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A diferença está na QUALIDADE

Hospital Regional do 
Cariri terá mais 29 
leitos de UTI para
pacientes da Covid-19

O governador Camilo San-
tana reforçou também a impor-
tância do trabalho na atenção 
primária de saúde no diagnós-
tico precoce de novos casos e o 
início do tratamento

Cidade polo da região do 

Cariri, Juazeiro do Norte tem 
recebido atenção especial do 
Governo do Ceará no combate 
à pandemia do novo coronaví-
rus em virtude do crescimento 
de novos casos nas últimas se-
manas, situação que culminou 

na implementação do isola-
mento social rígido. Para deba-
ter a situação e deliberar novas 
ações, o governador Camilo 
Santana se reuniu virtualmente 
com o prefeito Arnon Bezerra.   

DETALHES na Pág. 03
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Vacina contra covid-19 poderá 
estar disponível em 4 meses

Após o resultado dos es-
tudos clínicos finais, a vacina 
para a Covid-19 poderá estar 
disponível para população 
brasileira em até 4 meses, de 
acordo com estimativa fei-
ta pelo diretor do Instituto 
Bio-Manguinhos, Maurício 
Zuma. O Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
é uma unidade da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vin-
culada ao Ministério da Saúde 
e responsável por monitorar 
as iniciativas de vacina contra 
o novo coronavírus.

Em entrevista ao HuffPost 
Brasil por videochamada, 
Zuma afirmou que, com al-
gumas adaptações, como im-
plementação de novos turnos 
de trabalho, o instituto pode-
rá produzir até 40 milhões de 
doses por mês.            Pág. 03

Prefeitura de Juazeiro do Norte 
faz a primeira convocação de 
aprovados no Concurso Público

Projeto do deputado Fernando 
Santana com dispensa de juros
e multas sobre o IPVA 2020 foi 
aprovado na Assembléia

Mais de 760 municípios no 
Brasil já podem implantar 
Centros de Atendimento ao 
enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus/Covid-19

Banco do Nordeste investira R$ 
8,26 bilhões no Plano Safra dos 
anos 2020/2021 
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EDITORIAL

Quem viva?!
100 anos

depois

A Covid-19 e a liberação do
comércio e outras atividades

Bolsa Família:
“Uma esmola a um homem 

que é são”

Contava meu pai, com eleva-
da graça, que tivemos antepassado, 
muito desenrascado, que sempre en-
contrava resposta pronta, na ponta 
da língua.

Era no início do século XX, quan-
do haviam muitas sarrafuscas. Ao 
passar nas mediações da Serra do Pi-
lar, em Gaia, deparou, atónito, peque-
no agrupamento de soldados.

Receoso, avizinhou-se muito de-
vagarinho…Quando se encontrava 
a escassa distância, surge-lhe roliço 
sargento, de farta bigodaça, sobrolhos 
eriçados, que se postou, de mãos nas 
ilhargas, à sua frente, interrogando-o 
asperamente:

- Quem é vossemecê?! - Vocife-
rou.

- Quero ir para casa… – respon-
deu temeroso, crispando nervosa-
mente a testa.

- Não pode circular! …
- Mas…meu sargento, preciso de 

ir para casa…Tenho mulher e filhos. 
Estou preocupadíssimo…

- Então vá! Mas antes, diga: Quem 
viva?!...

O homem ficou assarapantado. 
Que havia de dizer? …; desconhecia 
de que lado estava o militar…

Voltando-se para o sargento, dis-
se-lhe todo empertigado:

- Viva o meu sargento! Viva eu, e 
mais quem o senhor quiser! …

De sorriso agarotado, nos lábios 
grossos, o militar, deixou-o passar, 
sacudindo vagarosamente e compla-
cente, a cabeça, como quem queria 
dizer: Este sabe-a toda…

Essa historieta, verdadeira, fez-
-me lembrar a que conta Agostinho 
de Campos, na: “ Língua e Má Lín-
gua”:

Perguntaram a Teófilo Braga, du-
rante a Grande Guerra, se era francó-
filo ou germanófilo.

O escritor, não queria revelar a 
sua simpatia, e respondeu deste jeito:

- Eu cá sou Teófilo….
Nos conturbados tempos que cor-

rem, também muitos perguntam: “ 
Quem viva!?”

Se dissermos viva a “Esquerda”, 
somos pascácios para os da “Direita 
“; se dermos vivas à “Direita”, somos 
retrógrados, e anátemas…

Neste tempo democrático, de am-
plas liberdades, melhor é dizermos 
como meu antepassado:

- Viva eu! Viva você! E mais 
quem você quiser! …

Ninguém sinceramente gostaria 
de estar no lugar de prefeitos e gover-
nadores para administrar, agradando 
a gregos e troianos, o comportamento 
da população e o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, escolas 
etc., diante da gravidade da Covid-19.

