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Govêrno leva educação às Unidades Prisionais 
que são transformadas em ambiente do saber

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. A célebre frase do educador brasileiro Paulo Freire traduz a importância 
do acesso do indivíduo à educação e como ela pode ser utilizada na reintegração concreta e reparadora das pessoas aos espaços sociais. Chave para um universo de possi-
bilidades e mecanismo eficiente de ressocialização, a educação é uma das prioridades do sistema penitenciário do Ceará. Hoje, são 3.450 internos do Estado com acesso a 
aulas regulares nos ensinos de alfabetização, ensino fundamental e médio nas unidades prisionais,  através da Coordenadoria de Educação da Secretaria da Administração 

Óleos e Lubrificantes

Combustíveis de Qualidade em sua Cidade

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

Banco do Nordeste e Sebrae assinam acordo que beneficia micro 
e pequenas empresas com aval do Ministério da Economia

O Banco do Nordeste e o 
Sebrae assinaram acordo de 
cooperação técnica nesta sex-
ta-feira, 22, com o objetivo de 
fortalecer os micro e peque-
nos empreendedores (MPE) 

da região Nordeste e norte 
dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo. Participaram 
da solenidade o presidente 
do BNB, Romildo Rolim; o 
diretor de Administração e 

Finanças do Sebrae, Eduardo 
Diogo; e o secretário do De-
senvolvimento, Indústria, Co-
mércio, Serviços e Inovação 
do Ministério da Economia, 
Gustavo Ene.            Pág. 06

Casal Valdemir Correia e Sônia Rolim 
promovem confraternização da Turma 
de Atiradores do TG  10.004 do Crato

Prefeito Arnon de Juazeiro visita obras 
de drenagem da Av. Padre Cícero e 
vislumbra saneamento de toda cidade

Marco histórico: Govêrno do Ceará 
entrega a 100ª brinquedopraça que 
vem sendo instaladas por todo Estado

A partir da próxima edição desta 
Gazeta de Notícias você poderá inserir 
sua mensagem de Natal e Ano Novo

LEIA MAIS:
Onde está a forço política do 
Ceará? Editorial acerca de 

quem é quem na política cea-
rense.                        Pág 02
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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

Desprezo e ingratidão

Morre o comunicador
Heron Aquino

Um nome
para ficar

Sinto-me amigo do vereador Gregório, 
porém estranhei sua infeliz ideia de subs-
tituir, de uma só vez, o nome de seis ruas 
da nossa cidade..Aliás, acho esquisito e 
muito pessoal o critério que usam os nos-
sos edis para denominarem próprios pú-
blicos. Basta que o homenageado tenha 
algum parentesco com um vereador e já 
cravam o seu nome numa placa, como 
batismo de uma nova artéria ou obra pú-
blica..

Não era assim no passado. O homena-
geado sempre tinha uma história. Tornara-
-se famoso pelos feitos de reconhecimen-
to público .e de repercussão no contexto 
histórico do município. Era quando, pelas 
placas designativas das ruas, conhecia-se 
a história da cidade. Cada rua tinha seu 
nome como uma identidade definitiva.

Em prevalecendo a ideia do verea-
dor, dentro de pouco tempo, não sabere-
mos mais os nomes das ruas de Várzea 
Alegre. Os nomes tradicionais tendem a 
desaparecer para darem lugar a outros, 
quase sempre de pessoas dignas, porém 
inexpressivas, sob o prisma da nossa ver-
dadeira história.

Assim se explica a ausência dos no-
mes de Hamilton Correia, Adelgides de 
Figueiredo Correia, Joaquim Afonso Diniz, 
José Rolim de Morais, Osvaldo Nunes de 
Almeida, Luiz Proto de Morais, Raimundo 
Cavalcante, Dr. José Colares Cavalcante, 
Dr. José Correia Ferreira, Empresário Rai-
mundo Correia Ferreira, Antônio Bitu Cos-
ta, Jorge Siebra, Vereador José Primo de 
Morais, vereador José Carlos de Alencar, 
vereador Joaquim Inácio neto, entre ou-
tros, cujos nomes, apesar da importância 
que tiveram em vida, estão agora fadados 
ao eterno esquecimento.

-A denominação de um logradouro 
é coisa séria. A Câmara de Vereadores 
precisa rever os seus critérios deixando 
de homenagear familiares e cabos eleito-
rais, para homenagearem os homens e as 
mulheres que, de fato, contribuíram com 
a história. E QUE CADA NOME VENHA 
PARA FICAR. afinal de contas, Várzea 
Alegre é um dos únicos municípios do 
Brasil que nunca mudou de nome.

Não sei o que dói mais: se a ingra-
tidão se o desprezo.
Durante anos, considerei: a maior 
afronta que se pode fazer, a quem 
nos fez bem, é a ingratidão.
Lembrava-me da passagem evan-
gélica, dos dez leprosos:
Uma vez curados, afastaram-se ale-
gremente. Todavia, um, veio atrás, e 
agradeceu, a Jesus, o ter sarado.
Prostrando-se a Seus pés, com o 
rosto em terra, deu-Lhe graças.
Respondeu-lhe Cristo:
- “Não foram dez os curados? E só 
um voltou, para agradecer?
E voltando-se para o samaritano, 
disse-lhe: “ Levanta-te. A tua fé te 
salvou.” - Luc 17:11,19.
O nosso clássico, D. Francisco 
Manuel de Melo, em “ Relógios 
Falantes” conta o curioso caso de 
alguém, que tendo recebido um 
favor, não mais procurou, quem 
lhe tinha feito mercê, nem lhe ti-
rava o chapéu:
Toparam-se um dia na Rua Nova 
de Palma, que é longa e estreita e 
sem travessa.
“Um vinha, outro ia. Tanto que o 
requerente ou despachado viu o 
valido, voltou o cavalo. O valido 
apressou o seu. O requerente tro-
tou; trotou o valido, também. Ele 
correu; correu o valido do mesmo 
modo e dizia, gritando:
“ - Parai senhor Fulano, e dizei-
-me se isto é verdade!
“ O requerente sem parar, lhe di-
zia, correndo:
“- Sim senhor; isso agora é verda-
de, que o passado era mentira.”
Comportamento igual, têm muitos, 
que recebido a mercê, se afastam: 
Estão servidos; para quê ficar grato?
Por vezes, chegam a dizer: “ Não 
preciso dele para nada! …”Mas 
precisaram….
Está sepultado no Brasil, Profes-
sor, notável político, que antes de 
morrer declarou não desejar, que, 
após o falecimento, o trouxessem 
para o Pátria.

