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COMECE o Ano
renovando sua casa

COMPRE NA ZENIR E CONCORRA
A MAIOR PREMIAÇÃO DO BRASIL!

3 TOYOTAS ETIOS
35 CAMINHÕES

DE PRÊMIOS

GRUPO

Casarão
Combustíveis e Lubrificantes

PRODUTOS DE QUALIDADE EM SUA CIDADE

Juazeiro do Norte - Crato - Barbalha

Esperanças que se Renovam

Reconstrução da Rodovia
CE 492 Crato-Nova Olinda
pode resgatar progresso 
da Região do  Cariri

O tempo nublado e o 
cheiro de chuva marcaram 
mais uma solenidade de en-
trega de novas estradas no 
começo de 2020. O gover-
nador Camilo Santana inau-
gurou totalmente restaura-
do o trecho da CE-292, que 
liga os municípios do Crato 
a Nova Olinda. Ainda foram 

entregues os acessos às loca-
lidades de Monte Alverne e 
Santa Fé. 

São 58 km de pavimento 
completamente novo na CE-
292, com parte da pista de 
asfalto e outra em concreto. 
“Foi mais um compromisso 
cumprido com a população 
do Crato e com os dois dis-

tritos. Esta é a primeira rodo-
via do Ceará que conta com a 
estrutura de concreto armado 
e outras intervenções como 
proteção ambiental, drena-
gem, bueiros, pavimentação, 
revestimento asfáltico e rígi-
do, além de sinalizações ho-
rizontal e vertical. Leia mais 
detalhes na Pág. 03

Lei estadual poderá proibir 
canudinhos no Ceará

Bolsa família irá beneficiar 
mais de 1 milhão de famílias 
em todo o estado do Ceará

Cidade alemã mostra que é 
possível viver sem mortes em 
acidente da trânsito

Fernando Santana quer lei 
que assegure gratuidade em 
ônibus para gestantes

Roubo de veículos no Ceará é reduzido 
em 45% no balanço do ano de  2019

Assim como os indicado-
res dos Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLI), que 
fecharam 2019 com o melhor 
índice da década, os Crimes 
Violentos Contra o Patrimô-
nio (CVP), que englobam os 
roubos em geral, também en-
cerraram o último ano com 
estatísticas positivas. Em de-
zembro, por exemplo, o CVP 
chegou ao seu 31° mês de 
queda. Um dos seus recortes 
é o roubo de veículo, que re-

duziu em 45% se comparado 
a 2018, indo de 9.319 carros 
e motos roubadas para 5.128. 
Os dados foram compilados 
pela Gerência de Estatística 
e Geoprocessamento (Geesp) 
da Superintendência de Pes-
quisa e Estratégia de Seguran-
ça Pública (Supesp), vincula-
da à Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social (SS-
PDS).

FOTO: ILUSTRAÇÃO

Prefeito Arnon Bezerra anuncia reajuste 
salarial do magistério em 12.84%

O Prefeito de Juazeiro 
do Norte, Arnon Bezerra, 
anunciou na última sexta-
-feira, durante inauguração 
do Posto de Saúde, o reajuste 
salarial do magistério no per-
centual de 12.84%, conforme 
foi anunciado também pelo 

governo federal. De acordo 
com a Secretária de Educa-
ção, A secretária de educação 
do município Maria Loureto 
de Lima, disse dá tranquili-
dade pelo reconhecimento 
do trabalho do professor, e 
destacou o compromisso da 

atual gestão para com a edu-
cação, tendo em vista que o 
município saiu da cor verme-
lha, subindo para a cor verde 
escuro.  A Seduc também con-
seguiu regularizar o calendário 
acadêmico depois de seis anos. 
Pág. 06

LEIA TAMBÉM
Juazeiro, Crato, Barbalha. 

Acerca de sua equiditância e 
de suas vocação. Relação ho-
moafetiva: o Mundo virado 
de cabeça para baixo. Sobre a 

influência para as novas gera-
ções. Reveillon molhado. Faz 
referência as primeiras chuvas 
no sertão e a expectativa da 
normalidade de um bom inver-
no. Na Pág 02
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Como acaso tornou famoso 
notável compositor

Reveillon
molhado

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

De todas as belezas que vi mundo afora, na 
noite de ontem, nenhuma supera o encan-
tamento da chuva. É um fenômeno antigo e 
bastante conhecido, mas carrega em si uma 
magia própria e muito alvissareira. Quem está 
no Ceará tem sempre um motivo especial 
para gostar da chuva. Não é tarefa mole en-
frentar calor e seca, por meses a fio, quando 
não cai um só pingo d’água no chão.
Nos últimos dias, fazia um calor descomunal. 
O sertão secou e murchou inteirinho. O verde 
dos juazeiros e mandacarus representavam 
somente pigmentos perdidos numa paisagem 
de desolação. O chão crestado pela labareda 
solar, assemelha-se a chapas aquecidas e se 
levanta em chamas a procura de água.
Enquanto as pessoas se desdobram em pre-
parativos para as comemorações de fim de 
ano, Deus age de forma singular, sem inovar 
e sem inventar mais nada. Toneladas de fo-
gos de artifício explodem nos ares das gran-
des cidades, cada uma querendo demonstrar 
mais ambição e mais grandeza.
.Explodem e, a seguir, se calam. Evaporam-
-se na imensidão dos céus, depois de alimen-
tarem a vaidade de uns e os sonhos ilusórios 
da maioria. Shows multiplicam-se por toda 
parte. O povo tem sede de diversão. No meio 
de tudo, a droga, a violência e os óbitos inde-
sejados. É assim a rotina. Porque ainda não 
inventaram uma forma segura de brincar e de 
comemorar.
O povo esquece tudo, mas Deus não esque-
ce nada. Não é justo o sofrimento do sertão. 
Também não é pequena a misericórdia de 
Deus. O foco do povo é o réveillon. É no que 
pensam todos.
Entretanto, a natureza não tem nada a ver 
com isto, achando por bem nos presentear de 
outra forma. Mandou chuva. Acabou festas é 
bem verdade. Porém nos trouxe alegria maior. 
Choveu. E choveu na passagem de ano. Os 
meteorologistas sinalizam para um inverno 
intenso, com boas possibilidades de grandes 
safras e de suficiente recarga para os nossos 
reservatórios.
Que 2020 venha com bons fluidos. Generoso 
em bênçãos e profícuo em termos de avanços 
sociais e políticos para o bem da nação e do 
seu lindo povo.

Amigas e amigos
É por demais salutar que a humanidade 
mantenha a tradição de comemorar com 
festas a passagem do NATAL e a chegada 
de um novo ano. O calendário coloca os 
dois eventos na última semana, justamente 
em tempo de balanço, para que possamos 
avaliar mais um pedaço da nossa vida. Uns 
gostam. Outros porém nem tanto
Em verdade, no tabuleiro da vida, são tão 
profundas e imediatas as surpresas, boas 
ou más, que nos mantemos sempre teme-
rosos e inseguros, iguais a animais assus-
tados mesmo em liberdade.
Gostar ou não gostar em nada muda a mag-
nitude das Noites de Natal e Ano Novo. Não 
sou diferente. Acho que o tempo é de otimis-
mo e de alegria. AOS AMIGOS E AMIGAS, 
PROSPERIDADE NO ANO NOVO!!!.

Quando, no final de Janeiro, 
de 1901, faleceu Verdi, as ruas de 
Milão, coalharam-se de mais de 
duzentas mil pessoas, para se des-
pedirem do grande e riquíssimo 
compositor, que havia destinado a 
fortuna, a Fundação, por ele cria-
da, para acolher artistas idosos.

Mas, antes de alcançara cele-
bridade, e a enorme fortuna, Ver-
di, passou muitas dificuldades fi-
nanceiras.

Filho de pobre negociante de 
vinho, raramente convivia com 
jovens da sua idade. Extremamen-
te tímido, brincava sozinho; e so-
zinho passava os dias, apartado de 
todos.

Aos sete anos, coadjuvava nas 
tarefas da paróquia, e aprendia 
música com o organista, que toca-
va nas cerimónias religiosas.

Este, entusiasmado com o ta-
lento do rapaz, não se cansava 
de o gabar, por todos os locais de 
Busseto.

António Barezzi, era Presi-
dente da Sociedade Filarmónica 
de Busseto, e proprietário de mer-
cearia, muito afreguesada. Ouviu 
falar do talento musical de Verdi, 
e resolveu auxiliá-lo.

Inscreve-se, então, no Conser-
vatório… mas fica reprovado! …
Foi, depois, discípulo do Maestro 
Lavigna.

Por mero acaso, convidaram-
-no para substituir o Chefe de Or-
questra, na estreita de: “ Criação”, 
de Haydn.

Verdi, apesar de receber vá-

rias propostas, regressa a Busseto, 
dedicando-se a ensinar música e a 
dirigir a Filarmónica.

Com vinte e seis anos, escre-
ve a primeira ópera. Vive com 
dificuldade. A ópera agradou à 
Editora Ricordi, que a comprou. 
Também o empresário Merelli, 
encomendou-lhe três óperas.

Morre Margherita, sua mulher, 
filha do benfeitor Barezzi de Bus-
seto. Bastante abalado, continua a 
trabalhar, afincadamente.

Entretanto Solera, escreve 
obra sobre Nabucodonosor. Ins-
pirado no livro, Verdi, compôs: “ 
Nabucco”.

Na estreia, Verdi, está presente 
na orquestra. Foi um sucesso!