Encontrar o ponto de equilíbrio 
- eis a questão – que atenda ao inte-
resse das fontes produtoras de rique-
zas responsáveis pelo mercado de 
trabalho sem comprometer as medi-
das recomendadas pelas autoridades 
mundiais de saúde no combate ao co-
ronavírus, é uma questão desafiadora 
ainda sem solução.

Liberar as atividades sem parece-
res técnicos dos profissionais da saú-
de favoráveis,  quando a doença ainda 
está em escala ascendente, representa 
uma grande irresponsabilidade.

Sem a colaboração efetiva da po-
pulação, as consequências de agra-
vamento da epidemia tendem a se 
estender no tempo, comprometendo a 
rede pública de saúde, como também 
a privada, sem condição de dar pronto 
atendimento aos doentes.

A situação é gravíssima. Nos úl-
timos cinquenta anos, qual foi a epi-
demia que ceifou tantas vidas em tão 
curto espaço de tempo? Segundo o 
Ministério da Saúde, em 26 de feve-
reiro ocorreu o primeiro caso de coro-
navírus no Brasil.

É relevante registrar que só no 

Brasil mais de 1 milhão de pessoas já 
foram infectados e mais de 50 mil in-
divíduos foram a óbitos, em tão pou-
co tempo.

Atentem: 50 mil vidas perdidas 
por coronavírus representam popula-
ções inteiras de muitas cidades,  ou 
um estádio do Maracanã repleto de 
torcedores.

Ou você é daqueles empederni-
dos, recalcitrantes, que não acreditam 
na doença e compartilham a falsa 
ideia de que se trata apenas de uma 
gripezinha badalada pele mídia inte-
ressada em derrubar o governo,  mes-
mo diante de evidente quadro dantes-
co de multidão de enfermos e mortos 
no planeta?

Ou você só irá se conscientizar da 
doença quando alguém de sua família 
mais próxima – pai, mãe, filho, filha, 
esposa, esposo etc. – for atingida e 
estiver no sufoco de não encontrar 
hospital e aparelho respirador para 
amenizar a agonia moribunda?

Se por meios pedagógicos são im-
possíveis convencer a população dos 
cuidados contra o coronavírus  -  rela-
xamento no uso de máscaras ou usá-
-las de forma inadequada, aglomera-
ção de pessoas em qualquer ambiente 
etc. -, só resta como alternativa, para 
minimizar a proliferação da doença, a 
adoção de medida radical e desagra-
dável: multar os transgressores e su-
jeitá-los às demais cominações legais.

Semana passada, ASSIS DE SÁ-
TIRO comemorava em família, 
100 anos de vida. A festa teria 
proporções bem maiores se não 
fosse a pandemia que isola e 
distancia as pessoas. Comemo-
rações estão proibidas. Ninguém 
pode visitar e nem receber visi-
tas. Assim nos privamos todos de 
abraçar ASSIS. Seria um gesto 
mínimo, diante de um homem 
que merecia, naquele dia, todos 
os abraços do mundo.
Sempre solidário e amigo, AS-
SIS não media esforços para 
estar presente aonde quer que a 
sua presença fosse requisitada. 
Cumpria fielmente a agenda de 
companheirismo
que lhe era ditada pela própria 
índole. Modelo de cidadão es-
sencialmente ético nas palavras 
e nas ações.
À distância comemorei o seu 
centenário. Afinal sempre o ad-
mirei pelos atributos de modéstia 
e honestidade. O centenário de 
ASSIS não passaria despercebi-
do pelos olhares de Várzea Ale-
gre.. Sempre orgulhei-me por ser 
. um dos milhares de amigos que 
ele amealhou pelos caminhos 
deste mundo.
Vejam porém quão insondáveis 
são os mistérios desta vida. Cin-
co dias após completar 100 anos, 
ASSIS foi chamado por Deus. 
Pode ter sido para nós, seus ami-
gos, uma triste notícia, entretan-
to, para ele, até parece um prê-
mio de Deus, ao abrir-lhe a porta 
do Céu, como recompensa pelas 
virtudes que cultivou em vida.
Novamente a pandemia atraves-
sa-se à nossa frente impedindo-
-nos de levar até ele um gesto de 
solidariedade. Não há velório e 
nem cerimônia fúnebre. Ele, que 
era presença contumaz em mis-
sas e enterros, desce à sepultu-
ra sem o calor da multidão que, 
certamente, o acompanharia em 
derradeiro momento.
ASSIS DE SÁTIRO morreu como 
viveu. No seio da família, na paz 
das pessoas boas e gozando da 
estima de todos. A minha alegria 
pelo seu centenário é do mesmo 
tamanho do sentimento de pesar 
pela sua morte.

