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Brasil é o 2º do Mundo em hanseníase 
com 30 mil novas ocorrências por ano

 A HANSENÍASE
TEM CURA

O tratamento deve ser o
mais cedo possível

Manchas na pela e falta de sensibilidade
cuide-se pois é a melhor forma de

evitar as sequelas

INFORME-SE no Posto de Saúde
mais próximo de sua casa

C O N T R A   A
HANSENÍASE

A Hanseníase tem cura. Procure atendimento

O tratamento é gratuito 

O último domingo do 
mês de janeiro celebra-se o 
Dia Mundial contra a Han-
seníase. Cercada por mitos 
e preconceitos, a doença an-
tigamente conhecida como 
lepra, tem cura, porém, pode 
causar incapacidades físicas 
se o diagnóstico for tardio 
ou se o tratamento for inade-
quado. 

Atualmente, o Brasil é o 
segundo país com mais ca-
sos novos da doença, atrás 
somente da Índia. Por ano, 
são registrados cerca de 30 
mil casos nos estados bra-
sileiros, incluindo adultos e 
crianças. 

A hanseníase é uma do-
ença infecciosa, contagiosa, 
causada pelo bacilo Myco-
bacterium leprae, ou bacilo 
de Hansen. A transmissão 
da hanseníase acontece por 
tosse ou espirro de uma pes-

soa doente, que esteja sem 
tratamento, para outra - após 
“contato prolongado e contí-
nuo”, segundo o Ministério 
da Saúde.

A doença atinge a pele 
e nervos periféricos e pode 
causar incapacidades e defor-
midades físicas, que alimen-
tam estigma e preconceito.

 Brasil ocupa o segundo 
lugar mundial em número de 
casos de hanseníase, perden-
do apenas para a Índia. Pes-
quisa feita pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
revelou que em 2017, en-
quanto o Brasil teve 26.875 
casos, a Índia teve 126.164. 
Na última década, foram re-
gistrados cerca de 30 mil ca-
sos novos por ano no Brasil.

O pico da doença no terri-
tório brasileiro foi observado 
em 2003, com 51.941 casos. 
Por isso, em 2016, o Minis-
tério da Saúde oficializou o 
mês de janeiro e consolidou 
a cor roxa para campanhas 
educativas sobre a doença 
no país.                    Pág. 03 

<< ANÚNCIO: fotomontagem 
da Gazeta de Notícias com pro-
pósitos de ilustras a matéria e 
alertar a população.

Novas placas para veículos 
entram em vigor em 3/2/20

Modernização da cultura  
do algodão chega as regiões  
Centrais e do Cariri

Prédio da RFFSA de Juazeiro 
será Centro Cultural

Banco do Nordeste destina R$ 6 milhões em 
crédito para inovações em atividades produtivas

Estão abertas as inscrições 
do edital Fundeci Desenvol-
vimento Territorial do Banco 
do Nordeste, que concede re-
cursos não reembolsáveis para 
apoio a iniciativas de difusão 
e transferência de tecnologias 
em atividades produtivas. São 
R$ 6 milhões disponibilizados 
para projetos que beneficiem os 

territórios atendidos pelo Plano 
AgroNordeste do Governo Fe-
deral e pelo Programa Banco do 
Nordeste de Desenvolvimento 
Territorial (Prodeter).

Podem participar quaisquer 
instituições públicas ou priva-
das sem fins lucrativos, como 
fundações, institutos, autar-
quias, outras entidades da Ad-
ministração Pública Direta ou 
Indireta e Organizações da So-
ciedade Civil, desde que sedia

Imprensa
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Vaidade ou Necessidade? Luminar de lamparina

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

A fila do INSS envergonha o Brasil

Júlio Cesar Cardoso é 
articulista, funciobnário público 

aposentado, residente no Balne-
ário da Camburiu  e colaborador 

desta Gazeta de Notícias

A cada passo lemos, nos jor-
nais, que tal figura pública ou co-
nhecido político, teve que corrigir 
o currículo, porque incluiu habili-
tações, que não possuía.

Será que o fez por vaidade 
ou pelo facto de conhecer, que 
só tem valor, quem possui título 
académico?

No final do século passado, fui 
encarregado, primeiro pelo vice-
-director, depois pelo director de 
publicação local, a realizar série 
de entrevistas a figuras que se evi-
denciaram, na: política, ciência, 
arte ou desporto.

Certa tarde, depois de acordo 
telefónico, combinei entrevistar 
jovem deputado.

Após apresentações e con-
versa informal, confidenciou-me 
(recomendando desligar o gra-
vador,): que quando chegou, pela 
primeira vez, à casa da democra-
cia, verificou, estupefacto, que 
era olhado de modo diferente.

Rapidamente  verificou,  que 
era  devido  a  não  ser  licencia-
do! …

Então, procurou tirar curso 
superior, pois desejava fazer car-
reira política…

Lembrei-me agora, do arti-
go da escritora Tereza de Mello, 
referindo-se à minha crónica 

‘Doutores e Engenheiros’, onde 
comentava a determinado passo: 
“(Meu) pai tinha dois cursos su-
periores, e nunca foi tratado senão 
pelo nome” (‘Jornal de Abrantes’ 
– 13/2/09).

Pelo nome, também, deseja 
ser conhecido o Prof. Doutor Pe-
dro Barbosa, do Porto, que pede 
aos alunos, que o tratem pelo 
nome próprio.

João Adelino, da RTP, conta 
em ‘Dinheiro Vivo’ – 14/04/12, – 
que sendo moderador entre dois 
políticos, um recusou entrar no 
estúdio, por não o ter tratado por 
Sr. Doutor! …

E por que assim acontece?
Responde Marden em ‘O Po-

der da Vontade’: “Dá-se mais im-
portância ao diploma, que repre-
senta uma sabedoria fictícia, do 
que à verdadeira sabedoria, sem 
garantia do diploma.”

Para o vulgo – e não só – quem 
não tem “canudo”, por mais sábio 
que seja, não passa de simples ha-
bilidoso…

Meu pai, com graça, mas de 
semblante sério, dizia: “Virá o 
tempo, em que as Escolas Técni-
cas, terão de dar, o título de dou-
tor aos trolhas e pedreiros, se que-
remos ter quem nos tire a pinga 
do telhado…

A  vergonhosa fila no INSS, 
testemunhada por todos nós, é o 
retrato de um Brasil dominado 
pela má administração politica 
aqui reinante há muito tempo. É 
a demonstração categórica da for-
ma irresponsável como os gover-
nos conduzem áreas públicas im-
portantes, minadas  de indicações 
políticas.

Agora, se  aqueles que pade-
cem nas filas em busca de seus 
direitos fossem todos políticos, a 
situação de operosidade do insti-
tuto decerto seria bem outra.

Este é um país de difícil solu-
ção, que ainda vai se arrastar por 
muitas décadas para tratar com 
dignidade os seus concidadãos. 
Entra governo, sai governo e o 
desrespeito com os beneficiários 
da previdência social continua o 
mesmo.

Noutro país, que prima pelas  
instituições e respeita os seus 
contribuintes,  jamais um insti-
tuto da responsabilidade de um  
INSS trataria com tanta negligên-
cia os seus beneficiários.

É muito cômodo para os “ilus-
tres” membros do governo virem 

tergiversar, alegando que a estru-
tura do INSS está defasada  e que 
precisa de tempo para se  adequar. 
Só que isso não vem de hoje, e o 
órgão não pode prejudicar, sob 
pretexto algum, direitos de qual-
quer trabalhador, pois assim agin-
do está se apropriando de dinhei-
ro dos segurados.

Por outro lado, é muito con-
fortável ao presidente do INSS, 
Renato Vieira, e ao secretário  
da Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, virem  afirmar 
que a situação da fila do INSS 
só deve ser absolutamente regu-
larizada em seis meses. É aquele 
negócio: “pimenta nos olhos dos 
outros é refresco”. Só que neste 
ínterim, certamente, muitos fa-
lecerão sem receber o que têm 
direito.

Por isso, o Brasil está muito 
longe de ser considerada uma na-
ção séria.  País que é comandado 
pela corja política incompetente 
– preocupada apenas com os seus 
interesses, interesses de parentes 
e  amigos – e que só se dá conta 
do caos nas instituições públicas 
depois de eclodir o problema.

Eis o título do mais novo livro que me 
chegou às mãos. Autografado pelo autor, 
recebi-o de Brasília, através da amiga Be-
atriz, que, segundo a mesma, recebera a 
incumbência de fazê-lo chegar às minhas 
mãos a qualquer custo. Para mim, tanto os 
gestos do autor, quanto da portadora foram 
de atenção e nobreza. Comoveram-me.

LUMIAR DE LAMPARINA é um livro de 
memórias, escrito pelo nosso conterrâneo 
e meu particular amigo LUIZ BEZERRA DE 
OLIVEIRA, inspirado no que aconteceu e no 
que viveu em seus 78 anos de existência., 
a partir do sítio (hoje Bairro) Vazante, seu 
berço, até Brasília, onde hoje reside.