Mas…para admiração do 
compositor, uma manhã, todas as 
ruas, por toda a parte, só se via e 
se falava: Verdi.

Atónito, descobre rapidamen-
te, que não era em sua homena-
gem, mas sim ao Rei Emanuel, 
prestada pelos seus admiradores, 
de forma velada:

VERDI eram as iniciais de: 
Victor Emanuel Rei De Itália.

Por simples acaso, o composi-
tor tornou-se famoso! …

Verdi, faleceu com 88 anos, a 
27 de Janeiro, de 1901, cheio de 
glória.

Eis, em resumo, a biografia de 
rapaz pobre, que morreu rico. Ra-
paz introvertido, que se tornou fa-
moso, pelo genial talento… e por 
simples acaso ou aproveitamento 
politico.

Estão tentando impor  como algo 
normal,  as exceções do comporta-
mento humano. Por exemplo, as re-
lações homoafetivas ou de casais do 
mesmo sexo. E a mídia em geral tem 
desempenhado papel preponderante  
na televisão (novelas) ou em outros 
meios de comunicação ao exibir  ce-
nas de beijos e casamentos entre pes-
soas do mesmo sexo.

Vivemos  numa sociedade demo-
crática plural, onde a Constituição 
Federal  garante a igualdade de tra-
tamento a todos. Logo, os diferentes 
comportamentos humanos devem 
ser respeitados,  mesmo os daqueles 
que optam pela diversidade sexual.

Embora  respeitemos a liberda-
de de opção de vida de cada um,  
o relacionamento interpessoal no 
campo homoafetivo, por  ser inca-
paz de produzir o efeito natural da 
procriação humana para a perpetu-
ação da espécie, deveria ser  trata-
do como uma exceção à regra da 
conduta sexual.

De tudo isso, o que nos deixa 
apreensivo é passar a viver em uma 

sociedade universal,  onde as novas 
famílias heterodoxas não tenham 
mais recato e as inocentes crianças 
venham a presenciar e praticar ce-
nas homoafetivas.

A preocupação com a forma-
ção moral das crianças tem que 
ser vista com seriedade. As famí-
lias de procedimentos ortodoxos 
não podem sofrer interferências de 
grupos ideológicos quaisquer para 
conduzir seus filhos segundo os 
critérios homoafetivos.

Não podemos olvidar que a for-
mação moral das crianças é uma res-
ponsabilidade dos pais. Nem o Es-
tado  nem ninguém podem  induzir 
a família a aceitar  comportamentos 
sociais exógenos.

E, nesse mundo virado de cabe-
ça para  baixo, onde a homossexu-
alidade  toma espaço,  como fica a 
procriação humana  para a perpetu-
ação da espécie? Não é mais neces-
sária? Então, estamos caminhando 
para o fim da espécie humana? 
Pois, sem relacionamentos hete-
rossexuais não haverá mais vidas.

Relações homoafetivas:
o mundo virado de cabeça para baixo

Júlio Cesar Cardoso é 
articulista, funciobnário público 

aposentado, residente no Balne-
ário da Camburiu  e colaborador 

desta Gazeta de Notícias

Juazeiro, Crato, Barbalha
Desde a metade do século 

passado que se ouve falar: Jua-
zeiro, Crato e Barbalha vão já se 
interligarem e virar uma só cida-
de. As avenidas que ligam as três 
estão já se emendando. Mas isso, 
quase um século depois, conti-
nuam apenas perto uma da outra, 
apesar do vertiginoso crescimen-
to de Juazeiro do Norte, que tem 
um minúsculo município, mas 
avança construindo em direção 
às suas divisas.

Em 29 de junho de 2009 foi 
instituída pelo Governo do Esta-
do a Região Metropolita do Ca-
riri abrangendo outros municí-
pios, isso é, ampliando a divisão 
territorial do Triangulo Crajubar. 
Nela estão os municípios de Bar-
balha, Caririaçu, Crato, Farias 
Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, 
Missão Velha, Nova Olinda 
e Santana do Cariri. No entanto 
Crato, Juazeiro do Norte e Bar-
balha, o centro dessa região, con-
tinuam longe dessa propalada e 
deseja emenda.

As principais cidades do Ca-
riri, cada uma com suas pecu-
liaridades, ainda não definidas, 
a exceção de Juazeiro do Norte, 
continuam crescendo em círculo 
porque não se definem em suas 
vocações. Crato é um município 
vocacionado para o turismo visto 
na exuberância de suas águas e o 
vislumbre com a belezas de seus 
verdes nos pés de serra do Ara-
ripe, mas patina no mesmo pon-
to por ainda não ter entendido o 
valor de suas riquezas naturais. 
Crato é uma cidade de fortes tra-
dições educacionais a partir do 
Seminário São José criado em 
1875 e culturais pela sua arriga-
da história e costumes do índios 
Cariris.

Barbalha tem o mesmo poten-
cial, mas vem perdendo tempo 
em optar por indústrias, grande 

indústrias, que não prosperaram 
a exemplo da usina de açúcar, da 
indústria de cimento e de cerâmi-
ca, todas fecharam por diferentes 
razões.

Juazeiro do Norte é um muni-
cípio, como se tem definido, de 
oração e trabalho, premunição do 
padre Cícero Romão Batista seu 
fundador e mentor por muitos 
anos. Foi definida sua meta: fazer, 
vender e construir e nessa direção 
vem perpassando as adversidades 
e dando grandes passos em dire-
ção a prosperidade.

A Região Metropolitana do 
Cariri foi criada para unificar po-
tenciais e estabelecer o desenvol-
vimento comum. Cada município 
explorando suas potencialidades. 

Resgatando a história: O Vale 
do Cariri foi descoberto em me-
ado do século XVI por explora-
dores pernambucanos que des-
bravam os sertões a procura de 
minérios, principalmente ouro, 
Trilhavam pelos leitos dos rios. 
Para o Cariri vieram pelo Rio Sal-
gado parando em terras de Mis-
são Velha, depois avançaram pelo 
vale com determinação de finca-
rem suas moradas e instalarem 
seus engenhos de cana de açúcar 
e suas pecuárias.  Tiveram que 
enfrentar a bravura dos índios Ca-
riri, nativos da região. Em vez de 
lutas preferiram fazer amizades e 
coviver harmonicamente com os 
donos das terras. Os Caririr foram 
de grande serventia na ajudapara 
explorar a terra e nas tarefas com 
a cana de açúcar e pecuária. A re-
ferencia dos exploradores era a 
Casa da Torre às margens do Rio 
São Francisco em Pernambuco 
onde moravam os senhores feu-
dais de então.

Desde então o Caririu tem seu 
destaque pela terras e clima gene-
rosos onde as chuvas caem com 
mais abundância.
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As histórias do tatu
Renato Casimiro é professor 
universitário com doutorado, 

aposentado, historiador e 
ambientalista. Está envolvido em 

projetos nas área de preservação 
da memória histórica de 

Juazeiro do Norte.

CRÔNICAS E PERFIS

Podia ter sido uma leitura avexada, coisa de dois dias de 
inteiriço. Mas, bastou adentrar pelo Açude Velho para sentir o 
clima prazeroso, de aragem fresca, saída – não da ambiência 
do Tatu, exclusivamente, mas de uma narrativa que me 
prendeu por duas semanas, demoradas na percepção de 
um estilo memorialístico que me cativou. Dou-lhes notícia 
retardada do prazer que se reservou para mim neste fim de 
dezenove para vinte, a leitura agradabilíssima de “Histórias 
do Tatu”, das Lavras – ou melhor, da lavra deste Emerson 
Monteiro (saído pelo selo BSB, ainda em 2016, com 154p). 
Olhe o vexame: ignorei-o por uns três anos, achando 
que outras leituras de maior urgência se impunham na 
objetividade de um certo critério excludente, ao qual agora 
revejo, reformulo, penitenciando-me. Dormiu e amanheceu 
por dias, muitos, felizmente à sombra bem vigiada de novos 
livros dispostos em seletiva prateleira, até à hora aprazada 
da degustação. Pequena-grande obra é a sentença sincera, 
justificada pelo encantamento que esta narrativa de tantas 
lembranças culmina por encerrar. Reencontro nas escrituras 
de Emerson Monteiro, entre jornais, revistas e este trabalho 
mais recente (pelo menos para mim) virtudes extraordinárias 
da escrita bem nordestina, afiliada primordialmente ao ciclo do 
romance regional, onde sobressaem características notáveis 
de construção, de linguajar e da descrição preciosa de fatos e 
personagens memoriais. Face a uma certa modesta ilustração 
iconográfica, e não por isto, o livro prima pela construção 
literária de riquíssimos personagens, como a gente de família, 
criaturas marcantes da genealogia heráldica dos tempos de 
Fideralina Augusto Lima, e o povo circunstante, gente dos 
serviços, nos sítios e fazendas, tipos populares, agregados de 
família de riqueza inigualável. Na moldura inestimável desta 
ambiência – Lavras, o Salgado, o sertão. E nisto, por este 
último, porque não? Ser tão sertão, como a se esticar entre 
nós os motivos, as linguagens e os tipos “guimarãesrosados” 
de uma narrativa primorosa na edificação desta memória de 
família. Lendo suas páginas, pela precisão e concisão de suas 
ideias, fotograficamente apresentadas em curtos espaços 
de páginas, relevo a maestria do cronista/contista, como a 
realçar a expressão mais simples de um mestre, como aquele, 
também passado em Lavras – o querido Moreira Campos, a 
defender: “se a espingarda não é parte da trama, escreva-a, 
deixando-a de lado”. Nisto a lembrar a competência ancestral 
de cronistas e poetas lavrenses que produziram sumulas 
extraordinárias de verdadeiro encanto por sua terra natal, a 
lembrar Joaryvar, Batista, Linhares, Dimas...  Ao percorrer 
seus capítulos reconheço que sobram razões aos dizeres 
decorrentes da leitura privilegiada, por Heitor Feitosa Macedo, 
ao registrar que “Na obra, é marcante a dicotomia entre o 
mundo agrário e o urbano, entre a violência e a paz, a vida 
e a morte, o presente e o passado bucólico. Temas regionais 
como cangaço, conflito por terras; o cotidiano numa fazenda 
de gado e o engenho de rapadura; os mistérios de um avô 
austero e de uma mãe amável são contados com letra de 
verdadeiro beletrista”. Louvadas sejam todas as graças que 
nos permitem por estes tempos o encontro saudabilíssimo com 
obras deste naipe. Nada estranho para se falar de alguém que 
enterrou seu umbigo em Lavras. O Rio Salgado, o Boqueirão, 
o Tatu e outras paragens estão tão fortemente relacionadas 
à infância e à juventude que é praticamente impossível que 
disso não emerja uma poética, profundamente telúrica, o que 
encerra uma das mais concorridas manifestações literárias 
dentre os que se banharam por aquelas águas. Louvado 
seja este legado de Emerson Monteiro, ao relembrar tantas 
histórias do Tatu, de seus ancestrais, entre o bem e o mal, 
que ainda assim firma a dicotomia manifesta com a qual os 
velhos olhares sertanejos e rurais contemplam na planície, 
a distância, do tempo e dos afetos com os velhos guardados 
de clãs sertanejos, plenos de patrimônios, entre o material e 
o imaterial. Enfim, histórias de gente grande para encantar o 
menino que fomos. Ou como ele mesmo diz, tão sumário e 
tão profundo: “Em um sonho recente, me vi menino outra vez”.     

