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Morreu Madre Feitosa

Depois de convalecer por 
vários dias após um Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC), 
morreu na manhã desta sexta-
-feira 27/12 em um dos leitos 
na UTI do Hospital da Unimed 
em Juazeiro do Norte a madre 
Maria Carmelina Feitosa aos 
98 anos de idade. Momento em 
que todo o povo do Cariri foi 
levado a grande aflição e pesar 
profundo.

Madre Feitosa teve uma 
vida em graça com abnegação 
e devoção a sua missão como 
educadora e conselheira. Foi 
uma existência imaculada a ser-

viço do bem.
Nasceu na cidade de Tauá, 

mas aos 14 anos, veio para o 
Crato e estudar no Colégio San-
ta Teresa. Terminada a primeira 
fase de seus estudos optou por 
ingressar na vida religiosa.

Começou na Casa de Ca-
ridade do Crato, fundada pelo 
Padre Ibiapina e na Congrega-
ção Santa Teresa de Jesus, onde 
iniciou seu primeiro noviciado 
Anos depois fundou o Colégio 
Pequeno Príncipe onde passou 
toda sua existência. “Foi uma 
santa que viveu entre nós.”
Texto de Luiz José dos Santos.

<< MADRE FEITOSA Uma vida de virtudes, amor e cariridade

Execução Orçamentária de Juazeiro do Norte é demonstrada pela 
Secretaria de Finanças no auditório do Memorial Padre Cícero

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio 
da Secretaria de Finanças (Se-
fin), realizou na noite dessa 
quinta-feira, 19, no auditório 
do Memorial Padre Cícero, 
Demonstração do Resultado 
da Execução Orçamentária do 
Município de Juazeiro do Nor-
te, no período que compreende 
de 01 de janeiro de 2017 a 30 
de novembro de 2019.

O encontro teve como 
principal objetivo demonstrar 
ações e projetos executados 
ou em execução pela atual 
gestão. Na ocasião estiveram 
presentes todos os secretários 
fazendo explanações sobre as 
obras, construções, aquisições 
e demais alcances angariados 
durante esses quase três anos 
de Gestão.  > Leia detalhes na 
página 03

Evaldo Soares - secretário de Finanças do Município 
demonstrando o passo a passo das  finanças

Mais de um século depois de Dom Pedro II 
o nordeste continua de promessas políticas

Governo do Ceará homologa concurso e 
anuncia convocação de 500 professores

Desde o império, pelos 
idos de 1850 o monarca 
Dom Pedro II, em visita ao 
semiárido cearense, afir-
mara: “Venderei até a últi-
ma joia da coroa, mas so-

lucionarei o problema da 
seca no Nordeste”. Nada 
além de  uma bravata que 
continuamos ouvindo até 
hoje dos sucessivos  go-
vernos.

O tempo se foi e nada 
fez mudar o discurso elei-
toreiro que a cada ano sa-
tura os ouvidos dos serta-
nejos. Vaja mais detalhes 
na página 06

O governador Camilo 
Santana homologou, nesta 
sexta-feira (27), o concurso 
público para 2.500 vagas de 
professores efetivos para 

a Secretaria da Educação. 
O anúncio da publicação 
do edital Nº 032/2019, que 
trata sobre a homologação, 
foi realizado no Palácio da 

Abolição, com a presença 
da secretária da Educação, 
Eliana Estrela, e o do pre-
sidente do Sindicato Apeoc, 
Anizio Melo. PAG. 6
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EDITORIAL

GAZETA DE NOTÍCIAS

Uma revelação que
me faz pensar

A bodega de
Raimundo Silvino

23 anos de profissionalismo
exercendo o que se supõe seja o politicamente correto

Tiburcio Bezerra de 
Morais  Neto é ex-

seminarista (São José do 
Crato), municipalista e

colaborador desta
Gazeta de Notícias

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
O avô de minha mulher, che-

gou ao Brasil, no início do século 
XX.

Era jovem e cheio de ambi-
ções. Estreara-se no jornalismo, 
em Portugal, num jornalzinho de 
bairro: “ O Garnisé”.

Como o primo fosse editor de 
semanário de inspiração monar-
quista, passou a colaborar nele, 
mantendo coluna, que assinava 
com o pseudónimo de: Urbano”.

A razão de não usar seu nome 
nas crónicas, é simples de expli-
car: o jornal pertencia a movimen-
to monárquico, e ele republicano, 
de sete costados.

Seria? Creio que era apenas 
um jovem, apaixonado pelas“ Le-
tras”; o que queria, era escrever…

Empregou-se, no Brasil, no es-
critório de fábrica de produto ali-
mentício.

Como colaboradora, tinha a 
filha do proprietário. Uma jovem 
bonita e simples. A idade; o con-
vívio; o facto da mãe de ambos, 
terem sido amigas, na infância, 
tornaram-se íntimos.

Dessa amizade, resultou o ca-
samento.

Numa das minhas estadias, a 
São Paulo – em véspera de Natal, 
– encontrei-o no jardim da casa, 
em Alto de Pinheiros, junto aos 
junquilhos. Os cabelos brancos 
lampejavam, batidos pelo sol da 
manhã.

Conversamos sobre a econo-
mia do seu Portugal.

De repente, encarando-me com 
os seus belos olhos verdes – ver-
des como esmeraldas, – num rosto 
moreno, disse-me que ia revelar-

-me um segredo; quiçá pensando 
na minha condição de rapaz pobre:

- “Sabe por que deixei de pas-
sar a Noite de Consoada com meus 
cunhados?”