Filho dos já falecidos Zezinho de Matias 
e Thereza Vieira, Luiz foi criança, quan-
do Várzea Alegre vivia ainda a puberdade. 
Neto das figuras emblemáticas de Mathias 
Alves Bezerra e Honório Vieira de Oliveira, 
conheci-o criança e adolescente, trilhando 
os caminhos por onde eu também passava,

O livro descreve a saga dos filhos que 
tinham pais pobres, irmandade numerosa 
e total dependência da agricultura familiar. 
Vivia-se no limite. A seca, a fome e a guerra 
seriam fantasmas constantes a amedrontar 
todo mundo. Luiz conta com riqueza de de-
talhes e aguçada memória toda as angústias 
e aflições dos pais no afã de libertarem os 
filhos da pobreza e da ignorância.

Sem fortuna e sem títulos, porém forja-
dos em princípios éticos herdados da pró-
pria linhagem familiar, valia para os pais de 
então encaminhar os filhos para que tives-
sem destinos melhores.

Era um ideal que custava noites em claro 
e dias angustiantes. O importante era injetar 
nos filhos o gosto pelo estudo. E não res-
tava outro caminho. Quem experimentou a 
labuta da roça, aprendeu cedo a sonhar com 
um anel de doutor. Foi isto o que aconteceu 
com nosso Dr. Luiz Bezerra de Oliveira, que, 
hoje, não esconde o seu passado de priva-
ções.

Alumiou com a lamparina da gratidão a 
honradez e bondade dos seus pais, a fra-
ternidade dos irmãos e a boa fama dos an-
tepassados. Abriu o baú das recordações, 
sem esquecer sua terra, seus amigos e a 
sua própria ascensão pelos íngremes de-
graus da vida acadêmica..

Parabéns, caro Luiz! Recebi e li o teu li-
vro de memórias com a mesma pabulagem 
de uma criança que recebe um presente no 
Natal. Obrigado!!!...

EDITORIAL

“Nada vem por ocaso,” in-
felizmente. Sobre esses ataques 
de vírus que vez por outra surge 
incomodando os humanos. Uma 
dessas vezes pode ser o extermí-
nio da humanidade. Pelo que se 
sabe desde o fim do século XIX 
a espécie humana é atacada por 
vírus e bactérias, em alguns casos 
desconhecidas, de difícil comba-
te. Nos anos 1950 a “gripe asiá-
tica,” a H2N2 que assolou como 
pandemia os Estados Unidos, 
deixando 2 milhões de mortos.

“Gripe espanhola” com 100 
milhões de mortos entre os anos 
de 1918 a1919. 

Gripe de “Hong Kong” a 
H3N2 de 1968 a1969 deixando 
3 milhões de mortos. Essa gri-
pe H3N2, que causou surto nos 
EUA, agora está no Brasil. 

A “Febre amarela” que foi 
minimizada com uma acirrada 
campanha de vacinação também 
foi fatal para muita gente.

“Gripe suína” a H1N1 de 
2009 a 2010 que deixou um saldo 
de 17 mil mortos.

E a “Gripe aviária” a  H5N1, 
de 1997 a 2004, que matou cerca 
de 300 pessoas, número bem abai-
xo dos outros surtos. A doença pas-
sou pelo sudeste Asiático, Europa 
e África que teve sua proliferação 
freada com vascinação em massa. 
Ainda assim, ela segue como mo-
tivo de muita preocupação.

As recomendações sanitárias:
1. O micro-organismo do ví-

rus influenza está circulando en-
tre animais, mas não afeta seres 
humanos.

2. Lavar bem as mãos é uma 
forma simples e eficiente de pre-
venir o problema..

3. A doença aparece em casos 
esparsos, mas não é transmitida 
com facilidade entre pessoas.

4. Já causa crises em comuni-
dades. Esse estágio revela que a 
situação é grave.

5. Afeta grupos de dois ou 

mais países. A pandemia é questão 
de tempo.

6. O problema é detectado em 
mais de um continente. Esse é o 
nível máximo de alerta.

Agora o desconhecido “Coro-
navirus” cujo diagnóstico ainda 
patina nos laboratórios do Mundo 
procurando detectar a infecção, 
onde foi confirmada em inúmeras 
pessoas em Wuhan cidade de Chi-
na, que vem sendo prognosticada 
como epicentro da doença. A pri-
meira morte decorrente da epide-
mia ocorreu agora em 9 de janeiro 
de 2020. As últimas informações 
dão conta de que já morreram 
mais de 300 pessoas.

A Comissão Nacional de Saú-
de da China confirmou, em 20 de 
janeiro de 2020, que o novo coro-
navírus é facilmente transmitido 
entre seres humanos.

A OMS Organização Mundial 
de Saúde alertou que é possível um 
surto de amplitude inimaginável. 

A China registrou um aumen-
to acentuado dos casos com qua-
se 140 novos pacientes, incluindo 
duas pessoas em Pequim e uma 
em Shenzhen.

Em 23 de janeiro a cidade de 
Wuhan foi colocada em quarente-
na, onde todo o transporte público 
dentro e fora de Wuhan foi sus-
penso.

Mesmo com o avançado está-
gio da medicina que tem prolonga-
da a vida dos humanos, ainda falta 
muito para a descoberta de medica-
mentos ou tratamento para comba-
ter muitas doenças, a exemplo de 
determinados casos de câncer.

E quase certo se dizer que po-
derá ser esse o caminho da extin-
ção dos humanos, que por si e na 
ganância de descobrir ou de fazer 
novos alimentas, encontrar e ter 
um tipo que seja letal, não a curto 
prazo, mas a longo prazo, como 
são: o açúcar, o sal, o fumo, as be-
bidas e os embutidos de carnes e 
outros.

Humanidade: Fim anunciado

Falar é facil.
O difícil é escrever
com coesão coerência,
acentuaçaõ, riqueza
de vocabulário e
estilo impecável.
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O último domingo do mês 
de janeiro celebra o Dia Mun-
dial contra a Hanseníase. Cer-
cada por mitos e preconceitos, 
a doença antigamente conhe-
cida como lepra, tem cura, po-
rém, pode causar incapacida-
des físicas se o diagnóstico for 
tardio ou se o tratamento for 
inadequado. 

Atualmente, o Brasil é o se-
gundo país com mais casos no-
vos da doença, atrás somente 
da Índia. Por ano, são registra-
dos cerca de 30 mil casos nos 
estados brasileiros, incluindo 
adultos e crianças. 

A hanseníase é uma doença 
infecciosa, contagiosa, causa-
da pelo bacilo Mycobacterium 
leprae, ou bacilo de Hansen. 
A transmissão da hanseníase 
acontece por tosse ou espirro 
de uma pessoa doente, que es-
teja sem tratamento, para outra 
- após “contato prolongado e 
contínuo”, segundo o Ministé-
rio da Saúde.

A doença atinge a pele e 
nervos periféricos e pode cau-
sar incapacidades e deformi-
dades físicas, que alimentam 
estigma e preconceito.

O Brasil ocupa o segundo 
lugar mundial em número de 
casos de hanseníase, perdendo 
apenas para a Índia. Pesquisa 
feita pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) revelou 
que em 2017, enquanto o Bra-
sil teve 26.875 casos, a Índia 
teve 126.164. Na última déca-
da, foram registrados cerca de 
30 mil casos novos por ano no 
Brasil.

O pico da doença no territó-
rio brasileiro foi observado em 
2003, com 51.941 casos. Por 
isso, em 2016, o Ministério da 
Saúde oficializou o mês de ja-
neiro e consolidou a cor roxa 
para campanhas educativas so-
bre a doença no país.

A coordenadora da Campa-
nha Nacional de Hanseníase da 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD), Sandra Du-
rães, disse hoje (23) à Agência 
Brasil que a hanseníase é uma 
doença que acomete as popula-
ções negligenciadas, com me-
nor Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) do planeta. 
Embora o Brasil esteja entre as 
maiores potências econômicas, 
ainda apresenta grandes desi-
gualdades e muitos bolsões de 
pobreza em áreas periféricas. 
“Isso também se demonstra 
pela incidência desigual no 
país”. O maior número de ca-
sos ocorre nas regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste, en-
quanto o Sudeste e o Sul ocu-
pam os quarto e quinto lugares, 
respectivamente.

Sandra Durães explicou 
que a hanseníase não afeta 
somente populações vulnerá-
veis. Pessoas de níveis econô-

micos elevados também estão 
sujeitos a ter a doença. “Mas a 
maioria ocorre em populações 
de nível socioeconômico mais 
baixo”.

Características
A hanseníase é uma doença 

infectocontagiosa causada por 
uma bactéria (Mycobacterium 
leprae) que apresenta caracte-
rísticas peculiares, afirmou a 
médica. Uma delas é que todos 
os brasileiros, por morarem em 
um país endêmico, têm conta-
to com ela ao longo da vida. 
“Ela tem alto poder de infectar 
mas, por outro lado, a maioria 
das pessoas é muito resistente 
à doença. Então, um pequeno 
percentual das pessoas é que 
pode realmente ficar doente 
com a hanseníase”.