O tempo nublado e o chei-
ro de chuva marcaram mais 
uma solenidade de entrega de 
novas estradas no começo de 
2020. O governador Camilo 
Santana inaugurou totalmente 
restaurado o trecho da CE-
292, que liga os municípios do 
Crato a Nova Olinda. Ainda 
foram entregues os acessos às 
localidades de Monte Alverne 
e Santa Fé. 

São 58 km de pavimento 
completamente novo na CE-
292, com parte da pista de 
asfalto e outra em concreto. 
“Foi mais um compromis-
so cumprido com a popula-
ção do Crato e com os dois 
distritos. Esta é a primeira 
rodovia do Ceará que conta 
com a estrutura de concreto 
armado e outras intervenções 
como proteção ambiental, 
drenagem, bueiros, pavimen-
tação, revestimento asfáltico 
e rígido, além de sinalizações 
horizontal e vertical. A gente 
compreende que uma boa es-
trada traz desenvolvimento e 
oportunidades para os mora-
dores dos municípios, estamos 
conectando as cidades com o 
Ceará de Ponta a Ponta”, foi 
o que afirmou o governador. 
O investimento na obra foi de 

R$ 91.660.374,17, com recur-
sos do Tesouro do Estado e do 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

Para o prefeito do Cra-
to, José Aílton Brasil, o mo-
mento é de agradecimento. 
“Camilo Santana teve a sen-
sibilidade de fazer esta obra 
atendendo a uma reivindica-
ção antiga das comunidades 
de Santa Fé e Monte Alver-
ne, por onde passam as pro-
duções agrícolas do Crato e 
dos municípios vizinhos até 
mesmo dos outros estados. É 
a parceria entre o Estado e a 
Prefeitura que está trazendo 

benefícios para a população”, 
comemorou. O prefeito de 
Nova Olinda, Ítalo Brígido, 
destacou que a nova estrada 
vai facilitar a mobilidade en-
tre os município: “Facilita o 
acesso à saúde, à educação e 
também ao desenvolvimento 
das comunidades, nós só te-
mos é que agradecer”.

O técnico agropecuário 
Claudiano Carneiro, líder co-
munitário do distrito de Santa 
Fé, afirmou que a nova rodo-
via representa uma grande 
conquista para a população. 
“Quando não existia esta es-
trada alunos perdiam aula e 

Restauração da estrada Crato-Nova Olinda 
promove o desenvolvimento do Cariri

quem precisava se deslocar, 
principalmente no período 
chuvoso, não conseguiam. 
Agora é tudo diferente. Esta-
mos com uma estrada nova e 
que está mudando a realidade 
dos distritos”, concluiu.

O governador esteve acom-
panhado do superintendente 
da SOP, Quintino Vieira, da 
secretária da Educação, Eliana 
Estrela, dos deputados fede-
rais, André Figueiredo e Pedro 
Bezerra, dos deputados esta-
duais Marcos Sobreira, Nizo 
Costa, Davi Macedo, dos vere-
adores do Crato e de diversos 
municípios do Cariri.

LúcioFilho:Texto
Nivia Uchoa: Foto

NOTIFICAR o (a)s os clientes abaixo relacionados, de 
acordo com os artigos 32 e 39 da Lei nº 6.766/79, para que 
compareçam à sede da empresa para regularizar a situação 
financeira referente ao Contrato(s) de Promessa de Compra 
e venda, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de rescisão do(s) referido(s) instrumento(s) 
contratual(ais), ficando os(a) clientes devidamente constitu-
ído em mora e a consequente resolução automática do con-
trato, sem a necessidade de nova notificação: Nome e CPF: 
José Iramar Feitosa Araújo 001719.023-19 / José Itaguacy 
Ribeiro de Souza Silva  024.928.413-83 / Kelbe Biserra de 
Araújo Costa  062.626.553-36 / Maria do socorro Araújo Cor-
reia 689.463.923-04 / Marilac de Oliveira Luna 838.129.463-
00 / Claudiano Pereira Ribeiro da Cruz 045.622.683-44 /

Notificação:
A empresa Real Empreendimentos

Imobiliário CNPJ: 14.333.633/0001-26
Loteamento lagoa Encantada, com endereço á 
Avenida Thomaz Osterne de Alencar S/N sala 
S, São Miguel, Crato Ceará, vem a público

<< IMPORTANTE é o trecho que liga Crato a Nova Olinda da Rodovia Perimetral  Sul, visto 
que é grande o tráfego entre as cidades do Cariri leste e a Região Metropolitana.  

Na Assembleia, os deputa-
dos Marcos Sobreira (PDT) e 
Renato Roseno (Psol) são au-
tores da proposta que proíbe 
em todo o Ceará o uso de ca-
nudos de plástico 

O objetivo do projeto de 
lei n° 32/19 é alcançar novas 
alternativas para a preservação 
do meio ambiente;  

“O canudinho de plástico 

representa 4% de todo o lixo 
plástico do mundo e, por  não 
ser é biodegradável, podendo 
levar até mil anos para se de-
compor no meio ambiente”, 
salientou o parlamentar. Ele 
acrescenta ainda que, caso 
aprovado, o Ceará estará se 
alinhado com as práticas de 
sustentabilidade e a preserva-
ção do meio ambiente previs-

tas pela Agenda 2030 da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU).

Em setembro, o portal da 
Assembleia Legislativa ques-
tionou aos internautas, por 
meio de enquete, se a proibição 
do uso de canudos de plástico 
pode ajudar na preservação 
ambiental. Segundo a maioria 
dos participantes (80,6%), a 

proibição reduz o descarte de 
plástico na natureza, com sim-
bolismo e caráter educativo.

Lei estadual poderá proibir uso de canudinho no Ceará
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Assim como os indicado-
res dos Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLI), que 
fecharam 2019 com o melhor 
índice da década, os Crimes 
Violentos Contra o Patrimônio 
(CVP), que englobam os rou-
bos em geral, também encerra-
ram o último ano com estatís-
ticas positivas. Em dezembro, 
por exemplo, o CVP chegou 
ao seu 31° mês de queda. Um 
dos seus recortes é o roubo de 
veículo, que reduziu em 45% 
se comparado a 2018, indo de 
9.319 carros e motos roubadas 
para 5.128. Os dados foram 
compilados pela Gerência de 
Estatística e Geoprocessamen-
to (Geesp) da Superintendên-
cia de Pesquisa e Estratégia de 
Segurança Pública (Supesp), 
vinculada à Secretaria da Se-
gurança Pública e Defesa So-
cial (SSPDS).

Essa foi a melhor redução 
nos roubos de veículos em 
sete anos. Até então, o melhor 
balanço havia sido registrado 
em 2012, quando ocorreram 
6.359 crimes dessa natureza. 
Ainda de acordo com os indi-
cadores criminais, todos os 12 
meses de 2019 apresentaram 
retração se comparado ao ano 
anterior.

Só em dezembro, a dimi-
nuição foi de 35%, indo de 
662 crimes para 432. Em no-
vembro, a retração no roubo 
de veículos foi de 39%, indo 
de 728, no mesmo mês do ano 
passado, para 444, em 2019. 
Em outubro, a redução foi de 

45%, caindo de 855 para 469 
registros. Já em setembro, os 
números caíram de 699 para 
356, com 49% de redução. 
Agosto, por exemplo, dimi-
nuiu de 637 para 417, corres-
pondendo à redução de 35%. 
Em julho, a redução foi de 
42%, caindo de 696 para 401 
roubos de veículos. Em junho, 
a diminuição foi de 41%, pas-
sando de 768 para 454.