CRÕNICA

Uma Nação que sustenta seu 
povo com benesses não é um país 
de futuro. Muita gente vai dizer que 
é crueldade acabar com os progra-
mas sociais de ajuda aos necessi-
tados. “Ajudar os necessitados” 
difere de cobertura ampla, irrestrita 
e geral a todo o povo, como vem 
fazendo o Governo brasileiro. Os 
programas de assistência social de 
combate à pobreza instituída no 
Brasil vêm sempre como transfe-
rência de renda pura e simples que 
ganhou espaço nos últimos tempos.

As evidências mostram que a 
transferência direta causa a depen-
dência das pessoas que continuarão 
a ter uma renda sem uma mínima 
contrapartida. 

Outro temor é de que os mais 
pobres usam dinheiro de assistência 
com álcool e cigarros, muitas vezes 
em detrimento de sua própria sus-
tentabilidade.

É mais que justo distribuir be-
nesses permanentes entre os inca-
pazes ou os privados de suas mobi-
lidades, os idosos e os inabilitados 
para o trabalho. No entanto o pró-
prio Governo peca em seus instru-
mentos de avaliação e qualificação 
dos aptos a serem ajudados. Os pro-
gramas sociais do Brasil escoram e 
sustentam “gregos e troianos”, isso 
é gente abastada, pobres e os de 
fato merecedores. 

O governo brasileiro têm de-
monstrado sua incapacidade e des-
qualificação frente aos imensurá-
veis problemas que são recorrentes. 
Quem ainda não sabe que é melhor 
ensinar o pescador a pescar que 
simplesmente lhe dar o peixe? Ou 
uma esmola a uma homem que é 
são lhe mata de vergonha ou vicia o 
cidadão? Mas esse tipo ocorrência é 
necessária e conveniente para man-
ter os já conhecidos e malsinados 
“currais eleitorais,” pois é dando 

que se recebe com disse, sugestão 
que não é bíblico, mas atribuída a 
São Francisco de Assis e absorvida 
por políticos e governos.

A ampla abrangência dos pro-
gramas sociais tem criado uma le-
gião de desocupados. Gente que 
prefere viver sob os duzentos reais 
dos auspícios governamentais que 
ganhar mil reais como recompensa 
pelo seu trabalho.

Um grande exemplo desse con-
trassenso é a distribuição de di-
nheiro vivo a quase metade da po-
pulação brasileira. Gente de todas 
as plagas e sem distinção de ser 
abastada ou não, como tem noticia-
do a imprensa brasileira. É preciso 
que se destaque uma coisa boa: o 
dinheiro é entregue direto aos con-
templados, acabando de uma vez 
por toda com a interveniência polí-
tica eleitoreira.

No entanto é preciso repensar 
esse tipo de socorro ao povo nos 
períodos de pestes; doenças, pragas 
e fome que vez por outra assolam a 
humanidade.

O Brasil, por exemplo, é um 
país imenso com dimensões conti-
nentais, climas diversificados, ter-
ras férteis, água em abundância e 
acima de tudo abençoado por Deus, 
por isso não enfrenta climas insó-
litos, tempestades, terremotos, bai-
xas temperaturas nem tampouco a 
aridez e climas desérticos.

A solução está no trabalho pro-
dutivo, o Governo, com todos os 
seus técnicos, que descubram onde e 
como o povo deve produzir. O Bra-
sil é um país imenso e como disse 
o escrivão da frota descobridora do 
Brasil, Pedro Vaz de Caminha, em 
sua carta a Dom Miguel Rei de Por-
tugal: ‘’Águas são muitas; infindas, 
e em tal maneira é graciosa que, 
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo, por bem das águas que tem.’’

Tenha
fé em Deus e
esperança que 

tudo vai
passar.
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JOÃO LEITE MACHADO & CIA LTDA
SANTA LUZIA AUTOMOTORES

86.968.765/0001-35

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Territorial- SEMADT a renovação da Licença 
de Operação – LO para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
localizada no município de Crato, na AV. PADRE CICERO, 
3189 – KM 02 – BAIRRO MURITI, com validade até 
22/06/2021.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidasnas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.

DOM PEDRO II TRANSMISSORA DE 
ENERGIA SPE LTDA
CNP 36.348.379/0001-72

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença 
Prévia - LP para instalação do Trecho de Linha de 
Transmissão em 230 kV, Circuito Duplo, entre o Ponto 
de Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II C1 
e a SE 230/69 kV Crato II, empreendimento localizado 
na zona rural dos municípios de Caririaçu, Juazeiro 
do Norte e Crato, estado do Ceará.Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

O governador Camilo San-
tana reforçou também a impor-
tância do trabalho na atenção 
primária de saúde no diagnós-
tico precoce de novos casos e o 
início do tratamento

Cidade polo da região do 
Cariri, o município de Jua-
zeiro do Norte tem recebido 
atenção especial do Governo 
do Ceará no combate à pan-
demia do novo coronavírus 
em virtude do crescimento de 
novos casos nas últimas sema-
nas, situação que culminou na 
implementação do isolamento 
social rígido. Para debater a si-
tuação e deliberar novas ações, 
o governador Camilo Santana 
se reuniu virtualmente com o 
prefeito Arnon Bezerra nesta 
quinta-feira (25), ocasião na 
qual ficou acertada a abertura 
por parte do Estado de mais 29 
leitos de unidade de terapia in-
tensiva (UTI) no Hospital Re-
gional do Cariri (HRC), loca-
lizado na cidade. Participaram 
também do encontro o secretá-
rio da Saúde do Ceará, Dr. Ca-
beto, o presidente do Instituto 
de Saúde e Gestão Hospitalar 
(ISGH), Flávio Deulefeu, e a 

secretária Municipal da Saúde, 
Glauciane Torres.

