque-
nas cidades que entram na lis-
ta dos municípios que podem 
voltar a ser distritos, se a PEC 
for aprovada vão ter as maio-
res dificuldades

A proposta defendida pelo 
ministro Paulo Guedes, se 
aprovada, terá efeitos devas-
tadores nos pequenos mu-
nicípios. ‘As emancipações 
ajudaram a gerar empregos e 
a fixar o homem no campo, 
evitando o êxodo rural,” diz 
Paulo Guedes.

No Ceará confira a lista dos 
41 municípios com arrecada-
ção própria abaixo de 1%:

1 – Aratuba 0,24%
2 – Porteiras 0,24%

3 – Reriutaba 0,25%
4 – Paramoti 0,38%
5 – Barroquinha 0,40%
6 – Catunda 0,40%
7 – Granjeiro 0,45%
8 – Chaval 0,48%
9 – Tururu 0,49%
10 – Ererê 0,55%
11 – Itapiúna 0,55%
12 – Senador Sá 0,56%
13 – Umari 0,56%
14 – Apuiarés 0,57%
15 – Martinópole 0,65%

16 – Capistrano 0,69%
17 – Potengi 0,69%
18 – Altaneira 0,71%
19 – Baixio 0,72%
20 – Choro 0,72%
21 – Barro 0,74%
22 – Massapê 0,74%
23 – Miraíma 0,75%
24 – Salitre 0,75%
25 – Palmácia 0,77%
26 – Umirim 0,77%
27 – Jardim 0,80%
28 – Pacujá 0,80%

Extinção de municípios com arrecadação própria inferior 
a 10% de sua receita total deixa população indignada

29 – Santana Do Cariri 0,81%
30 – Ararendá 0,84%
31 – Barreira 0,84%
32 – Mulungu 0,85%
33 – Acarape 0,86%
34 – Caririacu 0,87%
35 – Graça 0,87%
36 – Quixelô 0,88%
37 – Jaguaretama 0,89%
38 – Croatá 0,91%
39 – Itaicaba 0,93%
40 – Guaiúba 0,95%
41 – Monsenhor Tabosa 0,95%

Da Redação e da 
Reportagem local

O Governo do Ceará apre-
sentou, mais um investimen-
to  para a área da Segurança 
Pública. Durante evento rea-
lizado no bairro Mucuripe, o 
governador Camilo Santana 
entregou uma autoescada ar-
ticulada Magirus de 42 metros 
para o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Ceará 
(CBMCE). Na aquisição do 
exemplar, que é único no Nor-
deste, foram investidos cerca 
de 1,3 milhão de euros oriun-
dos do Fundo da Segurança 
Pública e Defesa Social (FS-
PDS).

O secretário da Seguran-
ça Pública e Defesa Social 
(SSPDS), André Costa, e o 
coronel comandante-geral do 
CBMCE, Luís Eduardo Ho-
landa, também participaram 
do evento. Durante a entrega, 
os bombeiros militares reali-
zaram uma simulação de res-
gate, em um prédio situado na 
Avenida Beira-Mar, utilizando 
a autoescada articulada. A Ma-
girus M42L-AS possui cinco 
lances de escada, tornando-se 

a mais alta do mundo quando 
se trata de braço articulado. 
Com ela, os bombeiros milita-
res poderão alcançar áreas que 
antes eram inacessíveis. Outro 
ponto positivo do equipamento 
são as suas dimensões. Ape-
sar da sua altura, o caminhão 
possui um porte menor, o que 
facilita a atuação em ruas mais 
estreitas, como por exemplo, 
no Centro de Fortaleza. 

o governador Camilo San-
tana, destacou o investimento 
da compra de três equipamen-
tos importados da Alemanha, 
cada escada custou cerca de 
R$ 8 milhões, e veio para re-
forçar o trabalho do Corpo de 
Bombeiros. Apresento a 1° 
escada que chegou, produzida 
exclusivamente para o Ceará, 
articulada e que possui 42 m de 
altura. O objetivo da compra é 
entregar ao Corpo de Bombei-
ros o que há de melhor e mais 
moderno no Norte e Nordeste, 
que é o que temos feito para 
que o trabalho das forças de 
segurança de todo o Estado 
seja realizado com tranquili-
dade, segurança, tecnologia e 
inteligência. Além de garantir 
também a segurança e a tran-
quilidade para a população ce-
arense”, ressaltou o governa-
dor Camilo Santana. Encerrou 

seu discurso convidando aos 
partícipes a acompanhar a de-
monstração dos bombeiros uti-
lizando a escada e pediu uma 
salva de palmas para os heróis 
do Corpo de Bombeiros.