Em maio, foram 50% a 
menos roubos de veículo, pas-
sando de 860, no quinto mês 
de 2018, para 429, no mesmo 
período deste ano. Em seguida, 
vem o mês de abril, que passou 
de 816 casos para 442, o que 
corresponde a uma redução 
de 46%. A retração aconteceu 
também em março, quando os 
913 roubos de carros em 2018 
caíram para 472 neste ano, cor-
respondendo a uma redução de 
48%. Em fevereiro, a queda 
foi de 49%, indo de 794 para 
405. Por último, janeiro, mês 
que registrou a maior queda 
percentual no ano, com 54% 
de diminuição, saindo de 891 
para 407 casos.

O secretário da SSPDS 
atribui os bons resultados ao 
trabalho feito pelo Governo do 
Ceará. “O grande maestro, que 
está à frente disso tudo é o go-
vernador Camilo Santana, que 
não tem medido esforços para 
investir, dando todas as condi-
ções para os nossos policiais 
atuarem, nas ruas, munidos de 
todos os recursos. A atuação 
enérgica culminou na melho-
riada vida do cidadão cearense. 
Estamos começando 2020 com 
grandes desafios, para conse-
guirmos reduzir ainda mais 
os índices. Realizando novos 
concursos, melhorias salariais 

para motivar os nossos pro-
fissionais, além de todos nos-
sos investimentos gerais em 
segurança pública para nossa 
sociedade”, destacou.

Recuperação de veículos
Durante todo o ano, a 

Secretaria da Segurança Pú-
blica divulgou ações que 
culminaram na recuperação 
de veículos em até três mi-
nutos. A soma da tecnologia 
por meio do Sistema Policial 
Indicativo de Abordagem 
(Spia), com o videomonito-
ramento da Coordenadoria 
Integrada de Operações de 
Segurança (Ciops) e o moto-
patrulhamento da Polícia Mi-
litar concretizaram a política 
de combate à mobilidade do 
crime. Ou seja, se a Seguran-
ça possui um controle maior 
dos veículos, os agentes po-
derão evitar, por exemplo, 
que carros e motocicletas 
roubadas ou furtadas sejam 
utilizados em novas ações 
criminosas. Além do impacto 
na redução de roubos, a recu-
peração também fechou com 
números positivos.

Em 2019, o índice de 
recuperação corresponde a 
73% se comparada ao núme-
ro de carros e motocicletas 
roubados/furtados. De 9.730 
veículos subtraídos em ações 
criminosas, no ano passado, 
7.120 foram recuperados 
pelas forças de segurança. 
Lembrando que o índice é o 
resultado da quantidade de 
veículos recuperados nos 12 
meses de 2019 pela soma de 
veículos roubados e furtados 
no ano.

Crimes Violentos Contra o 
Patrimônio

Os Crimes Violentos contra 
o Patrimônio (CVP) chegaram 
ao 31° mês de redução conse-
cutiva no Estado. No acumu-
lado de janeiro a dezembro 
de 2019, a redução CVP 1, 
que abrange roubos a pessoa, 
de documentos e outros, é de 
18,8%. Foram 53.759 ocorrên-
cias desse tipo registradas, em 
2018, contra 43.656, em 2019. 
No total, são 10.103 roubos a 
menos do que no ano passado.

Ainda no acumulado do 
ano, todas as regiões do Ceará 
registraram resultados positi-
vos. A maior queda percentual 
foi no Interior Norte, com me-
nos 30,5% casos, indo de 4.778 
para 3.322. Em seguida, vem 
o Interior Sul, com queda de 
27,4%, indo 4.221 para 3.063.

Depois, vem a Região Me-
tropolitana de Fortaleza, com 
24,8% de redução, diminuin-
do de 9.284 para 6.977. Por 
último, vem Fortaleza com re-
dução de 14,6%, passando de 
35.476, nos 12 meses de 2018, 
para 30.294, no mesmo período 
do ano passado. Só em dezem-
bro último, o Estado reduziu 
em 4,5% o CVP 1, com 163 
ocorrências a menos se com-
parado ao ano passado. Foram 
3.617 ocorrências, no 12° mês 
do ano passado, contra 3.454, 
no mesmo período de 2019.

No CVP 2, que abrange 
roubo de carga, com restrição 
de liberdade da vítima, rou-
bo a residência, de veículos e 
contra instituições financeiras, 
a redução foi ainda maior em 
2019. Os 12 meses contabili-
zaram uma queda de 44,9%, 
com 10.754 ocorrências em 

Roubos de veículos reduzem 45% no balanço de 2019

2018, contra 5.923, no mesmo 
período de 2019. No total, são 
4.831 crimes a menos.

A maior redução per-
centual, no acumulado dos 
12 meses de 2019, foi na Re-
gião Metropolitana, com re-
dução de 46,5%: 2.736 (2018) 
e 1.463 (2019). Em seguida, 
vem Fortaleza, com 45,4% de 
queda: 5.642 (2018) e 3.078 
(2019). Depois vem o Inte-
rior Norte, com 43,8% de di-
minuição: 1.453 (2018) e 816 
(2019). Por último, o Interior 
Sul, com retração de 38,7%: 
923 (2018) e 566 (2019). Só 
em dezembro, foram 258 
ocorrências a menos no Ceará, 
se comparado com o mesmo 
período do ano passado. Isso 
corresponde à queda de 34,5% 
nos crimes, passando de 748 
para 490.

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Limoeiro 
e o Hospital Maternidade São 
Lucas estão sob a gestão da 
organização social Associação 
das Crianças Excepcionais de 
Nova Iguaçu (ACENI) desde o 
último sábado, 11 de janeiro. A 
Prefeitura de Juazeiro do Nor-
te, através da Secretaria Saúde, 
está orientando, em parceria 
com a ACENI, a reorganiza-
ção dos espaços e dos fluxos de 
atendimento nesses locais. O 
objetivo é promover melhorias 
nas condições de acolhimento 
dos usuários e de trabalho dos 
funcionários.

“O que a gente pontuou 
com a ACENI, de forma prin-
cipal, junto com o prefeito Ar-
non Bezerra, foi o acolhimento 

e atendimento de qualidade. 
As pessoas precisam ser me-
lhor acolhidas nesses espaços”, 
afirma o secretário da Saúde de 
Juazeiro do Norte, Lucimilton 
Macêdo.

De acordo com o diretor 
da ACENI, Sylvio Pereira, a 
transição da administração dos 
equipamentos está ocorrendo 
de forma tranquila, sem pre-
juízos de serviços prestados à 
população.

Para dar suporte aos aten-
dimentos da UPA, a Secreta-
ria da Saúde está ampliando a 
quantidade de plantonistas para 
encaminhamento das demandas 
que não são classificadas como 
de urgência e emergência. Na 
própria UPA há um plantonis-
ta extra para esses casos, como 
também há 2 médicos no ambu-
latório noturno da UBS do Li-
moeiro e 2 médicos no Hospi-
tal Estephânia, das 18h às 22h, 
horário considerado de pico na 
procura pelos serviços.

Hospital São Lucas
ampliado e climatizado
No Hospital São Lucas ha-

verá ampliação das áreas cli-
matizadas, com o objetivo de 
melhorar as condições de inter-
nação como também de traba-
lho. “O Prefeito Arnon orientou 
a climatização dos espaços, 
principalmente na maternidade, 
garantindo mais conforto para 
as gestantes”, ressalta o Secre-
tário da Saúde. A proposta é de 
que sejam realizadas no local, 
além das cirurgias gerais, cirur-
gias ortopédicas, por exemplo.

“Hoje o São Lucas tem es-
paço para ampliação e também 
para aumentar o seu número de 
leitos de uma maneira relativa-
mente rápida, com pequenas 
adequações. Estamos em nego-
ciação com o Município para 
estabelecimento dos procedi-
mentos estratégicos que a gente 
virá a implantar nas próximas 
semanas”, explicou o diretor da 
ACENI.

Prefeitura de Juazeiro orienta melhorias nos atendimentos da UPA e do Hospital São Lucas

“<< ATENDIMENTO RÁPIDO Hoje o São Lucas tem espaço para ampliação e também para aumentar o 
seu número de leitos de uma maneira relativamente rápida, com pequenas adequações.

O que é um jornal? ... É um papel cheio de palavras e fotografias, feito por muita gente, gente como nós. É uma 
grande notícia ou uma pequena notícia sobre os povos distantes e o povo que mora ao lado. É felicidade. É tra-
gédia. É riso. É choro. É a explicação de muitas coisas.  É um espelho da vida. Uma parte da vida tão importante 
quanto o relógio e o calendário

Ascom -
Prefeitura de Juazeiro do Norte

Imprensa
Governo do Ceará

<< REDUÇÃO Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) chegaram ao 31° mês de redução 
consecutiva no Estado do Ceará.
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COMUNICADO
DESATIVAÇÃO DA OFICINA

de Inácio Ferreira Teles
 A família de Inácio Ferreira Teles, então proprietá-

rio da “Eletrotécnica Hertz,” na Rua Dr. João Pessoa, 
466 - Praça Siqueira Campos - Crato Ceará comunica 
aos seus clientes e amigos que está desativando a 
oficina e pede a todos que têm aparelhos consertados 
ou para conserto que procurem URGENTEMENTE reti-
rar seus aparelhos, em vista ao encerramento de suas 
atividades.

