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A diferença está na QUALIDADE

Governador se reune com prefeitos e reforça importância 
da atenção primária no combate a pandemia da Covid-19

O decreto dispõe sobre au-
torização Legislativa para de-
volução de recursos do duodé-
cimo ao Executivo Municipal 
na ordem de R$ 2.200.00,00 
(dois milhões e duzentos mil 
reais).

O vereador Darlan Lobo, 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Juazeiro do Norte, as-
sinou Decreto Legislativo de 
número 001/2020, nessa terça-
-feira (26), que dispõe sobre au-
torização Legislativa para devo-
lução de recursosdo duodécimo 
ao Executivo Municipal na 
ordem de R$ 2.200.00,00 (dois 
milhões e duzentos mil reais).

Os valores serão dividi-

Darlan Lobo decreta a devolução de R$ 2,2 
milhões para combate a pandemia em Juazeiro

dos em cinco parcelas, sendo 
a primeira de R$1.400.00,00 
(um milhão e quatrocentos mil 
reais) até o dia 30 de maio de 
2020 e as demais parcelas no 
valor de R$200.00,00 (duzen-
tos mil reais) nos dias 28 dos 
meses posteriores, encerrado 
no mês de setembro.

Para isso, o presidente do 
Executivo Municipal, deve 
encaminha à mesa da Câmara 
relatórios pertinentes ao pla-
no de aplicação dos recursos 
destinados ao enfrentamento 
da pandemia da Covid-19. O 
decreto entra em vigor na tar-
de dessa terça, após assinatura 
da Mesa Diretora.<<DECRETO assinado pelo presidente da Câmara Darlan Lobo

FOTO: DO SITE NEWS CARIRI

O governador Camilo San-
tana se reuniu nesta sexta-feira 
(22) com 120 prefeitos cearen-
ses para alinhar as ações de 
combate ao conoravírus/Co-
vid-19 em todo o estado. Du-
rante o encontro virtual, que 
contou com a presença do se-
cretário da Saúde, dr. Cabeto, 
e do superintendente da Escola 
de Saúde Pública (ESP), Mar-
celo Alcântara, o governador 
apresentou os índices da pan-
demia em todas as regiões e 
reforçou a importância do iso-
lamento social e da utilização 
da atenção básica da saúde no 
enfrentamento à pandemia.

“Precisamos intensificar a 
identificação na busca ativa, 
dos grupos de risco, com a vi-
sita de agentes comunitários. 
Página 03

Projeto São José estuda impacto 
da pandemia do Covid-19 nas 
associações e cooperativas

Infectologista da Faculdade 
Estácio destaca cuidados e ações 
para enfrentar Covid-19 no Cariri

2.3 milhões de clientes pediram 
suspensão do pagamento do 
financiamento da casa própria

Inadimplência e desinteresse 
epidemicos ameaçam limpeza 
urbana das cidades brasileiras

Ainda nesta semana, a Se-
cretaria do Desenvolvimento 
Agrário conclui pesquisa vir-
tual que avalia os impactos da 

Covid-19 em 267 associações 
e cooperativas atendidas com 
projetos de inclusão produtiva 
pelo São José (PSJ). Pág 03

O professor da Faculdade 
Estácio de Juazeiro do Norte e 
infectologista, Pablo Pitta, tem 
realizado nos últimos meses 

cursos relacionados ao trans-
missor da Covid-19, que vem 
se propaganda rapidamente 
pelo mundo inteiro. Pág 06

A Caixa Econômica infor-
mou que 2,3 milhões de clien-
tes haviam pedido a suspensão 
temporária do pagamento do 

financiamento da casa própria.
Esse prazo foi estendido 

para o total de 120 dias para as 
solicitaões. Detalhes Pág 06

Em junho de 1989, foi 
sancionada a Lei Nº 7.783, 
que dispunha sobre a essen-
cialidade de várias ativida-

des, inclusive a “captação e 
tratamento de esgoto e lixo”.

Nada alterou essa norma 
até a presente data. Pág 03

LEIAS MAIS OS ARTIGOS E OPINIÕES
Tempos difíceis -Editorial - 
Texto de Luiz Gonzaga Pereira 
presidente da CNI.

No tempo da pandemia por 
Humberto Pinho da Silva acer-
ca do “Fique em Casa.”

CUIDE-SE  que a Covid-19 é mais séria do que pensamos.  Lave 
às mãos, Use máscara e Fique em Casa
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EDITORIAL

No tempo da Pandemia Os anjos de 
Deus estão

de volta

Pagamento de insalubridade para quem
atua contra a Covid-19

PARA SE LIVRAR
da COVID 19

Use Máscara, Lave às 
Mãos e Fique em Casa.

Nesta época de quarentena, assis-
ti, pela rádio, à transmissão de ceri-
mónia religiosa: missa.

O sacerdote, na homilia, após 
explicar o Evangelho, acrescentou: 
“Ter que ficar retido em casa, nesta 
época de quarentena, apesar dos in-
convenientes, tem a vantagem de co-
nhecer quem são os nossos amigos.”

E concluiu, esclarecendo o que 
acabara de asseverar:

- “Apesar da maioria passar ho-
ras de grande aborrecimento, e de-
sesperante ócio, “continuam” a não 
ter tempo, a não se lembrar de tele-
fonar a familiares e amigos! …”

Em conversa telefónica com ve-
lho companheiro, este, num desaba-
fo, declarou-me:

“Passo semanas sem saber notí-
cias dos amigos!…”

- “O curioso – disse-me, – é que 
quando lhes ligo, todos me dizem: 
“Estava agora mesmo a pensar em  
telefonar-te! …”

Lembrava na interessante práti-

ca, o sacerdote, que era obra de cari-
dade, nestes dias tristes e sombrios, 
telefonar aos amigos, para não se 
sentirem abandonados.

Tão habituado estou, a não re-
ceber essas atenções, que já não re-
paro quando não me telefonam ou 
respondem prontamente a cartas e 
emails.

Não têm tempo…Só encontram 
minutinho para me ligarem, se ne-
cessitam de favorzinho… Rima e é 
verdade.

Nesta época de tecnologia, que 
dispomos meios simples e rápidos 
de comunicar, parece, que cada vez 
mais, nos isolamos.

É egoísmo, desinteresse, ou in-
diferença? Para além do formalis-
mo: Como está?; Bom dia!; Passe 
bem; quem se preocupa, quem se 
importa, realmente, se os outros, se 
encontram bem ou mal? Se eu e os 
meus, estamos bem: temos a dispen-
sa cheia, dinheiro no banco e saúde, 
que importa os demais?! …

Senadores propõem pagamento 
de insalubridade para os profissio-
nais de saúde que atuam  contra a 
COVID-19. Propostas neste sentido 
são dos senadores Romário (Pode-
mos-RJ) e Rose de Freitas (Pode-
mos-ES). 