A estruturação do sistema 
público de saúde é importante 
neste momento para ter capa-
cidade de absorver a demanda 
crescente na durante a pande-
mia, explicou Camilo Santana. 
“Vamos abrir de imediato mais 
29 leitos de UTI no Hospital 
Regional do Cariri. A preocu-
pação agora é a gente garantir 
a estrutura de atendimento da 
população que tenha proble-
mas mais graves. Para desafo-
gar o Regional nós montamos 
20 leitos de UTI no Iguatu e 10 
no Icó, e contratamos leitos ex-
clusivos para (o tratamento da) 
Covid-19 em Barbalha e Brejo 

Santo. Quanto mais a gente pu-
der ampliar os leitos será fun-
damental. O que nós não pude-
mos deixar é que alguém fique 
desassistido, seja montando 
estrutura na UPA, no hospital 
de campanha do Município, no 
Regional ou em hospitais pri-
vados”, ressaltou.

O número de vagas em uni-
dades de saúde deve crescer 
ainda mais nos próximo dias no 
Cariri, já que está aberto edital 
de chamamento público do Es-
tado para a contratação de no-
vos leito em hospitais filantró-
picos e particulares da região.

Além do trabalho feito para 
garantir vagas nas unidades de 
saúde para aqueles que desen-

volvem de maneira mais grave 
a Covid-19, o governador en-
fatizou a importância de atuar 
corretamente no diagnóstico 
inicial da doença. “É funda-
mental esse protocolo mais 
precoce da atenção básica nos 
pacientes nos primeiros dias 
de sintomas. É impressionante 
como isso teve uma grande di-
ferença aqui em Fortaleza. Na 
Regional VI foi onde começou 
esse trabalho e foi onde tive-
mos mais casos e menos óbi-
tos, porque houve um trabalho 
forte da atenção primária e o 
uso dos medicamentos logo 
nos primeiros dias”, alertou 
Camilo.

Para o prefeito Arnon Be-

Hospital Regional do Cariri receberá mais 29 
leitos de UTI para pacientes da Covid-19

Fhilipe Augusto - Texto
e José Wagner - Fotos

Ascom Casa Civil

<< AS VAGAS devem crescer ainda mais nos próximo dias no Cariri 
com a contratação de leito em hospitais particulares da região.

<< DESTACOU O governador Camilo Santana destacou a importância do trabalho na atenção primária de 
saúde no diagnóstico precoce de novos casos da Covid-19 e o início do tratamento

Após o resultado dos es-
tudos clínicos finais, a vaci-
na para a covid-19 pode estar 
disponível para população 
brasileira em até 4 meses, de 
acordo com estimativa fei-
ta pelo diretor do Instituto 
Bio-Manguinhos, Maurício 
Zuma. O Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos 
é uma unidade da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vin-
culada ao Ministério da Saúde 
e responsável por monitorar 
as iniciativas de vacina contra 

zerra, o Município está conse-
guindo monitorar bem os casos 
e acompanhá-los graças à rea-
lização de testes na população. 
“Os números estão crescendo 
também porque estamos tendo 
a oportunidade de aplicar os 
testes rápidos e consequente-
mente diagnosticar de forma 
precoce, conforme a orienta-
ção”, comentou. Juazeiro do 
Norte já recebeu do Governo do 
Ceará 5.520 kits para testes rá-
pidos de detecção da Covid-19.

O chefe do Executivo esta-
dual reforçou o apoio do Esta-
do na luta contra a pandemia 
no município. “É importante 
estarmos juntos, solidários, 
trabalhando em equipe. Sei 

que há um problema econômi-
co forte, tenho vivenciado isso 
nos últimos 100 dias, mas a 
gente vai dar todo o apoio ne-
cessário”, garantiu Camilo.

Outras ações
A macrorregião de Saúde 

do Cariri, que engloba 45 mu-
nicípios, já recebeu 1.891.475 
EPIs para proteger os profissio-
nais que estão atuando na linha 
de frente do combate à pande-
mia. Só em Juazeiro do Norte, 
a população conta, atualmente, 
com 116 leitos exclusivos para 
o tratamento de quem contraiu 
o novo coronavírus, sendo 60 
de terapia intensiva e 56 de en-
fermaria.