Também dentro desse pe-
queno percentual, a apresenta-
ção clínica vai variar confor-
me a resistência que a pessoa 
tenha à doença. As pessoas 
mais resistentes mostram 
formas mais brandas. Segun-
do a especialista, o bacilo da 
hanseníase apresenta grande 
afinidade com dois órgãos: a 
pele e os nervos periféricos. 
O sistema nervoso periférico 
se refere às partes que estão 
fora do sistema nervoso cen-
tral, isto é, fora do cérebro e 
da medula espinhal.

“A pessoa que tem mais 
resistência vai apresentar pou-
cas lesões na pele, vai ter uma 
carga bacilar mais baixa, com 
pouco ou nenhum poder para 
contaminar outras pessoas e 
terá um tratamento mais rápi-
do, em seis meses”. Já nas pes-
soas que têm menos resistên-
cia, a doença vai se apresentar 
de forma mais disseminada na 
pele, vai atingir os nervos peri-
féricas, vai ter alta carga baci-
lar e maior capacidade de con-
taminar outras pessoas. Além 
disso, o tratamento é mais lon-
go, por 12 meses.

Contaminação
A hanseníase é passada de 

uma pessoa que tenha uma 
forma transmissível da doen-
ça e não esteja em tratamento, 
para outra pessoa. “Essa doen-
ça é passada pela via respirató-
ria. Respirando naquele mes-
mo ambiente, você tem mais 
risco de pegar. Geralmente em 
ambientes pouco ventilados 
e aglomerados, a pessoa tem 
mais risco de pegar”. Não tem 
a ver com higiene, esclareceu 
a médica.

Uma curiosidade que di-
ficulta o controle da doença 
é que a incubação longa. Isso 
significa que a partir do mo-
mento em que a pessoa entra 
em contato com a bactéria, só 
vai ficar doente cerca de sete 
a oito anos após. A hanseníase 
se manifesta na pele pelo apa-
recimento de manchas bran-
cas ou vermelhas e de lesões 
vermelhas altas denominadas 
placas ou infiltrações. Essas 
lesões se caracterizam por te-

rem a perda da sensibilidade, 
porque a bactéria tem uma 
afinidade grande pelos nervos 
periféricos.

“A pessoa vai perder a sen-
sibilidade das lesões. Além 
disso, pode apresentar sensa-
ção de nariz entupido, ardên-
cia nos olhos e ter dormência 
nas extremidades, ou seja, nas 
mãos e pés”, explicou.

Estigma
Sandra Durães explicou 

que havia muito estigma e 
preconceito contra a hanse-
níase no passado porque o 
tratamento não era tão eficaz. 
Na evolução da doença, o aco-
metimento do nervo periférico 
faz com que a pessoa tenha al-
terações motoras e perca a no-
ção de quente ou gelado, por 
exemplo. “Ela vai se lesionar 
no ambiente, vai ter infecção 
na pele que pode se transmitir 
ao osso e pode haver perda de 
tecidos, como ocorria no pas-
sado”. Atualmente, isso é mui-
to raro, porque o tratamento é 
eficaz.

O diagnóstico precoce é 
muito importante e crucial 
para o controle da doença, 
explicou Sandra. Se a pessoa 
procurar logo atendimento 
médico r tomar o antibiótico 
ela fica bem. Mas se o pacien-
te deixa a hanseníase evoluir, 
os antibióticos não têm o po-
der de reverter o dano neural. 
As manchas vão diminuir, o 
doente não vai contaminar 
mais pessoas, a doença vai 
ficar estacionada, mas o dano 
neural que houve até aquele 
momento não será mais re-
vertido. Essa pessoa vai exigir 
orientação e acompanhamento 
de uma equipe de neurologis-
tas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais para poder atuar 
no seu meio ambiente sem se 
lesionar para não ficar incapa-
citado.

“O ideal, disse a derma-
tologista, é que o diagnóstico 
seja feito em uma fase bem 
precoce em que ainda não haja 
o dano neural”. Com diagnós-
tico e tratamentos tardios, há 
risco de graves sequelas, como 
deformidades e incapacidades 
físicas irreversíveis.

Desconhecimento
As pessoas ainda têm gran-

de desconhecimento da han-
seníase, também conhecida 
como lepra. Daí o Ministério 
da Saúde promoveu a campa-
nha Janeiro Roxo para chamar 
a atenção da população para o 
problema e informar que hoje 
o tratamento é supereficaz. 
Não há necessidade de a pes-
soa ficar reclusa, como ocorria 
com os antigos portadores de 
lepra, ou leprosos, que eram 
isolados compulsoriamente 
do restante da população.

Sandra Durães assegurou 
que a partir do momento em 
que a pessoa inicia o trata-
mento, tomando a primeira 
dose do antibiótico, ela pra-

Brasil é o segundo em número de casos de hanseníase no 
mundo com registro de cerca de 30 mil casos novos por ano

ticamente deixa de ser con-
tagiante. “As pessoas fazem 
o tratamento em casa, vão ao 
ambulatório uma vez por mês 
tomar medicamento e tomam 
outros remédios em casa”. O 
tratamento é gratuito e está 
disponível no Sistema Único 
de Saúde (SUS) em todo o ter-
ritório nacional.

Para o controle da doença 
é importante também que as 
pessoas que tiveram contato 
mais próximo com o paciente 
sejam examinadas para ver se 
apresentam alguma lesão que 
não foi ainda percebida. “Se 
têm lesão, vão ser tratados; se 
não têm (lesão), recebem uma 
dose da vacina BCG (vacina 
frequentemente administrada 
para prevenção da tuberculo-
se, obtida pela preparação da 
bactéria Mycobacterium bovis 
em estado atenuado)”.

A vacina BCG provoca 
uma resposta de defesa do 
organismo. Sandra Durães 
informou, por outro lado, que 
essa vacina não impede que a 
pessoa tenha tuberculose ou 
hanseníase, mas dificilmen-
te ela terá formas graves das 
duas doenças. Atualmente, a 
BCG é dada para todos os be-
bês na maternidade. Na déca-

Por Alana Gandra e 
Heloísa Cristaldo Repórteres

 da Agência Brasil 
Rio de Janeiro

da de 1990 a 2000, o governo 
brasileiro fez a segunda dose 
da BCG que não atua no caso 
da tuberculose, mas protege a 
saúde da pessoa, no caso da 
hanseníase.

A doença pode afetar pes-
soas de qualquer idade e sexo. 
Sandra destacou que a partir 
do momento em que ela toma 
a primeira dose do remédio, 
ela deixa de ser contagiante. 
“Não precisa separar talher, 
mudar de casa. Pode namorar, 
não tem problema nenhum”.

Descentralização
Embora o dermatologista 

seja o profissional que sempre 
esteve mais envolvido com a 
doença, em função dos pro-
blemas ocorridos na pele do 
paciente, nos últimos anos, a 
Organização Mundial da Saú-
de e o Ministério da Saúde 
resolveram fazer uma descen-
tralização da assistência da do-
ença. Por isso, os dermatolo-
gistas da SBD trabalharam na 
última década para capacitar as 
equipes de saúde da família da 
atenção básica. Por isso, atual-
mente, 70% dos diagnósticos 
são feitos na atenção básica 
por clínico geral, por médico 
da família. Os casos com difi-

culdade maior de diagnóstico 
exigem exames laboratoriais 
complementares, como a bi-
ópsia da pele, por exemplo e, 
raramente, a biópsia do nervo, 
nos casos em que não apare-
cem manchas na pele. Pode ser 
necessário ainda fazer o exame 
de baciloscopia, que corres-
ponde à coleta da serosidade 
cutânea, colhida em orelhas, 
cotovelos e da lesão de pele.

A campanha Janeiro Roxo 
se estenderá até o final do mês, 
com ações educativas e divul-
gação, pela mídia, dos sinais 
e sintomas da hanseníase que 
ainda são parcialmente desco-
nhecidos por grande parte da 
população. O primeiro mês do 
ano é dedicado à conscientiza-
ção, combate e prevenção da 
hanseníase.

Os doentes de hanseníase 
sempre foram objeto de pre-
conceito. Na Idade Média, 
eram obrigados a carregar um 
sino para anunciar sua presen-
ça. Até pouco tempo atrás, o 
isolamento compulsório para 
separar os pacientes do restan-
te da população era prática co-
mum no Brasil. Parentes eram 
separados e ficavam anos sem 
se ver por conta dessa política 
pública.

<< DEFORMIDADES a  doença atinge a pele e nervos periféricos e pode causar incapacidades 
e deformidades físicas, que alimentam estigma e preconceito.