Aguardei a resposta. Certa-
mente não esperava que lha dê-se:

- “No início de casado – con-
tinuou, parando junto da porta 
da garagem, – todos os irmãos 
reuniam-se na noite de Natal. Era 
uma festa bonita! Ceávamos. Con-
versávamos… e noite velha, che-
gava o Pai Natal, com saco repleto 
de presentes, para as crianças.”

Neste momento fez uma pausa. 
Silêncio prolongado.

- “Tudo corria bem…até que 
certa vez, minha filha mais velha, 
interrogou-me muito agastada:“ 
Não é justo! Papai Noel dá-me 
sempre roupinha, enquanto minhas 
primas recebem bicicletas! …”

Novo silêncio, ainda mais pro-
longado.

- “Os meus cunhados tinham 
posses. Podiam distribuir pren-
das caras… Fiquei tão triste, que 
resolvi, desde então, consoar só, 
com meus filhos e a Júlia…”

Neste momento a voz embar-
gou-se, e lágrima envergonhada, 
aflorou, deslizando pela face enve-
lhecida.

Compreendi; e pensei: quantos 
irmãos se separam, por essa e ou-
tras razões, como tais?

Como é difícil, para quem vive 
folgadamente, entender as dificul-
dades dos outros! …

Quantas vezes, humilhamos, o 
próximo, sem o saber?

Assim se vão afastando, os ir-
mãos… e os primos

Em tempos passados, o comércio de Várzea 
Alegre estava localizado todo no centro da cida-
de. Havia açougue, cafés, padarias,alfaiatarias, 
sapatarias, farmácias. lojas e bodegas. As lo-
jas vendiam tecidos e as bodegas eram um 
misto dos artigos de primeira necessidade.
Querosene, sabão em barra, gêneros alimen-
tícios em geral, fumo, além de quinquilharias 
de uso doméstico e rural eram comercializados 
em larga escala. E haja papel para embrulhar 
tanta coisa.
O comércio de calçados girava em torno das 
sapatarias, onde era tudo manufaturado ao 
gosto do freguês. Havia o sapateiro, o alfaiate 
e a costureira em permanente atividade, pois 
nada vinha de fora. Daí porque a cidade con-
vivia com grandes artesãos, principalmente 
em trabalhos de madeira, couro.e cerâmica(as 
louceiras).
Fui criado naquele contexto. Cidade pequena, 
mas produtiva e boa. Tinha músicos e artistas. 
Todos coisas nossas. Como a gente lhes dava 
valor.! Entretanto o que fiz até agora, é só o 
preâmbulo do assunto que me interessa.
Li, há poucos dias que a Casa São Raimundo, 
a antiga bodega de Raimundo Silvino está en-
cerrando suas atividades, depois de funcionar 
por mais de 70 anos. RAIMUNDO SILVINO for-
mava com Zé Augusto e João Teixeira a trilogia 
famosa do nosso comércio.
Tempos em que a efervescência das feiras dos 
sábados compensava todo o marasmo dos 
outros dias da semana. Era, sem dúvida, uma 
das mais animadas feiras da região.
Era Raimundo Cavalcante, porém seu pai foi 
o velho Silvino e isto lhe custou a alcunha que 
carregou até morrer. Era dinâmico, trabalhador 
e direito nos compromissos. Sua bodega mais 
parecia um armazém e ali fez, à sua rígida 
maneira a educação dos filhos, que acabaram 
quase todos no comércio. Houve um deles que 
herdou os pendores do avô e enveredou pelo 
ramo do couro.
Com Luiz Cavalcante (Silvino) ficou a bodega, 
que depois ganhou o nome de mercearia e, por 
fim, mercantil. Era porém, ainda, a imagem ro-
mântica do velho endereço onde as famílias de 
Várzea Alegre tanto gostavam de visitar. Luiz 
tocou o negócio com equilíbrio e firmeza. Hoje, 
aos 83 anos começa a sentir-se cansado.
Foi porém um gigante. Vai cumprir um me-
recido repouso. Várzea Alegre sente, mas é 
assim a história. As grandes coisas não são 
para sempre. Vejo o episódio como a queda 
da última bastilha de uma Várzea Alegre que 
perde enfim uma das suas mais marcantes re-
ferências.
Luiz Cavalcante está de parabéns. Acaba de 
gravar o seu nome numa das páginas de ouro 
da nossa história.

Contava meu pai, que sua avó, 
que não cheguei a conhecer, dizia 
a cada passo: “Isso estou farta de 
saber! Já vem na Cartilha do Pa-
dre Inácio! …”

A “Cartilha“ era basilar na 
educação primária, já que além 
da Doutrina Cristã e orações, era 
livro de leitura. Ensinava as pri-
meiras letras, a tabuada, as vo-
gais, etc.…etc.

Em 1813, ainda se usava ou 
pelo menos, imprimia-se, em Lis-
boa, a célebre “ Cartilha”

Todavia, a famosa “ Cartilha” 
ou “ Doutrina Cristã”, não foi es-
crita pelo Padre Inácio – como 
muitos supõem, – mas sim, pelo 
jesuíta, Marcos Jorge, Doutor em 
Teologia.

Mestre Inácio Martins, apenas 
actualizou, a “ Cartilha” ou “Ca-
tecismo”.