É previsto que a vacina contra Covid-19 pode estar disponível 4 meses 
após fim dos estudos clínicos, diz diretor do instituto da Fiocruz

o novo coronavírus.
Em entrevista ao HuffPost 

Brasil por videochamada, 
Zuma afirmou que, com al-
gumas adaptações, como im-
plementação de novos turnos 
de trabalho, o instituto poderá 
produzir até 40 milhões de do-
ses por mês. É possível que o 
Brasil adote mais de um pro-
duto, direcionado para grupos 
específicos, como idosos, por 
exemplo. Segundo Zuma, a 
eficácia mínima da vacina 
deve ser de 70%.

Além da escolha da vacina 
- e negociações para ter aces-
so à tecnologia -, o esquema 
de imunização também será 
definido pelo Ministério da 

Saúde, por meio do Programa 
Nacional de Imunizações.

Pela legislação brasileira, 
para uma nova tecnologia ser 
incorporada ao SUS (Sistema 
Único de Saúde), é necessá-
rio ter registro aprovado pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e aval da 
Conitec (Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecno-
logias no SUS). Mesmo se a 
tecnologia for estrangeira, o 
registro pode ser intermediado 
pela Bio-Manguinhos.

De acordo com Zuma, a 
capacidade nacional para pro-
dução da vacina depende do 
tipo de tecnologia adotada. 
“Se for uma tecnologia que 

já tem instalações [no Brasil], 
fica mais fácil. A vacina de 
Oxford, por exemplo, a gente 
não tem detalhes ainda apro-
fundados, mas a gente tem 
plataformas semelhantes aqui 
que facilitariam a implantação 
da produção num tempo me-
nor”, afirmou.

 O ministro interino da Saú-
de, general Eduardo Pazuello, 
afirmou que o governo deve 
assinar um acordo ainda nesta 
semana para produzir no Bra-
sil a vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e pela 
biofarmacêutica AstraZeneca.

Os testes clínicos com 5 
mil voluntários brasileiros fo-
ram iniciados nesta semana. 

Isso não garante que o produ-
to estará disponível para bra-
sileiros; é necessário que seja 
considerado seguro e eficaz, o 
que pode ocorrer só em 2021.

“Estamos fechando com 
a Casa Civil a assinatura e o 
compromisso de participação 
do Brasil. Estamos em liga-
ções paralelas com a univer-
sidade e a AstraZeneca bem 
adiantadas, envolvendo a 
Fiocruz e a Bio-Manguinhos. 
A Casa Civil está analisando 
a assinatura para os próximos 
momentos,  afirmou o ministro 

interino, em audiência pública 
em comissão do Congresso 
com deputados e senadores.

De acordo com Pazuello, 
além da vacina de Oxford, o 
ministério decidiu trabalhar 
com uma iniciativa americana 
e outra chinesa. Ele não infor-
mou mais detalhes. Em 11 de 
junho, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou que o Instituto Bu-
tantan seria parceiro da farma-
cêutica chinesa Sinovac Bio-
tec  para a produção de uma 
vacina contra o coronavírus.

Marcella Fernandes
HuffPost Brasil

COVID-19 pode matar
PREVINA-SE

<>  ESPERANÇA  de todo o Planeta está na vacina
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O Banco do Nordeste in-
vestirá R$ 8,26 bilhões no Pla-
no Safra 2020/2021, programa 
lançado quarta-feira, 17, pelo 
Governo Federal. O valor re-
presenta incremento de 6% em 
relação ao orçamento disponi-
bilizado para o BNB no Plano 
Safra 2019/2020.

O Plano Safra 2020/2021 
tem como foco pequenos e 
médios produtores rurais, des-
tacando financiamentos des-
tinados à inovação, irrigação, 
sustentabilidade e aos seto-
res pesqueiro e aquícola.  O 
Banco do Nordeste dispõe de 
linhas de financiamento que 
atendem a todas essas neces-
sidades, com taxas atrativas e 
prazos adequados ao produtor.

Para divulgar estraté-
gias do Banco do Nordeste 
como parceiro do agronegó-
cio e detalhar as mudanças 
e benefícios do Plano Safra 
2020/2021, o BNB realizará, 
no próximo dia 2 de julho, 
às 9h30, live com transmis-
são via Youtube, no canal 
do Banco do Nordeste (link 

https://www.youtube.com/
watch?v=DTv3YPlbBOc).

Na ocasião, o Banco lan-
çará, ainda, o Custeio Digital, 
a Comercialização Digital e 
o AppBNBAgro, instrumen-
tos que facilitarão o acesso 
ao crédito, tornando-o mais 
rápido, mais seguro e menos 
burocrático. Clientes do BNB 
farão depoimentos sobre sua 

experiência de financiamento 
no Plano Safra no Banco. 