<< MANCHAS claras e dormência no local são sinais de que precisa procurar um dermatolo-
gista no Posto de Saúde mais próximo de sua casa
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A nova placa será obrigató-
ria apenas nos casos de primei-
ro emplacamento de veículos 
novos, quando houver transfe-
rência de município, mudança 
de categoria e em razão de da-
nos, extravio ou furto

Entra em vigor, a partir do 
dia 3 de fevereiro, em todo o 
território nacional, o novo mo-
delo de placa veicular padrão 
Mercosul, conforme resolução 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).

A nova placa será obrigató-
ria apenas nos casos de primei-
ro emplacamento de veículos 
novos, quando houver trans-
ferência do veículo para outro 
município ou estado, alteração 
de categoria ou ainda se a placa 
precisar ser substituída em ra-
zão de danos, extravio ou furto. 

Portanto, a mudança de mode-
lo não obriga todos os proprie-
tários de veículos a efetuarem 
a troca de imediato.

Aqueles que, mesmo não 
estando entre os casos em que 
a troca é obrigatória, deseja-
rem, voluntariamente, efetuar 
a mudança da placa, poderão 
fazê-lo a partir do dia 2 de 
março.

Segundo o Denatran, o di-
ferencial da placa do Mercosul 
em relação ao modelo atual são 
os itens de segurança, como o 
QR Code, que possibilita a ras-
treabilidade, dificultando a sua 
clonagem e falsificação.

O novo formato apresenta o 
fundo branco e uma faixa azul 
na parte superior, com o nome 
Brasil ao centro e a bandeira 

do país à direita. A simbologia 
do Mercosul aparece na pon-
ta esquerda da mesma faixa. 
Logo abaixo, vem o QR Code 
e, na área de fundo branco, a 
sequência de identificação com 
um novo padrão, na seguinte 
ordem: 3 letras, 1 número, 1 
letra e 2 números.

A diferenciação das pla-
cas conforme o uso do veícu-
lo será feita através das cores 
das molduras e dos caracteres. 
Veículos particulares serão 
pretos. Já aqueles destinados 
a fins comerciais (aluguel ou 
aprendizagem) terão moldura 
e caracteres em vermelho. Ve-
ículos diplomáticos seguirão a 
cor laranja; carros oficiais e de 
representação receberão a cor 
azul; veículos especiais (ex-
periência, fabricantes de veí-
culos, peças e implementos), a 
cor verde, e os carros de cole-
cionadores terão a cor prata.

O Detran-CE já treinou 
suas equipes, na Capital e in-
terior, e se reuniu com despa-
chantes e concessionárias para 
tratar do processo de mudança.

Nova placa para veículos entra em vigor a 
partir do dia 3 de fevereiro em todo o Brasil

Joseane Oliveira 
Ascom Detran

Governo do Ceará

<< OPÇÕES A nova placa será obrigatória apenas nos casos de 
primeiro emplacamento de veículos novos, quando houver transferência do 
veículo para outro município ou estado,

Durante a capacitação, os 
produtores de algodão vão 
conhecer novas tecnologias 
que prometem deixar a cultura 
mais forte no estado

Nesta última semana de 
janeiro os produtores de algo-
dão das regiões Central e Sul 
do Ceará serão contemplados 
com o curso técnico “Aspectos 
Gerais sobre o Cultivo do Al-
godoeiro”. A capacitação, que 
acontecerá nos dias 29 e 30 de 
janeiro, em Quixeramobim e 
Barbalha, respectivamente, é 
promovida pela Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, em parceria com a 
Agência de Defesa Agropecu-
ária do Estado do Ceará (Ada-
gri), Ministério da Agricultu-

ra, Emprapa e BNB.
Em 2020 serão contempla-

das as três regiões com maior 
potencial de cultivo de algo-
dão no Ceará (Sul, Central 
e Jaguaribana). “Durante os 
cursos e oficinas iremos re-
passar informações sobre as 
novas tecnologias desenvol-
vidas pela Embrapa Algodão, 
com sementes mais resisten-
tes”, destacou o coordenador 
do Programa de Moderniza-
ção da Cadeia Produtiva do 
Algodão, Euvaldo Bringel.

Vale lembrar que o Ce-
ará é o terceiro maior polo 
consumir de algodão do Bra-
sil. “Aqui no Estado existem 
grandes indústrias têxteis e a 
comercialização do algodão é 
garantida. Sem falar nas con-
dições favoráveis que temos 
para produzir o algodão, com 
sol e luminosidade necessá-
rios”, ressaltou o coordenador 
do programa.

Programa de Modernização da Cultura do Algodão 
chega às regiões Central e do Cariri

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas no lo-
cal do curso.

Cultura do algodão
Serviço:
Curso Aspectos Gerais sobre o 
Cultivo do Algodoeiro

Data Quixeramobim: 29 de ja-
neiro (quarta-feira)
Local: Auditório da FATEC.
Data Barbalha: 30 de janeiro 
(quinta-feira)
Local: Embrapa Algodão.
Acompanhe as ações do Go-
verno pelo Whatsapp

Texto e Fotos - Joanna Cruz - 
Ascom Sedet

Governo do Estado do Ceará

Cedro Ceará
1920 - 2020

Uma vilazinha nas terras de João Cândido da Costa 
passa para a Categoria de Município em

 21 de outubro de 1920.
Esta Gazeta de Notícia, nessa data, vai sair com
uma Edição Especial Alusiva ao seu Centenáro.

SECRETARIA DO TURISMO - SETUR / 
00.671.077/0001-93

 Torna público que recebeu da Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regula-
rização de Licença de Instalação n° 197/2018 com 
validade de 17/08/2020 para Projetos Urbanísticos e 
Paisagísticos Diversos (Construção do Teleférico) na 
cidade de Juazeiro do Norte, sendo a Estação Romei-
ros (Baixa) situada a Avenida do Agricultor, nº 200, 
Bairro Centro e a Estação Horto (Alta), localizada a 
Rua dos Pombos, S/N, Bairro Horto. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
de Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Nós, contribuintes, continuamos a pagar a conta dos hós-
pedes perdulários do Congresso Nacional
Simplesmente, é um escárnio aos milhões de trabalhado-
res desempregados e endividados, como também a mirí-
ades de brasileiros vivendo de forma miserável abaixo da 
linha  de extrema pobreza, saber que o parlamentar que 
mais gastou em 2019 foi o líder do PT no Senado Hum-
berto Costa (PE), com despesa de R$ 607,4 mil.
Enquanto o senador pernambucano não se importa com a 
situação de extrema pobreza dos deserdados brasileiros 
e gasta de forma implacável o dinheiro da nação, devia 
ele saber  que os 13,5 milhões de pessoas, vivendo  no  
país em condições de extrema pobreza,  equivalem à 
população da Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal, 
de acordo com dados do Síntese de Indicadores Sociais 
(SIS) do IBGE.
A pergunta que se impõe fazer ao senador: qual é a ex-
plicação em dados concretos de serviços prestados pelo 
senador que geraram resultados positivos em benefício 
do bem-estar social e da nação, para justificar a despesa 
com mandato da ordem de R$ 607,4 mil?
Mas nem tudo  converge de forma negativa para os gas-
tos absurdos promovidos pele senador pernambucano. 
Por exemplo, há deputados que  não  gastaram um centa-
vo sequer  da cota parlamentar ao longo do ano passado:  
Paula Belmonte (Cidadania-DF) e Hercílio Coelho Diniz 
(MDB-MG), ambos os deputados em seu primeiro man-
dato.
De acordo com notícia do jornal Gazeta do Povo, os re-
feridos deputados, em entrevista, disseram que a política 
do gasto zero não prejudicou em nada o seu trabalho.
Cabe ponderar que não é somente o senador Humberto 
Costa, que, de forma perdulária e sem demonstrar nenhu-
ma  parcimônia com os gastos públicos, dá prejuízo ao 
Erário. Outros parlamentares também se comportam da 
mesma forma.
Os políticos nacionais, com raras exceções, se lançam na 
vida pública apenas para tirar proveito da coisa pública, 
resolver os seus problemas pessoais, empresariais, fami-
liares e de amigos. Eles  estão  pouco se importando com 
a  situação de pobreza social, se o povaréu padece e mor-
re sem ser atendidos nas filas dos hospitais públicos su-
cateados ou se falta qualidade na educação e segurança. 
O Brasil, maltratado por políticos mequetrefes e indecoro-
sos, paga um preço muito alto por não fazer uma reforma 
política ampla e séria para moralizar o Poder Legislativo, 
onde temos um Congresso Nacional,  inchado e inoperan-
te, repleto de mordomias e sinecuras,  dando despesas 
inúteis ao  bolso de cada contribuinte brasileiro.

OPINIÃO

Nós que pagamos a conta

Júlio César Cardoso
Servidor federal 

aposentado
Balneário Camboriú-SC

<< PRENÚNCIO da normalidade da cultura do algodão
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Os poucos remanescentes 
da agricultura do município 
de Lavras da Mangabeira, es-
tão animados com o ritmo das 
chuvas na região e se mostram 
confiantes em seus plantio, 
numa agricultura de subsis-
tência, e uma provável boa 
colheita a partir dos meses 
de junho e agosto. A maioria 
iniciou seus plantios no mês 
de janeiro e já se mostram sa-
tisfeitos com o andamento da 
lavoura.