Porque compatriotas, a quem fize-
ra enormes favores, vendo-o em 
desgraça, esqueceram o dever da 
gratidão. Fizeram como o homem, 
que corria, a bom correr, pela Rua 
Nova de Palma…
Mas, se a ingratidão, fere, o des-
prezo, parece-me, agora, ainda 
mais cruel.
Em “Reflexões Sobre a Vaida-
de”, Matias Aires (escritor do séc. 
XVIII), assevera: “Não há maior 
injúria que o desprezo; e é porque 
o desprezo todo se dirige, e ofende 
a vaidade.”
Desprezar, é o mesmo que dizer: 
Não mereces qualquer respeito; és 
insignificante…
Além de falta de educação, ofende 
fortemente o orgulho, o íntimo da 
alma.
Tive companheiros de infância, 
que por terem subido na sociedade 
ou por terem nome aburguesado, 
deixaram de serem amigos… pas-
sei a conhecido! …
Recordo, o pensar de Francisco, per-
sonagem de:  “Mistérios de Fafe” 
de Camilo, referindo-se ao facto do 
fidalgo, não dar confiança à mulher, 
companheira de infância, comentava:
“-Criança como criança e homem 
como homem. Bem vês quem ele 
é, o Senhor fidalgo, e tu és a Rosa, 
mulher do espingardeiro…”
Conhecido rapaz, filho de modesto 
trabalhador, que foi estudar para 
Coimbra, quando se licenciou, dei-
xou de acompanhar o pai. Mudava 
de passeio se o encontrava, na rua.
Envergonhava-se. Era, então, ad-
vogado, casado com menina de 
Papá…
Desprezo e ingratidão, são, para 
mim, as maiores afrontas que se 
pode fazer.
Mas, o mundo é assim: a amiza-
de é, quantas vezes, meio de usar 
amigos e conhecidos, como escada. 
Uma vez no topo…não precisam 
deles para nada…
Será que não?

Onde está a força política 
do Ceará? A resposta é bem 
óbvia: Camilo, Cid e Ciro. É 
um trio inseparável e intrín-
seco, ligado quase que um-
bilicalmente, a exceção de 
Camilo que vem de outro pai 
e de outra mãe. Primam pelo 
que diz a assertiva: “A União 
Faz a Força.” Não se sabe 
por que “cargas d’água” Ca-
milo Santana continua filia-
do ao PT e ardoroso correli-
gionário de Luiz Inácio Lula 
da Silva? O ex-presidente 
Lula hoje é história e pro-
tagonista de um enredo que 
deve ser escrito e figurar na 
poeira do tempo como tantos 
outros ex-presidentes, tendo 
como destaque sua trajetória 
de um retirante nordestino a 
presidência da República do 
Brasil. A fila anda e com ela 
seguem novas histórias.

O Ceará é um destacado 
estado do Brasil tanto pe-
los seus ousados políticos, 
como pela inteligência de 
sua gente que ocupa os gran-
des cenários da literatura, do 
cinema, teatro e do humor. 
Há sempre uma figura des-
tacada na política nacional 
quer ocupando posições de 
destaque no cenário do po-
der ou nos questionamentos 
administrativos.

Na crista da onda o trio 
é aplaudido pela beligerân-
cia como conduz sua posi-

ção aguerrida no “front” dos 
acontecimentos. O Ceará é 
um estado que nunca é omiti-
do dentro dos poderes.

Por essa liderança e estre-
la brilhando, não deixa de ter 
oposicionistas que querem 
tergiversar os fatos e distor-
cer os acontecimentos. O trio 
passou e passa pelas rédeas da 
governança e deixaram seus 
bons legados para desfrute do 
povo cearense. Camilo San-
tana, o atual governador, não 
saiu do ritmo, como se fosse 
seguidor da mesma cartilha 
do bem fazer. Ciro Gomes 
quando governador saiu dei-
xando seu marco em grandes 
realizações, Cid Gomes fez a 
mesma coisa e agora Camilo 
vem com propensão a fazer o 
mesmo. Isso denota e eviden-
cias propósitos iguais para 
que não se separem e estejam 
sempre unidos a exemplo dos 
Três Mosqueteiros das histó-
rias do francês Alexandre Du-
mas criada em 1844 e seguin-
do o lema? “Um por todos e 
todos por um”.

Todos eles, Camilo, Cid e 
Ciro, nunca foram e governa-
dores de gabinete e palácios 
a espera dos fatos e aconteci-
mentos, ou de suas cadeiras 
ficaram dando ordens, lendo 
relatórios e assinando docu-
mentos. O Trio esteve sempre 
em campo, vendo e assistindo 
os reclamos e pedidos do povo. 

Onde está a força 
política do Ceará?

Francisco Heron Aquino nos 
deixa muito cedo, enchendo seus 
companheiros comunicadores, 
amigos e familiares com um pro-
fundo lamento e tristeza infinita. 
Foi um exponencial da radiofonia 
cearense. Sua vida profissional 
foi de sucesso pela eloquência de 
sua voz, sua desenvoltura e prati-
cidade. Heron esteve em Fortale-
za onde foi disputado por várias 
emissoras de então, mas preferiu 
ficar na Ceará Rádio Clube junto 
a seu irmão João Eudes que era 
locutor esportivo na emissora de 
Assis Chateaubriand. Mas o Ca-
riri, especificamente o Crato, não 
saia de sua cabeça e preferiu re-

tornar às origens: Rádio Araripe e 
Educadora do Cariri. Mesmo dian-
te da insistência dos colegas em 
Fortaleza e das dezenas de opções 
para trabalhar, decidiu-se voltar 
para sua terra.

Crato tinha dois ícones na co-
municação, Heron Aquino e Eloi 
Teles, cada um em sua especia-
lidade. Heron noticiarista e Eloi 
com as coisas do sertão. Não ha-
via outros melhores. Se preferis-
sem poderiam trabalhar nas gran-
des emissoras do país no Rio de 
Janeiro ou São Paulo, por certo 
seriam disputados. Infelizmente é 
a vida que chega e vai em cada 
um de nós. 

Luiz José dos Santos é 
jornalista editor desta
Gazeta de Notícias

Estamos no tempo das
informações

que nos chegam rápidas, 
de todos os lados e isso nos 
leva a necessidade de ler e 
entender o que está escrito.

Pratique, exercite a
leitura

Leia a

Gazeta de Notícias
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Para intensificar a cons-
cientização de ser um doa-
dor, o Hemoce lançou a nova 
campanha “Em Cada Laço de 
Sangue, Nasce Uma Nova Fa-
mília”

O Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Ceará 
(Hemoce), da rede pública do 
Governo do Ceará, preparou 
uma programação especial que 
acontece até o próximo sábado 
(30), nas unidades em Fortale-
za e no interior do Estado, em 
comemoração ao Dia Nacional 
do Doador Voluntário de San-
gue, festejado nesta segunda-
-feira (25).