O aditamento, e o prestígio 
do Padre Inácio Martins, foram 
tão importantes, que o nome do 
verdadeiro autor foi praticamente 
eclipsado.

Em meados do século. XX, 
ainda se podia ouvir, referências 
à célebre “Cartilha”. Amiudada-
mente era citada em conversas 

ligeiras: “ Isso é mais velho que 
a “Cartilha” de Padre Inácio! …“ 
Querendo dizer: é velho e reve-
lho.

Na notável “ Prática, Em Dia 
de Arcanjo S. Miguel”, Padre Ma-
nuel Bernardes, refere-se à “ Car-
tilha”, lamentando a degradação 
dos costumes, e censurando: No 
“ tempo do Padre Mestre Inácio 
Martins, não se ouviam palavras 
torpes e licenciosas”, como se 
escutavam, na rua, na época em 
que o Padre Manuel Bernardes, 
pregava.

Desconheço a data exacta da 
primeira edição da “ Cartilha”. 
Contudo posso adiantar, que re-
monta ao século XVI.

Texto de: Humberto  Pinho da Silva

A Cartilha do Padre Inácio

Esta Gazeta de Noticias
é feita nos mesmos moldes, 
programas e desenhos dos 
grandes jornais do Mundo

A Gazeta de Notícias está 
com o pé direito no limiar de 
um novo tempo, entrando as-
sim para os seus 23 anos nes-
se ano 2020. Depois de uma 
trajetória de 22 anos circu-
lando com suas edições im-
pressas e nos anos seguintes 
com uma vistosa página na 
Internet, sempre com arro-
jo e determinação, conquis-
tando espaço no jornalismo 
interiorano e ganhando con-
ceito em todas as esferas dos 
governos federal, estadual 
e dos municípios regionais 
que continuam como parcei-
ros.

Esse pé direito traz uma 
consubstanciada bagagem de 
um jornalismo profissional 
com experiência  de quem 
entende e sabe o que é co-
municação escrita. As letras 
destacadas na logomarca da 
Gazeta de Notícias tem seu 
significado, porque identi-
fica o conhecimento profis-
sional de “A a Z”, incluindo 
todo alfabeto da língua por-
tuguesa e as nuances de um 
jornalismo independente e 
apartidário proposto desde o 
princípio. 

A Gazeta de Notícias é um 
jornal moldado nos melhores 
jornais do Mundo como a 
Folha de São Paulo e o News 
York Time. Para assim ser 
houve estudos e aperfeiço-
amentos sucessivos. A Ga-
zeta de Notícias não parou 
no tempo, nem teve medo 
da Internet, pelo contrário 
serviu-se dela para “agregar 
valores” (citação da moda). 

Alguns jornais deixaram de 
circular, mas creio, não por 
causa da Internet, mas por um 
mau gerenciamento. Nos ape-
gamos a palavra “evolução,” 
sim foi preciso evoluir e andar 
paripassu com a tecnologia, a 
informática. E cá estamos nos 
tempos moderno, agregando 
valores. A Gazeta de Noticias 
é um jornal e assim será. Não 
é uma revista, por isso não 
muda seu design - estilo de 
composição -, como fazem 
dezenas de outros periódicos. 
Continuamos firmes em nos-
so projeto original, com cara  
e espírito de jornal. Aqui na 
redação somos todos empe-
nhados em conseguir e ter em 
mãos jornais impressos do 
Mundo inteiro. Nossa cole-
ção já passa de uma centena 
de jornais. É uma questão de 
princípios, vocação e abne-
gação, ou mesmo fanatismo 
pelo jornalismo.

Estamos chegando a um ano 
novo “2020” cheios de projetos 
e metas a serem obstinadamen-
te cumpridas. Não deverá ha-
ver percalço porque andamos 
em linha reta sem tergiversar, 
muito cedo compreendemos o 
que venha a ser a citação “se-
parar o joio e trigo.”

Não nos acompanham as 
ações: achismo, acharcar, 
extorquir, coagir, ameaçar e 
conhecemos com profundi-
dade a palavra “escrúpulo”.  
Primamos pela conduta cida-
dã - que é ter direito à vida, 
à liberdade, à propriedade, à 
igualdade perante a lei, ter di-
reitos e cumprir deveres.
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A Região de Saúde do Ca-
riri foi tema de audiência pú-
blica em Barbalha, na manhã 
desta quinta-feira (26). Em 
visita agendada à região, para 
discutir sobre a integração e o 
fortalecimento da saúde para 
a população caririense, o se-
cretário da Saúde do Ceará, 
Carlos Roberto Martins Ro-
drigues Sobrinho (Dr. Cabeto) 
participou do debate. Até esta 
sexta-feira (27), o secretá-
rio estará no Cariri, visitando 
equipamentos públicos de saú-
de e participando de assem-
bleias com representantes dos 
consórcios.

A visita na manhã desta 
quinta-feira foi ao Hospital 
Santo Antônio. Logo depois, 
o secretário participou da au-
diência pública, requerida 
pelo 1º vice-presidente da As-
sembleia Legislativa do Ceará, 
deputado Fernando Santana. 
Na ocasião, foi apresentada a 
nova plataforma de moderni-
zação da saúde, lançada em 
agosto, pelo governador Ca-
milo Santana e as ações de 

financiamento do Estado aos 
municípios.