É o caso do agricultor José 
Andrade, que tem boa experi-
ência na roça e plantou milho 
e feijão. Ele conta que rece-
beu as sementes do Programa 
Hora de Plantar, do Governo 
Estadual, e colocou as mãos 
na enxada esperançoso de 
bons resultados. “As sementes 
germinaram em poucos dias 
e Se Deus quiser, irei colher 
tudo que plantei”, relata.

Além do milho e feijão, 
alguns agricultores optaram 
pelo plantio da fava que tem 
preferência no cardápio nor-
destino.

Agricultores de Lavras da Mangabeira estão 
animados com o ritmo das chuvas deste ano

A expectativa de todos é 
que as chuvas continuem na 
medida certa, e que nos próxi-
mos meses possam comemo-
rar uma boa colheita de seus 

legumes. O verde dos roçados 
e o excelente desenvolvimen-
to da plantação empolgam e 
traz de volta a alegria nordes-
tina.

Do Correspondente/colaborador 
Donizete de Sousa de
Lavras da Mangabeira

<< FELICIDADE: -  Bate a enxada no chão /  Mas quando chega o tempo rico da colheita / Trabalhador 
vendo a fortuna se deleita / Chama a família e sai pelo roçado e vai cantando alegre.

FOTO ILUSTRAÇÃO:  BRASIL DE FATO

É o que estima o secretário 
de Cultura do município, Re-
nato Fernandes. Em entrevista 
concedida à rádio Progresso 
nesta quinta-feira, 23 o chefe 
da pasta trouxe detalhes sobre 
as obras na Rffsa. O local pas-
sará a ser o Centro de Cultu-
ra Daniel Walker e trará três 
ambientes abertos à visitação 
pública. Um deles apresenta-
rá uma exposição permanente 
sobre a história da linha férrea 
no município e no Ceará, além 
de um salão para realizaçao de 
exposições de curta duração e 
um restaurante.

A ideia é viabilizar a cir-

culação de pessoas e dar mais 
vida ao lugar. Iremos resgatar 
a arquitetura original da Re-
ffsa, tudo isso preservando a 
atual estrutura” , explica o se-
cretário.

Nesta etapa está sendo ela-

Prefeitura de Juazeiro irá transformar 
prédio da RFFSA em Centro Cultural   

borado o orçamento do pro-
jeto. O recurso será garantido 
através da parceria com uma 
entidade privada do município. 
Está prevista ainda a instalação 
de um Ponto de Memória, que 
consolidará um espaço dedi-

cado à preservação da história 
relacionada ao equipamento 
disponibilizando aos visitantes 
informações sobre a origem, 
relação social e o impacto do 
espaço cultural para o desen-
volvimento da cidade.

Release da Asscom
Prefeitura de

Juazeiro do Norte

<< CHEGADA da linha ferrea e a construção da estação de Juazeiro datam da década de 1920

O Presidente da República defendeu o fim das audiências de 
custódia, que são uma das formas de reduzir o aprisionamento 
de acusados.
 A implementação das audiências de custódia, no sistema judi-
ciário brasileiro, começou a ser efetivada em 2015,
 por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria 
com o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa da Pessoa.
  O presidente também afirmou que a superlotação do sistema 
prisional não deve ser uma preocupação do Governo.
  Vejo, com espanto, o orgulho de Governadores de Estado 
quando anunciam a construção de novos presídios.
São presídios cada vez maiores, sofisticados, com instrumen-
tal de segurança e até com a brutalidade do isolamento total 
do preso.
Só falta colocar um bilhetinho na cela do preso que é isolado: 
“transforme-se em fera”.
Rousseau, debruçando-se sobre a realidade de seu tempo, 
disse que “abrir uma escola é fechar um presídio”.
Sua sentença permanece atual e ganha mais vigor ainda em 
nossa época.
Prisões marginalizam seres humanos, dilaceram personalida-
des, produzem o crime, fecham o futuro.
Dante, na “Divina Comédia”, colocou uma frase na porta do 
Inferno advertindo aos que ali entrassem.
Que deixassem de fora a esperança. (“Lasciate ogni speranza, 
voi ch’entrate”).
Esta sentença de Dante Alighieri, referindo-se ao Inferno, en-
caixa-se às prisões, como as temos no Brasil.
Há prisões péssimas e prisões menos ruins. Prisão boa acre-
dito que não haja.
Nunca vi, em minha vida de juiz, alguém pleiteando ingresso 
numa prisão.
Uma série de alternativas podem reduzir o aprisionamento de 
pessoas a casos extremos.
Com um acompanhamento sério por pessoal competente, com 
a participação direta e pessoal dos magistrados,
tanto na concessão de oportunidades que substituam o encar-
ceramento, quanto no acompanhamento posterior da vida dos 
beneficiados, resultados surpreendentes podem ser alcança-
dos.
A Associação de Familiares e Amigos de Presos afirma que a 
revista, a que as mulheres são submetidas quando vão visitar 
seus familiares, é outra grave e recorrente violência.
“A presa tem que se despir à frente de uma pessoa que nunca 
viu. Agachar duas vezes, de frente e de costas”.
Rosilda Ribeiro, coordenadora da Pastoral Carcerária para a 
Mulher Presa, explica que 45% do total de presas são provisó-
rias – ou seja, ainda não foram julgadas.
A ex-presa Carla Regina relata que, em liberdade, enfrentou 
muitas dificuldades para conseguir emprego.
Esse preconceito a motivou a ajudar outras mulheres que pas-
sam pela mesma situação.
Hoje, ela acompanha a saída de presas da Penitenciária Fe-
minina no Butantã e desenvolve um projeto para ajudá-las a 
retornar ao trabalho.

PONTO DE VISTA

A Violência das prisões

  João Baptista Herkenhoff
          Juiz de Direito 

aposentado (ES) e escritor.
          E-mail: 

jbherkenhoff@uol.com.br

O Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) terá R$ 1 bi-
lhão em recursos para atender 
financiamentos para agriculto-
res familiares.

A ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to, Tereza Cristina, solicitou 
ao Ministério da Economia 
remanejamento de recursos 
para atender financiamentos 
de investimento na atual safra 
agrícola, que se encerra em ju-
nho deste ano. “Isso mostra a 
vontade de investir no pequeno 
agricultor que está acreditando 
no governo, nas políticas pú-

blicas e nos investimentos,”, 
ressaltou a ministra Tereza 
Cristina,  que acompanha a 
contratação dos recursos pelos 
pequenos agricultores. 

O secretário de Política 
Agrícola, Eduardo Sampaio 
Marques, disse que os agricul-
tores familiares podem usar 
os recursos em investimentos 
de longo prazo, como a cons-
trução de galpões para avicul-
tura e suinocultura, plantio de 
culturas perenes, máquinas 
e equipamentos, correção de 
solo e recuperação de pasta-
gem.

 A decisão do Tesouro Na-

cional, em dezembro do ano 
passado, para relocação de R$ 
874 milhões.

Com essas duas medidas, 
essa linha de investimento do 
Pronaf passa a contar com R$ 

14,8 bilhões, o que representa 
14,5% a mais do que os recur-
sos originalmente programa-
dos para essa finalidade (R$ 
12,9 bilhões) pelo Plano Safra 
2019/2020. 

Pronaf terá mais R$ 1 bilhão para investimento
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O Prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, anun-
ciou a publicação do edital para 
a reforma e requalificação do 
Mercado José Teófilo Machado 
(Mercado Senhora Santana), 
que contará com investimentos, 
obtidos através do Governo Fe-
deral.

O Prefeito destacou a to-
tal requalificação do espaço, 
inclusive passando por toda a 
modernização, com instalação 
de ar condicionado, possibili-
tando melhores condições de 
comercialização para aqueles 
que trabalham no local e os 
consumidores.

O projeto de modernização 
inclui uma praça na área exter-
na, com espaços destinados à 
alimentação, além da comercia-
lização de produtos diversos. 
Segundo o prefeito Arnon Be-
zerra, é necessário que Juazeiro 

do Norte esteja acompanhando 
os processos de melhorias des-
ses importantes espaços, como 
em outras grandes cidades do 
Brasil e outros países.

Ainda conforme o Chefe 
do Executivo, também é im-
portante reconhecer o aspecto 
turístico da cidade, além do 
que representa as romarias, no 
sentido de cada vez mais poder 
receber a todos com espaços 
melhores e confortáveis.

Recentemente o Prefeito 
esteve reunido com os per-
missionários do mercado, para 
apresentar o projeto, além de 
representantes da Secretaria de 
Meio Ambiente e Serviços Pú-
blicos (Semasp). Na ocasião, 
ele também ouviu sugestões 
dos comerciantes do espaço. 
Após a fase de licitação e o 
encerramento de todos os trâ-
mites legais do processo lici-
tatório, será assinada a ordem 
de serviço pelo Prefeito, para 
início das obras.