A família de Inácio pede que essa retirada seja o quan-
to antes possível - DATA LIMITE: 20 DE FEVEREIRO DE 
2020, para entrega do prédio, oportunidade em que co-
munica não disponibiliza de depósito para guardar os 

CONTATOS COM
Maria José Duarte - Responsável

(88) 3521 2501
99607 8607

O pagamento da parcela de 
janeiro do Bolsa Família co-
meça nessa próxima segunda-
-feira (20). O estado do Ceará 
irá receber R$ 193,9 milhões. 
No total, mais de 1 milhão de 
famílias serão beneficiadas. O 
valor médio do benefício é de 
R$ 191,44. A família de Deu-
selhia dos Santos é uma das 
beneficiárias. Com oito filhos, 
a mulher de 54 anos conta que 
o repasse é fundamental para 
o sustento da casa. “Como 
eu estou desempregada, esse 
dinheiro é fundamental para 
comprar comida para a família 
todo mês. É sagrado”, conta.

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, explica que a 
pasta trabalha para garantir o 
benefício de quem realmente 

precisa. “Nós seguimos fazen-
do o pente-fino no Programa, 
removendo quem não precisa 
do dinheiro. Assim, podemos 
garantir que famílias realmen-
te necessitadas tenham acesso 
ao benefício”, esclarece. Ainda 
segundo o ministro, o governo 
estuda melhorias no Programa. 
“Estamos discutindo a possibi-
lidade de mudar para melhor. 
Não queremos tirar o benefício 
de quem precisa, mas vamos 
estimular a geração de empre-
go e renda, além de garantir 
educação de qualidade para as 
crianças. Afinal, essas são prio-
ridades do nosso governo.”

O Programa
O Bolsa Família é voltado 

para famílias extremamente 
pobres, com renda per capita 
mensal de até R$ 85; e pobres, 
com renda per capita mensal 
entre R$ 85,01 e R$ 170 re-
ais. Os beneficiários recebem 

No mês de janeiro, Bolsa Família irá beneficiar 
mais de 1 milhão de famílias em todo o Ceará

o dinheiro mensalmente e, em 
contrapartida, cumprem com-
promissos nas áreas de saúde e 
educação.

Como participar
Para fazer parte do Progra-

ma, o responsável pela famí-
lia deve procurar um Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) ou um posto de 

atendimento do Bolsa Família 
no município. É necessário 
levar documentos de identifi-
cação pessoal, como RG, car-
teira de identidade ou cartei-
ra de motorista e certidão de 
nascimento de todas as pes-
soas que vivem na residência. 
Para mais informações acesse 
o portal do Ministério da Ci-
dadania.imprensa@cidadania.
gov.br

Ascom - imprensa:
Ministério da Cidadania

(61) 2024-2266
imprensa@cidadania.gov.br

A cidade de Lüdenscheid 
conquistou o Prêmio DEKRA 
Vision Zero por ficar sete anos 
sem mortes em acidentes de 
trânsito

No panorama das cidades 
metropolitanas brasileiras re-
lacionado a acidentes em ro-
dovias e trânsito, fica difícil 
saber se há municípios que 
possam comemorar a ausência 
total de mortes em acidentes 
de trânsito. Segundo dados da 
Universidade Federal do Para-
ná em parceria com a ONSV 
(Observatório Nacional de 
Segurança Viária) pequenos 
municípios do Brasil (com até 
100.000) concentram pratica-
mente a metade das vítimas de 
trânsito do país (49%), apesar 
de frota pequena e pouco fluxo 
de veículos. Mas, no mundo, 
há exemplos extraordinários, 
como a cidade de Lüdens-
cheid, na Alemanha — com 
cerca de 74 mil habitantes —, 
que recebeu recentemente o 
Prêmio DEKRA Vision Zero, 
em evento anual que acontece 
em Bruxelas.

A companhia — que conta 

com especialistas em seguran-
ça rodoviária e realizou pela 
quarta vez a premiação —, 
reconheceu a conquista extra-
ordinária da cidade, de zero 
mortes no trânsito em sete 
anos consecutivos, de 2012 a 
2018. “Estou muito satisfei-
to em ver que os esforços da 
nossa comunidade em segu-
rança rodoviária alcançaram 
altos índices, principalmente 
por saber que a maior recom-
pensa é a preservação da vida 
dos usuários mais vulneráveis. 
Este prêmio é uma conquista 
fantástica para a cidade de Lü-
denscheid e foi possível graças 
à excelente cooperação de ve-
readores, administradores e ci-
dadãos comprometidos”, afir-
mou o prefeito Dieter Dzewas, 
que recebeu o prêmio de Ste-
fan Kölbl, CEO da DEKRA.

Essa avaliação, que permi-
tiu eleger a cidade, é embasada 
no mapa interativo do mundo, 
que pode ser acompanhado 
no www.dekra-vision-zero.
com, no qual os especialistas 
da DEKRA avaliam continu-
amente as últimas estatísticas 
de acidentes disponíveis. Para 
muitos países da Europa, EUA, 
Japão e agora também Canadá, 
México e Austrália, o demons-
trativo on-line mostra as vilas 
e cidades com mais de 50 mil 

habitantes que atingiram zero 
mortes no trânsito em pelo me-
nos um ano desde 2009.

“Não apenas os premiados, 
mas todas as outras cidades do 
mundo atestam o fato de que 
‘Vision Zero’ não é apenas um 
conceito utópico. Ainda que 
no geral o objetivo de acabar 
com as fatalidades no trânsito 
esteja longe de ser realidade 
em muitas localidades, nossos 
dados demostram que pelo me-
nos 1.100 cidades já atingiram 
parcialmente esse objetivo, 
dentro da sua esfera de respon-
sabilidade. Isso comprova que 
é possível eliminar mortes no 
trânsito e que os esforços para 
isso devem continuar, pois 
qualquer fatalidade do gênero 
é inaceitável” finaliza Stefan 
Kölbl.
Sobre o Road Safety 

Report:
A segurança das pessoas 

no trânsito continua sendo 
um dos maiores desafios que 
a nossa sociedade enfrenta — 
ainda mais quando você olha 
o problema em escala global. 
Afinal, de acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde, 
cerca de 1,25 milhão de pes-
soas morrem em acidentes no 
trânsito todos os anos. Desde 
2008, a DEKRA vem publi-
cando o Relatório Anual de 
Segurança Rodoviária. A pu-
blicação do Relatório de Se-
gurança Rodoviária completa 
o compromisso da empresa 
com a segurança rodoviária, 
iniciada há mais de 90 anos. 
Os relatórios estão disponí-
veis em formato PDF para do-
wnload e como catálogo on-
-line (www.dekra-roadsafety.
com/en/archive).

Cidade alemã mostra que é possível viver 
sem mortes em acidentes de trânsito

Jornalista Responsável:
Euracy Campos

euracycampos@estilopress.
com.br 

O Brasil é um país onde o trabalhador é espolia-
do ou assaltado descaradamente de todas as for-
mas: 1) pela União, Estados, DF e municípios, com 
a cobrança de alta carga tributária sem retorno em 
serviços públicos qualificados, e os  exemplos são 
educação, saúde e segurança de baixa qualidade; 
2) pela cobrança onerosa e  inconstitucional de es-
tacionamento de carros em locais públicos, eleitos 
aleatoriamente pelos municípios como áreas azuis 
de cobrança de estacionamentos; e 3) pela vigari-
ce consentida em lei,  que permite  os flanelinhas 
extorquirem condutores de veículos estacionados 
em áreas públicos, exigindo deles pagamentos para 
não terem os carros danificados ( riscados, pneus 
furados etc.).

Mas o que nos deixa perplexo é saber que exis-
tem no país sindicatos legalizados dos flanelinhas. 
Por exemplo, o SINDGLAASP-Sindicato dos guarda-
dores e lavadores, o SINGAERJ-Sindicato dos guar-
dadores de automóveis etc. E tudo isso está ampa-
rado na Lei 6.247/75, revogada agora pela Medida 
Provisória nº 905, de 2019 (Programa de Emprego 
Verde Amarelo), que, entre outras coisas, dispensa 
o registro profissional dos flanelinhas, quando o mo-
ralizante seria não reconhecer essa “profissão”.

O país peca por encontrar sempre jeitinho para 
acomodar corporações diversas. A sindicalização 
profissional de guardador e lavador de carro em 
ruas é a consagração oficial da malandragem, dos 
que não querem procurar trabalho sério, mas sim 
viver na sombra da Justiça acharcando os cidadãos. 
São coisas de um Brasil arcaico e assistencialista 
desmoralizantes.

Mas tudo isso ocorre por culpa exclusiva de par-
cela da sociedade que se compadece com a situa-
ção de vida de certos elementos, que não querem 
pegar no batente e trabalhar com responsabilida-
de em profissão honesta, e permite, sem contestar 
as autoridades competentes, a legalização dessas 
pseudoprofissões. 

Assim, está na hora de o Legislativo Federal  ar-
rostar a matéria  aqui tratada de modo a combater  o 
abuso deliberado dos flanelinhas nas cidades, revo-
gando norma federal que ampara tal atividade.