“O Plano do Governo do 
Ceará incentiva as unidades 
existentes, ajuda e colabora 
nas normas de administração 
dos hospitais e amplia os servi-
ços onde existem uma deman-
da e uma carência da socie-
dade. Tudo isso com o apoio 
e também controle do Estado 
para garantir que o usuário re-
almente tenha acesso”, desta-
cou Dr. Cabeto.

O secretário ainda falou 
sobre os desafios que a Saúde 
vem passando, não só no Ce-
ará, mas em todo o Brasil, que 
é o subfinanciamento da área. 
“A Saúde tem que ser pautada 
de outra forma, pois a crise não 
é dos hospitais. O que o Esta-
do vem trazer é uma solução, 
pois é uma metodologia onde a 
gente compartilha obrigações, 
determina entrega com quali-
dade e o Estado mantém o seu 
incentivo”, afirmou.

Sobre o Hospital Regio-
nal do Cariri, o secretário da 
Saúde do Ceará declarou que 
ampliará as residências mul-
tiprofissionais e médicas na 
região, assim como nas outras 
quatro regiões de saúde. “Va-
mos ampliar as áreas de pes-

quisas nessas unidades e essas 
unidades vão ampliar as áreas 
de atenção de alta complexida-
de”, disse.

Participaram das visitas os 
prefeitos e secretários de saú-
de do Cariri, a secretária exe-
cutiva de vigilância em saúde, 
Josenilia Gomes, os deputados 
Estaduais, David de Raimun-
dão e Guilherme Landim, o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Barbalha, Odair Matos, 
além de gestores das unidades 
hospitalares.

“Aos poucos vamos cons-
truindo uma realidade, pois 
cabe à gente fazer um diálogo 

franco e aberto, desfazendo de 
verdades absolutas, porque as-
sim ninguém constrói nada”, 
alertou Dr. Cabeto.

Consórcios
Públicos de Saúde
No período da tarde, o se-

cretário da Saúde esteve em 
Brejo Santo para visitar a uni-
dade hospitalar do município, 
onde também participou do 
Consórcio Público de Saúde.

O cronograma da Secre-
taria da Saúde do Ceará para 
as assembleias dos consórcios 
terá continuidade no Hospital 
Regional do Cariri.

Região de Saúde do Cariri é tema de audiência pública
Texto de Fátima Holanda - Ascom 

da Sesa - Foto de Raquel Oliveira - 
Ascom do HRC O presidente da Compa-

nhia de Água e Esgoto do Ce-
ará (Cagece), Neuri Freitas, 
recebeu, na tarde na sexta-
-feira (20), o presidente do 
Legislativo de Juazeiro do 
Norte, Darlan Lobo, em For-
taleza. Durante a reunião rea-
lizada na sede da Companhia 
o parlamentar apresentou as 
demandas relacionadas à fal-
ta de abastecimento de água 
dos sítios Taquari, Carás do 
Umari e Espinho. No período 
da manhã Darlan esteve reu-
nido com o secretário de Re-
lações Institucionais da Casa 
Civil, Nelson Martins.

Segundo Darlan o presi-
dente da Cagece autorizou o 
diretor da Companhia de Ju-
azeiro do Norte a iniciar os 
trabalhos para solucionar o 
problema nos locais.       “O 
presidente já autorizou ao 
diretor da Cagece Juazeiro 
a fazer todo levantamento, e 
o que a Cagece puder fazer 
por parte dela, já começar, 
os trabalhos e os estudos, 
por exemplo, e o que não pu-
der ser feito sem licitação, já 
providenciar as licitações pra 

resolver o serviço de abasteci-
mento dessas 3 localidades”, 
destacou.

O presidente afirma que 
a situação nos sítios é triste, 
pois em meio a tanto desen-
volvimento, comunidades ain-
da sofrem com a falta de abas-
tecimento de água. Darlan 
considera que há falta de ges-
tão da secretaria de agricul-
tura para resolver, e garante 
que o mais viável é aderir ao 
abastecimento pela rede da 
Cagece. “Tem pessoas lá que 
estão comprando R$ 60 reais 
de água por mês, então, por-
que não aderir à Cagece?”, 
questionou o parlamentar.

A luta pelo sonho de ter 
água potável nas torneiras 
é enfrentada há muito tempo 
pelos moradores desses luga-
res. Em diversas oportunida-
des Darlan cobrou ao executi-
vo com o objetivo de suprir a 
falta de abastecimento nas re-
giões. Conversando, inclusi-
ve, com o gerente regional da 
Cagece, Gilberto Júnior, que 
na época assumiu o compro-
misso de tentar resolver com o 
presidente em Fortaleza.

“Agora vamos aguardar e 
trabalhar todos engajados em 
busca de soluções definitivas 
para sanar as necessidades 
da população dessas locali-
dades”, concluiu.

Darlan Lobo se reúne com 
presidente da Cagece em 
Fortaleza para resolver falta 
de água em comunidades de 
Juazeiro do Norte

Imprensa Câmara de 
Juazeiro do Norte

<< PRESIDENTE Darlan Lobo esteve na Direção Geral da CAGECE 
em Fortaleza para buscar solução para o problema de abastecimento  
d’água em Juazeiro do Norte

<<SECRETÁRIO Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), 
disse que está aberto ao diálogo para solucionar os problemas inerentes a 
saúde no Ceará  

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio 
da Secretaria de Finanças (Se-
fin), realizou na noite desta 
quinta-feira, 19, no auditório 
do Memorial Padre Cícero, 
Demonstração do Resultado 
da Execução Orçamentária do 
Município de Juazeiro do Nor-
te, no período que compreende 
de 01 de janeiro de 2017 a 30 
de novembro de 2019.