A propósito, não se tem notícia de 
iniciativa semelhante em outros paí-
ses onde o coronavírus também está  
fazendo estragos. São as jabuticabas 
que só existem aqui.

Os políticos são muito hábeis 
em momentos de comoção social de 
aproveitar a situação para obter algu-
ma vantagem. Até da Covid-19 que-
rem fazer vitrine política para obter 
votos dos profissionais de saúde.

Todos os profissionais de saú-
de,  quando abraçaram a profissão,  
sabiam do risco que correriam no 
exercício diário de suas atividades. 
Assim, a possibilidade de se conta-
giarem com alguma doença é perfei-
tamente plausível.

Respeita-se essa nobre profissão, 
mormente nesta fase delicada pela 
qual os  agentes de saúde tentam se 
superar para salvar vidas. Mas não 
podem agora políticos - a pretexto de 

fazer um  agrado à classe de saúde  
-  elegerem a Covid-19 como doença 
sujeita à adicional de insalubridade.

A legislação nacional já prevê 
quais as atividades laborais estão su-
jeitas ao adicional de remuneração. 
Neste sentido, o Art. 7º, inciso XXIII 
da Constituição Federal contempla 
as atividades penosas, insalubres ou  
perigosas.

Que os denodados profissionais 
de saúde, nesta fase da Covid-19, 
merecem todo o nosso respeito, é 
indiscutível. Mas é preciso que a 
legislação seja reformada para con-
templar a insalubridade dos serviços 
relacionados ao coronavírus.

Os profissionais de saúde  ao meu 
sentir  não querem reparos financei-
ros a título de insalubridade apenas 
por estarem atuando contra o coro-
navírus.  Os profissionais de saúde, 
principalmente da rede pública, que-
rem é o reconhecimento da classe 
através de remuneração salarial dig-
na e ter condições de  trabalhar em 
ambientes devidamente providos de 
toda a infraestrutura necessária para 
desempenhar a contento as suas ati-
vidades.

Vestem branco, iguaizinhos 
aos anjos que a gente imaginava 
nos tempos da primeira euca-
ristia. Aprendi que eram eles os 
mensageiros de Deus. Anuncia-
ram a Maria que ela seria a mãe 
de Jesus, o Salvador. Desceram 
à terra sempre em missões espe-
ciais, quando convinha a Deus. 
Sua figura está ligada à proteção 
das criaturas e às boas ações.

As versões modernas dos an-
jos do Altíssimo são vistas diaria-
mente. São profissionais da saú-
de a entrarem e saírem das UBS, 
hospitais ou clínicas especializa-
das, ofegantes e angustiados em 
busca de salvar pessoas e de 
restabelecer vidas. Um exemplo 
de vocação e altruísmo, sem o 
que estaríamos todos perdidos.

Debruçados sobre leitos le-
tais, médicos, e enfermeiros (de 
todos os gêneros), apoiados nos 
demais artífices da área, procu-
ram se multiplicar para sustar a 
ação perniciosa de um bichinho 
invisível que tem desafiado a 
medicina e a própria ciência.

Não é necessário afirmar. 
que, no afã de cumprirem um 
juramento, são muitos os anjos 
que se contaminam e morrem. 
É sublime morrer pelo próximo. 
Morrer assim é um ato de bravu-
ra próprio da grandeza espiritual 
de quem cumpre uma missão 
divina.

Merecem, por isto, quantos 
galardões esses legítimos heróis 
de guerra? Na terra, uma comen-
da de eterno reconhecimento e 
no Céu, a glória de ter cumprido 
um mandado do próprio Deus.

Assim caminha a humani-
dade. Ou fugindo com medo de 
contaminação ou totalmente per-
turbada em meio a tantas notí-
cias falsas, Nesta hora também 
aparecem os anjos do mal. Uns 
aproveitando o pânico para dis-
seminarem o horror e outros em 
busca de dividendos para proje-
tos pessoais e mesquinhos.

Até agora ninguém foi capaz 
de revelar o segredo da cura. 
Ninguém se arrisca a prever o 
fim da pandemia e ainda não há 
cálculos concretos que possam 
determinar os astronômicos cus-
tos da mesma. Sabe-se apenas 
que o quadro é dantesco e que o 
mundo está encolhendo.

Resta-nos, por fim, elevar 
o nosso coração para o alto e 
agradecer a Deus pelos anjos 
que cuidam de nós.

NÃO SE DESCUIDE
a COVID-19

te pega no menor DESCUIDO.
Use máscara, lave às mãos e 

fique em casa.

Estamos vivenciando tempos 
difíceis no mundo, com certeza 
uma fase que ficará registrada na 
história.

Temíamos a iminência de uma 
3ª guerra mundial, felizmente não 
presenciamos esse fato, mas a atu-
al crise tem gerado impactos so-
ciais e econômicos, como óbito de 
milhares de pessoas, fechamento 
de empresas, desemprego etc.

Como gostaríamos que tudo 
isso passasse rapidamente, que 
amanhã ao acordarmos tudo esti-
vesse ao normal, mas a verdade é: 
não sabemos quanto tempo dura-
rá e nossa vida nunca mais será a 
mesma.

Um vírus nos impôs a neces-
sidade de distanciamento e iso-
lamento, nos privando de ir e vir, 
compromissos cancelados, convi-
vências restritas, novos hábitos de 
consumo, de trabalho, de preven-
ção, saúde, segurança e até de rela-
cionamento.

Tudo isso nos faz refletir sobre 
adequações para enfrentarmos essa 
fase, que não distingue barreiras 
geográficas, poder aquisitivo, re-
ligião, sexo ou idade, pois todos 
estamos susceptíveis.

Como sentimos falta do conví-
vio social, com amigos, parentes e 
até mesmo a oportunidade de po-
dermos sair, dar uma volta no par-
que, na igreja ou em um centro de 
compras.

O momento não deve ser poli-
tizado e marcado por vaidades. O 
coronavírus é uma realidade e pre-
cisa ser encarado de frente, com 
seriedade e medidas emergenciais 
para que seus impactos sejam su-
perados. É preciso equilíbrio e sen-
so de urgência.