Flanelinhas ou guardadores e 
lavadores de carros nas ruas

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC

OPINIÃO

NatShop
Antônio Feitosa

Produtos orgânicos originais e garantidos
Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685 - Praça Siqueira Campos - Crato Ceará

Tels: (88) 998831 5674 - 99612 9817
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O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, anun-
ciou na última sexta-feira, du-
rante inauguração do Posto de 
Saúde, o reajuste salarial do 
magistério no percentual de 
12.84%, conforme foi anun-
ciado também pelo governo 
federal. De acordo com a Se-
cretária de Educação, Maria 
Loureto de Lima, isso dá uma 
tranquilidade muito grande 
pelo reconhecimento do traba-
lho do professor.

Loureto ainda destaca o 
compromisso da atual gestão 
para com a educação, tendo 
em vista que o município saiu 
da cor vermelha, subindo para 
a cor verde escuro. A Seduc 
também conseguiu regularizar 
o calendário acadêmico depois 

de seis anos. Para isso foi ne-
cessário planejamento e enga-
jamento por parte de todos os 
servidores, utilizando sábados 
como dias letivos.

Ano letivo de 2020
Por meio de reunião ocorri-

da no último dia 09, ficou defi-
nido que a primeira semana da 
jornada pedagógica deste ano 
constará de uma programação 
que ressalta as áreas adminis-
trativa, técnica, pedagógica e 
social, onde no primeiro dia os 
gestores receberão professores 
e funcionários, com o objetivo 
de apresentar e discutir a lota-
ção e informes da Seduc, bem 
como realizar diagnóstico do 
ano de 2019 e, ainda, discutir 
a importância da transição do 
aluno no contexto escolar, físi-
co e cognitivo.

No dia 28 haverá planeja-
mento para o diagnóstico em 
tempo real, planejamento pe-
dagógico com o coordenador 

pedagógico e roda de conversa 
entre o diretor, funcionários e 
servidores em condição de rea-
daptados. Já no dia 29 será re-
alizado diagnóstico em tempo 
real, voltado para o desenvol-
vimento cognitivo.

Dia 30 ocorrerá atividades 
de reforço para o processo de 
transição e, no dia 31, o aluno 

Prefeito Arnon Bezerra anuncia reajuste 
salarial do magistério de 12.84%

estará em casa com atividade 
validada, entregue no dia ante-
rior. Haverá ainda planejamen-
to com os professores, com 
fundamentação no diagnós-
tico. Finalizada esta primeira 
semana, na seguinte, durante 
os dias 03, 04 e 05, acontece-
rá capacitação com a temática 
voltada para avaliações.

Assessoria de 
Comunicação. Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

<< TRANQUILIDADE A secretária de Educação, Maria Loureto, diz da 
tranquilidade pelo reconhecimento do trabalho do professor.

Conta-se, que certa manhã, Camilo, estando na Praça Nova, 
no Porto, encontrou negociante seu conhecido, sobraçando 
grande quantidade de livros.
Ao vê-lo, Camilo, disse-lhe a sorrir:
- “Tantas livros leva! …”
Respondeu-lhe o homem, com a boca cheia de risos:
- “São para meus filhos…São quatro quilos de conhecimento! …”
- Quatro quilos de sabedoria!? …” - Repetiu o romancista. – 
“Veja lá se o roubaram no peso…”
Possuir muitos volumes, nas estantes do escritório, para des-
lumbrar amigos e conhecidos, é coisa, em regra, de novo-rico.
Livros alinhados, perfilhados, encadernados a pele, com lom-
badas a oiro, não representam, nem cultura, nem sabedoria.
Há quem compre colecções inteiras, convencido que ao adqui-
rir livros a metro, se torna culto…apenas decoram estantes…
Não é fácil ter uma boa biblioteca; depende do gosto literário, 
da profissão, e da capacidade de cada um.
O advogado, o economista, o engenheiro, o jornalista e o mé-
dico, por exemplo, necessitam, além das obras basilares, que 
todos devem conhecer, livros técnicos, que lhes forneçam infor-
mações úteis para a profissão.
Cada qual deve escolher, na imensidade das obras, que, 
quase diariamente, se edita, os livros que lhe agrada e que 
lhe possa ser útil.
Um pouco de tudo – a meu ver, – será o ideal, tendo em conta 
a idade.
Além dos autores basilares, na língua portuguesa (Camilo*, 
Eça, Machado de Assis, Garrett, Alexandre Herculano, etc. 
…etc. …) que convêm conhecer, pelo menos as obras mais 
conhecidas, há vantagem de possuir punhado de clássicos, 
principalmente os acessíveis à maioria dos leitores, como: Frei 
Heitor Pinto, Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo, An-
tónio Vieira, Frei Luís de Sousa, Francisco Rodrigues Lobo, por 
exemplo. (S. Tomás, aconselha: não ir directamente ao mar; 
mas pelos pequenos ribeiros. Tudo depende da capacidade e 
da preparação.)
Dos estrangeiros poderei, entre outros, citar: André Mairois, Or-
tega y Gasset, Pascal, Teilhard de Chardin, Bacon, Marco Auré-
lio, Platão, La Bruyère, Erasmo, Descartes, Montaigne, Balzac, 
Azorín, Shakespeare, Kant, Proust, Tolstoi, Claudel, Stendhal, 
e muitos outros, que por ser lista extensa, não devo mencioná-
-los em artigo de jornal.
Há, todavia, autores, para quem desejar informações úteis e 
proveitosos conselhos, (livros de cabeceira,) que são: - em 
minha opinião, – imprescindíveis: Carrel, Sertillanges, Jean 
Guiton, Mário Gonçalves Viana, Marden, Billy Graham, Fulton 
Sheen, Montapart e a Bíblia (pelo menos o Novo-Testamento).
Além dos mencionados, que considero basilares, há outros de 
igual quilate, mas seria impossível mencioná-los, aqui.
Termino, com palavras de André Mairois:
“Ter cultura, não é saber de tudo um pouco; também não é sa-
ber muito dum só assunto. É conhecer a fundo alguns grandes 
espíritos, alimentar-se deles, assimilá-los.”
Deve-se ler, reler, tresler, e meditar no que se leu.
Padre Manuel Bernardes aconselha, até, que é: “Mais frutuoso, 
e menos cara a lição moderada dos mesmos livros, do que a 
demasiada de vários.”
*)”El Amor de Perdição”, de Camilo, es uno de los libros funda-
mentales de la literatura ibérica (castellana, portuguesa y cata-
lana) – Unamuno- “Por tierras de Portugal y Esparia.

Texto de Humberto Pinho da Silva - Porto Portugal -, que é um  gran-
de colaborador desta Gazeta de Notícias. 

Achegar para obter uma
biblioteca

CRÔNICA

.Dr. Pedro Sátiro é médi-
co, ex-prefeito e um cidadão 
expresso na palavra, baluar-
te, esteve sempre pronto nas 
conquistas para o desenvolvi-
mento do município de Vár-
zea Alegre e bem-estar de sua 
gente. Tem uma relevante bio-
grafia de luta e trabalho, tanto 
na medicina como no serviço 
público, fatores que torna-
ram esse varzealegrense uma 
pessoa carismática, querida e 
respeitada pelos seus conter-
râneos. 

Nesse próximo dia 31 de 
janeiro, Dr. Pedro, como é ca-
rinhosamente chamado, chega 
aos seus 90 anos feliz e tran-
quilo, na certeza de ter cum-
prido seu dever, até então e 

cônscio ainda que há muito o 
que fazer pela terra do Padre 
Vieira.

Dr. Pedro Sátiro continua 
vivendo a essência de uma 
vida digna, caracterizada por 
seus valores morais e éticos, 
fortalecendo mais e mais a ex-
pressão de homem cidadão e 
merecedor de todas as honras 
e méritos. A coragem e o di-
namismo ainda são partes de 
sua pessoa. Permanece acesa a 
chama dos ideais, e seu povo 
é sabedor que ainda o verá fa-
zer muito pelo município. O 
transcurso de seu aniversário 
é lembrado com exaltação, 
mesmo sem festejos, todos 
lhes desejam saúde, felicida-
des e muitos anos de vida

O médico Pedro Sátiro chega aos 91 anos com 
admiração e respeito do povo de Várzea Alegre

Donizete de Sousa 
(colaborador) e

da Redação

>> HISTÓRIA Pedro Sátiro, um 
médico e politico de Várzea Ale-
gre que fez da vida um mister,  
uma missão para servir e ajudar 
o próximo.

Seja um adepto da
RACIONALIDADE e da COERÊNCIA,
saiba distinguir o bem do mal, o joio do trigo 

como orientou Jesus em sua parábola.
Leia a GAZETA DE NOTÍCIAS

O deputado Fernando San-
tana procurando dar primazia 
ao direito à vida e proteção à 
maternidade e à infância, quer 
assegurar como direitos so-
ciais pela Constituição Federal 
de 1988 e pela Constituição do 
Estado do Ceará estabelecer no 
Programa Nascer no Ceará que 
é um exemplo da atenção di-
recionada ao estabelecimento 
da saúde materno-infantil que 
tem o objetivo de reestruturar 
a linha de cuidado materno-
-infantil a partir da atenção à 
gestante de alto risco e garan-
tir a assistência qualificada a 
gestantes e a recém-nascidos 

nos 184 municípios cearenses, 
funcionando como instrumen-
to importante para a redução 
da morbimortalidade materna 
e neonatal.

Constata-se, no entanto, 
a dificuldade de acesso ou de 
manutenção e sustentabilidade 
no acesso ao acompanhamento 
pré-natal, tendo em vista que 
gestantes de baixa renda não 
têm condições de se deslocar 
aos locais de atendimento, 
dada a condição financeira pre-
cária, inviabilizando o cumpri-
mento das orientações médicas 
e de assistência.