Já o secretário André Costa 
destaca que essa aquisição mo-
derna, que facilitará e tornará 
mais ágil os trabalhos de resga-
te em altura e combate a incên-
dios em edificações, é mais um 
dos investimentos feitos pelo 
Governo no Sistema de Segu-
rança Pública, em especial no 
Corpo de Bombeiros. “Com 
as entregas de novos equipa-
mentos de proteção individu-
al (EPIs), desencarceradores, 
desfibriladores e viaturas e o 
ingresso de novos servidores, 
por meio de concurso público, 
o CBMCE vem se moderni-
zando e fortalecendo sua atu-
ação em todo o Ceará”, frisa.

“Sem dúvida nenhuma, o 
Estado do Ceará entra para 
uma nova era no que se refere 
a combate a incêndio e salva-
mento em edificações elevadas. 
Essa escada especificamente, 
com 42 metros de altura e o úl-
timo lance articulado, permite 
que a gente tenha um equipa-
mento de ponta, que poucos 
Corpos de Bombeiros no Bra-
sil possuem. No Nordeste, nós 

Governador Camilo Santana entrega maior escada 
mecânica do Nordeste para o Corpo de Bombeiros

Coordenadoria de 
Comunicação Casa Civil - 

Governo do Ceará

somos os primeiros. Além de 
podermos operar no combate 
a incêndio e salvamento em 
altura, essa viatura nos fornece 
uma melhor desenvoltura nas 
operações em altura pelo fato 
de existir a última articulação 
da escada”, explica o coronel 
Holanda.

As Escadas Magirus M42L-
-AS, com plataformas girató-
rias e totalmente automáticas, 
são as escadas articuladas mais 
altas no mundo, combinando 
confiabilidade com os benefí-
cios da articulação em alturas 
elevadas. Graças a um moder-
no sistema hidráulico de de-

tecção de carga e estabilização 
computacional de oscilações, 
é possível realizar a combina-
ção simultânea de diferentes 
movimentos durante as ope-
rações. Destaque ainda para a 
adequação e desempenho em 
ambientes com pouco espaço 
entre edificações, 

<< ESCADA MAGIRUS M42L-AS de alcance que chega a 42 metros atinge alturas antes 
inatingíveis pelos Bombeiros do Ceará

<<   A EXTINÇÃO precisa que o município não só atinja 5 mil habitantes, mas que sua arrecadação própria 
não chegue a 10% de sua receita total, isso mesmo  com uma quantidade maior da habitantes 
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O Ministério Público do 
Estazo do Ceará (MPCE), 
através do promotor de Justiça 
da Comarca de Sobral Hugo 
Alves da Costa Filho, expe-
diu, no dia 12, uma recomen-
dação a fim de que as agências 
bancárias daquele município 
adotem providências para o 
cumprimento da Lei Estadu-
al nº 13.312/03 e da Lei Mu-
nicipal nº 364/02, no prazo 
de 30 dias. Desta forma, as 
agências devem ampliar o nú-
mero de caixas em atividade, 
em especial nos dias de maior 
movimento e no turno matu-
tino, mantendo funcionários 
em número compatível com 
o fluxo de usuários, de modo 
a aumentar a capacidade de 
atendimento e respeitar o tem-
po máximo de espera do con-
sumidor na agência.

O referido dispositivo le-
gal regulamenta o atendimen-
to nos bancos, determinando 
que o tempo razoável para es-
pera em filas de caixa é de 15 
minutos em dias normais e de 

30 minutos em véspera ou em 
dia imediatamente seguinte a 
feriados, em datas de recolhi-
mento de tributos e em duas 
de pagamento dos funcioná-
rios públicos e aposentados. 
Ademais, todas as agências 
bancárias estabelecidas no Es-
tado do Ceará ficam obrigadas 
a manter, no setor de caixas, 
funcionários em número com-
patível com o fluxo de usuá-
rios, de modo a permitir que 
cada um destes seja atendido 
em tempo razoável já mencio-
nado.

Os bancos devem, ainda, 
disponibilizar um número de 
totens de emissão de senhas 
nas agências, a fim de refletir 
o horário efetivo de ingresso 
do consumidor na instituição 
financeira. As agências de-
verão se eximir de realizar 
pré-atendimento, de forma a 
garantir que o consumidor te-
nha acesso ao número de sua 
senha logo que adentrar no 
estabelecimento, bem como 
evitar que o consumidor seja 
impedido de nele ingressar até 
que lhe seja disponibilizada a 
senha, formando filas na par-
te externa do banco. O fun-
cionário ou atendente poderá 
apenas orientar o consumidor, 
e não controlar o acesso ao to-

tem de senha de 
atendimento.