A estudante Ruth Ribei-
ro, 23 anos, veio comemorar 
o seu dia do doador realizan-
do um gesto de solidariedade. 
Ruth veio acompanhada do pai 
Francisco de Sousa, seu prin-
cipal incentivador. “Meu pai 
sempre vinha doar e desde os 
meus 15 anos já ficava plane-
jando como seria a minha vez, 
quando completei 16 anos, re-
alizei a minha primeira doação 
lado a lado com meu pai. A 
minha maior motivação foi ele 
devido crescido o vendo doar”, 
conta a estudante.

A doação de sangue é um 
gesto solidário e voluntário 
que ajuda a salvar vidas de 
pessoas desconhecidas. Mo-
tivado por esse pensamento, 
Francisco de Sousa, 51 anos, 

iniciou a conscientização da 
filha desde cedo.

“A explicação começou 
dentro de casa, antes dela doar 
já explicava o quanto esse 
gesto salva vidas e falava que 
quando ela começasse a doar 
sangue, mais quatro vidas se-
riam salvas por conta de sua 
atitude. Sinto-me orgulhoso 
por fazermos essa ação juntos 
e por saber que fui seu exem-
plo”, ressalta o doador.

O Hemoce recebe anual-
mente mais de 100 mil doa-
ções, pessoas que assim como 
Francisco e Ruth reservam 
parte do seu tempo para a do-
ação de sangue.

“Sou doador há cerca de 20 
anos, já realizei 36 doações, 
todas elas de forma voluntá-
ria. O que me motiva ajudar o 
próximo, é o fato de acontecer 
muitos acidentes e várias pes-
soas precisarem de transfusão. 
Sempre penso que posso fazer 
a minha parte”, conclui Fran-
cisco de Sousa.

Nova campanha
Para intensificar a cons-

cientização da sociedade em 
ser um doador e manter o gesto 
com regularidade, o Hemoce 
lançou na segunda, 25, a nova 
campanha “Em Cada Laço de 
Sangue, Nasce Uma Nova Fa-
mília”. A ideia traz o conceito 
que laços que são formados 
por quem doa e recebe sangue, 
laços estes semelhantes aos de 
pai e filha, independente de 
idade, raça, sexo e gênero. O 
material está sendo divulgado 
em todo o Ceará.

Semana do Doador
de Sangue

Durante toda a semana, 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia promove ações 
como serviços de saúde, beleza 
e bem-estar na sede em Forta-
leza e nos hemocentros regio-
nais localizados nas cidades de 
Quixadá, Iguatu, Sobral, Jua-
zeiro do Norte e Crato.

No sábado (30), haverá 
uma programação especial na 
unidade do Hemoce na Praça 

das Flores, com serviços de 
massoterapia, avaliação nutri-
cional, espaço infantil, aferição 
de pressão arterial e glicemia.

“Convidamos a todos para 
participarem dessa festa da so-
lidariedade. Durante o mês de 
novembro a gente já começa a 
preparar os estoques de sangue 
para as demandas do final do 
ano, portanto contamos com 
nossos voluntários para vir 
doar, convidar amigos e fa-
miliares para fazer parte des-
se momento”, reforça Nágela 

Hemoce celebra semana do doador voluntário de sangue
Natássya Cybelly

Ascom do Hemoce

<< O HEMOCE recebe anualmente mais de 100 mil doações, pessoas que assim como Francisco e Ruth reservam parte 
do seu tempo para a doação de sangue.

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte, engajada na cam-
panha mundial dos 16 dias de 
ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres, realizou 
ação conjunta, envolvendo a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica e Cidadania, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Trabalho e Secretaria de Saú-
de, no Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) do 
Timbaúbas, nessa quarta-feira, 
27. O bairro aponta o maior 
número de casos de violência 
doméstica, segundo a Patrulha 
Maria da Penha.

Com a presença do Prefeito 
Arnon Bezerra, dos Secretários 
Ivoneide Tenório, Sandoval 
Barreto e Francimones Rolim, 
o Defensor Público, Rafael Vi-
lar, além de representantes da 
Delegacia de Defesa da Mulher 
e da Defensoria Pública, houve 
roda de conversa e orientação 

para que as mulheres denun-
ciem as agressões.

Prefeito destaca
políticas públicas 
O Prefeito Arnon Bezerra 

destacou as políticas públicas 
inéditas no Ceará, e as que 
vêm sendo desenvolvidas em 
Juazeiro do Norte, fortalecen-
do a rede de enfrentamento à 
violência doméstica e fami-
liar: Projeto das Marias e Pa-
trulha Maria da Penha.

Hoje, os patrulheiros estão 
visitando periodicamente 72 
mulheres com medidas pro-
tetivas. 21% delas, ou seja, 
cerca de 15, vivem no bairro 
Timbaúbas, de acordo com a 
Secretária de Segurança Pú-
blica e Cidadania, Ivoneide 
Tenório. Ainda de acordo com 
a titular da SESP, o patrulha-
mento da Guarda Civil Metro-
politana, implantado há dois 
meses, já resultou em duas 
prisões em flagrante. A denún-
cia pode ser feita por telefo-
ne, número 153, 24h por dia, 
incluindo finais de semana e 
feriados.

Para o Subinspetor Brito, 

da GCM, um dos 16 patru-
lheiros, “é emocionante ver 
as comunidades abrindo suas 
portas e até nos servindo café, 
compartilhando a sensação de 
mais segurança”.

“Eu só me senti segura de-
pois da atuação da Patrulha 
Maria da Penha. O atendi-
mento é rápido, direcionado 
e humanizado”, declarou uma 
vítima da violência que pre-
fere não ser identificada. Ela 
relatou que o ex-companheiro 
descumpriu, duas vezes, a 
medida protetiva, aproximan-
do-se dela em casa e até na 
missa. O Secretário Sandoval 
Barreto apresentou às mulhe-
res presentes no evento, o Pro-
jeto Das Marias, que reeduca 
homens agressores por meio 
de acompanhamento psicos-
social com equipe especiali-
zada do Centro de Referência 
da Mulher (CRM).

Diante dos dados estatís-
ticos de violência da Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
(DDM), Juazeiro do Norte é 
a cidade com o maior número 
de casos de violência contra 
a mulher, no interior do Cea-
rá. Com base nisso, a Sedest 

lançou o Projeto como forma 
de enfrentamento articulado 
que propicie além do atendi-
mento integral, humanizado 
e capacitado às vítimas, um 
impacto maior na diminuição 
da reincidência da violência, 
bem como na mudança do 
comportamento sexual desses 
homens.