O encontro teve como 
principal objetivo demonstrar 
ações e projetos executados 
ou em execução pela atual 
gestão. Na ocasião estiveram 
presentes todos os secretários 
fazendo explanações sobre as 
obras, construções, aquisições 
e demais alcances angariados 
durante esses quase três anos 
de Gestão.

O Secretário de Finanças, 
Evaldo Soares, abriu o evento 
com falas mais concisas e téc-
nicas, apoiadas por números 

que demonstraram as entradas 
e saídas de receita na adminis-
tração desde o ano de 2017, 
como por exemplo com folha 
de pagamento, diárias, cursos, 
passagens, gasolina, etc.

O Prefeito Arnon Bezerra 
participou de todo o momento 
e disse que a relação dele com 
os secretários é de parceria. “É 
uma parceria que está dando 
certo, onde fica muito eviden-
te o comprometimento, o amor 
e a dedicação de cada um de-
les pela cidade de Juazeiro do 
Norte”, disse.

As secretarias expuseram 
as principais realizações, con-
figurando os investimentos 
realizados. A Saúde, por exem-
plo, frisou as ações na Atenção 
Primária, com a reforma das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e ampliação da cober-
tura de equipes de Saúde da 
Família. Citou ainda a implan-
tação do atendimento notur-
no em 7 UBS, que estão com 
funcionamento ampliado das 
18h às 22h. Já no âmbito da 
Atenção Secundária, foi des-
tacado o número de consultas 

Execução Orçamentária de Juazeiro do Norte 
é  demonstrada pela Secretaria de Finanças

com especialistas, exames e 
cirurgias que tiveram a fila de 
espera reduzida, como tomo-
grafias e cirurgias de catarata, 
por exemplo.

A Educação teceu comen-
tários relacionados as sete es-
colas reformadas e entregues 
no ano de 2018 e das 21 unida-
des que estão em reforma, bem 
como a aquisição de ar-condi-
cionado para todas as salas de 
aula. A Secretária de Educação, 
Maria Loureto, ressaltou ainda 
a distribuição de fardamento e 
material escolar que auxiliam 

no processo de ensino e apren-
dizagem. Tais investimentos, 
como disse a secretária, retira-
ram o Município do vermelho, 
elevando para o verde escuro 
em qualidade da educação no 
ranking do Estado. 

As demais secretarias, 
como Esporte e Juventude, 
Administração, Agricultura e 
Abastecimento, Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação, 
Cultura, Infraestrutura e Meio 
Ambiente, entre outras, leva-
ram ao público suas principais 
realizações.

Imprensa Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

<< ARNON  disse que é primazia a transparência nas contas de seu 
Governo, por isso essa demonstração pública

GAZETADENOTÍCIAS
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Conquistando pela qualidade com um jornalismo sério e independente.
Moldado na feitura dos melhores jornais do Mundo. 



GAZETA DE NOTÍCIAS4 -  16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019



GAZETA DE NOTÍCIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - 5



GAZETA DE NOTÍCIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019  6 

Desde o império, pelos 
idos de 1850 o monarca Dom 
Pedro II, em visita ao semiári-
do cearense, afirmara: “Vende-
rei até a última joia da coroa, 
mas solucionarei o problema 
da seca no Nordeste”. Nada 
além de  uma bravata que con-
tinuamos ouvindo até hoje dos 
sucessivos  governos.

O tempo se foi e nada fez 
mudar o discurso eleitoreiro 
que a cada ano satura os ouvi-
dos dos sertanejos.

Todo semiárido continua 
a viver o flagelo das secas, o 
sofrimento do sertanejo conti-
nua o mesmo. O calvário dessa 
gente não acaba nunca. 

Que sofrimento pode ser 
maior para um ser humano 
do que não ter água fácil para 
a sede de sua família, dos pe-
quenos rebanhos, chuva para 
molhar as lavouras que lhes 
dão o sustento diário.

Que cruz pode ser mais 
pesada para carregar que ver 
nada brotar da terra esturrica-
da que fumaça pelo calor ar-
dente do sol?

Mais de um século e meio 
depois, agora o presidente 
Jair Messias Bolsonaro volta 
a repetir, para o nordestino, a 
mesma frase dita com outras 
letras “Trarei tecnologia de Is-
rael, que tem clima e escassez 
d’água igual ao nordeste, para 
mudar a cultura de convivên-
cia com a seca nordestina!”.

Chegarmos ao século 21 
ouvindo as mesmas lorotas 

eleitoreiras, o velho filme pro-
tagonizado pela desgraça da 
fome, da miséria resultado das 
sucessivas secas que teimam 
em castigar o nordeste.

A região considerada mais 
crítica é o sertão do São Fran-
cisco onde o sol inclemente 
castiga a terra e as plantas, 
que é cortada pelo rio São 
Francisco, mas água não pare-
ce ser a solução, apenas ame-
niza, porque existem milhares 
de hectares devolutos às mar-
gens do rio.

A transposição das águas 
do São Francisco para o sertão 
é uma esperança, também para 
amenizar alguns trechos do se-
miárido, porque são poucas, e 
por isso estão sendo pesadas, 
medidas e contadas.