A partir do 
documento, elas 
deverão garantir 
que o tempo má-
ximo de espera 
do consumidor 
seja o previsto 
na Lei Munici-
pal, incluindo 
todo o período 
que o consumi-
dor permanecer 
no estabeleci-
mento bancário, 
incluindo atendi-
mento em qual-
quer guichê que 
não seja caixa. 
Caso seja dada 
mais de uma se-
nha ao consu-
midor, será con-

dor durante a espera, uma vez 
que estas ocorrem em razão 
da expectativa do consumidor 
de demora no atendimento. 
Serão afixados cartazes in-
formando ao usuário sobre o 
tempo máximo de permanên-
cia na fila e o direito de man-
ter consigo o documento que 
indique sua senha de entrada e 
de saída, como forma de com-
provar o tempo de permanên-
cia na fila.

Ministério Público do Ceará recomenda cumprimento da lei 
do tempo de atendimento em agências bancárias de Sobral

Os caixas serão orientados 
a não reter o documento de se-
nha com o registro de horário 
de entrada, deixando-o à dis-
posição do consumidor, bem 
como informar onde consta o 
horário de efetivo atendimen-
to, seja em documento pró-
prio ou anotação no próprio 
documento pago. Deverão 
ser disponibilizados assentos 
em número suficiente a aten-
der o fluxo de consumidores, 

siderada a soma de todas as 
senhas distribuídas ao consu-
midor e não somente o tempo 
de atendimento nos caixas.

Portanto, deverão ser ado-
tadas quaisquer outras me-
didas necessárias para evitar 
a formação de filas no lado 
externo do estabelecimento, 
inclusive antes do horário de 
abertura da agência, e, caso 
eventual fila se estabeleça, ga-
rantir o conforto do consumi-

com a devida sinalização dos 
assentos preferenciais para 
idosos, pessoas com deficiên-
cia, gestantes e pessoas com 
mobilidade reduzida. Além 
disso, deverão disponibilizar 
caixas eletrônicos em número 
suficiente a atender o fluxo de 
consumidores, inclusive e es-
pecialmente em dias de maior 
movimento em espaço ade-
quado a comportar o número 
de clientes atendidos.

Assessoria de Imprensa
Ministério Público do

Estado do Ceará

<< SENHA/DOCUMENTO deverão garantir que o tempo máximo de espera do consumidor seja o previsto 
na Lei Municipal. 
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PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Joao Lindemberg de Aquino
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

João Lindemberg de Aquino 1933 - 2018

des que tiveram seus nomes 
afixados em placas determi-
nando as ruas e logradouros 
da cidade. Sobre seu livro 
o intelectual Figueiredo Fi-
lho escreveu: “João Lin-
demberg de Aquino, após 
ingente esforço guiado pela 
sua pertinácia e inteligência 
realizadora, oferece-nos esta 
portentosa obra que nos fal-
tava – Roteiro Biográfico das 
ruas do Crato. Radialista, fez 
do microfone outra trinchei-
ra de combate em prol do 
Cariri e do Ceará. Sobres-
saiu-se como dos principais 
cronistas sociais da imprensa 
cearense.” Outra publicação 
sua foi o “Apóstolo do Nor-
deste,” Um trabalho sobre 
a figura angelical do Padre 
Ibiapina.

Esse desprendi-
mento levou a des-
frutar do carinho 

e afeto de toda
sociedade. 

Foi sempre afável 
no trato com as 

pessoas. 
J. Lindemberg de Aqui-

no destacou-se em suas ati-
vidades pela presteza como 
tratava tudo que fosse para 
o desenvolvimento regio-
nal. São imensuráveis seus 
trabalhos avulsos que se 
enfeixados dariam um con-
substanciado livro de imen-
surável volume.

Garboso, distinto e mui-
to educado, J. Lindemberg 
granjeou a amizade e carinho 
de toda sociedade, e foi me-
recedor de várias honrarias 
de instituições com diplo-
mas, medalhas e comendas. 

Seu feito maior foi, jun-
tamente com o grupo de in-
telectuais do Cariri, fundar 
em 18 de outubro de 1953 
a Instituto Cultural do Ca-
riri, entidade que congrega 
intelectuais, preserva e apri-
mora a cultura, a literatura 
e as artes da região. O ICC 
tem hoje um considerável 
acervo literário que em sua 

João Lindemberg de 
Aquino, jornalista, nas-
ceu em 5 de junho de 
1933 em Crato, seus pais 
foram Joaquim Patrício 
de Aquino e Maria Rosa 
de Aquino. Joaquim Pa-
trício ficou conhecido em 
todo o Cariri pelas suas 
gostosíssimas merendas, 
destacadamente seu tradi-
cional tijolo de leite. Com 
os rendimentos de sua 
casa de merenda criou e 
educou seus 15 filhos. 

Foi um filho afetuoso 
e abnegado aos seus país, 
e devotado aos irmãos. Se 
orgulhava em dizer: so-
mos 15 irmãos. 