De acordo com o Sando-
val, não adianta apenas punir, 
é preciso ir além e buscar me-

Prefeitura de Juazeiro do Norte dá início a Campanha Mundial 
dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Juazeiro do Norte - 

Foto de : Carlos Lourenço

<< INÉDITAS O Prefeito Arnon destacou as políticas públicas inéditas no Ceará, as que vêm sendo desen-
volvidas em Juazeiro do Norte.

Lima, coordenadora da capta-
ção de doadores do Hemoce.

Hemocentros regionais
Ainda no dia 30, em Juazei-

ro do Norte, o sanfoneiro Fábio 
Carneirinho fará um pocket 
show para os voluntários. No 
Hemoce de Sobral, os volun-
tários poderão desfrutar de ser-
viços como massoterapia, SPA 
dos pés, e música ao vivo. Em 
Iguatu, a programação contará 
com serviços de maquiagem e 

limpeza de pele. No hemocen-
tro de Quixadá terá apresenta-
ção cultural e música ao vivo.

Dia do
Doador Voluntário
O Dia Nacional do Doador 

Voluntário de Sangue foi cria-
do por meio do Decreto de Lei 
nº 53.998, em 30 de junho de 
1964, assinado pelo presidente 
Castello Branco, estabelecen-
do o dia 25 de novembro como 
Dia do Doador de Sangue em 
todo o Brasil.

didas de trabalhar a reeduca-
ção do agressor, ator principal 
desse tipo de violência. “Se 
as ações acontecerem apenas 
no sentido de castigar, ele vai 
continuar com o comporta-
mento agressivo e machista, 
vai voltar a agredir. Com as 
sessões reflexivas serão traba-
lhadas questões mais profun-
das para a desconstrução des-
se comportamento violento.”, 
afirmou.

Na ocasião, também foram 
oferecidos serviços de saúde e 
bem-estar, como aferição de 
pressão, consulta com preven-
ção, teste de glicemia e mas-
sagem, bem como atendimen-
to jurídico.

Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Juazeiro do Norte - 

Foto de : Carlos Lourenço
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O Governo do Ceará al-
cança nesta quinta-feira (27) o 
marco histórico com a entrega 
da 100ª brinquedopraça no es-
tado, ação do Programa Mais 
Infância Ceará. Os moradores 
de Quixelô, na região Centro 
Sul, serão beneficiados com o 
espaço lúdico e a academia de 
ginástica. A praça Padre Agos-
tinho, onde serão implantadas 
as iniciativas, também rece-
berá a doação e plantação de 
mudas de árvores frutíferas e 
ornamentais. A primeira-dama 
do Ceará, Onélia Santana, 
idealizadora do programa, e o 
secretário-executivo de Prote-
ção Social, Francisco Ibiapi-
na, participarão da entrega dos 
equipamentos de lazer e saúde.

As brinquedopraças, espa-
ços de lazer para as crianças 
de três a 12 anos, são áreas 
cercadas de 240m², com piso 
anti-impacto e oito brinquedos 
infantis: duas casinhas duplas, 
sendo uma com ponte de play-
ground e outra com ponte de 
eucalipto, dois escorregadores 
com balanço triplo, duas gan-
gorras e dois brinquedos em 
mola. O Estado oferta os equi-
pamentos e cabe às prefeituras 
municipais garantir a conser-
vação da praça e a manutenção 
dos brinquedos. Até o momen-

to, 99 equipamentos para as 
crianças já foram entregues 
pelo Governo do Ceará, com 
investimento de R$ 180 mil 
cada.

A academia ao ar livre, com 
área total de 100m², possui 
onze equipamentos para for-
talecimento da musculatura, 
alongamentos e correção pos-
tural. Entre os equipamentos 
estão simuladores individuais 
de bicicleta, esqui, caminha-
da e de cavalgada, volante 
vertical duplo, alongador três 
alturas, twist lateral duplo, de 
rotação diagonal dupla e mul-
tiexercitador com seis funções, 
todos com placas de orienta-
ção para correta atividade. O 
recurso para implantação do 
equipamento é da ordem de R$ 
20 mil.

Com o intuito de despertar 
a criança para a importância 
do ecossistema, a ação, que faz 
parte do Programa Mais In-
fância, visa a formação de ci-
dadãos conscientes acerca das 
questões ambientais, como a 
conservação e preservação da 
natureza. A iniciativa é realiza-
da em parceria com a Secreta-
ria do Meio Ambiente.

Na ocasião, o Caminhão 
do Cidadão estará no local 
oferecendo serviços gratuitos 
como emissão de antecedentes 
criminais, RG e CPF. Também 
serão ofertados para população 
oficinas de gesso, EVA, pente-
ado, manicure, corte de cabelo 
e arte circense, além de ativi-
dades como desenho, pintura 
facial e aulão de dança com os 

profissionais do Ônibus Mais 
Infância.

Serviço
Inauguração da 100ª brinque-
dopraça no estado, entrega de 
academia de ginástica e plantio 
de mudas
Data: 28/11/2019
Horário: 17 horas
Local: Praça Padre Agostinho 
– Rua Padre Agostinho, s/n, 
Quixelô

Marco histórico: Governo do Ceará entrega 100ª brinquedopraça
Governo do Ceará

Assessoria de Imprensa do 
Gabinete da Primeira-Dama 

do Ceará - Déborah Vanessa e 
Wiarlen Ribeiro

Fotos: Ariel Gomes 

<< O ESTADO oferta os equipamentos e cabe às prefeituras municipais garantir a conservação da praça e a manutenção dos brinquedos

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, através da Secretaria de 
Infraestrutura, dá prossegui-
mento à obra da drenagem da 
Rua Padre Cícero.

Nesta quinta-feira (28), o 
Prefeito Arnon Bezerra e o 
Secretário de Infraestrutura 
(Seinfra), Isaac Daniel, visita-
ram o canteiro de obras.

Os trabalhos acontecem em 

ritmo acelerado e o prazo para 
a conclusão da obra, previsto 
para até 40 dias, deve ser cum-
prido.

A drenagem resolverá um 
antigo problema de alagamen-
to que incomodava moradores 
e comerciantes do trecho que 
compreende desde a Praça 
Padre Cícero até a Basílica de 
Nossa Senhora das Dores em 
períodos de chuvas.

De acordo com o Prefeito 
Arnon Bezerra, em um mo-

Prefeito Arnon Bezerra visita obras 
da drenagem da Rua Padre Cícero

mento futuro, a Rua São Pedro 
também receberá uma obra de 
drenagem desde a Praça Padre 
Cícero até a Basílica. 

“Essa é uma importante 
drenagem que vai trazer con-
forto e segurança para a po-
pulação e para as pessoas que 
visitam juazeiro do Norte. Mo-
mentaneamente pode haver um 
desconforto, mas depois virá a 
segurança e a certeza de um 
bem-estar para todos nós”, res-
salta o Prefeito Arnon Bezerra.