Todo o diálogo está sendo 
mantido com os permissioná-

rios, no sentido de planejar e 
ordenar a realocação dos co-
merciantes durante a reforma, 
e não haja prejuízos. A refor-
ma do Mercado Senhora San-
tana contará com recursos do 
Ministério Desenvolvimento 
Regional (MDR), e devem ser 
investidos na requalificação do 
espaço mais de R$ 4 milhões. 
As obras também contemplam 
o entorno do mercado, que in-
clui a praça com o estaciona-
mento no subsolo e a feira livre 
da rua Senhora Santana, que 

será transformada em mercado 
aberto.

Pagamento dos servidores
O Prefeito Arnon Bezerra, 

ainda anunciou durante a en-
trevista, o pagamento do fun-
cionalismo público municipal, 
que acontece nesta sexta-feira, 
com a injeção de R$ 20,7 mi-
lhões na economia local. Desse 
montante, ainda serão deposi-
tados mais de R$ 1 milhão 
para o pagamento de parte dos 
contratados, que acontece até a 
próxima semana.

Prefeito Arnon Bezerra anuncia publicação de edital 
para reforma do Mercado José Teófilo Machado

<< MAQUETE O prefeito Arnon Bezerra mostra fotografia do 
projeto do Mercado José Teófilo Machado.

CLARO S/A – 40.432.544/0102-90

Torna público que REQUEREU junto à Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a REGULARI-
ZAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para uma Estação 
Rádio Base (ERB) de Telefonia Móvel Celular na cidade de 
Juazeiro do Norte na Rua Cantora Socorro Alencar, S/N, São 
José. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e Instruções de licenciamento da AMAJU.

CLARO S/A – 40.432.544/0102-90

Torna público que REQUEREU junto à Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a REGULARIZA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para uma Estação Rá-
dio Base (ERB) de Telefonia Móvel Celular na cidade de Jua-
zeiro do Norte na Rua José Andrade de Lavor, nº 2420, Santa 
Tereza. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas normas e Instruções de licenciamento da AMAJU.

CLARO S/A – 40.432.544/0102-90

Torna público que REQUEREU junto à Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a REGULARI-
ZAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para uma Estação 
Rádio Base (ERB) de Telefonia Móvel Celular na cidade de 
Juazeiro do Norte na Rua Santo Agostinho, nº 58, Centro. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas nor-
mas e Instruções de licenciamento da AMAJU.

CLARO S/A – 40.432.544/0102-90

Torna público que REQUEREU junto à Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a REGULARI-
ZAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para uma Estação 
Rádio Base (ERB) de Telefonia Móvel Celular na cidade de 
Juazeiro do Norte na AV. Prefeito Carlos Cruz, nº 294 – Santa 
Tereza. Foi determinado o cumprimento das exigências con-
tidas nas normas e Instruções de licenciamento da AMAJU.

VÁ APANHAR SEU
APARELHO/EQUIPAMENTO

Comunicamos a desativação da OFI-
CINA ELETROTÉCNICA HERTZ - 
Inácio Ferreira Teles - a Rua Dr. João 
Pessoa, 466 - Praça Siqueira Campos 
- Crato Ceará.
Dia 20 DE FEVEREIRO DE 2020 será a en-
trega do prédio e não há como continuar 
guardando seu equipamento.

CONTATOS
Maria José Duarte

(88) 3521 2501
996078607

CASA FORTE INDÚSTRIA DE 
ARGAMASSAS  CARIRI

CNPJ 12.643.780/0002-58
Torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Territorial de Crato –SEMADT a 
Regularização da Licença de Operação para produção de Mas-
sas de Concreto e Argamassas para uso na construção civil, lo-
calizada a  Rodovia CE 386  S/N - Ponta da Serra - Crato Ceará. 

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e Instruções de licenciamento da SEMADT.

Estão abertas as inscrições 
do edital Fundeci Desenvol-
vimento Territorial do Banco 
do Nordeste, que concede re-
cursos não reembolsáveis para 
apoio a iniciativas de difusão 
e transferência de tecnologias 
em atividades produtivas. São 
R$ 6 milhões disponibilizados 
para projetos que beneficiem os 

territórios atendidos pelo Plano 
AgroNordeste do Governo Fe-
deral e pelo Programa Banco do 
Nordeste de Desenvolvimento 
Territorial (Prodeter).

Podem participar quaisquer 
instituições públicas ou priva-
das sem fins lucrativos, como 
fundações, institutos, autar-
quias, outras entidades da Ad-
ministração Pública Direta ou 
Indireta e Organizações da So-
ciedade Civil, desde que sedia-

das ou com atuação nos Estados 
nordestinos.  

Os projetos elegíveis devem 
propor a inclusão de inovações 
adaptadas às realidades locais, 
considerando pelo menos um 
dos quatro elos das cadeias pro-
dutivas – insumos, produção, 
beneficiamento ou comerciali-
zação. Os instrumentos de difu-
são de conhecimento devem ser 

adequados aos diversos níveis 
de instrução e de produção dos 
participantes, como cursos, ofi-
cinas, dias de campo, unidades 
de referência tecnológica, entre 
outros.

As inscrições estão abertas 
até o dia 7 de fevereiro. Infor-
mações adicionais estão dis-
poníveis no site do Banco do 
Nordete.

Banco do Nordeste destina R$ 6 milhões em 
crédito para inovações em atividades produtivas

Imprensa Banco do Nordeste

<< HORTAS COMUNITÁRIAS é uma das atividades foco do BNB

A cada passo sou massacrado: ouço o telefone tilintar. 
Corro para atender. Do outro lado da linha, voz muito sua-
ve, muito tratada, muito gentil, surge: -”Venho oferecer-lhe 
um novo serviço; ou – “ Não pode contribuir para a nossa 
Instituição?”
Num almoço de amigos, falava-se de “pragas” – “pragas” 
modernas, do século XXI.
Então, o Gabriel, rapaz das arábias – rapaz do meu tem-
po, – saiu-se com esta, que é, certamente, pior que as 
sete pragas do Egipto.
Dia destas, retilintou o telemóvel (celular, como dizem 
nossos amigos brasileiros,) e escutou, lengalenga, impin-
gindo-lhe novo serviço.
Como lhe disse, que não estava interessado, a simpática 
menina, perguntou-lhe, se não queria aumentar a veloci-
dade da Internet. Respondeu-lhe: “ a que tenho chega”.
E por ai adiante, impingiu-lhe: filmes, documentários, des-
porto, programas para a infância…A tudo disse: que não.
Cansado, já pedia a todas as alminhas que o deixasse em 
paz… – “Mas…não gosta de televisão?” – perguntou-lhe 
voz levemente sensual.
Desesperado, ameaçou desligar. Invocou afazeres; ape-
lou para a sua idade; mas nada. Tinha que comprar…fos-
se o que fosse. Irritado, desligou.
A desventura do Gabriel, não foi surpresa; alguns dos pre-
sentes, lamentaram terem atendido idênticas chamadas.
Outrora, não vai muitos anos, raras vezes telefonavam 
para solicitar contributos; agora, parece moda: pedir por 
tudo e por nada.
Raro dia, que não receba mensagens: de supermercados, 
lojas comerciais, até farmácias! …; oferecendo serviços e 
promoções! …
O telefone, que era aparelho utilíssimo, a ponto de não o 
podermos dispensar, passou a se “praga” que nos perse-
gue, como sombra.
Com o velho terrim-terrim, ou com música pop, não param 
de nos incomodar, na: sala de aula, no hospital, na reu-
nião familiar ou de negócios… até na igreja!
Quem parará  este desvario?

CRÔNICA

Quando o telefone toca
* Humberto Pinho da Silva

* Humberto Pinho da Silva tem sua morada em Porto - Portu-
gal e é colaborador permanente desta Gazeta de Notícias

A LEITURA

de jornais, livros e revistas nunca
será preterida ou inútil porque as
informações e o conhecimento

fazem parte da vida de todos nós

Imprensa Prefeitura de
Juazeiro do Norte
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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 PoesiaSobe          DesceA Bella da Semana

Biqueira faz melodia quando 
o pingo cai no chão

Beatriz Fida Olhos amendoados, sorriso en-
cantador, seios naturais e bumbum típico da mulher brasileira. 
Beatriz Fida, nossa nova modelo, é um charme! Espontânea e 
divertida, a estudante universitária viaja sempre que pode, cur-
te o verão na praia e adora sair com as amigas. No ensaio que 
fez para o Bella da Semana, ela aparece com lingerie branca, 
calcinha transparente e também sem nada sobre uma mesa de 
sinuca. Quer ver o que mais ela aprontou no site mais gostoso 
da internet?
Nascimento: 14 de fevereiro de 1996, em São Paulo (SP). Ci-
dade onde mora: Florianópolis (SC).
Medidas: Altura: 1,70 m. Quadril: 99 cm. Cintura: 63 cm.
Busto: 88 cm. Pés: 37.