J. Lindemberg, 
como assinava 

seus trabalhos  e 
ficou conhecido, 
foi um autodi-

data e aprendeu 
tudo por conta 

própria.

J. Lindemberg, como 
assinava seus trabalhos  e 
ficou conhecido, foi um 
autodidata, fez seu curso 
primário na Escola Dom 
Quintino com a memorá-
vel professora Vicência 
Garrido, frequentou a Es-
cola Técnica de Comércio 
e Colégio Diocesano do 
Crato, mas não deu sequ-
ência aos estudos, desde 
então dedicou-se a leitura 
e um auto-aprendizado.

Em 1952, aos 19 
anos, foi em comitiva ao 
Rio de Janeiro para o 1° 
Congresso de Centros 
Culturais da Juventude, 
movimento chamado de 
Águias Branca, que tor-
nou-se uma entidade de 
jovens idealizados por 

Plínio Salgado.
J. Lindemberg foi um 

dos fundadores da primeira 
emissora de rádio do interior 
cearense, a Rádio Araripe do 
Crato em 1952 onde mante-
ve por muitos anos o progra-
ma rádio variedades. Depois 
foi contratado como redator 
noticiarista.

Teve destacada 
atuação nos meios 
sociais do Cariri e 

de Fortaleza,
sempre com

caneta e papel
nas mãos

anotando os fatos.
Seu primeiro trabalho 

como jornalista foi uma re-
portagem sobre o médico 
paraibano Napoleão Lau-
reano que, com câncer em 
estado final, reunião no Rio 
de Janeiro, na sede do jor-
nal Diário Carioca, jornalis-
tas, médicos, empresários e 
agentes do governo para dis-
cutir a fundação de um insti-
tuto do Câncer. Ideia que em 
pouco tempo as emissoras 
de rádio anunciavam que a 
população carioca estava se 
manifestando inteiramente 
solidária com a bandeira de 
luta de Napoleão Laureano 
e por isto a arrecadação de 
donativos já atingia elevado 
valor financeiro. Foi uma be-
líssima reportagem de J. Lin-
demberg publicado no jornal 
Ecos da Semana.

Nos anos seguintes pas-
sou a escrever para a Rádio 
Educadora e como corres-
pondente para os jornais Cor-
reio do Ceará e Unitário, de-
pois jornais O Povo e Tribuna 
do Ceara de Fortaleza, e mais 
recente para a esta Gazeta de 
Notícias.

J. Lindemberg teve desta-
cada atuação nos meios so-
ciais do Cariri e de Fortaleza, 
sempre com caneta e papel 
nas mãos anotando os fatos.

O nosso jornalista foi 
um obstinado pela atividade 
de escrever, e reconhecido 

como tal passou a ser requi-
sitado para secretariar quase 
todas instituições do Crato: 
Associação Comercial, Ro-
tary Club, Lions Clube e os 
clubes sociais Grangeiro e 
Tênis Clube. Foi convidado 
por vários prefeitos para ser 
oficial de gabinete onde com 
determinação elaborava cor-
respondências para gover-
nos reivindicando benesses 
públicas para o município, 
como a construção do açude 
Thomaz Osterne de Alencar 
que abasteceria de água às 
cidades de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha.

Nos meios jornalísticos 
foi delegado da ACI – Asso-
ciação Cearense de Imprensa 
no Cariri e um dos fundado-
res de ACEJI – Associação 
Cearense de Jornalistas do 
Interior. J. Lindemberg foi 
ativo partícipe dos congres-
sos da ACEJI em Crato, Ca-
nindé, Baturité e Iguatu. 

Além de importantes re-
portagens J. Lindemberg foi 
um dedicado colunista so-
cial levando para os princi-
pais jornais e rádio os fatos 
da sociedade, noticiando em 
primoroso português casa-
mentos, bodas, aniversários 
e eventos no âmbito de sua 
região.

Esse desprendimento jor-
nalístico levou J. Lindem-
berg a desfrutar do carinho 
e afeto de toda sociedade e 
colegas. Foi sempre simpáti-
co e afável no trato com as 
pessoas. 

Todos o tratavam sempre: 
como “jornalista J. Lindem-
berg de Aquino,” o que brin-
cando ele dizia, eu não vejo 
o povo tratar o bispo como: 
“bispo diocesano do Crato 
dom Vicente de Paula Araú-
jo Matos,” nem Glorinha, 
como “Maria da Glória Pe-
reira.” Foi sempre um bem 
humorado e vivia com sim-
plicidade.

Escreveu e deixou para a 
história do Cariri seu livro 
“Roteiro biográfico das ruas 
do Crato” um aprimorado 
estudo sobre as personalida-

maior parte foi conseguida 
por nosso jornalista. Mante-
ve em circulação a “Revista 
Itaytera,” publicação do ICC 
que foi por muitos e mui-
tos anos editada graças aos 
esforços de J. Lindemberg. 
Do Instituto Cultural do Ca-
riri foi presidente por várias 
vezes onde promoveu cole-
tas de livros e documentos 
históricos e montou vários 
albuns com fotos e dados de 
sucessivos  acontecimentos. 
O Instituto Cultural do Cari-
ri tem hoje sua monumental 
sede própria.