<< SANEAMENTO BÁSICO é um dos gravíssimos problemas de Juazeiro do Norte dos quais a cidade 
padece há décadas. Agora o prefeito Arnon Bezerra tem como meta começar a solucioná-los.

Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Juazeiro do Norte
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“Educação não transforma 
o mundo. Educação muda as 
pessoas. Pessoas transformam 
o mundo”. A célebre frase 
do educador brasileiro Paulo 
Freire traduz a importância do 
acesso do indivíduo à educa-
ção e como ela pode ser utili-
zada na reintegração concreta 
e reparadora das pessoas aos 
espaços sociais. 

Chave para um universo de 
possibilidades e mecanismo 
eficiente de ressocialização, a 
educação é uma das priorida-
des do sistema penitenciário 
do Ceará. Hoje, são 3.450 in-
ternos do Estado com acesso a 
aulas regulares nos ensinos de 
alfabetização, ensino funda-
mental e médio nas unidades 
prisionais,  através da Coorde-
nadoria de Educação da Secre-
taria da Administração Peni-
tenciária.

São apenados que chegam 
ao sistema sem perspectivas e 
a grande maioria na condição 
de analfabetos. É dentro dessa 
condição de vulnerabilidade 
que a Coordenadoria de Edu-
cação da SAP, em parceria 
com a Secretaria da Educação 
do Estado (Seduc), identificam 
e prospectam os detentos para 
uma nova realidade.

Para o secretário da Admi-
nistração Penitenciária, Mau-
ro Albuquerque, o controle 
dentro das unidades prisionais 
possibilita a melhor implemen-
tação de procedimentos educa-
cionais. “Isso tudo é possível 
graças a organização do sis-
tema. Hoje, o sistema está na 
mão do Estado. Quando esse 
controle ocorre a implementa-
ção de medidas para capacitar 
o interno e educar é consequ-
ência. Estamos empenhados 
em educar e capacitar o inter-
no para que, no retorno a so-
ciedade, ele ocupe os espaços 
produtivos e não queira mais 
delinquir”, afirma.

Os internos que são identi-
ficados pelos membros da edu-
cação realizam uma triagem e 
são matriculados na Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental 
e Médio Aloísio Leo Arlindo 
Lorscheider. Diretora da es-
cola, Sirlandia Dantas, citou a 
importância da educação e o 
poder transformador para to-
dos os indivíduos. “A educa-
ção, por si, já é elemento trans-
formador e, em se tratando da 
educação para pessoas priva-
das de liberdade, essa trans-
formação se torna ainda mais 
impactante. Ademais, essa 
mudança perpassa a vida dos 
internos e alcança os profes-
sores que relatam que, a partir 
do contato com esse modelo de 
escola ainda pouco conhecido 
pela sociedade, começam a ter 
uma nova percepção da educa-
ção e do modo de enxergar o 
outro”, afirma.

A gestora destaca o desa-
fio e ampliação no número de 
internos que estudam nas uni-

dades prisionais do Estado. “É 
um desafio que engrandece o 
papel da escola e de todos os 
que fazem parte dela. Além de 
fazer com que mais pessoas 
conheçam o modelo de edu-
cação em prisões. Enquanto 
profissionais que acreditam 
fortemente no papel transfor-
mador da educação, estamos 
contentes com a ampliação da 
nossa oferta dentro das unida-
des prisionais, pois entende-
mos que faz-se necessário que 
o maior número de internos 
possível tenha acesso à escola 
e enxergue novas oportuni-
dades para uma mudança de 
vida”, esclarece.

São 3.450 alunos matricu-
lados em todo o Estado desde 
o início deste ano. O assessor 
educacional, Rodrigo Mora-
es, destaca a parceria com a 
Seduc, e as vantagens para o 
detento que estuda dentro das 
unidades. “A oferta educacio-
nal é fruto de um termo de co-
operação entre a SAP e Seduc, 
uma parceria que acontece 
desde 2010. A Seduc dá um 
suporte com professores, ma-
terial pedagógico e didático. 
Já a SAP entra com segurança, 
logística e todo o suporte ne-
cessário para os educadores”, 
relata.

Além disso, o assessor edu-
cacional reitera a importância 
do fator educacional transcen-
der o conhecimento apenas di-
dático. “Nós acreditamos que 
ela é muito importante, porque 
vemos na população carcerária 
uma baixa escolaridade, e en-
tão é no cárcere que o Estado 
ajuda a esses indivíduos. É 
uma oportunidade de resgatar 
a cidadania, uma perspectiva 
maior de futuro quando ele 
conseguir a liberdade. Além 
disso, ele consegue uma remi-
ção de pena. Para cada 12 ho-
ras estudada, é um dia a menos 
de pena”, revela.

Livro Aberto
A Secretaria de Educação 

do Estado, Eliana Estrela, fala 
da importância da parceria com 
a SAP. “É muito importante e 
fundamental para essas pesso-
as o fato de continuar o aten-
dimento educacional de forma 
responsável e com aprendiza-
gem qualificada. Temos vários 
projetos, um deles é o Livro 
Aberto que incentiva à leitura, 
e que eles interagem, se socia-
lizam, e que tenha uma opor-
tunidade de uma vida melhor. 
Então essa parceria é muito 
importante tanto para a Seduc 
e SAP para as pessoas privadas 
de liberdade”, destaca.

Participante do Exame em 
nível Fundamental, o apenado 
Felipe Costa, contou sobre a 
experiência. “Achei uma ex-
periência incrível. Eu tive um 
pouco de dificuldades, mas fui 
lendo com calma, abrindo a 
mente e os professores também 
me ajudaram com orientações. 
Essa é uma prova que nos aju-
da muito com a ressocialização 
de uma vida melhor saindo da-
qui”, disse o participante.

Ampliação
Nos primeiros dez meses 

do ano de 2019, 5.100 detentos 
lêem, mensalmente, em 17 uni-
dades prisionais do Ceará atra-
vés do Projeto Livro Aberto. 
Nele, o preso escolhe, a cada 
mês, uma obra literária dentre 
os títulos selecionados para a 
leitura. O apenado tem o pra-
zo de 21 a 30 dias para apre-
sentar o relatório de leitura ou 
resenha. O relatório deve ser 
elaborado de forma individual, 
presencial, e local adequado.

A resenha que atingir a 
nota igual ou superior a 6,0 é 
aprovada pela Secretaria de 
Educação do Estado do Ceará 
(Seduc). Depois, isso é levado 
para a vara judicial para ser 
avaliado sobre a redução da 
pena. Ao final de 12 obras lidas 
e avaliadas, ele terá a possibili-
dade de remir 48 dias no prazo 
de 12 meses da pena.