É necessário se atentar às de-
mandas das empresas e organiza-
ções que precisam de apoio para 
produzir, se sustentar e manter 

empregos. O governo federal tem 
tomado medidas no sentido de des-
burocratizar e fomentar recursos 
para manter a economia. O Con-
gresso Nacional tem um papel fun-
damental nesse processo de pautar 
e aprovar leis, sendo fundamental 
o diálogo e o sentimento de união 
em prol do Brasil.

Tempos de crises geram refle-
xões e oportunidades de melhorias. 
O que vínhamos fazendo até aqui 
que deixamos de fazer ou estamos 
fazendo diferente? A inovação e as 
mudanças se tornam cada vez mais 
essenciais para as pessoas e as or-
ganizações. Todos nós tivemos que 
aprender ou fazer algo novo nesse 
período.

Com certeza tudo isso passará, 
não há crise que dure eternamente. 
Precisamos fazer nossa parte, mu-
darmos hábitos, renunciarmos cer-
tos desejos, além da necessidade 
de controle emocional, resiliência, 
responsabilidade conosco e com o 
próximo.

Sobre união de valores e propó-
sitos, é interessante percebermos 
como a fé e a ciência estão mais 
próximas, todos no desejo que 
tudo isso se resolva o mais breve 
possível.

Esse deve ser nosso pensa-
mento, no sentido de somarmos 
esforços, cada um fazendo a sua 
parte, independente de ideologia, 
religião, formação ou poder aqui-
sitivo.

Nosso desejo é que Deus ilumi-
ne nossas autoridades, pesquisa-
dores e a sociedade como um todo 
para que tenhamos equilíbrio, to-
memos as melhores decisões para 
minimizar os impactos da crise e 
possamos vivenciar uma nova fase 
de vida, tendo segurança, saúde 
e a tranquilidade para sairmos e 
produzirmos, afinal, o mundo não 
pode parar. 

Tempos difíceis
 Texto de:Paulo Afonso Ferreira que é

vice-presidente executivo 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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Ainda nesta semana, a Se-
cretaria do Desenvolvimento 
Agrário conclui pesquisa vir-
tual que avalia os impactos da 
Covid-19 em 267 associações 
e cooperativas atendidas com 
projetos de inclusão produtiva 
pelo São José (PSJ). O ques-
tionário aplicado por What-
sapp já dispõe de 223 formu-
lários preenchidos e avalia 
também as medidas adotadas 
pelos produtores rurais para 
barrar a propagação da pan-
demia e o impacto do projeto 
na vida de 8.853 agricultores 
familiares.

Até o momento, 158 ho-
mens e 55 mulheres em 93 

municípios cearenses respon-
deram o questionário. Além 
de confirmar se a comunidade 
rural teve, ou não, registro de 
contaminação pelo corona-
vírus confirmado, são inves-
tigados os principais canais 
de informação e eventuais 
cadastros para receber o Au-
xílio Emergencial do governo 
federal. Por último, são ava-
liados os impactos na produ-
ção e na comercialização dos 
produtos agrícolas e na renda 
familiar.

“Esse questionário per-
mite que a Secretaria tome 
conhecimento da realidade 
dessas comunidades e pos-
sa pensar políticas públicas 
para melhorar o desempenho 
das atividades produtivas. O 
objetivo também é identificar 
boas práticas e experiências 
que fizeram com que grupos, 

Projeto São José estuda impacto da pandemia 
do Covid-19 nas associações e cooperativas

mesmo diante do cenário pes-
simista, conseguissem inovar 
e encontrar alternativas de 
comércio eletrônico, parceria 

e cooperação para superar a 
pandemia”, pontua Lafaete 
Almeida, coordenador do Pro-
jeto São José.

<< AVALIAÇÃO e os impactos na produção e na comercialização 
dos produtos agrícolas e na renda familiar.

Imprensa da SDA - Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário

do Governo do Ceará

Camilo Santana participou 
de encontro virtual com 120 
gestores municipais e ressaltou 
a importância das medidas de 
isolamento social

O governador Camilo San-
tana se reuniu nesta sexta-feira 
(22) com 120 prefeitos cea-
renses para alinhar as ações 
de combate ao conoravírus 
em todo o estado. Durante o 
encontro virtual, que contou 
com a presença do secretá-
rio da Saúde, dr. Cabeto, e do 
superintendente da Escola de 
Saúde Pública (ESP), Marcelo 
Alcântara, o governador apre-
sentou os índices da pandemia 
em todas as regiões e reforçou 
a importância do isolamento 
social e da utilização da aten-
ção básica da saúde no enfren-
tamento à pandemia.

“Tivemos uma medida im-
portante que foi implementada 
como protocolo novo, que é o 
trabalho da atenção primária. 
Muitos municípios estão fa-
zendo, mas precisamos inten-
sificar, que é a identificação 
da busca ativa, dos grupos de 
risco, com a visita de agentes 
comunitários. Importante que 
os municípios implementem 
o protocolo orientado pela 
Secretaria da Saúde. Isso vai 
nos permitir uma segurança 
importante para evitar o agra-
vamento dos casos e evitar que 
o paciente precise de um leito 
hospitalar de enfermaria ou de 
UTI”, citou Camilo Santana.

O governador comentou, 
ainda, sobre a importância do 
isolamento social e das medi-
das mais restritivas para os mu-
nicípios com maior incidência 
de casos. “A Sesa elaborou re-
comendações, definiu critérios 

e já está conversando com os 
prefeitos para que aqueles mu-
nicípios que tenham uma inci-
dência muito alta façam algu-
mas medidas mais restritivas. 
Coloco o Estado para apoiar 
essas medidas no que for ne-
cessário. Também estamos re-
comendando aos municípios 
que têm pequena incidência ou 
ainda não tenham casos confir-
mados, que façam o controle 
com barreiras sanitárias nas 
entradas e saídas das cidades”, 
disse Camilo.

O prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio, falou aos 
gestores sobre a experiência 
da capital com relação às me-
didas de distanciamento social. 
“Quanto maior o isolamento 
social na cidade, menor é a 
ocorrência de novos casos. Os 
bairros que não aderiram aqui 
tiveram maior incidência. Isso 
prova que o isolamento social 
é o melhor caminho para re-
duzirmos a incidência de ca-
sos confirmados e de óbitos”, 
reforçou o prefeito da capital 
cearense.