A imprensa foi
a paixão de

J. Lindemberg 
que com uma inte-
ligência privilegia-

da galgou
reconhecimento 

na sociedade
Como se vê, a impren-

sa tanto falada como escri-
ta foi a grande paixão de J. 
Lindemberg que com perti-
nácia, talento e uma inteli-
gência privilegiada galgou 

reconhecimento e espa-
ços na sociedade, na po-
lítica e nos meios empre-
sariais de todo o Ceará.

João Lindemberg de 
Aquino morreu nesse dia 
7 de janeiro de 2018, aos 
aos 85 anos, após ter so-
frido uma queda em sua 
residência, fraturado o 
fêmur, ser levado para o 
hospital e em seguida ter 
falência múltiplas dos 
órgãos. Seu corpo foi se-
pultado no Cemitério N. 
S. da Piedade em Crato 
sendo levado por fami-
liares, amigos e admira-
dores. 

A notícia da morte do 
jornalista foi posta nas 
redes sociais da Internet, 
onde rapidamente surgi-
ram de todos os lugares 
centenas de mensagens 
com lamento e pesar aos 
familiares, à sociedade  
caririense e a toda im-
prensa da região.

O jornalista João Lin-
demberg de Aquino mor-
re deixando uma lacuna 
nas narrativas históricas 
das personalidades con-
temporâneas de todo o 
Carri.  Muito delas de sua 
convivência e amizade. 
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Quousque tandem, Catilina 
abutera pacientia nostra? 

PONTO DE VISTA

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

Quem estudou  latim ou a  história romana certamente 
conhece esta frase   dita por  Cícero  contra Catilina cidadão 
romano, mas  que maquinava contra o império. Na  obra AS  
CATILINÁRIAS   Cícero se dirige a  este cidadão  dizendo:  
até quando, Catilina, abusarás de  nossa  paciência? 
Cícero  assim falava porque amava Roma e não  queria que 
ela fosse  destruída  por Catilina. Eu também amo a Igreja 
católica e  por isso  me insurjo  contra a  lei do celibato 
obrigatório para  o clero  perguntando: até  quando a Igreja  
vai manter esta lei que tantos abusos vêm causando?  De 
vez em  quando  surgem  notícias   de crimes  de abuso 
sexual cometidos por ministros  da igreja  contra  crianças 
e adolescentes. Outro dia li e ouvi na imprensa que uma 
diocese de São Paulo foi  condenada  a pagar  quase cinco 
milhões  de reais como indenização  a  famílias  de crianças  
abusadas sexualmente por  ministros da Igreja e isto 
com o conhecimento do bispo que nada fez para punir os 
responsáveis. Os  criminosos   protegidos  e a  vítimas não 
E isto    não acontece só no Brasil, mas em  muitos outros 
países.  Uma coisa é o celibato voluntário, de quem tem 
esta virtude, outra  coisa é o celibato  obrigatório verdadeira  
apostasia  biológica imposta pela  hierarquia   desde os 
tempo da Idade Média põe  motivos  não evangélicos, pois  
; não  tem nenhum  fundamento ou  sustentação  bíblica. 
Na Igreja  primitiva os  ministros na maioria eram casados. 
Até os bispos o eram e apenas se exigia deles  que fossem 
maridos de uma só  mulher e  que soubessem  administrar  
a   sua casa. São  Paulo  diz que se  alguém não   quiser 
casas faz bem, mas  que  para  evitar  escândalo é  bom 
cada homem ter a  sua  mulher e cada mulher ter o seu  
homem, pois é  melhor casar do  que arder. Por isso quem é 
obrigado a  ser  celibatário pode  ser  que comece a  arder 
e daí para uma queimadura  ou um incêndio é um passo. 
Os  ministros de outras igrejas e  até mesmo de outros  ritos  
católicos  são c asados,  só os da  igreja católica apostólica 
romana são obrigados a permanecerem  celibatários.  
Quantas novas vocações poderiam  surgir se não fosse  
o celibato  obrigatório e  quantas comunidades  carentes 
poderiam ter assistência religiosa  se os padres  que se 
casam  pudessem  exercer  seu  ministério. Afinal de contas 
eles continuam sendo sacerdotes  eternamente segundo a 
ordem de Melquisedeque. Se a igreja tivesse  a coragem 
de fazer pesquisa entre os católicos acredito que  quase  a 
totalidade  dos fiéis seria favorável a  abolição  do celibato  
obrigatório para seus  ministros e ao exercício do  ministério 
pelos que se casaram.  Francisco até  que  já   pensou  
nisso, mas  a maioria  da  hierarquia, principalmente  os  
obedientes  às ordens  que vêm de dentro  dos muros do 
Vaticano, não é capaz de fazer  isto.