Livreiro, aquele que é res-
ponsável por organizar, cata-
logar e oferecer os livros aos 
internos, o detento Paulo Ro-
gério fala sobre a importância 
da leitura durante a reclusão. 
“É uma forma importante de 
conhecimento e tirar o tempo 
ocioso, sem citar a remição 
de pena, que também é um 
estímulo para todos. Tenho a 

missão de ajudar na escolha 
dos livros e consequentemente 
organizar as publicações. Eu já 
li vários livros e os que mais 
gosto são de literatura brasilei-
ra”, conta.

Recorde de inscritos 
no Encceja

Mais de 4.500 internos par-
ticiparam do Exame Nacional 
para Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adultos, 
o Encceja, prova que dá a 
oportunidade de certificar os 
detentos em nível Fundamen-
tal e Médio. As provas foram 
aplicadas em 19 unidades pri-
sionais do Ceará.

Se aprovado, o detento 
ganha a certificação para a 
conclusão do ensino funda-
mental Exame Nacional para 
Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja). 
O apenado que tiver a aprova-
ção também terá a remição de 
pena. Ela varia de acordo com 
a conclusão. No Ensino Funda-
mental são 66 dias a menos de 
pena. Já no Ensino Médio são 
50 dias a menos.

750 internos realizam 
curso de Teologia
O curso básico de Teologia 

é um trabalho da SAP com o 
Conselho da Comunidade da 
Comarca de Fortaleza, reali-
zado pelo Centro de Educação 
Teológica e gerenciado pela 
Coordenadoria de Inclusão So-
cial do Preso e do Egresso da 
SAP.

As aulas ocorrem às quar-
tas e sextas-feiras, durante o 
período de 12 meses, com a 
carga horária de 192 horas/
aula. São 30 turmas de 25 alu-
nos, totalizando 750 apenados 
beneficiados com o curso de 
Teologia. Os internos recebem 
uma apostila e uma Bíblia au-
xiliar nos estudos. Os livros 
sagrados foram doados pela 
Sociedade Bíblica do Brasil, 
outra parceira no projeto.

Cursos
profissionalizantes
Mas para quem imagina 

que o estudo nas unidades pri-
sionais é apenas teórico, enga-
na-se. No Ceará, cursos pro-
fissionalizantes também são 
importantes ferramentas para 
que o detento consiga uma pro-
fissão. Um dos grandes parcei-
ros nesse incetivo ao interno é 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai).

O especialista técnico, João 

Luiz Fernandes, vê a experiên-
cia de profissionalizar internos 
um momento único para Se-
nai. “É uma experiência ím-
par, pois tivemos que montar 
toda uma estrutura similar ao 
que temos em uma escola do 
SENAI, dentro de uma unida-
de penitenciária. Isso envolve 
desde a gestão dos recursos hu-
manos, principalmente dos do-
centes, até toda a logística de 
transporte e coleta do materiais 
durante os cursos. Tem sido de 
grande aprendizado, até mes-
mo para enxergarmos diversas 
oportunidades de melhoria. 
Mas os resultados obtidos tem 
compensado todo o esforço”, 
admite.

São mais de 10 cursos ofer-
tados pelo Senai nas unidades 
prisionais: Técnicas de Pintu-
ras em Obras, Corte e Costura 
em Tecido Plano, Serralheiro 
de Metais Ferrossos, Aplicação 
de Revestimento Cerâmico, 
Instalação de Ar Condiciona-
do Split Hi Wall, Manutenção 
de Computadores, Manuten-
ção de Edificações, Instalação 
Elétrica Predial, Instalação Hi-
dráulica, Mecânica de Motoci-
cleta, Mecânico Motor Ciclo 
Otto e Construção de Paredes, 
Fabricação de móveis de ma-
deira e Forros com blocos de 
gesso.

A coordenadora da Cispe, 
Cristiane Gadelha, comemora 
a ampliação no número de de-
tentos que participam dos cur-
sos profissionalizantes. “Um 
grande programa de capaci-
tação profissional é realizado 
desde abril em 14 unidades pri-
sionais. São 4.200 envolvidos 
em cursos da construção civil 
e costura. Uma oportunidade 
para que eles consigam traba-
lhar de forma autônoma, no in-
terior das unidades prisionais 
e até em órgãos de iniciativa 
privada que é convidada para 
trabalhar com os nossos inter-
nos na confecção dos seus pro-
dutos. Um número com certeza 
que ajudará aos internos e tam-
bém aqueles que consigam a 
liberdade para se recolocar no 
mercado de trabalho”, relata.

Educação transforma unidades prisionais em ambientes do saber

<< PRESENÇA A gestora destaca o desafio e ampliação no número de internos que estudam nas unidades prisionais do Estado. 

<<  EXITOSA O especialista técnico, João Luiz Fernandes, vê a experiência de profissionali-
zar internos um momento único para o Senai.

Coordenadoria de Comunicação
Governo do Estado do Ceará

Texto: Lyvia Rocha /
Fotos: Davi Pinheiro
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Não se pode falar mais em AI-5.  É a lei da mordaça 
instituída por hipócritas parlamentares pseudode-
fensores da democracia.
Recentemente,  foi crucificado o deputado Eduardo 
Bolsonaro por fazer apologia ao Ato  Institucional. 
Agora, a bola da vez é o ministro da Economia Paulo 
Gudes, que, irritado com as perguntas de jornalistas 
sobre manifestações populares no Equador, Chile 
e Bolívia, contra reformas econômicas, bem como 
se tinha medo do ex-presidente  Lula, que criticou a 
politica econômica do governo, respondeu “Não se 
assustem se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu 
uma vez? Ou foi diferente?”
Não deixa de ser hilário o frenesi que se observa em  
alguns membros do Congresso Nacional, mormen-
te os da ala mais à esquerda, sempre que alguma 
autoridade se reporta ao AI-5. Por que ficam ouriça-
dos? Têm medo de quê? Como diz o adágio popular 
“quem não deve não teme”.
Vivemos em uma democracia e a Constituição ga-
rante o direito de opinião a todos os cidadãos,  reli-
giosos,  políticos, militares etc.  Portanto, é um direito 
inviolável garantido que  todos  possam  expressar 
de forma escrita ou verbal o que pensam. E ninguém 
pode ser punido ou cerceado ao idolatrar qualquer 
regime, pois a Constituição brasileira assim não se 
posiciona.
É uma grande palhaçada o movimento de hipócritas 
políticos no Congresso ao pretender vestir a túnica 
da ética e da moralidade para vir punir parlamenta-
res ou admoestar outras autoridades,  que demons-
tram alguma simpatia ao AI-5.
Muitos dos que se arvoram de justiceiros da ética e 
da moralidade são os mesmos que defendem políti-
cos corruptos, destratam os membros do Judiciário 
e ofendem as decisões que, por exemplo, condena-
ram legitimamente o ex-presidente Lula por crime de 
corrupção e lavagem de dinheiro. 
Tais hipócritas jamais foram levados ao Conselho de 
Ética das duas Casas por se insurgirem de forma 
indecorosa  contra decisões da Suprema Corte. Por 
que agora descaradamente esses parlamentares fa-
risaicos pretendem punir ou advertir aqueles  que 
evocam o AI-5?
Basta que os poderes da República tenham com-
portamento ético e moral e cumpram as suas obri-
gações constitucionais para que ninguém venha a 
invocar qualquer expediente de exceção.
O AI-5 foi um ato de exceção necessário para um 
momento nevrálgico por que passava o país,  po-
rém, só foram prejudicados aqueles impatriotas que 
subvertiam a ordem no Brasil.
Essa turba política - que deveria estar preocupada 
com o  desenvolvimento do país -, em vez de ficar 
procurando  lobisomem na escuridão, prestaria me-
lhor serviço se exercesse  com fidelidade as suas 
obrigações parlamentares constitucionais.