MAIS FOTO NO SITE:
https://www.belladasemana.com.br/pt-br

Beatriz Fida

PEIXES - 20/02 - 20/03 
Dia dominado por sentimentos turbulentos e muita insegurança. 
Alterações conjunturais não vão beneficiá-lo.
AQUÁRIO - 21/01 - 19/02
Não dê opiniões ou tome decisões sem uma grande reflexão. 
Revela necessidade de ser ouvido, marque encontros ou reuniões. 
CAPRICÓRNIO - 22/12 - 20/01
Não fomente conflitos, apenas o tempo resolve alguns problemas. 
O trabalho desenvolve-se com lentidão nem sempre por sua culpa.
SAGITÁRIO - 22/11 - 21/12
Fale sobre sentimentos e propósitos. Boa capacidade de resolução 
de problemas, use trunfos em reserva.
ESCORPIÃO - 23/10 - 21/11
Dia de conquista , querer é poder. Atue à sua maneira tanto nas 
questões profissionais como nas económicas.
LIBRA - 23/09 - 22/10 
Viva uma relação de coração aberto. Manifeste opiniões e ideias , 
é um bom dia para conseguir retornos.
VIRGEM - 23/08 - 22/09 
Dia de tensões provocadas por comentários de terceiros. Modere 
o impulso para fazer despesas exageradas ou arriscar demais
LEÃO - 22/07 - 22/08
Deve tomar decisões e acabar com restrições à sua liberdade. Está 
com força suficiente para iniciar uma nova fase.
CANCER - 21/06 - 21/07
Dia feliz , uma relação tem confiança e afetos sólidos. Vai fazer 
um bom contacto ainda que num ambiente informal.
GÉMEOS - 21/05 - 20/06
Confie numa relação, retribua manifestações sentimentais. Deve 
separar a vida profissional dos interesses sentimentais.
TOURO - 21/04 - 20/05
Dia instável , não dê nada como certo. O dia é complicado com 
problemas e tarefas a caírem nos seus ombros.
ÁRIES - 21/03 - 20/04
Dia intranquilo, não deve adiar uma decisão . Consegue pôr cobro 
a alguma desordem e ter bons resultados.

HORÓSCOPO PORTUGUES

Mote de Dalinha Catunda
1
DALINHA CATUNDA
O dia acorda nublado,
Pro sertanejo, bonito!
As nuvens cumprem seu rito,
Na trama do desfiado.
Vejo o céu todo tomado,
E as bravatas do trovão.
Chuva cai molha o sertão
Findando nossa agonia.
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.
2
BASTINHA JOB
A chuva ao cair na terra
Levanta a nossa esperança
Seu ritmo é linda dança
Que enche o verde da Serra;
É a promessa que encerra
Um pedido, uma oração
O fim da grande aflição
Em feitio de poesia:
“BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO “
3
GEVANILDO ALMEIDA
Vejo essa coisa bonita,
Parece pano de véu,
Deus peneirando do céu,
Esta lindeza infinita,
De todas a favorita,
Vindo da imensidão,
Cada pingo uma emoção,
No telhado se aprecia,
BIQUEIRA FAZ MELODIA,
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.
4
ANTONIO CASSIANO
Ver-se o sorriso estampado
No rosto do sertanejo
Quando avista o lampejo
Do relâmpago no telhado
E o trovão com seu roncado
Nas quebradas do sertão
O suspiro de emoção
Parece uma sinfonia
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO
6
SILVANO LYRA
Produzir som ambiente
Um grande especialista
Exerce toda conquista
Sem nunca ser estridente
Respinga harmonicamente
Sonorizando na ação
Causa em nós bela impressão
Ser orquestra o que se ouvia
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.

7
TATÁ BRITO
Tem muita preparação
De nuvens todas escuras
Prevejo todas as curas
Das feridas sertanejas
Vendo todas as lampejas
Seguidas de um trovão
Preparo meu coração
Pra dançar de alegria
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.
8
SUELI DINIZ
A vida do nordestino
Depende dessa riqueza
É como ele põe na mesa
O de comer do menino
Ele espera no destino
E que venha a solução
É com amor no coração
Que espera essa alegria
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO
9
CHICO MULUNGU
Quando chove o marmeleiro
Da caatinga se renova,
Nova folhagem comprova
Que choveu, molhou o terrei-
ro,
Afinal chegou janeiro
Pra pensar-se em plantação,
Qualquer sereno é emoção
Na telha da moradia,
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.
10
JOSÉ PEREIRA
Nas noites de muita chuva
É bonito os coachares
De sapos, jias aos milhares
Acorda o povo que dorme
Numa poesia enorme
É riqueza no sertão
Para nós é solução
Não chega a ser demasia
BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO.
11
DIDEUS SALES
Um largo manto cinzento
Cobre o céu antes da chuva
Parece um véu de viúva
No rosto do firmamento.
O espaço em movimento
Exibe a transformação,
Ao estrondar o trovão
Núvem libera água fria:
“BIQUEIRA FAZ MELODIA
QUANDO O PINGO CAI NO 
CHÃO”.

Cuidamos de sua
contabilidade enquanto
você cuida dos
negócios

Rua Teotônio Vilela, 655

Bairro Zacarias Gonçalves

Crato Ceará

(88) 2156 0145
99615 9664

1. Precisa-se ou Precisam-se
Precisa-se de pessoas que lembrem: quando o “se” indica índice 
de indeterminação de sujeito, o verbo é sempre conjugado na 3ª 
pessoa do singular, nunca do plural.
Por isso, “precisam-se” está errado!
2. Anexo, Anexa ou Em anexo
A dúvida anexa é um dos erros anexos mais comuns.
“Anexo” é um adjetivo, tal como bonita. Assim, foto bonita, foto 
anexa, certo? Foto em bonita, foto em anexa? Não, não pode ser.
Então, “em anexo” está errado!
3. Você ou Voçê
Você tem que deixar de cometer este erro! O ç somente é usado 
antes das letras “a”, “o” e “u”, somente essas, nunca antes do “e” 
e do “i”.
Não esqueça, “voçê” não existe!
4. A você ou À você
A você que não quer errar mais, dedico este ponto. A crase só 
existe quando o artigo “a” se une à preposição “a”, o que não 
acontece neste caso.
A senhora, a vossa alteza, por exemplo, podem ser antecedidas 
por artigo “a”, mas “a você” não dá, não é? Então, esqueça a cra-
se! “À você” também não existe!
5. A ou Há
Daqui a pouco você não terá mais dúvidas, pois isto é muito fácil. 
Quando estiver falando do futuro deve usar “a”, mas se estiver 
falando do passado, você usa o “há”.
Há pouco eu disse que você não teria mais dúvidas, não disse?
6. Em vez de ou Ao invés de
“Em vez de” significa uma coisa no lugar de outra. “Ao invés de” 
tem o sentido de contrário.
Em vez de explicar, vamos ao exemplo, ao invés de deixar que as 
pessoas fiquem mais confusas.
7. Ao encontro de ou De encontro a
“Ao encontro de” tem o sentido de mesma direção. “De encontro 
a” significa direção contrária.
Espero que essa explicação vá ao encontro das suas expectativas. 
Se for de encontro, ficarei muito aborrecido!
8. Medeia ou Media
Se você quer dizer que algo está no meio ou que é intermediário, 
ou seja, que ele “medeia”, é assim que deve falar.
Isso porque a conjugação do verbo mediar é: eu medeio, tu me-
deias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam.
“Ele media” está errado!
9. Através de ou Por meio de
“Através de” carrega a ideia de atravessar. “Por meio de” indica o 
instrumento utilizado para determinado fim.
Através da janela posso ver o que o professor escreveu no quadro. 
É por meio dele que eu consigo aprender alguma coisa.
10. A princípio ou Em princípio
“A princípio” é usado para expressar tempo inicial. “Em princí-
pio” é sinônimo de “em tese”.
A princípio estavam confusos, mas em princípio todos parecem 
ter aprendido.
11. Senão ou Se não
“Senão” tem o mesmo sentido de “caso contrário”. “Se não” é 
uma expressão que impõe condição.
Se não aprender agora, ficarei desapontado. Senão podemos ten-
tar de outra forma.
12. Onde ou Aonde
“Onde” indica a localização de algo. “Aonde” tem o mesmo sen-
tido de “para onde”.
Onde estamos mesmo? No ponto n.º 12. E aonde vamos a seguir? 
Para o ponto n.º 13.

HUMOR
O marido portugues dá 10 calcinhas de presente a sua esposa no 
dia de seu aniversário, ao que ele pergunta.
- Dez calcinhas da mesma cor? As pessoas vão pensar que eu só 
tenho uma calcinha.
Ai o marido retruca.
- Que pessoas?

As seguidas homenagens 
através das Redes Sociais a 
Madre Carmelina Feitosa, to-
das elas cheias de ternura e 
muito amor.