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

O Crato Tenis Clube
CNPJ 41.337.700/0001-53

Torna público que requereu  á Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Terriorial SEMADT Renovação de 
Licença de Operação para atividade de Clube de Eventos, 
Recreativo e de Lazer, localizada a Rua Cel. Antônio Luiz, 
nº 1364 - bairro Pimenta Crato Ceará.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.

Aline Maria
É tudo uma questão 

de pensar positivo, você 
é do tamanho do seu so-
nho. Seja forte, seja con-
fiante em si mesmo, te-
nha pensamento positivo, 
dias melhores virão, se 
não for hoje ou amanhã, 
será depois, mas chegará, 
confie em Deus, ele não 
faz nada em vão.

Chico Pierre e Valdemir Correia são 
cidadãos cratenses agraciados como 
amigos do Exército brasileiro

Francisco José Pierra e 
Valdemir Correia de Sousa, 
empresários cratenses, foram 
agraciados, em diferentes 
épocas, com várias medalhas 
e comendas pelo Exército 
Brasileiros diante dos mais re-
levantes e continuados servi-
ços prestados ao Tiro Guerra 
10004 do Crato.

Há muitos anos Chico 
Pierre é um fiel amantes das 

Forças Armadas e tem despre-
enidos serviços prestados.

Valdemir é também um ab-
negado cooperador do Exérci-
to através do Tiro de Guerra 
do Crato.

Esses senhores são persona-
lidades presentes em todos os 
eventos do Exército e estão a 
frente das solenidades em Cra-
to, fazem isso com ostentação e 
vaidade 

<<  Francisco José Pierre com o neto. e Valdemir Correia

Ariovaldo Carvalho um 
prefeito cuja administração 
ficou na história do Crato

À esquerda na foto, ao 
lado do empresário Valdemir 
Correia, o capitão da reserva 
Ariovaldo Carvalho, que mar-
cou a história do Crato como 
prefeito do Município de 1977 
a 1982, seis anos, época em 
que Crato deu um salto para o 
futuro com realizações e cres-
cimento em todas as direções. 
Quase nada mudou em Crato 
nos 37 anos seguintes. Para-
fraseando o ditado português: 
“Tudo continua como dantes no 
Quartel de Abrantes.” É óbvio 
que ninguém é prefeito de um 
município sem fazer, pelo me-
nos, alguns metros quadrados 
de calçamento em pedra tosca. 
Ariovaldo teve sua administra-
ção destacada por grandes e im-
portantes obras, como o estádio 
Mirandão, a sede da Prefeitura 
Municipal, asfaltamento das 
principais ruas do centro da ci-
dade, estradas para o Belmonte, 
Grangeiro e Nascente, abertu-
ra das avenidas perimetrais D. 
Francisco e Thomaz Osterne, o 
Centro Social Urbano, abertura 
de novas artériash nos bairros e 
desobstrução das ruas Senador 
Pompeu e João Pessoa no centro 
da cidade. Foi em seu governo 

que foram construídos os con-
juntos habitacionais Novo Cra-
to e Mirandão. A Prefeitura fez 
aquisições de várias máquinas: 
tratores, motoniveladoras, pá 
mecânica, caminhões e veiculos 
utilitários para uso nas secreta-
ria de educação e saúde.

Implantou o serviço de tele-
fonia nos distritos, construção 
do Açude Thomaz Osterne de 
Alencar, construção da Avenida 
Padre Cícero ligando Crato-Ju-
azeiro do Norte, trabalho con-
junto dos municípios de Crato, 
Juazeiro do Norte e o Governo 
do Ceará. Expansão da rede elé-
trica em todos os bairros da ci-
dade e na zona rural. Vinda para 
o Crato e a instalçaõ de uma 
agência do Banco do Nordeste. 
O BEC Banco do Estado do Ce-
ará e Teleceará construíram suas 
modernas sedes.

Muitas dessas obras foram 
resultados de importantes proje-
tos e persistentes pleitos do en-
tão prefeito Ariovaldo Carvalho 
junto a deputados, senadores e 
aos governos estadual e federal.

Foram inesquecíveis seis 
anos de prosperidade e franco 
desenvolvimento para o registro 
histórico no município. 

<< ARIOVALDO CARVALHO, a esquerda na foto, ex-prefeito do 
Crato (1977-1982) ao lado do empresário Valdemir Correia

Mauro Sampaio é homenageado 
nos 50 anos da Estátua do Padre 

As homenagens pelos 50 
anos da Estátua do Padre fo-
ram promovidas pela Prefei-
tura Municipal de Juazeiro do 
Norte numa forma de reconhe-
cimento e lembranças a todos 
que de qualquer forma contri-
buíram para a edificação do 
colossal monumento ao Padre 
Cícero Romão Batista.