É proibido falar em AI-5?

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

PONTO DE VISTA

O Banco do Nordeste e o 
Sebrae assinaram acordo de 
cooperação técnica nesta sex-
ta-feira, 22, com o objetivo de 
fortalecer os micro e pequenos 
empreendedores (MPE) da re-
gião Nordeste e norte dos esta-
dos de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Participaram da sole-
nidade o presidente do BNB, 
Romildo Rolim; o diretor de 
Administração e Finanças do 
Sebrae, Eduardo Diogo; e o se-
cretário do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio, Serviços 
e Inovação do Ministério da 
Economia, Gustavo Ene. 

Os empreendedores de cer-
ca de 2 mil municípios na área 
de atuação do BNB serão aten-
didos por meio de ações coor-
denadas entre Banco e Sebrae, 
envolvendo capacitação geren-
cial e ampliação do acesso ao 
crédito. Além disso, o acordo 
prevê soluções de educação fi-
nanceira, realização de pesqui-
sas conjuntas com segmentos 
de varejo e de eventos nego-
ciais e institucionais.

O secretário do Desenvol-
vimento, Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação do Minis-
tério da Economia, Gustavo 
Ene, destacou a importância da 
parceria. “O Nordeste tem tra-
dição empreendedora. Então é 
natural que os esforços do Se-
brae, aquele que mais entende 

do micro e pequeno empreen-
dedor e do MEI, sejam soma-
dos ao trabalho do Banco do 
Nordeste, que tem um papel de 
facilitador do acesso ao crédito 
para promover o desenvolvi-
mento desses pequenos negó-
cios.”

Para o diretor de Adminis-
tração e Finanças do Sebrae 
Nacional, Eduardo Diogo, o 
acordo integrará ações das 
duas instituições. “Vamos di-
vidir espaços físicos, compar-
tilhar os estudos e pesquisas, 
criar um grande fórum anual 
para discutir o desenvolvimen-
to do Nordeste”, afirmou.

O presidente do Banco do 
Nordeste, Romildo Rolim, 

Banco do Nordeste e Sebrae assinam acordo 
que beneficia micro e pequenas empresas, 
com aval do Ministério da Economia

destacou que a parceria cele-
bra convergência de missões. 
“O Sebrae fazendo seu pa-
pel antecedente ao crédito e 
o Banco ofertando crédito de 
forma sustentável. Assim, con-
tribuímos para a perpetuidade 
das empresas. Queremos ser 
não apenas financiadores, mas 
também consultores das micro 
e pequenas empresas. E a gen-
te não faz um trabalho desses 
sem parcerias. Por isso que es-
tamos efetivando esse acordo, 
para cumprirmos nossa missão 
com mais qualidade, com mais 
assertividade e atendendo me-
lhor os nossos clientes”, disse 
Romildo.

Além da diretoria do Banco 

do Nordeste e de superinten-
dentes da área de microcrédi-
to e MPE, também estiveram 
presentes na solenidade o di-
retor superintendente do Se-
brae da Bahia, Jorge Khoury, 
os diretores de Administração 
e Finanças do Sebrae do Ceará 
e do Piauí, Airton Gonçalves 
e Júlio César Filho, a gerente 
do Sebrae de Pernambuco, Ca-
tarina Valentin, e o presidente 
da Federação Cearense das 
Micro e Pequenas Empresas 
(Fecempe), Edivaldo Nunes. 
Representantes das superin-
tendências estaduais do BNB 
e representantes do Sebrae nos 
demais estados acompanharam 
o evento por videoconferência. 

Sala de Imprensa
Banco do Nordeste

<< DESTAQUE  O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, destacou que a parce-
ria celebra convergência de missões. 

O casal Valdemir e Sônia promoveram confraternização 
da turma de atiradores de 2019 do TG 10.004 de Crato

Os empresários Valdemir 
Correia e Sônia Rolim promo-
veram o encerramento e con-
fraternização dos Atiradores de 
2019 do Tiro de Guerra 10.004 
do Crato que aconteceu sexta 
feira - 29 de novembro nos sa-
lões do Restaurante e Churras-
caria Algo Mais, momento em 
que foram entregues diplomas, 
troféus, comendas e prêmios 
aos atiradores que mais se 
destacaram em suas jornadas. 
O evento foi conduzido pelos  
sub-tenetente Luciano Victor e 
o sargento Josenildo.

O Tiro de Guerra 10.004 
DO Crato deu-se em sessão 
solene, no dia 02 de janeiro 
de 1946, a que compareceram 
autoridades civis, militares e 
eclesiásticas, com a presença 
de grande parte do público da 
cidade.

Por todos esses anos vem 
prestando os mais importantes 

serviços à juventude do Crato 
com a formação militar de se-
guidas turmas de atiradores.

Valdemir Correia foi o pa-
trono das turmas de Atiradores 
desse ano de 2019, destaque-se 
o relevantes serviços prestados 
ao Exército brasileiro por sua 
pessoa, que teve inclusive o 
reconhecimento da 10 Região 
Militar que dias passados ou-
torgou-lhe no quartel de Forta-
leza uma medalha de gratidão.