Durante a reunião, o pre-
sidente da Aprece e prefeito 
do Cedro, Nilson Diniz, falou 

sobre a preocupação com o 
aumento de casos confirma-
dos no interior do Ceará. “Nós 
temos 16 municípios que já 
têm uma taxa de incidência 
maior que a do estado. Essa 
preocupação é pertinente por-
que no interior nós sabemos a 
dificuldade que cada um tem. 
Existem dois caminhos para 
tratar esse assunto: aumentan-
do o isolamento social e forta-
lecendo essa parte da atenção 
básica. A grande maioria dos 
municípios pode realizar isso 
de maneira mais energética”, 
citou Nilson Diniz.

UTIs
O governador Camilo San-

tana apresentou aos prefei-
tos as principais ações que o 
Governo do Estado tem feito 
para o enfrentamento da pan-
demia, entre elas o aumento de 
leitos de enfermaria e de UTI 
em várias cidades cearenses. 
“Já foram 2139 leitos criados 
exclusivos para a Covid-19 e, 
mesmo assim, há um percen-
tual de ocupação chegando ao 
limite do sistema de saúde. 
Abrimos leitos de UTI em Ita-
pipoca, Crateús, Canindé, am-

pliação dos hospitais regionais 
do Sertão Central, Região Nor-
te, Cariri, entre outros. Esses 
200 respiradores que chegaram 
recentemente vão nos permitir 
ampliar ainda mais os leitos de 
UTI”, disse o governador.

O secretário da Saúde do 
Estado, Dr. Cabeto, ressaltou 
a importância da parceria com 
os prefeitos nesse momento 
de crise. “Esse é um momento 
oportuno para a gente apresen-
tar a realidade em que nós es-
tamos. Quero agradecer o em-
penho de vocês. Nós também 
estamos em aperfeiçoamento 
contínuo das ações. À medida 
que essa pandemia progride 
a gente vai aperfeiçoando e 
entendendo as ações que têm 
mais eficiência. Esse é o mo-
mento que a pandemia sai mais 
de Fortaleza e progride para as 
áreas vizinhas e alguns muni-
cípios”, afirmou o gestor da 
Saúde.

Ao final da reunião, que 
durou cerca de duas horas, o 
governador Camilo Santana 
sugeriu a realização de reuni-
ões regionais com os prefeitos 
para avaliar a situação e a im-
plementação de novas medidas

Governador se reúne com prefeitos e reforça importância 
da atenção primária no combate a pandemia do Covid-19

Ascom Casa Civil - 
Governo do Estado do Ceará

Fotos: Jose Wagner

<< ISOLAMENTO  o governador Camilo Santana participou de encontro virtual com 120 gestores munici-
pais e ressaltou a importância das medidas de isolamento social

Em 28 de junho de 1989, foi sancionada pelo então presidente 
José Sarney, a Lei Nº 7.783, que dispunha, dentre outros temas, 
sobre a essencialidade de várias atividades. Está no artigo 10, 
inciso VI, a “captação e tratamento de esgoto e lixo”.
Nada alterou essa norma até a presente data, nem mesmo o 
recente decreto do Executivo Federal que, em tempos de pande-
mia, estabeleceu uma relação de atividades essenciais. Nem po-
deria, porque decretos não podem mudar leis. Ademais, porque 
o governo, ao corrigir seu primeiro decreto que tratava dos servi-
ços prestados pelo setor de limpeza urbana, coleta e destinação 
do lixo e tratamento de resíduos e efluentes, quis apenas atender 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), que fixara competências so-
bre o trabalho de determinados setores no âmbito da Federação.
Entendidas tais premissas, é importante compreender o que 
vem ocorrendo com a gestão de resíduos sólidos no Brasil, es-
pecialmente neste momento de dificuldades provocadas pela 
Covid-19. Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empre-
sas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), que tem entre 
seus associados majoritariamente companhias de coleta do lixo, 
a inadimplência hoje das prefeituras perante nosso setor é da 
ordem de 18 bilhões de reais, número que vem se acumulando 
com o passar do tempo.
Gravíssima é a sinalização de várias prefeituras, que já infor-
maram - como de fato está acontecendo - que não têm recursos 
para fazer face aos pagamentos da coleta, transporte, tratamento 
e destinação dos resíduos urbanos que a população gera. Mais 
preocupante é que as entidades representativas do setor, como 
a própria Abrelpe, Abetre, ABLP e Selur, têm procurado as auto-
ridades, desde o início de março, e a elas transmitido, por vídeos 
e ofícios, sua enorme apreensão, porque o sistema não pode 
parar, como de fato ainda não ocorreu. Afinal, estamos falando 
de serviços essenciais e agora ainda mais decisivos para evitar 
que o novo coronavírus propague-se de modo mais acentuado. 
Lixo nas ruas é mais um fator de extremo risco.
Bem, as companhias continuam trabalhando, oferecendo a me-
lhor qualidade e colocando nas ruas do País cerca de 348 mil 
trabalhadores, com toda a segurança e cuidados especiais com 
os recursos humanos. É um trabalho fundamental no combate à 
pandemia!
Nesse contexto, o setor nada reivindica de extraordinário. Ne-
cessita apenas e tão somente que seu trabalho seja pontualmen-
te pago, pois é impossível, para quem tem um crédito de R$ 
18 bilhões, continuar a trabalhar sem receber. Pedimos às au-
toridades estaduais e federais que, neste momento, ajudem as 
prefeituras a nos pagar. Não adianta o pacote de socorro aprova-
do pelo Congresso Nacional, porque ele não carimba o dinheiro 
e, lamentavelmente, todos sabemos, a limpeza pública não tem 
sido eleita prioridade dos senhores prefeitos. A prova está no 
elevado valor da inadimplência.
O segmento não quer medir força com ninguém. Deseja sim-
plesmente manter os serviços que presta com qualidade e se-
gurança. Para isso, é imprescindível a remuneração conforme 
os contratos em vigor. Nada mais, nada menos. Não queremos 
favores, mas apenas o respeito aos contratos e, principalmente, 
à sociedade, que não pode ficar sem a limpeza urbana.
Não podemos admitir que se repitam no Brasil, especialmente 
neste momento difícil de pandemia, as cenas lamentáveis por 
que passou recentemente, por exemplo, a cidade italiana de Ná-
poles, onde os resíduos ficaram quase 30 dias nas ruas. Uma 
parada geral no sistema é tudo que não podemos imaginar, mas 
as autoridades precisam sensibilizar-se e se conscientizarem de 
que, sem dinheiro, o sistema está fadado ao desaparecimento, 
pois não é possível manter salários, frotas de caminhões rodan-
do, unidades de tratamento e aterros sanitários operando sem 
recursos para pagar tudo isso e até mesmo combustível.
A situação é grave e exige muita atenção e responsabilidade por 
parte das autoridades!