A época 1969 o entaõ pre-
feito Mauro Castelo Branco 
Sampaio teve a ideia de cons-
truir uma estátua do Padre 
Cícero que seria o símbolo de 

Juazeiro do Norte e referência 
para os Romeiros.

Depois de pronta a estátua 
de 27 metros de altura, a ter-
ceira maior do Mundo, escul-
pida por Armando Lacerda foi 
inaugurada em 1º de novembro 
de 1969.

Por ocasião da passagem 
dos 50 anos, o prefeito Arnon 
Bezerra de Meneses homena-
geou entre outros o prefeito 
Mauro Sampaio, in memoriam, 
através de sua filha Jaqueline 
Sampaio. 

<< HOMENAGEM o deputado Fernando Sampaio, Jaqueline 
Sampaio - filha de Mauro Sampaio -, e o prefeito Arnon Bezerra.
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A Bella da Semana
Raissa Albuquerque

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)
Bom período para definir sentimentos e assumir compro-
missos. Consegue negociar um bom acordo económico.
Touro (21/04 - 20/05)
É boa altura para fazer uma reflexão sobre a sua vida. Pro-
cure forma de comunicar melhor as suas ideias.
Gémeos (21/05 - 20/06)
Assuma sentimentos, hoje é um excelente dia para en-
contrar estabilidade. Faça reajustes no seu orçamento do-
méstico.
Câncer 21/06- 21/07)
É muito importante clarificar regras para viver uma relação. 
Prepare-se a fundo para enfrentar discussões e debates.
Leão (22/07 - 22/08)
A sua intensidade vai causar impacto numa relação. Deve 
verificar pessoalmente todos os trabalhos.
Virgem (23/08- 22/09)
Não será totalmente correspondido, mas não desista. Pode 
sentir-se ignorado, faça por chamar a atenção sobre si.
Libra (23/09 - 22/10)
Os sinais de nova paixão sucedem-se Deve estar aberto a 
novas ideias e novas propostas.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Mantenha-se atento para retribuir tudo o que lhe derem. 
Não deve recear aceitar ajudas ou a procurar apoios.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Apesar de algumas inseguranças siga os seus sentimen-
tos. Tudo o que for deixado ao acaso leva a críticas nega-
tivas.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Vai sentir emoções e afetos fortes, avance sem receio. Dia 
de pequenos contratempos mas nada que não consiga re-
solver.
Aquário (21/01 - 19/02)
Dia de muita intensidade, o amor tem lugar de destaque. 
Evite gastos superiores às suas possibilidades atuais.
Peixes (20/02 - 20/03)
Bom dia para avançar numa relação colorida. Uma situação 
profissional dá frutos a pouco e pouco inconclusivos ou 
contrários às suas expetativas.

Raissa de Albuquerque Você pediu e nós aten-
demos! Raissa de Albuquerque está de volta mais gostosa do que 
nunca - uma das modelos mais acessadas do Bella da Semana. 
Ela, que fotografou para o site em 2018 e foi sucesso absoluto no 
mundo inteiro, agora retorna em um ensaio super especial. Com 
seu corpão maravilhoso, rosto de bonequinha e pezinhos perfeitos 
essa beldade vai abrir o mês de novembro. Já avisamos: prepare o 
seu coração…Cidade onde mora: Curitiba, Paraná. Signo: Câncer
Altura: 1,52 Quadril: 93 Cintura: 62 Busto: 89 Pés: 34 
Pergunta: Raíssa, qual a diferença entre esse ensaio de agora e do 
ano passado?
Resposta: Amei de paixão o primeiro ensaio!! Amei todos as fo-
tos, me senti poderosíssima hahahah Mas sem dúvidas no novo 
ensaio eu estava mais segura de mim
VEJA MAIS FOTOS de Raissa Albuquerque no site:    >   https://
www.belladasemana.com.br/pt-br/modelos/raissa-de-albuquer-
que-2019/photo

Quem Sobe ou Desce
A Câmara Mu-

nicipal de Juazeiro 
do Norte onde rei-
na a transparência.  
Mensalmente é 
feita uma rigorosa 

prestação de contas com receita 
e despesas. Tudo discriminada-
mente. O importante é que sem-
pre sobra dinheiro para reserva.

A Câmara 
Municipal do 
Crato onde reina 
a obscuridade. 
De nada se sabe. 
Pelo “ouvi dizer” 

há muitas diárias pagas a vere-
adores que não viajam e auxilio 
transporte para vereadores que 
moram na cidade. 