Diante dessa realidade, a 

instituição da gratuidade em 
ônibus de empresas permis-
sionárias de serviço regular 
comum intermunicipais às 
gestantes no âmbito do Esta-
do do Ceará coaduna-se com 
outras importantes ações para 
promoção do estabelecimento 
de garantir do acolhimento de 
todas as gestantes cearenses a 
gratuidade no transporte que 
vem em projeto de lei do de-
putado Fernando Santana que 
considera a extrema relevância 
social no contexto, oportunida-
de que solicita aos Parlamen-
tares, comprometidos com a 
melhoria da qualidade de vida 

Fernando Santana quer lei estadual que assegure 
gratuidade em ônibus para gestantes e deficientes

da população na concessão do 
acesso gratuito aos transportes 
para as etapas do pré-natal a 
todas as gestantes do estado, 

Deputado Fernando Santana
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Andando por Portugal,
Subi pelo rio Lima,
Vi campos de parreirais,
E mulheres na vindima. 

Conheci também o Douro,
Rio gracioso, lindo,
Vi barcaças nas comportas,
Ora descendo ou subindo.

Vindimeiras caminhavam
Em visível desalinho,
Levando cestas de uvas,
Pra transformá-las em vinho.

Algumas cantarolavam 
Belos fados com primores,
Absortas no trabalho,
Sem ligar pra suas dores.

Que exemplo, que lição!
Pra muito homem sisudo,
Que no luxo e na riqueza,
Vive a se queixar de tudo.

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

Cantinho da Poesia

Vindimas de Portugal

Sobe          DesceA Bella da Semana

Comprei uma rede branca
Para embalar nosso amor
E nela eu fiz um bordado
Salpicadinho de flor
Mandei quarar e lavar
Só pra nós dois chamegar
Era um sonho promissor.

Um armador solitário
Cansou-se de tanta espera
No alpendre brotou flores
Prenuncio de primavera
Nem cheguei armar a rede
Em seco engoli a sede
Sepultei nova quimera.

Dobrei a rede bonita
Dentro da mala guardei
Perante o sonho abortado
Confesso não fraquejei
Coração aventureiro
Tem sempre outro roteiro
Nisso eu jamais me enganei.

E se seu partido é outro
Isso pra mim tanto faz
Só cultiva a amizade
Quando há diversidade
Quem realmente é capaz.

O armador solitário

Edésio Batista é 
bancário aposentado, 

cordelista e membro da 
Academia de Cordelista 

do Crato

Carol Gonçalves Esta Bella da Semana 
não é ousada apenas nas fotos que tirou. Ela ousa, também, 
quando diz ser a favor de sexo casual, usar o corpo para sedu-
zir e gostar de roupas que evidenciam as curvas fenomenais 
- mantidas no lugar com muita musculação. Aos 21 anos, Ca-
rolina Gonçalves batalha para atingir os objetivos, usa calcinha 
fio dental e prefere dormir de conchinha. O defeito? Apenas 
um: ela não sabe cozinhar. Em abril de 2012 ela foi escolhida 
como a nova panicat do programa Pânico na Band e ganhou até 
um apelido especial para a TV: Carol Narizinho.
Data e local de nascimento: 20/03/1990, em Porto Alegre (RS).
Cidade onde mora: Porto Alegre (RS). Signo: peixes. Medidas
Altura: 1,64m Quadril: 95cm Cintura: 63cm Busto: 86cm Pés: 37
MAIS FOTO NO SITE:
https://www.belladasemana.com.br/pt-br

Carol Gonçalves

PEIXES - 20/02 - 20/03 
Dedique mais tempo aos afetos e a momentos íntimos. 
Rendimento profissional afetado por problemas de saúde.
AQUÁRIO - 21/01 - 19/02
Não acumule tensões, fale com objetividade sobre os 
assuntos. Pormenorize o trabalho para ter bons resultados.
CAPRICÓRNIO - 22/12 - 20/01
Controle as emoções para ultrapassar em definitivo 
problemas. Está muito acutilante e com facilidade em abrir 
novas portas.
SAGITÁRIO - 22/11 - 21/12
Mostre que está apaixonado, a sua atitude é importante. Dê 
respostas rápidas face a oportunidades.
ESCORPIÃO - 23/10 - 21/11
Instabilidade criada por causas exteriores à sua relação deve 
ser eliminada. Dia de bom rendimento no trabalho.
LIBRA - 23/09 - 22/10 
Vida sentimental estável, não crie problemas onde não 
existem. Precisa de encarar problemas e reunir apoios.
VIRGEM - 23/08 - 22/09 
Muita segurança nos sentimentos, vê tudo com muita 
clareza. Se procura trabalho aceite o que lhe propuserem.
LEÃO - 22/07 - 22/08
A vida a dois está favorecida mas é necessário que seja mais 
flexível. Avance em novos projetos de forma firme.
CANCER - 21/06 - 21/07
Tende a sentir-se liberto dum sentimento e disponível para 
um novo afeto. Um assunto económico vai ficar resolvido.
GÉMEOS - 21/05 - 20/06
Não é altura de partir para uma nova relação. Tem 
manifestações agradáveis no seu trabalho mas não há 
evoluções palpáveis.
TOURO - 21/04 - 20/05
Tente dar maior estabilidade aos seus gestos. Esteja atento 
a pequenas informações que virão a ser muito úteis.
ÁRIES - 21/03 - 20/04
Uma nova paixão marca dia de forma intensa. Prevenir o 
dia de amanhã é uma boa aposta.

HORÓSCOPO PORTUGUES

Um agricultor farto de lhe rou-
barem as melancias do quintal, 
colocou uma placa:
- Há uma que está envenenada.
Os miúdos fora lá à noite. Não 
levaram nenhuma melancia, 
mas deixam uma outra placa.
Pela manhã o agricultor vai 
contar as melancias e não faltava nenhuma. Ficou todo contene, 
mas depois vê outra placa:
- “Agora há duas!”

Piada de português

O retorno dos engenhos de 
rapadura que voltam a se proli-
ferar pelos sertões caririenses. 
Retorna como iniciativa pró-
pria dos agricultores, uns por 
saudosismo outros para preen 
cher a lacula no comércio de 
rapadura. O Cariri chegou a ter 
em funcionamento mais de 200 
engenhos que foram desativa-
dos com a chegada da Usina 
de açúcar e outros pela falta de 
rentabilidade e as perseguições 
das instituições fiscalizadoras 
do Ministério do Trabalho.

A agricultura no nordeste 
que ficou na inércia. Hoje se 
reza e pede a Deus chuvas para 
não morrer de sede. Chuvas para 
suprir os reservatórios que abas-
tecem d’água as cidades, irrigar 
capineiras e uns raros plantio de 
feijão e milho para serem vendi-
dos verdes nos mercados e fei-
ras. O sertanejo que foi antes 
de tudo um bravo, como disse 
Euclides da Cunha, foi trans-
formado em um cidadão vi-
ciado nas esmolas do Governo 
como previu Luiz Gonzaga.

“Mas” / “Mais”
Errado: Gostaria de ter viajado, mais tive um imprevisto. Certo: 
Gostaria de ter viajado, mas tive um imprevisto. Por quê? Mas é 
conjunção adversativa e significa “porém”. Mais é advérbio de 
intensidade. Ex: Adicione mais açúcar se quiser.
“Perca” / “perda”
Errado: Há muita perca de tempo com banalidades. Certo: Há 
muita perda de tempo com banalidades.Por quê? Perca é verbo 
e perda é substantivo. Exs: Não perca as esperanças! Essa perda 
foi irreparável.
“Deu” / “Deram” tantas horas
Errado: Deu dez da noite e ele ainda não chegou. Certo: Deram 
dez da noite e ele ainda não chegou.Por quê? Os verbos dar, bater 
e soar concordam com as horas. Porém, se houver sujeito, deve-se 
fazer a concordância: “O sino bateu dez horas.”
“Traz” / “Trás”
Errado: Ele olhou para traz e viu o vulto. Certo: Ele olhou para 
trás e viu o vulto.Por quê? Trás significa parte posterior. Traz é a 
conjugação do verbo “trazer” na 3ª pessoa do singular do Presente 
do Indicativo. Ex: Ela sempre traz os relatórios para a gerência.
“Namorar alguém” / “Namorar com alguém”
Errado: Maria namora com Paulo.Certo: Maria namora Paulo.Por 
quê? A regência do verbo namorar não admite preposição.
“Obrigado” / “Obrigada”
Errado: Muito obrigado! – disse a funcionária. Certo: Muito obri-
gada! – disse a funcionária.Por quê? Homens devem dizer” obri-
gado “. Mulheres dizem” obrigada “. A flexão também ocorre no 
plural: “Muito obrigadas! – disseram as garotas ao professor.”
“Menos” ou “Menas”
Errado: Os atendentes fizeram menas tarefas hoje. Certo: Os aten-
dentes fizeram menos tarefas hoje.Por quê? “Menas” não existe. 
Mesmo referindo-se a palavras femininas, use sempre menos. Ex: 
Havia menos pessoas naquele departamento.
“Descriminar” / “Discriminar”
Errado: Os produtos estão descriminados na nota fiscal. Certo: Os 
produtos estão discriminados na nota fiscal.Por quê? Discriminar 
significa separar, diferenciar. Descriminar significa absolver, ino-
centar. Ex: O juiz descriminou o jovem acusado.
“Acerca de” / “a cerca de”
Errado: Estavam discutindo a cerca de política. Certo: Estavam 
discutindo acerca de política.Por quê? Acerca de significa “a res-
peito de”. A cerca de indica aproximação. Ex: Eu trabalho a cerca 
de 5 km daqui.
“Meio-dia e meio” / “Meio-dia e meia”
Errado:Nesta empresa, o horário de almoço inicia ao meio-dia e 
meio.Certo: Nesta empresa, o horário de almoço inicia ao meio-
-dia e meia. Por quê? O correto é meio-dia e meia, pois o numeral 
fracionário concorda em gênero com a palavra hora.