Inadimplência epidêmica 
ameaça limpeza urbana

Luiz Gonzaga Alves Pereira 
é o presidente da Associação 

Brasileira de Empresas de 
Tratamento de Resíduos e 

Efluentes (Abetre), entidade 
signatária do Pacto Setorial de 

Integridade no setor de Limpeza 
Urbana, Resíduos e Efluentes.

Ambiente limpo não é o que mais se 
limpa e sim o que menos se suja. ...
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O coronavírus tem causado perdas no mundo 

inteiro. Aqui no Ceará, já são muitas vidas 

perdidas, cada uma delas com uma história 

interrompida. As consequências atingem toda

a sociedade e precisam ser combatidas por 

todos. A prioridade do Governo do Ceará é 

salvar vidas. Todos os esforços estão sendo 

feitos para isso, com a ampliação de leitos 

hospitalares e de UTIs, além da compra de 

respiradores e equipamentos de proteção 

individual, e o apoio aos profissionais de saúde. 

Você também precisa ajudar a salvar vidas, 

respeitando o isolamento social, para reduzir

o contágio do coronavírus.

Estamos
cuidando
da saúde
do Ceará.
Respeite o
isolamento
social.
Cuide-se. Foram comprados respiradores, equipamentos de proteção 

individual e testes rápidos para identificar o coronavírus. 

Dois aviões já vieram da China,

TRAZENDO 193 TONELADAS
DE EQUIPAMENTOS.

foram implantados, anexos ao Hospital Regional de Sobral, 

Hospital Geral de Fortaleza, Hospital São José, Hospital do 

Coração e Hospital Geral César Cals, em Fortaleza. Outros estão 

sendo feitos, um anexo ao Hospital Regional do Sertão Central, 

em Quixeramobim, e outros em Caucaia e Maracanaú.

5 HOSPITAIS DE CAMPANHA

/governodoceara

www.ceara.gov.br

Unidades de UTI são fundamentais na luta 

contra o coronavírus. Já foram criados mais de 

500 novos leitos de UTIs, na capital e no interior, 

e esse número continua crescendo.

CUIDAR DA SAÚDE
PARA SALVAR VIDAS.

MAIS DE 500 NOVOS LEITOS 
DE UTI EM TODO O ESTADO

para atender somente pacientes com o coronavírus: 

o Hospital Leonardo da Vinci, que foi requisitado, e o 

Hospital Batista, que foi contratado.

2 HOSPITAIS PARTICULARES
ESTÃO SENDO USADOS
PELO GOVERNO,

Fortaleza

CaucaiaTianguá

Sobral
Maracanaú

Itapipoca

Brejo Santo

Barbalha

Brejo Santo

Juazeiro
do Norte

Limoeiro
do NorteCrateús

Iguatu

Icó

Quixeramobim

Tauá

0800 275 1475TeleSaúde:85 8439.0647WhatsApp:

Juntos, podemos cuidar melhor do nosso Estado.
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CRÔNICA

Estão voltando as flores
Tibúrcio Bezerra de Morais

Há uma marcha-rancho de antigos carnavais, bonita por sinal, 
que invoca o tema. Olhando o campo, nossos olhos deparam-se 
com um espetáculo singelo, porém, majestoso. São as flores de 
maio. Aparecem na terra em semelhante abundância com que, no 
céu, aparecem as estrelas.

Não estou falando das flores que cultivamos em canteiros e 
jarros enriquecidos de adubos e substratos variados. Mas da-
quelas que afloram no mato, reproduzindo o milagre da vida e 
os mistérios que a mãe natureza não revela. São pequenas ou 
grandes, vestem as mais diversas cores e exalam flagrâncias que 
nos levam ao infinito.

As flores silvestres, além do seu encantamento natural, são 
o atrativo de abelhas e pássaros que utilizam-nas como estágio 
importante na tarefa de polinização, produção de mel e renovação 
da flora. A palavra mel tem um sentido mágico. Não a pronuncia-
mos sem pensar em algo doce e agradável.

Em sentido amplo, a flor significa beleza, doçura e mistério. 
Assim, associa-se à grandeza da obra de Deus

Atualmente, enquanto a cidade encolhe e se afoga no trauma 
da COVID-19, o campo se desmancha em sorriso, inebriado pelo 
perfume das suas flores, que rastejam pelo chão ou escalam cer-
cas e árvores, fazendo do cenário uma aquarela de muita vida.

Nestes tempos de quarentena, quando a vida na cidade torna-
-se um exercício forçado de isolamento e solidão, nada melhor do 
que um reencontro com o campo, onde os espaços se abrem e 
desfruta-se de liberdade em seu estado puro.

No sítio o abraço é livre. Abraçamos a serra, as árvores, o ar 
puro, o céu e as lembranças das coisas do passado. O tempo nos 
deixou vivas as flores que, anualmente, voltam nesta estação, 
para deleitarem o nosso espírito curioso e renovarem em nós a 
esperança de dias melhores.

Tivesses tu nascido uma flor
Serias, sim, como as flores do campo.
Tivesses tu nascido uma flor
Os jardins seriam mais belos!

Como uma canção de amor, pelo ar, a fluir,
a Alegria não teria sorriso tão lindo assim:
o sorriso mais simples
e o mais encantador!

Tivesses tu nascido uma flor
- não é nenhum exagero -
Tivesses tu nascido uma flor
o mundo teria muito mais cores!

Por que tudo em você inspira poesia
e a própria Poesia se inspiraria em você
E a vida inteira seria o mais doce sonho
se tivesses tu nascido uma flor...

Tivesses tu nascido uma flor
Serias tu o próprio Encanto
Serias mais que tudo que há de belo...
Por que, minha querida, tudo em você é incrível!

Tivesses tu nascido uma flor
serias, sim, como as flores do campo:
As mais humildes,
as mais inebriantes,
e as mais belas!
- E serias, ainda, a flor mais linda do mundo!

Augusto Branco

Augusto Branco nasceu emPorto Velho e 23 de maio de 
1980, nome artístico de Nazareno Vieira de Souza que é 
um poeta e escritor brasileiro. Escreveu seus primeiros 
versos ainda na infância entre os 7 e 8 anos.

O professor da Estácio de 
Juazeiro do Norte e infectolo-
gista, Pablo Pitta, tem realiza-
do nos últimos meses cursos 
e capacitações relacionados 
ao Coronavírus, transmissor 
da Covid-19. A doença vem 
se comportando de uma for-
ma muito singular no mundo 
inteiro, com uma facilidade 
de transmissão muito grande. 
Nesse momento, vários estu-
dos estão sendo feitos relacio-
nados à transmissão, mas não 
há nenhum medicamento que 
seja comprovadamente eficaz. 
Pablo Pitta destaca as ações 
que a Estácio vem desenvol-
vendo de orientação à socie-
dade do Cariri, além dos estu-
dantes, professores e médicos 
sobre a doença.