O próprio Presidente Jair 
Bolsonaro tem conhecimento 
das agruras nordestinas, mas 
demora em disponibilizar as 
soluções.

Os governos anteriores re-
solveram o problema dando 
esmolas através de programas 
sociais, viciando o nordestino 
a viver eternamente de pires 
nas mãos.

Israel mostrou para o Mun-
do que é possível viver, plan-
tar e colher no deserto. E as-
sim a agricultura em Israel é 
um dos aspectos econômicos 
desenvolvidos. Israel é um 
grande exportador de produtos 
hortícolas e frutícolas, e líder 
mundial em pesquisa agrícola, 
apesar de sua geografia extre-
mamente hostil à prática das 
atividades agrícolas. Mais da 
metade do país é composta de 
solos desérticos, com pouquís-
sima incidência pluviométri-
ca e um clima hostil. Apenas 

20% das terras de Israel são 
agricultáveis.

A agricultura representa 
2,5% do PIB total e 3,6% das 
exportações. Enquanto os tra-
balhadores agrícolas israelen-
ses representam apenas 3,7% 
da força de trabalho interna, 
eles produzem 95% dos pro-
dutos naturais consumidos 
dentro de Israel.

O Cariri cearense tem ter-
ras agricultáveis da melhor 
qualidade, são úmidas por 
terem proximidades com de-
zenas de fontes que jorram 
dos pés da Serra do Araripe. 
No topo da serra há um cha-
padão com milhares de hec-
tares também de terras férteis 
e propícias para o plantio de 
mandioca, caju que podem ser 
consorciados com macaxeira, 
amendoim entre outros.

No vale, as terras fecundas, 
que se estende por sessenta 
quilômetros estão prontas para 
gramíneos e hortifrútis.

Que venha a tecnologia is-
raelense, porque em muitos 
lugares água não será o proble-
ma. É sabido que em cada pon-
to úmido das terras nordestina 
é prenúncio de água no subso-
lo. O que o sertanejo precisa é 
de um kit: Um poço, um cata-
-vento puxador de água, uma 
caixa d’água, tecnologia, cus-
teio e demais implemento para 
irrigação por gotejamento.

Há um porém, o homem 
sertanejo, propriamente dito, 
envelheceu e está aposentado 
e seus descendentes, os que 
seriam futuros trabalhadores, 
não entendem de agricultura 
e vivem nas cidade preferindo 
entender de ociosidade, celula-
res e motos.

Mais de um século depois o nordeste continua de promessas

<< MANDIOCA  tem ampla folhagem que proteje a terra amenizando a eva-
poração da umidade e pode ser consorciada com outros cultivos, principal-
mente o amendoim.

<< UTILIDADE  na preparação da farinha, goma e carimã, exelente na compo-
sição da caríssima ração animal, e como diz o sertanejo a mandioca é resistente 
as secas. 

Pesquisa e texto do jorna-
lista Luiz José dos Santos

O governador Camilo San-
tana homologou, nesta sexta-
-feira (27), o concurso público 
para 2.500 vagas de professo-
res efetivos para a Secretaria 
da Educação (Seduc). O anún-
cio da publicação do edital 
Nº 032/2019, que trata sobre 
a homologação, foi realizado 
no Palácio da Abolição, com a 
presença da secretária da Edu-
cação, Eliana Estrela, e o do 
presidente do Sindicato Apeoc, 
Anizio Melo.

“Estamos anunciando a 
convocação de 500 professores 
já para maio do próximo ano, 
para iniciarem suas atividades 
no segundo semestre de 2020. 
Então além da homologação, 
compromisso nosso, estamos 
anunciando a convocação já 
para o próximo semestre de 
500 novos professores, para as-
sumirem seus postos de traba-
lho no segundo semestre do ano 
que vem”, confirmou Camilo 

Santana.
O concurso teve a partici-

pação de 55.238 candidatos. 
Serão convocados, em maio de 
2020 com data inicial para o 
exercício em agosto, 500 apro-
vados para preenchimento de 
carências definitivas distribuí-
das nas disciplinas do currículo 
do Ensino Médio das escolas 
da rede estadual do Estado. O 
investimento em 2020 será em 
torno de R$ 3,5 milhões.

Também foi anunciada a pu-
blicação do edital Nº 028/2019 
para ampliação de carga horária 
definitiva para professores do 
Grupo Ocupacional Magistério 
da Educação Básica. A amplia-
ção é destinada ao docente que 
detenha um cargo de professor 
do Grupo Ocupacional Ma-
gistério da Educação Básica 
– MAG, com no máximo 20 
horas semanais de trabalho e 
que atenda às condições previs-
tas no edital. Serão preenchidas 
200 vagas em 14 disciplinas 
do currículo do Ensino Médio, 
totalizando um investimento 
de R$ 1,5 milhão para o ano 
de 2020. Todos procedimentos 

para ampliação de carga horária 
ocorrerão, por meio de Sistema 
Eletrônico, no período de 20 de 
janeiro a 07 de maio de 2020.

O governador anunciou, 
ainda, a retomada da mesa de 

Governo do Ceará homologa concurso e anuncia convocação 
dos 500 primeiros professores aprovados

Julianna Sampaio
Ascom da Seduc - 

José Wagner - Fotos

negociação para o dia 15 de ja-
neiro a fim de discutir os cro-
nogramas de pagamento dos 
retroativos das promoções e de 
inativos. O investimento será 
na ordem de R$ 51 milhões. 