O evento será aberto pelo 
presidente do Banco do Nor-
deste, Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior, e contará 
com participação de represen-
tantes do MAPA, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional, dos governos estaduais 
e de Federações Estaduais de 

Banco do Nordeste investirá R$ 8,26 bilhões no Plano Safra 2020-2021

Agricultura. 
 

Liderança
Com apenas 8% da rede 

bancária, o Banco do Nordes-
te é líder do crédito rural em 
sua área de atuação - os nove 
estados do Nordeste e o norte 
de Minas Gerais e do Espírito 
Santo-, com participação de, 
em média, 55% (posição de 
fevereiro/2020) de todos os fi-

nanciamentos rurais.
No Rio Grande do Nor-

te e Piauí, por exemplo, essa 
participação chega a 80,4% e 
79,9% dos financiamentos ru-
rais. No Ceará, esse percentu-
al atinge 76,9%, enquanto na 
Paraíba, alcança, 73,8%.  Ser-
gipe registra 65,6%, Pernam-
buco e Alagoas, 60,3%, Mara-
nhão, 53,3%, e Bahia, 46,7%. 

No Plano Safra 2019/2020, 
o Banco do Nordeste realizou 
até o momento 7,1 mil opera-
ções de custeio, comerciali-
zação e investimento, corres-
pondentes a R$ 4,48 bilhões. 
No Pronaf, foram investidos 

R$ 3,06 bilhões.
Na carteira ativa do agro-

negócio, o BNB conta com 
1,8 milhão de operações, 
equivalentes a R$ 26,7 bi-
lhões. Em termos de valores, 
os números mais expressivos 
são do segmento de pequenos 
e mini produtores rurais, com  
R$ 7,7 bilhões (61,7 mil ope-
rações), seguido pela  agri-
cultura familiar, com R$ 5,4 
bilhões (417,7 mil operações). 
O segmento de microfinan-
ça rural lidera em número de 
operações, com 1,3 milhão, 
com volume de recursos da 
ordem de R$ 4,6 bilhões.

Imprensa Banco do 
Nordeste - Ambiente de 

Comunicação

<> FOCO O Plano Safra 2020/2021 tem como foco pequenos e médios produtores rurais, destacando finan-
ciamentos destinados à inovação, irrigação e sustentabilidade.

<> PEQUENOS a visão do BNB é alcançar os pequenos agricultores

O Banco do Brasil iniciou 
nesta semana a oferta da linha 
de crédito com recursos do 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe). Desde segunda-feira, 22, 
mais de 40 mil clientes foram 
contatados pelos gerentes de 
relacionamento e cerca de 5,5 
mil já tiveram suas propostas 
aprovadas, no montante de R$ 
269 milhões. A expectativa do 
BB é liberar R$ 3,7 bi para 
cerca de 180 mil clientes.

Para o vice-presidente de 
Varejo do Banco do Brasil, 
Carlos Motta, o Pronampe 
será importante para ajudar o 
segmento de microempresas a 
atravessar o pior momento da 
crise econômica. “O Pronam-

pe completa nossas soluções 
de crédito emergencial ao con-
templar os microempresários 
com faturamento até R$ 360 
mil. Sabemos que muitos dos 
nossos clientes só precisam de 
um apoio neste momento para 
superar o pior momento da 
crise e poder retomar suas ati-
vidades junto com a retomada 
da economia”, disse Motta.

Os recursos do Pronampe 
podem ser utilizados pelas 
empresas para capital de giro 
ou investimentos. O progra-
ma é amparado pelo Fundo de 
Garantia de Operações (FGO 
Pronampe), com prazo de até 
36 meses, carência de até 8 
meses e taxa de juros com-
posta de Selic mais 1,25% ao 
ano.

Recorde no número de pro-
jetos culturais inscritos para o 
Programa Banco do Brasil de 
Patrocínios

Foram 9.944 inscrições, 
cerca de 50% a mais em rela-
ção ao edital anterior.

O Programa Banco do Bra-
sil de Patrocínios 2021/2022, 
por meio do “Edital de Seleção 
Pública de Projetos Culturais”, 
com prazo de inscrição encer-
rado na sexta-feira, 05 de ju-
nho, teve o recorde histórico de 
9.944 projetos registrados, um 
aumento de cerca de 50% em 
relação ao último (2019/2020), 
que recebeu 6.562 inscrições.

O objetivo do Edital é se-
lecionar projetos a serem 
patrocinados pelo Banco do 
Brasil para compor a progra-
mação das unidades do Centro 
Cultural Banco do Brasil em 
Belo Horizonte (MG), Brasília 

BB recebe, no primeiro dia, R$ 269 
milhões em propostas para o Pronampe

Setor de Imprensa
Banco do Brasil

O Banco do Brasil bate recorde em 
patrocínio a projetos culturais neste 2020

(DF), Rio de Janeiro (RJ) e São 
Paulo (SP), nos anos de 2021 
e 2022.