 Segundo o médico, os pro-
fissionais que atuam na linha 
de frente ao combate ao vírus 
estão trabalhando na realização 
de testes com medicamentos, 
na tentativa de minimizar os 
efeitos da doença.

Porém, ele destaca a impor-
tância das pessoas continuarem 
seguindo as orientações rela-
cionadas aos cuidados da hi-
giene pessoal e distanciamen-
to, como evitar o uso das mãos 
ao tossir ou espirrar, tentando, 
nesse caso, cobrir o rosto com 
a face interna do braço. Outra 
medida importante para evitar 
a disseminação do vírus é a 
utilização das máscaras, mes-
mo as de confecção caseira, 
seguindo as recomendações do 
Ministério da Saúde.

O médico lembra que as 
máscaras de confecção caseira 
devem ser feitas com um teci-
do que repele a água, com no 
mínimo duas camadas e uma 
filtrante entre as duas, e de-
vem ser higienizadas após o 

uso. Pablo Pitta reforça ainda 
a necessidade de a população 
reforçar os hábitos de higieni-
zação das mãos, com água e 
sabão ou com a utilização de 
álcool em gel 70%.

Cenário epidemiológico
Para o professor e infec-

tologista, o cenário vem de-
monstrando que quanto mais 
achatada a curva do pico epi-
demiológico, e isso poderá 
levar mais tempo com o iso-
lamento social, menos pessoas 
serão infectadas e ocuparão os 
leitos de hospitais. Com isso, 
haverá maior possibilidade de 
tratamento. “Isso pode parecer 
um contrassenso, mas é uma 
forma de diminuir a quantida-
de de casos em um momento 
muito curto, porém aumen-
tando o tempo da epidemia, o 
que dá uma folga ao sistema de 
saúde, para atender e recuperar 
os pacientes graves, e ter mais 
vagas para possíveis pacientes 
que possam vir a agravar o seu 
estado”, explica.

A Covid – 19 pode ter uma 
manifestação clínica muito 
ampla, desde quadros leves até 
praticamente sem sintomas e 
quadros graves, e isso está fa-
zendo com que se possam evi-
tar ao máximo casos graves, 
consequentemente reduzindo 
os quadros de contaminação.

Região do Cariri
No Cariri, o número de ca-

sos tem aumentado, mas ainda 
está abaixo em relação à Capi-
tal, Fortaleza. O médico desta-
ca ainda o atraso na liberação 
dos exames. “O sistema labo-
ratorial do serviço público está 
sobrecarregado”, afirma. Os 
últimos relatórios já somam 
milhares de exames no estado 
de pacientes suspeitos, e a li-
beração leva um tempo, desde 
o processamento da amostra, 
e é necessário ter um recurso 
para isso. Na medida que vão 
processando as amostras, os 
quadros são contabilizados.

O médico considera que 
número mais importante é o 
primeiro caso, porque a partir 
daí já significa que a doença 
está circulando e devem ser 
mantidas as medidas de con-
trole e prevenção de forma 
mais eficaz, para que não au-
mente o número de casos na 
região.

 A Estácio tem mantido 
atividades que lidam direta e 
indiretamente com os cuida-
dos e o controle da pandemia. 
As ligas acadêmicas têm feito 
de forma regular, com trans-
missões ao vivo, lives e aulas, 
uma série de atividades que 
têm trabalhado com os cola-
boradores e alunos, com aulas, 
palestras e seminários, que 
trabalham o conhecimento da 
patologia.

Além disso, algumas ligas 
também têm trabalhado a sen-
sibilização da população ge-
ral, através das redes sociais, 

quanto ao isolamento social, 
distanciamento social, além 
de ações solidárias. Também 
mantém o Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico em atividade 
para atender aos alunos que te-
nham dificuldade no enfrenta-
mento da pandemia e estejam 
passando por algum problema. 
Os canais estão abertos para 
os alunos e colaboradores. “A 
gente vem tentando enfrentar 
essa pandemia da forma mais 
consciente possível, para ven-
cer esse momento de extrema 
dificuldade para todo mundo, 
para que se consiga sair vito-
rioso pós esse cenário”, com-
pleta o médico e professor da 
Estácio.

O infectologista Pablo Pitta 
realizou nesta terça-feira, 19, 
capacitação com profissionais 
da rede pública de saúde da 
cidade do Crato, através de vi-
deoconferência, sobre Manejo 
Clínico para o Coronavírus.

Infectologista destaca cuidados e ações 
para enfrentar a Covid-19 no Cariri

<< CONTROLE Infectologista e professor da Estácio Pablo Pitta, desen-
volve capacitações e palestras voltadas aos cuidados e controle da pandemia.

Setor de Imprensa
Faculdade Estácio de Sá

Juazeiro do Norte

Tivesse tu nascido uma flôr

A Caixa Econômica Fede-
ral informou que até o último 
dia 18 de maio, mais de 2,3 
milhões de clientes haviam pe-
dido a suspensão temporária do 
pagamento do financiamento da 
casa própria.

Esse prazo foi estendido 
para o total de 120 dias, pe-
ríodo que vale, mediante so-
licitação, para quem solicitou 
a suspensão por 90 dias do 
financiamento habitacional e 
Crédito Imóvel Próprio (Home 
Equity). Para quem decidir so-
licitar a suspensão temporária 
das prestações a partir de ago-
ra, o período de pausa já será 
de 120 dias no total.

A pausa emergencial nos 
financiamentos habitacionais 
vale para pessoas físicas ou pes-

soas jurídicas. Para pessoa físi-
ca, o contrato deve estar em dia 
ou com até 180 dias atraso, bem 
como clientes que utilizaram o 
FGTS para abater uma parte da 
prestação também podem soli-
citar o serviço. Para pessoa ju-
rídica, o contrato deve estar em 
dia ou com atraso de até 60 dias 
(2 prestações).

Durante o período de pau-
sa, o contrato não está isento 
da incidência de juros, seguros 
e taxas. Os valores dos encar-
gos pausados são acrescidos 
ao saldo devedor do contrato. 
A taxa de juros e o prazo con-
tratados originalmente não so-
frem alteração.