Além disso, será discutida a 
pauta 2020 com a categoria.

As ações fazem parte da 
Valorização do Grupo Ocupa-
cional Magistério da Educação 
Básica – MAG e objetivam 

também contribuir para a me-
lhoria da qualidade dos pro-
cessos de ensino e de aprendi-
zagem através de uma maior 
dedicação da carga horária do 
professor dentro da carreira.

<< CONVOCAÇÃO “Estamos anunciando a convocação de 500 professores já para maio do próximo 
ano, para iniciarem suas atividades no segundo semestre de 2020.
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CANTINHO DA POESIA

Dalinha Catunda é poetisa 
de Ipueira, mora no Rio de 
Janeiro, mas adora vir ao Cariri

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

Sou rês da Macambira,
Difícil de ir ao chão.
Sou o brotar das caatingas,
Quando chove no sertão.

Não volte a sentir saudade
Pois nocauteei a minha
Quem deixou o meu tatame
Não volta pra minha rinha
Em outro lugar se arranche
É essa minha revanche
E chega de louvaminha.

O natal que vejo agora
É um natal diferente
É só troca de presente
Jesus, o povo ignora.
Saudades tenho d’outrora
Do natal que antes tinha
O presépio era lapinha,
Montado lá na matriz,
Na igreja o povo feliz
Rezava sua ladainha.

Era simples o presente
Porém sem reclamação,
Era só animação
Da criançada contente
Animando o ambiente
Que hoje não vejo igual.
A árvore de natal
De garrancho era feita
E eu ficava satisfeita
De ajudar no ritual.

Era mesmo devoção
Ir para missa do galo,
A ceia era um regalo,
Nos natais do meu sertão
Tinha comemoração
Mas tinha o Deus menino
Lá no templo nordestino
Nos meus natais do agreste
Onde a estrela celeste
Guiava nosso destino.

Natal agreste

A Bella da Semana Sobe               Desce

O meu cachorro sumiu
Porém não fui procurar
Pois em casa tinha tudo
Mas ele quis vadiar
Nunca lhe botei coleira
Pois prender acho besteira
Fica se quiser ficar.

Não se passou muito tempo
Vi um vulto no portão
Eu apurei bem a vista
E notei que era um cão
Anda farejando a casa
Mas depois que criou asa
Eu cortei sua ração.

Com o rabo entre as pernas
Me seguindo com olhar
Eu vejo o cão bandoleiro
Só querendo se encostar
Com o seu olhar pidão
Tem tempos que faz serão
Quer o meu gato espantar.

Quem não tem cão, acolhe gato

Você pode ler mais poesias de Dalinha Catunda
nos blogs:

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

PEIXES - 20/02 - 20/03
Mostre mais confiança em quem se relaciona consigo. Não se 
envaideça com resultados recentes, nem tudo está consolidado.
AQUÁRIO 21/01 - 19/02
Conseguirá expressar sentimentos e ter excelente retorno. Alguns 
dos seus anseios começam a ganhar dimensão.
CAPRICÓRNIO - 22/12 - 20/01 
Não dê importância a comentários depreciativos. O dia é propício 
a mal-entendidos, evite pronunciar -se sem ser solicitado.
SAGITÁRIO - 22/11 - 21/12
Deve evitar comportamentos muito possessivos ou desconfiados. 
Discuta assuntos com maior flexibilidade e sem dar ouvidos a 
mexericos.
ESCORPIÃO - 23/10 - 21/11
Terá inspiração para adotar as melhores ações. Dia de muita 
atividade e méritos reconhecidos.
LIBRA - 23/09 - 22/10
Hoje conte com uma conjuntura inspiradora e surpreendente. Não 
tema dar nas vistas e dizer o que pensa.
VIRGEM - 23/08 - 22/09
A experiência não será suficiente para evitar problemas numa 
relação. Precisa estar atento para não passar nada ao lado.
LEÃO - 22/07 - 22/08
Pense exatamente no que vai dizer e ataque os problemas. Analise 
com rigor uma mudança, tudo indica que terá grandes vantagens.
CÂNCER - 21/06 - 21/07
À sua volta sentirá um clima harmonioso e estável. Tem os recursos 
que precisa para rentabilizar a sua vida.
GÉMEOS - 21/05 - 20/06
Com perguntas bem colocadas vai definir melhor alguns 
sentimentos. Terá novas possibilidades pela frente se sair da sua 
zona de conforto.
TOURO - 21/04 - 20/05
Está muito cauteloso o que lhe evitará excessos e deceções. Tenha 
cuidado faça uso da sua concentração nas suas atividades.
AIRES - 21/03 - 20/04
Não esconda o seu lado lunar, mostre que gosta de si. Uma relação 
profissional vai continuar de forma diferente

HORÓSCOPO
Horóscopo português na ordem cronológica 

conforme o original

A preservação à cultura no 
município do Crato pelo des-
caso aos resquício dos costu-
mes de um povo que vem des-
de os índios Cariris. Museus 
dilapidados, desinteresse pelas 
artes e pelas danças,  prédios 
e monumentos abandona-
dos. Toda história desprezada 
como se Crato, um dia, não 
tivesse sido denominado de 
“capital da cultura.” - Mas que 
cultura? Uma mostra patente 
desse descaso são os prédios 
da RFFSA onde foram inves-
tidos quase R$ 2 milhões para 
coisa nenhuma.