Observação: Somos repetitivos em algumas dicas, mas é porque 
sabemos das dificldades para escrever corretamente e a insistên-
cia na lembrança é para que não se erre em palavras elementares 
e bemusuais.

Escreva certo.
Dicas de portugues
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Manoel Patrício de Aquino
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e texto dos 
jornalistas Luiz José dos 

Santos e Jurandy Temóteo

Manoel Patrício de Aquino 1941 - 2016

to.   Acomodado na Capital 
e já utilizando quimioterapia 
e medicamentos extrema-
mente potentes, pede para 
vir ao Crato no fim de sema-
na, onde novamente   passa   
mal, para  nesse  dia  23  de  
maio  de 2016 vir a falecer. 

Fez parte dos 
movimentos 

estudantis e da 
campanha para 
fundação do Co-

légio Estadual 
Wilson Gonçal-
ves em prol dos 

estudantes
pobres 

Manoel Patrício de Aqui-
no, advogado e economis-
ta, após a aposentadoria do 
Banco do Brasil, em 9 de 
abril de 1992, juntamente 
com sua esposa Graça Costa 
de Aquino, também advoga-
da, montaram um escritório 
de advocacia em Crato para 
atender os setores de cobran-
ça do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica. Nezim, 
como era carinhosamente 
chamado pelos amigos, tinha 
um caráter extrovertido, ex-
pansivo, amigo, brincalhão, 
desportivo ardoroso, torce-
dor do Vasco da Gama, além 
de poeta, cronista, contista, 
com intensa participação em 
atividades literárias e em de-
fesa do Crato.

 Nezim foi idealizador do 
jornal Bancário da AABB 
Associação Atlética Banco 
do Brasil do Crato, tempos 
da tumultuada Ditadura Mi-
litar. 

Fez parte dos movimen-
tos estudantis e da campanha 
para fundação do Colégio 
Estadual Wilson Gonçalves 
em prol dos estudantes po-
bres que não podiam pagar 

Manoel Patrício 
de Aquino - “Nezim” nas-
ceu em Crato a 4 de se-
tembro de 1941, bancário 
aposentado do Banco do 
Brasil, advogado, econo-
mista, escritor, jornalis-
ta, cronista, intelectual, 
amante da cultura e das 
artes. Estudou e fez suas 
duas faculdades nas esco-
las e faculdades de Cra-
to.   Trabalhou no Banco 
do Nordeste e depois no 
Banco do Brasil. Foi pre-
sidente do Instituto Cul-
tural do Cariri por três 
gestões, na primeira con-
seguiu construir a sede 
própria do ICC e organi-
zar todo seu acervo histó-
rico e cultural. Ampliou 
sua biblioteca e aumentou 
consideravelmente o nú-
mero de sócio.  Foi um 
dos fundadores do Rotary 
Club Crato Centro. Ma-
noel Patrício “Nezim” é 
um dos quinze filhos do 
casal Joaquim Patrício e 
Maria Rosa Aquino, uma 
das tradicionais famílias 
do Crato.   Joaquim Patrí-
cio foi, por muitos anos, 
dono de um dos mais con-
ceituados cafés e lancho-
netes da cidade, onde se 
podia saborear deliciosas 
merendas, inclusive o fa-
moso “tijolinho de leite” 
de fama além-fronteiras. 
Nezim era um obstinado 
pela cultura regional, foi 
fã do cantor Orlando Sil-
va e ardoroso admirador 
da Banda de Música Mu-
nicipal. Publicou vários 
trabalhos nas Revistas 
Itaytera e A Província, e 
no jornal Gazeta de Notí-
cias.  Foi um dos incenti-

vadores de todas  as  publi-
cações  periódicas do Crato. 
Tinhas sonhos e importantes  
projetos  para  levar o  Insti-
tuto  Cultural  do  Cariri ao  
infinito,  como  ele  mesmo 
sempre citava: “Per aspera 
ad astra”  que  é  uma  ex-
pressão latina  que  significa: 

“Per aspera
ad astr”  

“Através de 
dificuldades 

para às estrelas  
ou  para  às  es-
trelas  através 
das dificulda-
des”.  E assim 

o fez até os dias 
atuais.

 “Através de dificuldades 
para às estrelas  ou  para  as  
estrelas  através das dificul-
dades”.  E assim o fez até os 
dias atuais.  O ICC, uma ins-
tituição cinquentenária dos 
intelectuais caririense, tem 
hoje sua estabilidade e soli-
dez pelo seu acervo histórico 
com arquivos, peças, fotos, 
mapas, gravações, vídeos, 
depoimentos, documentos e 
as mais variadas publicações 
de escritores locais. Diz-se 
que todo homem antes de 
morrer deve plantar uma ár-
vore, ter um filho e escrever 
um livro.  Manoel Patrício 
de Aquino cumpriu o que 
diz essa citação, plantou ár-
vores, fez filhos e escreveu 
o livro. Sua principal árvore 
foi a disseminação da cultu-
ra através de seu trabalho no 
ICC, um legado com frutos 
que será  utilizado e absor-
vido pelas gerações futuras. 
Nezim era um homem de 
bem, cuja vida foi voltada 
para descobrir e construir 
valores, se cercou de gente 
com ideias preservacionis-

tas e preocupada em manter 
os hábitos e costumes de um 
povo, com suas arraigadas 
tradições históricas e cultu-
rais.  Nezim era empenhado 
em manter o melhor relacio-
namento com todos seus pa-
res  no  Instituto Cultural.

Foi casado por 49 anos 
com Maria da Graça Albu-
querque Costa de Aquino, 
também funcionária do Ban-
co do Brasil e advogada, 
sua consorte e companhei-
ra, casamento que lhe deu 
os filhos: Iuri Raniere, Ivna 
Valentina e Ítrio Zonaille e 
os netos: Nizabro, Sioma-
ra, Maiana, Rayssa, Taysa e 
Ryan. Nezim foi um espo-
so dedicado, um pai e avô 
amoroso, o melhor possível, 
abnegado a sua prole com 
toda atenção e carinho. Seu 
repentino falecimento sur-
preendeu a todos, trazendo 
consternação e pesar aos fa-
miliares,    amigos,    colegas 
bancários  e  aos  confrades  
intelectuais do Instituto Cul-
tural do  Cariri.

Nezim era 
um homem de 
bem, cuja vida 

foi voltada para 
descobrir e 

construir valo-
res, se cercou de 
gente preocupa-
da em manter os 

hábitos e
costumes. 

 Acometido de brutal 
enfermidade, desenvolvida 
sem sintomas ou sinais, Ne-
zinho sentiu-se mal, momen-
to em que sua família, pela 
gravidade do quadro, procu-
rou levá-lo para  Fortaleza 
e buscar meios avançados   
para um  possível tratamen-

colégios particulares. 
Como desportista Nezim 

foi peladeiro de bola de meia 
nas calçadas ou nos campos 
de futebol da periferia da ci-
dade. Mais tarde se tornaria 
presidente do Sport Club do 
Crato. Em sua gestão conse-
guiu com o então prefeito do 
Crato Ariovaldo Carvalho 
a doação de amplo terreno 
para a construção de sede do 
Sport, no bairro do Pimenta, 
área hoje ocupada pelo Cam-
pos da Urca Universidade 
Regional do Cariri. Por três 
gestões ocupou a presidên-
cia do Instituto Cultural do 
Cariri. 

Foi em sua gestão ante-
rior que consolidou o pa-
trimônio do Instituto cons-
truindo a ampla sede própria 
do ICC, orgulho da intelec-
tualidade local.  Com outros 
companheiros fundou o Ro-
tary Club Crato Centro onde 
foi sempre destaque como 
seu fiel colaborador.

Nezim teve peculiar vo-
cação para a ironia e a joco-

A história consiste em manter sempre viva a conexão entre
os que viveram no passado e os que vivem no presente

sidade, inteligente de for-
ma que conseguiu muito 
bem “amarrar” suas his-
torietas, a misturar o cô-
mico, o satírico, entre-
laçados por fragmentos 
poéticos.

A produção literária 
de Nezim, publicadas em 
jornais e revistas, além 
dos inéditos, dará para, 
pelo menos, três bons li-
vros.

Manoel Patrício de 
Aquino, o nosso Nezim 
Patrício, nos deixa, nesse 
dia 23 de maio de 2016 
em meio a muita tristeza, 
emoções e saudades.   Fi-
cam as boas lembranças 
de um amigo, cidadão e 
chefe de família da me-
lhor qualidade.

Jurandy Timóteo é 
professor, editor da Re-
vista A Província, jorna-
lista e um dos grandes 
amigos de Nezim Patrí-
cio que disse: “É um ami-
go que se vai. Sentimos 
muito com perda.”
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