Não é preciso ir pesso-
almente até uma agência da 
Caixa. O pedido pode ser fei-

to através do App Habitação 
CAIXA, disponível para os 
smartphones com sistema An-
doid e iPhone (iOS), ou dos 
telefones 0800 726 0505 ou 
3004 1105 (capitais e regiões 
metropolitanas) opção 7, de 
segunda a sexta de 8h às 20h 
e 0800 726 8068 na opção 2 – 
4 – 2 de segunda a sexta e aos 
sábados de 10h às 16h.

Envie denúncias, informações, 
vídeos e imagens para o WhatsA-
pp do Extra (21 99644 1263)

O aplicativo da Caixa per-
mite gerenciar financiamentos 
habitacionais em aberto, como 
emitir segunda via de prestação 
e extrato para Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF).

No aplicativo, os mutuários 
que têm financiamentos habita-

cionais na Caixa podem solici-
tar uma pausa no contrato. Com 
essa nova função, os vencimen-
tos são suspensos e adiados em 
120 dias. Para realizar o pedido, 
toque sobre a opção “Solicitar 
Pausa” na página inicial do 
aplicativo. A confirmação de 
que a solicitação de pausa no fi-
nanciamento Caixa foi deferida 
é feita por SMS.

O usuário pode verificar as 
prestações do financiamento 
que estão em aberto, acessar 
o detalhe das parcelas, emitir 
demonstrativos de todas as co-
branças do contrato, alterar data 
de vencimento das prestações, 
incluir ou alterar conta para 
débito e também acompanhar 
informações de seu imóvel em 
fase de construção.

2,3 milhões pediram a suspensão temporária 
do pagamento do financiamento da casa própria
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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 Poesia

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

Aline Maria
“Quando a 
circunstância é boa, 
devemos desfrutá-
la; quando não é 
favorável devemos 
transformá-la e 
quando não pode ser 
transformada, devemos 
transformar a nós 
mesmos.”

FOTO DE LUIZ JOSÉ DOS SANTOS

Mande-nos uma foto bonita descrevendo um pouco 
sobre a fotografia que publicaremos nas edições 
impressas, no site, no twitter e no facebook da 

GAZETA DE NOTÍCIAS

Descrição: Flor de Mandacaru só dura uma noite. É uma das mais 
bonitas flores do agreste nordestino.

ÁRIES 21/03 A 20/04
Pugne por bases sólidas na vida a dois. Boas movimentações, a 
sua capacidade de trabalho será avaliada de forma justa.
TOURO 21/04 A 20/05
Está no momento exato para refletir sobre afetos. Programe as 
atividades e despesas com detalhe.cas.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Dia de instabilidade , podem falhar encontros ou planos. Não faça 
nada em cima do joelho, estão à espera que falhe.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Dia satisfatório sente retorno do afeto que dá. Adapte-se às evolu-
ções conjunturais , não perca tempo em contestações.
LEÃO 24/07 A 23/08
Evite atitudes rígidas mas seja coerente com o que sente. Sinais de 
progresso dentro da conjuntura atual.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Bons momentos no amor, dia de boas surpresas. Os acontecimen-
tos vão evoluir de forma favorável aos seus interesses.
LIBRA 24/09 A 22/10
Uma situação tensa traz um desfecho indesejado. Está desmotiva-
do mas obrigue-se a trabalhar com zelo.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Evite atitudes muito conservadoras ou críticas constantes. Dia de 
trabalho intenso podendo exceder o horário habitual.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Será alvo de comportamentos injustos e agressivos. Está numa 
fase de ataques, não responda a quente e sem preparação.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Com objetividade expresse o que lhe vai no coração. Terá 
argumentos para eliminar obstáculos ao seu progresso profissional.
potencial de crescimento.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Todos os aspetos afetivos colhem boas influências. São visíveis os 
bons resultados dos seus atos, o dia é de crescimento.
PEIXES 20/02 A 20/03
Terá facilidade de adaptação a novas circunstâncias. Vai atingir 
objetivos e chegar onde quer a calma. Disponibilize mais tempo 
para descansar.

A mestre Dina, licença,
Eu peço para aboiar
Fui criada no sertão
Vendo a boiada passar
Eu ficava no terreiro
A espera do vaqueiro
Querendo lhe arremedar.

O meu gado não é muito
Mas dá pra enfeitar o pasto
Gosto de ver a boiada
Passando e deixando o rasto
Se o vaqueiro for bonito
Esqueço o que está escrito
No laço da corda arrasto.

Quem me deu o boi bordado
Foi Luiz Sebastião
O bordado ganhou fama
Pras bandas do meu sertão
Cada vaca que cobria
Tirava uma boa cria
Melhorei a produção.

Quem quiser me comprar gado
Fiado não vendo não
Meu gado só sai do pasto
Com dinheiro em minha mão
Pois aqui na minha lista
Tem um monte de artista
Cadastrei cada enrolão.

Resolvi laçar um boi
Achando que era manso
Só que o boi me deu trabalho
Mas eu não lhe dei descanso
Encrenca pequena e tico
Com laço na mão não fico
Não me enfezo, nem me canso.

Se a vaca prender meu boi
Eu tiro ele da cadeia
Depois de afrouxar o laço
Nessa vaca meto a peia
Não sou de usar chicote
Mas fique esperta e anote
Nunca mexa em coisa alheia.

Se seu touro pular cerca
Eu dou capim do meu lado
Se ele gostar do meu pasto
Vou viciar o danado
E só para me exibir
Eu vou montar sem cair
Nesse seu touro abusado
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1
Na cacimba da poesia
Eu meti minha cumbuca
Cada cuiada que dou
Mais verso brota da cuca
Pra cacimba renovar
Estou sempre a esgotar
Sou eu mesma quem cavuca.
2
Vou cutucar meu passado
Palestrar sobre meu chão
Pra falar da minha terra
Tenho boca de surrão
Dela retiro a tramela
Escancarando a janela
Eu descortino o sertão.
3
Eu nasci nas Ipueiras
Também me criei por lá
Tibunguei muito no rio
Já pesquei de landuá
E no meio da futrica
Pulava da oiticica
Nas águas do jatobá.
4
No caminho para o rio
Só singela brincadeira
Brincava com a malícia
A plantinha dormideira
Canapum eu estourava
A mutuca eu espantava
Na meninice brejeira.
5
Meu caminho era florido
Nas veredas muçambê
Com flores de espirradeira
Eu montava meu buquê
Nas cercas as jitiranas
Chão bordado de chananas
E eu delas a mercê.
6
Cada árvore nativa
Eu bem sabia apontar
O espinho da jurema
Não chegou a me espantar
Na sombra do imbuzeiro
Às vezes do juazeiro
Parei muito pra brincar.
7
Jurema é pra carvão
Para estaca é sabiá
Marmeleiro é bom pra lenha
Surra grande é de jucá
Para alimentar o mico
Tem resina no angico
Boa sombra é de juá.
8
O canto da passarada
Eu guardei no coração
No leque da carnaúba
Cantava o corrupião
Encantava meus ouvidos
Ver o bando de cupidos
Cantando em meu rincão.
9
Nas cercanias do açude
Faz seu ninho a lavandeira
Vem a garça e se alimenta
Concentrando-se na beira
Em bando chega o tetéu
Que vive de déu em déu
Fazendo a maior zueira.
10
Seu moço como eu gostava
Desta vida campesina
Tomando água de pote
Tomando banho de tina
Meu peito às vezes chora
Pois tive que ir embora
Para cumprir minha sina.
11
Confesso que doeu muito
Deixar a minha cidade
Achava a vida um encanto
Vivendo a simplicidade
Hoje sou um passarinho
Cantando fora do ninho
Essa é a realidade.
12
Tem horas que fecho os olhos
E sonho com meu torrão
Chego até sentir o gosto
Da paçoca de pilão