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

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

HUMOR

CONHECER

Encantei-me com conversa
De bico de beija-flor
Minha ode hoje versa
Sobre esse sublime amor.

Sobre esse sublime amor
Pelo qual fui seduzida
Exalando meu olor
Era por ele sorvida

Era por ele sorvida
Ao despertar orvalhada
Libertina e atrevida
Incontida era sugada.

Incontida era sugada
E quase a desfalecer
Feliz mas despetalada
Desmanchei-me em prazer.

Se um dia eu ficar triste
E a mágoa me aborrecer
Eu vou entoar meu canto
E não vou me maldizer
Eu vou cantar tão bonito
Se for preciso eu repito
Não aprendi a sofrer.

Não vou ficar resmungando
Não vou hospedar Tristeza
Junto com mamãe oxum
Vou curtir a natureza
Eu vou adentrar a mata

Deleite da rosa

Meu canto de oxum

Em Lisboa, após um incêndio num pequeno prédio, os bom-
beiros, verificando os destroços, encontram apenas um morto. E 
justamente o avô do Manuel, que estava de cabeça para baixo, 
com o dedo indicador apontando para um dos cantos do ambiente. 
Ao seu lado, um extintor de incêndio, com a seguinte instrução: 
Em caso de incêndio, vire de cabeça para baixo e aponte para a 
chama.

O jogo é entre o Brasil e Portugal. O juiz marca uma falta. 
Branco vai bater. Os portugueses fazem a barreira e ficam todos 
de costas para a bola e de frente para o seu gol. O juiz acha es-
tranho e pergunta a um jogador da barreira se vão ficar todos de 
costas para a bola. Ele responde: - Lógico! O senhor acha que 
somos bobos de perder um golaço desses?!

Nossa língua portuguesa
Uso dos porquês

1) - Por que: usado nas interrogativas diretas e indiretas. É usado 
também quando puder ser substituído pelo qual.
Por que você não veio?
Quero saber por que você não veio.
Essa é a rua por que (pela qual) passamos.
2) - Porque: usado para explicar ou indicar uma causa.
Venha porque preciso de você.
Faltei porque estava doente.
3) - Por quê: usado no final de frase ou quando estiver isolado.
Ele não veio, por quê?
Hoje não tem aula. Por quê?
4) - Porquê: tem o sentido de causa, motivo, razão. É um subs-
tantivo.
Quero saber o porquê da sua falta.
Quebrei o braço. Eis o porquê da minha falta.

Há / a
1) - Há: é usado para indicar tempo decorrido.
Há duas semanas estou procurando você.
2) - A: é usado para indicar tempo futuro e distância.
Daqui a pouco iremos à festa.
Minha casa fica a quinhentos metros da escola.

Senão /se não
1) - Senão: equivale a caso contrário, a não ser.
Você não fez nada senão (a não ser) reclamar.
Volte, senão (caso contrário) será demitido.
2) - Se não: é empregado no sentido de caso não.
Iremos se não chover.

Mau / mal
1) -  Mau: é um adjetivo e tem como antônimo a palavra bom.
Você não é um mau aluno.
2) - Mal: é um advérbio e antônimo de bem.
Estou passando mal.

Afim / a fim
1) - Afim: quando queremos dizer semelhante.
Temos temperamentos afins.
2) - A  fim: quando introduzimos uma oração que indica finali-
dade.
Nesse caso, a expressão se faz seguir pelo vocábulo de.
Estamos aqui, a fim de estudar.
Observação: Evite empregar a expressão estar a fim de no sentido 
de estar com vontade de em textos mais elaborados. Trata-se de 
um modismo, de gíria. Seu emprego só se justifica em textos co-
loquiais: Eu não estou a fim de sair hoje.

Ezstar a par / ao par
1) - A par, na linguagem culta, para transmitir a ideia de estar 
ciente de alguma coisa.
Estou a par das últimas notícias.
Ele ficou a par dos acontecimentos.
2) - Ao par significa sem ágio no câmbio, indica título ou moeda 
de valor idêntico.
O Real está ao par do dólar.
As ações foram cotadas ao par.

Cedo, bem cedo, meus sonhos partiram, 
Com eles dores que em meu peito tinha,
Foram pra longe, nunca mais me viram,
Notícia deles para mim não vinha.

Senti das dores, quando elas sumiram,
Ditoso alivio como me convinha,
Dos doces sonhos que no espaço giram,
Guardei saudade, como coisa minha.

Hoje constato já octogenário,
Revendo notas, lendo meu diário,
Como os mistérios são inconsequentes.
 
Meus belos sonhos por aí ficaram, 
Somente as dores para mim voltaram,
Bem mais agudas, muito mais pungentes.

Sonhos perdidos

Edésio Batis é 
bancário aposentado, 

cordelista membro 
da Academia de 

Cordelistas do Crato.
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