A administração municipal 
de Juazeiro do Norte, que ao 
contrário do Crato, investe na 
preservação de sua história, 
reconstruindo alamedas, pra-
ças e ruas resgatando assim 
sua identidade cultural. A Pra-
ça Padre Cícero, a principal da 
cidade, foi recentemente refor-
mada salvaguardando traços 
arquitetônucos da época em 
que viveu o padre Cícero Ro-
mão Batista. O prefeito Arnon 
Bezerra tem e mostra em seu 
trabalho, o amor por sua terra 
adotiva, porque Arnon nasceu 
em Crato.

O que é Cultura:
Cultura é todo um complexo que inclui o conhecimento, as 
artes, as danças, ascrenças, as leis, a moral, os costumes e 
todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano como 
parte de uma sociedade da qual é membro.

1. “Entre eu e você”
O correto, segundo os especialistas, é usar “entre mim e você” ou 
“entre mim e ti”. Depois de preposição, deve-se usar “mim” ou 
“ti”. Por exemplo: Entre mim e você não há segredos.
2. “Mal” ou “mau”
“Mal” é o oposto de “bem”, enquanto que “mau” é o contrário de 
“bom”. Na dúvida sobre qual usar? Os especialistas recomendam 
substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais 
sentido. Por exemplo: Ela acordou de bom humor; Ela acordou 
de mau humor.
3. “Há ou “a”
“Há”, do verbo haver, indica passado e pode ser substituído por 
“faz”. Por exemplo: Nos conhecemos há dez anos; Nos conhece-
mos faz dez anos. Mas o “a” faz referência à distância ou a um 
momento no futuro. Por exemplo: O hospital mais próximo fica 
a 15 quilômetros; As eleições presidenciais acontecerão daqui a 
alguns meses.
4. “Há muitos anos”, “muitos anos atrás” ou “há muitos anos 
atrás” Usar “Há” e “atrás” na mesma frase é uma redundância, 
já que ambas indicam passado. O correto é usar um ou outro. 
Por exemplo: A erosão da encosta começou há muito tempo; O 
romance começou muito tempo atrás.  Sim, isso quer dizer que 
a música Eu nasci há dez mil anos atrás, de Raul Seixas, está 
incorreta.
5. “Tem” ou “têm”
Tanto “tem” como “têm” fazem parte da conjugação do verbo 
“ter” no presente. Mas o primeiro é usado no singular, e o segun-
do no plural. Por exemplo: Você tem medo de mudança; Eles têm 
medo de mudança.
6. “Para mim” ou “para eu”
Os dois podem estar certos, mas, se você vai continuar a frase 
com um verbo, deve usar “para eu”. Por exemplo: Mariana trou-
xe bolo para mim; Caio pediu para eu curtir as fotos dele.
7. “Impresso” ou “imprimido”
A regra é simples: com os verbos “ser” e “estar”, use “impresso”. 
Por exemplo: Camisetas com o slogan do grupo foram impressas 
para a manifestação. Mas com os verbos “ter” e “haver”, pode 
usar “imprimido”. Por exemplo: Só quando cheguei ao trabalho 
percebi que tinha imprimido o documento errado.
8. “Vir”, “Ver” e “Vier”
A conjugação desses verbos pode causar confusão em algumas 
situações, como por exemplo no futuro do subjuntivo. O correto 
é, por exemplo, “quando você o vir”, e não “quando você o ver”. 
Já no caso do verbo “ir”, a conjugação correta deste tempo verbal 
é “quando eu vier”, e não “quando eu vir”.
9. “Aquele” com ou sem crase
Em vez de escrever “a aquele”, “a aqueles”, “a aquela”, “a aque-
las” e “a aquilo”, use “àquele”, “àqueles”, “àquela”, “àquelas” 
e “àquilo”. Por exemplo: Maíra deu o número de telefone dela 
àquele rapaz
10. “Ao invés de” ou “em vez de”
“Ao invés de” significa “ao contrário” e deve ser usado apenas 
para expressar oposição. Por exemplo: Ao invés de virar à di-
reita, virei à esquerda.Já “em vez de” tem um significado mais 
abrangente e é usado principalmente como a expressão “no lugar 
de”. Mas ele também pode ser usado para exprimir oposição. Por 
isso, os linguistas recomendam usar “em vez de” caso esteja na 
dúvida.Por exemplo: Em vez de ir de ônibus para a escola, fui de 
bicicleta.

Quem não lida com a escrita diariamente não se 
lembra das regras. Estas observações abaixo são 
para um público de menor escolaridade que tem 

problemas com português. 

Renata Matos

Renata Matos  - Toda perfeita! Assim podemos definir Re-
nata Matos, nossa mais nova descoberta. Aos 23 anos, com um 
corpo escultural e beleza estonteante - essa modelo de olhos azuis 
é de parar o trânsito. Ela revelou que adora andar “peladinha” pela 
casa quando ninguém está olhando. A beldade também garante 
que não resiste a um homem fardado (uma de suas fantasias sexu-
ais). Já alertamos: que você vai ficar hipnotizado por esta belda-
de... Nome: Renata Matos - nascimento: 26/08/1996 - Esteio / RS 
Cidade onde mora: Canoas/RS Signo: Virgem Medidas - Altura: 
1,68 Quadril: 98cm Cintura: 60cm Busto: 93cm Pés: 35 

Joguei a toalha
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