Que mamãe sempre fazia
Eu bem gulosa comia
Misturada com baião.
13
Tomava banho de bica
No tempo da invernada
Tomava banho na chuva
Junto com a meninada
Era sensacional
As biqueiras do quintal
Ou as bicas na calçada.
14
Eu vi chover alegria
E escorrer animação
Criança chamando a chuva
Na folclórica canção
“Cai chuva de lá do céu
Cai chuva no meu chapéu.
E a chuva molhando chão.
15
Quando o corisco riscava
Flamejando o infinito
O trovão abria a boca
E sapecava seu grito
O rio dava enchente
Alegrando a minha gente
Tudo era tão bonito!
16
A chuvinha que chegava
Era sinal de fartura
O sertanejo contente
Cuidava da agricultura
Era milho era feijão
O verde da plantação
Era uma belezura.
17
Na época da colheita
Não faltava animação
Na festa dos três santos
Fogueiras e tradição
A quadrilha era sagrada
E sempre bem ensaiada
Com casamento e rojão.
18
O milho e a batata doce
Assava-se na fogueira
Tinha canjica e aluá
E faca na bananeira
Quem queria matrimônio
Pedia pra Santo Antônio
Para não ficar solteira.
19
A saudade chega ardendo
Que nem surra de chicote
Quando escuto um sanfo-
neiro
Puxando fole num xote
Recordo mais que ligeiro
Dos fungados e do cheiro
Que eu ganhava no cangote.
20
Já fui moça dançadeira
Usando laço de fita
Vestidinho de babado
Todo florido e de chita
Nunca me faltava par
Pois eu sabia dançar
Era metida a bonita.
21
Mas também já fui anjinho
Na santa coroação
Ia à missa e comungava
Fiz primeira comunhão
Na festa da padroeira
Eu entrava na fileira
Pra seguir a procissão.
22
Ainda hoje relembro
O menino que passava
Seu pirulito vendendo
E bem alto ele gritava
Quem vai querer pirulito?
Me encantava aquele grito
Toda vez que ele passava.
23
Saudade grande eu tenho
Da festa da Conceição
Da bandinha que tocava
Trazendo animação
O ponto alto da festa
A minha lembrança atesta
Era o famoso leilão.
24

Cacimba de poesia
Tinha parque tinha circo
E som no alto-falante
No namoro de mãos dadas
Beijos na roda gigante
No carrossel da saudade
Girava a felicidade
No peito de cada amante.
25
Nas brincadeiras de roda
Pegando de mão em mão
Eu cantava o carneirinho
“Carnerim, nerim nerão”
A ciranda cirandinha
E também a machadinha
Brinquei de bão, balalão.
26
Menina moça enxerida
Era eu na pouca idade
Pretendente não faltava
Digo com sinceridade
Não faltava seresteiro
Cantando no meu terreiro
Em tempos de alacridade.
27
Da lembrança eu resgato
O que nunca esqueci
As cadeiras na calçada
Aguardando o Aracati
Vento da boca da noite
Que chegava como açoite
Era gostoso e eu senti.
28
Daqueles tempos de então
Saudades tenho demais
Das moagens na fazenda
Das calçadas e quintais
Das noites enluaradas
Do beiju nas farinhadas
Dos antigos rituais.
29
Das feiras de antigamente
Na minha velha Ipueiras
E da bolacha fogosa
Nas bancas das cafezeiras
Da pitomba e do cajá
Do gosto do cambucá
E das ervas milagreiras.
30
As saudades do manzape
Bolo comprado na feira
E que vinha enroladinho
Na folha da bananeira
Do alfenim da batida
Da rapadura querida
Da reza da benzedeira.
31
Saudades do meu sotaque
Do meu velho linguajar
Do arre égua, do oxente
Que eu gostava de falar
Eu não estou de frescura
Distante desta cultura
Falto pouco é me lascar.
32
Fui à fonte buscar versos
A cacimba estava cheia
Porque a musa me ajudou
Eu fiz sem morrer na areia
Naveguei com emoção
Nadei na recordação
Nas águas da minha aldeia.
FIM
A P R E S E N T A Ç Ã O:
Cacimba tão preciosa
Dalinha nos oferece
Tem a paz que vem da prece
E o doce cheiro da rosa
É canção, é verso, é prosa
Brejeira, alegre e sutil
É toque de primavera
Na paisagem sertaneja
Suspiro de quem deseja
Amor sincero e gentil.

Cacimba de poesia
De cristalina lembrança
Qual sensação de criança
Brincando na chuva fria
O sonho e a fantasia
Num baile ao sabor do vento
Simplicidade, acalento
Que no coração se aninha
Muito obrigada Dalinha!

No zoológico, um canguru vivia fugindo do cercado. Os tra-
tadores sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de 3 
metros. Não adiantou, porque o canguru sempre fugia. Então, er-
gueram uma cerca de 6 metros. E ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo do cercado vizi-
nho perguntou ao canguru:
– Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém tranque o portão à noite.

Um milionário e um bêbado estão num bar e pedem um cho-
pe. Quando a bebida chega, percebem que há uma mosca em cada 
taça. O milionário pede ao barman que traga outro chope. O exe-
cutivo derrama só o suficiente para se livrar da mosca e engole o 
restante. - Já o bêbado enfia a mão no chope, pega a mosca pelas 
asas e grita: – Cospe! Cospe!

HUMOR
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