<< CERTIFICADO que foi entregue ao padrinho dos Atiradores de 2019 empresário 
Valdemir Correia de Sousa PRODUTOS NATURAIS

NATSHOP
Antonio Feitosa

Produtos originais e garantidos
Rua Mons. Assis Feitosa, 685

(Próximo a Praça Siqueira Campos)
Tels: (88) 98831 5674

99612 9817
Crato Ceará

Por Aline Maria
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A Bella da Semana
Paula Magnus

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)
Uma atitude firme permite sair duma situação que estava a 
incomodá-lo. Conseguirá progressos sendo direto e incisivo.
Touro (21/04 - 20/05)
Não tome decisões sem ter conhecimento de todos os factos. 
Os seus atos estão condicionados por diretivas muito rígidas.
Gémeos (21/05 - 20/06)
Para tomar decisões deve ouvir quem o conhece bem. Dia 
de bons resultados em avaliações ou novas intervenções.
Câncer 21/06- 21/07)
Está muito seguro dos sentimentos e revela boa capacidade de 
conquista. Dia de afirmação pessoal e avanços inequívocos.
Leão (22/07 - 22/08)
É necessário que seja muito forte face a imprevistos. Novas 
preocupações de índole profissional e económica marcam 
o dia.
Virgem (23/08- 22/09)
Não dê crédito ao que lhe dizem, precisa de tempo e espaço. 
Crie melhores bases profissionais, não salte etapas.
Libra (23/09 - 22/10)
Dia de intensidade sentimental , dirá as palavras certas. 
Antecipe-se a fazer propostas ou lançar ideias.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Dia de estabilidade e serenidade na vida familiar. Evoluções 
lentas mas seguras em trabalhos de grupo.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Deixe fluir as emoções , a conjuntura é muito harmoniosa. Faça 
todos os possíveis para cumprir horários e compromissos.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Deve ser moderado e discreto nas manifestações sentimentais. 
Seja seletivo em aquisições, aprecie preços e faça opções 
razoáveis.
Aquário (21/01 - 19/02)
Tende tudo a correr bem mas não fomente conflitos.Terá bons 
resultados embora deva ser persistente.
Peixes (20/02 - 20/03)
Excelente dia para definir sentimentos e confiar no futuro. 
Novos projetos ou atividades iniciais estão sob boas 
influências.

Paula Magnus Toda sarada! A gaúcha de corpo es-
cultural e olhos azuis atende pelo nome de Paula Magnus. Com 
um shape perfeito, a gata é Miss Bikini Fitness, atleta, faz mus-
culação, além de estudar nutrição. “Para nada digo nunca” - este 
é o lema de vida dessa sagitariana com ascendente em leão… Ela 
revelou que transou em um cinema, adora sentir arrepios no pes-
coço e já ficou com uma mulher. Veja a entrevista completa e seu 
ensaio exclusivo na íntegra: Nome: Paula Magnus Data e local 
de nascimento: 15/12/1994 - Canela / RS onde mora atualmente: 
Canela.  
Signo: Sagitário com ascendente em Leão  Medidas Altura: 1,69 
Quadril: 95 Cintura: 66 Busto: 93

Quem Sobe ou Desce
O município 

de Cedro Ceará 
que está cheio de 
expectativa para 
comemorar festiva-
mente e em grande 

estilo o centenário de sua criação 
1920-2020.  O dono das terras 
onde fica Cedro é os herdeiros 
do Cel. João Cândido da Costa

A Prefeitura 
do Crato que con-
tratou em “enge-
nheiro” meia boca 
para acompamhar 
as obras da ave-

nida que ligará Lameiro-Gran-
jeiro. Infelizmente na aula de 
drenagem ele faltou e não sabe 
como  fazer escorrer às águas.

CONHECER

Eu tenho com poesia
Ligação interessante
Esse elo é envolvente
Na verdade é provocante
Amancebei-me com versos
E vivo neste universo
Pois dos versos sou amante.

Se vejo o sol faço versos
Se vejo a lua também
Nos braços da poesia
Confesso que vou além
A coisa que mais me anima
É casar rima com rima
E dizer pra musa amém.

Vou ouvindo cada verso
Pra não errar na medida,
Porém não meço palavra
Não gosto de ser tolhida,
Na arte de versejar
Conheço bem meu lugar
E não sou nada inibida.

Amante dos versos

O tronco e a flor
Quando uma flor reconhece
Um tronco pra lhe amparar
Ela brota, nasce, cresce,
Sem ter medo de murchar.

Sem ter medo de murchar
Finca ali sua raiz
Sempre bela a vicejar
Da vida não se maldiz.

Da vida não se maldiz
Tem graça seu movimento
Quando se embala feliz
Requebrando-se ao vento.

Requebrando-se ao vento
Oferece o seu amor
E consegue seu intento
No bico do beija-flor.

No bico do beija-flor.
Eu sou flor de muçambê
O tranco que me fez flor
Só podia ser você.

Os 10 erros de português mais
cometidos pelos brasileiros

Fonte: BBC
‘O Abismo entre o que falamos e escrevemos’ pode estar na raiz 
de muitos erros de português.
“Vi no Facebook uma mulher dizendo que casaria com o primeiro 
homem que soubesse usar crase, mas não são só os homens que 
não sabem usar. As mulheres também!”, alerta a linguista Camila 
Rocha Irmer, uma das encarregadas de avaliar os erros de portu-
guês no Babbel, um dos maiores aplicativos de ensino de idiomas 
no mundo. Ela se refere a um dos erros mais comuns entre falan-
tes de português brasileiro - quando usar a crase? 
“Quem não lida com a escrita diariamente não se lembra das regras.”
Há os “erros de sempre”. Em 2017, por exemplo, a dúvida sobre 
quando usar “há” e “a” apareceu mais vezes no aplicativo.
A pedido da BBC Brasil, a equipe de linguistas e educadores do 
Babbel fez um levantamento dos erros mais recorrentes entre os 
falantes de língua portuguesa no ano de 2017. Veja a lista:
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 conhecemos 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 qui-
lômetros; 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 exem-
plo: 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 trouxe 
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 impri-
mido 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 direita, 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 re-
comendam usar “em vez de” caso esteja na dúvida.
Por exemplo: Em vez de ir de ônibus para a escola, fui de bicicleta.

Doutor inté outro dia
basta mecê precisá
de um criado às suas ordens
na Serra do Jatobá

Pros armoço tem galinha
tem quaiada pro jantá
água cheirosa de tanque
pra vosmecê se banhá

Leite quente ao pé da vaca
quando o dia amanhecê
café torrado no caco
de quando invez pra vancê

Aguardente potiguá
caso goste de bebê
capim mimoso verdinho
pra seu cavalo comê

Pra vosmecê fazê lanche
mé de abeia com farinha
tem da fonte milagrosa
água fria na quartinha

Pra vosmecê se deitar
uma rede bem arvinha
mais leve  a sua muié
proque lá só tem a minha

      (Zé Praxedes)

Doutor inté outro dia
Lembrando  o memorável Eloi Teles de Morais e seu programa 

“Coisas do Meu Sertão”
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