Madre Feitosa, por toda sua 
vida, foi uma religiosa e edu-
cadora cheia de virtudes e bom 
coração. Foi um porto seguro 
para muita gente. Era de tama-
nha grandeza e imensurável 
generosidade que era chamada 
de uma santa viva. Em suas pa-
lavras: “ Meu filho eu não sou 
nenhuma santa.”

A euforia do prefeito mu-
nicipal do Crato José Ailton 
Brasil quando do anúncio da 
construção (reforma) do Posto 
de Saúde da Grota ou Centro 
de Especialidades do Crato -, 
que depois de pronto passaria 
a ser um posto de referências 
para a saúde do cratense.

Agora começaram as de-
cepções: > PARARAM AS 
OBRAS, mas pararam por  
que? O prazo para  conclusão 
seria 19/05/2020 - Não há mais 
tempo para isso.

Português em bons termos
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A Mae do Belo Amor
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e texto

do jornalista
Luiz José dos Santos

suas homilias que envolvem 
multidões em todo o Brasil, 
principalmente através da te-
levisão, igualmente ao Padre 
Vieira, que viu na imagem 
da Mãe do Belo Amor toda 
inspiração divina para fazer 
referencias a Mãe de Jesus. 
É tanto que está sempre 
enunciando  o nome “A Mãe 
do Belo Amor,” em suas apa-
rições na televisão, em alu-
são a Nossa Senhora.

Nossa Senhora A Mãe do 
Belo Amor do Crato é única 
no Brasil, por isso deveria 
ser mais divulgada pela sua 
história e milagares atribuí-
dos a Ela.

Nossa Senhora 
A Mãe do Belo 

Amor do Crato é 
única no Brasil, 
por isso deveria 

ser mais
divulgada 

pela sua história 
e milagares

atribuídos a Ela.
A igreja Católica que in-

siste na procura de novos 
nomes para beatificação e/ou 
santificação, deveria se vol-
tar para os valores celestiais 
como promover com mais 
determinação as histórias 
atribuidas a Nossa Senhora 
a exemplo da Mãe do Belo 
Amor com a beleza e sim-
plicidade de sua imagem que 
vem transcorrendo o tempo 
e chega há mais de trêss sé-
culos. Para se ter uma ideia 
do valor sagrado da Mãe do 
Belo Amor, o Padre Montei-
ro solitário em sua devoção 
vem arrebatendo multidões 
de fieis que todos os domin-
gos acorrem a Igreja para 
elevar seus pensamentos e 
exaltar Nossa Senhora pelo 
sublime e santificado nome 

Uma das mais 
aprofundadas pesquisas e 
estudos sobre uma ima-
gem de 40 centímetros 
esculpida em madeira em 
estilo barroco feito pelo 
escritor e padre Antônio 
Vieira - o varzealegren-
se -, relata que a estátua 
foi doada pelo sacerdote 
capuchinho Frei Carlos 
Maria de Ferrara um dos 
primeiros catequistas dos 
índios cariris e fundador 
da Vila Real do Crato, di-
zendo para os índios que 
a santa Nossa Senhora 
A Mãe do Belo Amor as 
protegeria de todos os 
males, inclusiva de uma 
provável inundação da 
região com o rompimen-
to da pedra que tampava 
a fonte da Batateira, a 
maior do Cariri, que se 
quebrada inundaria todo 
o vale matando seus ha-
bitantes. A advertência 
foi levada a sério e os ín-
dios passaram a ter todo 
o cuidado e maior devo-
ção com A Mãe do Belo 
Amor, nome dado pelo 
Franciscano a belíssima 
estátua. Posteriormente 
foi construído um nicho 
nas proximidades do rio 
que margeava a vila, lo-
cal onde hoje é a Praça da 
Sé, e sua veneração ficou 
como ritual diário dos ín-
dios. Posteriormente foi 
construída uma modesta 
capela no alto do morro 
e para lá, em procissão, 
foi levada a Mãe do Belo 
Amor  posta em um altar 
para ser bem resguarda-
da. No amanhecer do dia 
seguinte a imagem foi en-

contrada em seu nicho origi-
nal. Nova procissão levou de 
volta a imagem para o altar 
na nova capela. O fato acon-
teceu por três vezes. Os fiéis 
entenderam que a Mãe do 
Belo Amor queria ficar bem 
mais próximo da vila e uma 
capelo foi erguida no lugar 
onde hoje é a igreja matriz 
do Crato. O fato foi tema de 
muitas especulações, mas 
nunca se descobriu as causas 
das idas e vindas da estátua 
para o alto do morro.

A Mãe do Belo 
Amor as

protegeria de 
todos os males, 

inclusiva de
uma provável
inundação da
região com o 

rompimento da 
pedra que

tampava a fonte 
da Batateira.

E por muitos anos A Mãe 
do Belo Amor foi tida como 
uma espécie de padroeira da 
Vila Real do Crato, até que 
um dia um outro franciscano 
que chegou ao Crato deter-
minou que a Mãe do Belo 
Amor teria seu nome muda-
do para Nossa Senhora da 
Penha, levando em conta que 
a Santa preferiu permanecer 
em seu nicho original que foi 
feito sobre pedras. Com essa 
mudança foi trazida da Fran-
ça uma estátua maior e que 
ainda hoje continua como 
Padroeira do município do 
Crato. A estátua original, 
que supõe-se tenha 300 anos 
continua como relíquia em 
um destacado altar na Igreja 
Matriz do Crato.

No final do século passa-
do, o então bispo da Diocese 

do Crato, memorável Dom 
Newton Holanda Gurgel 
construiu, em um alto, pon-
to estratégico, nas cercania 
do Crato, uma igreja em que 
de seu patamar descortinasse 
uma visão ampla de todo o 
vale, para Nossa Senhora A 
Mãe do Belo Amor, que hoje 
é administrada pelo padre  
Monteiro com homilias e 
orações que vêm envolvendo 
multidões louvando a Mãe 
da Belo Amor.

Aos poucos, por deter-
minação própria, força de 
vontade do Padre Monteiro 
a história da Mãe do Belo 
Amor vem sendo resgatada e 
dando origem a uma peregri-
nação religiosa envolvendo 
fiéis de todos os lugares da 
região e estado vizinhos.

Tempos passados esta 
Gazeta de Notícias impri-
miu mil pôsteres tamanhos 
30cm x 40cm de uma ótima 
fotografia tirada pelo jorna-
lista Luiz José dos Santos da 
Mãe do Belo Amor para dis-
tribuição gratuita junto com 
seus exemplares, que foi tido 
com sucesso. Uma delas foi 
entregue a Padre padre Rob-
son de Oliveira da reitoria do 
Santuário Basílica do Divino 
Pai Eterno, em Trindade, Re-
gião Metropolitana de Goiâ-
nia, na oportunidade em que 
ele visitou a cidade de Crato.

A Mãe do Belo 
Amor, que hoje 
é administrada 

pelo padre  Mon-
teiro com homi-

lias e orações 
que vêm envol-
vendo multidões 
louvando a Mãe 
da Belo Amor.

O Padre Robson detentor 
de aptidões vocacionais com 

de A Mãe do Belo Amor.
Em acolhimento a essa 

correria e devoção dos re-
ligiosos o Padre Monteiro 
vem aos poucos concluin-
do a construção da Igreja e 
melhorando os espaços para 
uma boa recepção e confor-
to de todos. Do patamar é 
possível avistar e divisar as 
cidade de Juazeiro do Norte,  
Barbalha e grande parte do 
vale. 

 Não há na cidade de 
Crato, nem em seus distri-
tos, uma escola, rua, praça, 
alameda, viela ou beco com 
nomes alusivos A Mãe do 
Belo Amor nem ao fundador 
do Crato Frei Carlos Maria 
de Ferrara. Uma lembrança 
implorífica para os políticos 
que sempre visam resultados 
eleitoreiros.

Trezentos anos se passa-
ram e com eles se foram o 
reconhecimento, as lembran-
ças e a gratidão de um povo 

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

que sempre almeja aufe-
rir vantagens.

“Frei Carlos Maria de 
Ferrara em sua primeira 
visita à região em 1704 
legará aos índios uma 
imagem que denominou 
de A Mãe do Belo Amor 
para que ela as proteges-
se das fatalidades, como 
já foi dito, “a Pedra da 
Bateira” que sustentava 
as vertentes d’água que 
brotava das entranhas 
da Chapada do Araripe, 
e que se viesse a rolar e 
e, com um trubilhão de 
águas revoltas destruin-
do todo o vale e afoga-
ria seus habitantes” ipsis 
litteris do livro “Nossa 
Senhora A Mãe do Belo 
Amor.”

Que o povo do Crato 
saia da inércia e recrudeça 
suas devoções às divinda-
des, principalmente as de-
voções à Mãe de Jesus.

Personalidades da História do Cariri

Imagem barroca em madeira esculpida em 1704

A Primeira Padroeira do Crato