A divulgação dos proje-
tos selecionados está prevista 
para setembro de 2020 no site 
bb.com.br/patrocinios.

Setor de Imprensa
Banco do Brasil

<> EXPECTATIVA é R$ 3,7 bilhões para cerca de 180 mil clientes <> RECORDE Foram recebidos 9.944 projetos um aumento de 50% 

O Governo do Ceará, di-
vulga o Edital para seleção 
de entidades privadas sem fins 
lucrativos para implementação 
de cisternas de placa familiares 
com capacidade de 16 mil litros 
e de cisternas escolares com 
capacidade de 52 mil litros.

As entidades serão respon-
sáveis pela implantação de 93 
cisternas escolares no muni-
cípios de Catunda (8 cister-
nas), Santa Quitéria (29), Boa 
Viagem (15), Canindé (23) e 
Tururu (28) e 200 cisternas de 
placa em Jaguaretama (170) e 
Caririaçu (30). As famílias be-
neficiárias são de baixa renda e 
residem em áreas rurais.

Poderão concorrer entida-
des privadas sem lucrativos 
credenciadas no Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. As interes-
sadas em participar da seleção 
precisarão indicar um dos qua-

tro lotes disponíveis e apresen-
tar documentos de habilitação 
jurídica, fiscal e trabalhista.

A divulgação do resultado 
final da seleção está marcado 
para ocorrer no dia 4 de agosto 
de 2020.

Governo divulga edital para construção de
cisternas de placa escolares nos municípios

Importância da água potável nos períodos de estiagem

A Marcopolo S.A.
Comunica que não está abrin-

do uma unidade logística em 
Barbalha (CE) nem realizando 
processo de seleção de empre-
gados nesta região. Ainda, a em-
presa esclarece que não realiza 
qualquer cobrança para partici-
pação em seus processos se-
letivos. Se necessário for, para 
preservação de seus direitos, a 
Marcopolo tomará medidas ju-
diciais cabíveis contra informa-
ções diversas ao aqui contido.
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A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte realizou a 
primeira convocação de apro-
vados no Concurso Público, 
nesta terça-feira, 23. O certa-
me foi realizado pela gestão 
municipal em 2019. O docu-
mento dispõe dos 59 nomes 
classificados nos cargos de 
Enfermeiro Plantonista, Far-
macêutico, Médico Plantonis-
ta e Técnico de Enfermagem, 
convocados especialmente 
para a área da saúde.

As convocações acon-
tecem em caráter de emer-
gência, diante da situação de 
pandemia, estabelecida pela 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), causada pelo novo 
coronavírus. Os profissionais 
irão atuar nas ações de enfre-
tamento.

A homologação do cer-
tame ocorreu em 30 de mar-
ço. O Edital de Convocação, 
disposto no Diário Oficial do 
Município, apresenta as docu-
mentações necessárias para os 
classificados. Os quesitos soli-

citados devem ser preenchidos 
e encaminhados diretamente 
ao site dedicado ao Concurso.

O Prefeito Arnon Bezerra 
anunciou no último mês de 
março a homologação oficial 
do Concurso Público da Pre-
feitura, dentro do prazo esta-
belecido pela publicação do 
certame, realizado em maio de 
2019. As vagas cumprem cri-
tério de ordem de classificação 
e cargo, mas especificamente 
nesta primeira divulgação de 
nomes, o critério devem ser os 

cargos em áreas específicas da 
saúde que atuem no combate a 
Covid-19.

Essa será a primeira das 
convocações a serem feitas 
pelo Executivo no Concurso 
Público para provimento efe-
tivo do quadro funcional do 
Poder Executivo do Município 
de Juazeiro do Norte, nos ter-
mos do Edital nº 001, de 20 de 
março de 2019.

A entrega dos documen-
tos necessários e exigidos 
para a Nomeação e Posse se 

dará por meio virtual, atra-
vés de plataforma contida no 
endereço eletrônico www.ju-
azeirodonorte.ce.gov.br/con-
curso, tendo em vista a atual 
situação de isolamento social 
exigido para o combate ao 
COVID-19.

Mais detalhes podem ser 
acessados na portaria Nº 0 3 
5 8 / 2 0 2 0, publicada no Di-
ário Oficial do Município, de 
23 de junho de 2020, através 
do site: www.juazeirodonor-
te.ce.gov.br.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte faz a primeira 
convocação de aprovados no Concurso Público

Asscom Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

Bruno foi condenado, em 2013, a 22 anos e três meses de 
prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, se-
questro e ocultação de cadáver, em razão do desaparecimento 
e morte da modelo Eliza Samudio, ocorridos em 2010.
O juiz de Direito Tarciso Moreira de Souza, da 1ª vara Criminal e 
de Execuções Penais de Varginha/MG, concedeu ao ex-goleiro 
Bruno a progressão de regime para o semiaberto domiciliar.
O magistrado verificou que Bruno satisfaz as exigências sub-
jetivas e objetivas para a concessão da progressão de regime 
para o semiaberto, “em especial pelo decote da imputação de 
falta grave, pois já cumpriu o lapso temporal necessário da 
pena imposta no regime fechado”.
“A presunção é de que o reeducando já se encontra apto à 
reinserção à vida social, o que foi observado pelo atestado de 
conduta carcerária.”
Assim, o magistrado concedeu a Bruno a progressão de regi-
me, impondo condições como manutenção do endereço atu-
alizado perante o juízo, demonstração de que o ex-goleiro se 
encontra trabalhando, entre outras.
Confira-se o artigo quinto da Constituição Federal, que trans-
crevo a seguir.
Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos 
do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis.
Impedir que um ex-preso volte a seguir sua vida, após o cum-
primento da pena que lhe foi imposta, é uma penalidade cruel, 
semelhante à pena de caráter perpétuo.
O goleiro Bruno, praticou um crime horrendo (assassinato da 
companheira) e foi punido.
Deve ter o direito de voltar a exercer seu ofício de jogador de 
futebol.
A Justiça não combina com o ódio.
O ódio destrói a Justiça.
A vítima de um crime violento, por exemplo, tem razões para 
nutrir ódio contra a pessoa do criminoso.
Essa não é a atitude recomendada pela Ética Cristã, mas é 
compreensível.
Coloque-se o leitor na situação de um pai, cuja filhinha peque-
na foi vítima de estupro.
Que penalidade quererá para o estuprador?
Se houvesse a pena de morte e se pedisse a pena de morte, 
sua explosão de revolta deveria ser compreendida.
Muito diferente da reação do agredido, à face do agressor. é o  
que se exige da Justiça à face de situações concretas.
A Justiça deve ser serena.
A autoridade da toga não se assenta nos rompantes de autori-
tarismo, mas na imparcialidade das decisões e na retidão moral 
dos julgadores.
O magistrado deve ser tão impolutamente equilibrado, equâ-
nime, que até o vencido deve respeitá-lo, embora recorra do 
julgamento desfavorável.
Em determinados momentos, seja pela gravidade dos crimes 
em pauta, seja pelo alarido em torno dos crimes, a opinião pú-
blica pode tender à aplicação da pena de talião.
Cederá o juiz à pressão do vozerio?
Respondo peremptoriamente que não.
Que garantia tem um povo de viver em segurança, de desfrutar 
do estado de direito democrático, se os juízes se dobrarem, 
seja ao poder das baionetas, seja ao pedido dos influentes, 
seja às moedas de Judas, seja a um coro de vozes estridentes, 
seja ao grito das ruas?
Um povo só terá tranquilidade e paz se dispuser de uma Justi-
ça que fique acima das paixões, firme, inabalável, imperturbá-
vel, equidistante de influências espúrias, uma Justiça sem ódio.
O ódio conspurca a Justiça.
Negar a um ex-preso o caminho do retorno ao trabalho é uma 
conduta odiosa e de extrema crueldade.
Na minha vida de Juiz de Direito testemunhei a recuperação de 
dezenas ou centenas de pessoas que haviam praticado crimes.

Caso do goleiro Bruno
OPINIÃO

  João Baptista 
Herkenhoff

           Juiz de Direito 
aposentado/Vitória ES. 

Email – jbpherkenhoff@
gmail.com

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio 
da Secretaria de Educação (Se-
duc), está propiciando mais de 
600 empregos para famílias ju-
azeirenses e injeta mais de R$ 
1,2 milhão na economia local 
através da frente de serviços 
em decorrência da reforma fí-
sica das unidades de ensino. 
Atualmente encontra-se em re-
forma 38 instituições.

É importante ressaltar que 
sete escolas foram reformadas 
e entregues em 2018, outras 
quatro unidades foram refor-
madas e entregues em 2019 
e oito reformadas em 2020. 
Destaca-se que algumas delas 
passam também por ampliação 
no número de salas, passando 
a receber uma matrícula maior 
de alunos, como a Escola Mo-
delo de Tempo Integral Cícera 
Maria dos Santos, no Frei Da-
mião, a  escola Tarcila Cruz 
Alencar, no bairro Novo Jua-
zeiro, o antigo prédio do Ins-
tituto Cultural Vale do Cariri 

(ICVC), localizado no bairro 
São Miguel, que passará a ser 
sede da Seduc, entre outros.

Em todos os equipamen-
tos são instalados centrais de 
ar-condicionado que auxilia-
rão no processo de ensino de 
aprendizagem, principalmente 
nos períodos de alta tempera-
tura, que se iniciam em mea-
dos de outubro e setembro.

De acordo com o Prefeito 
Arnon Bezerra, reformas im-
portantes como essas são ne-
cessárias para oferecer uma 
condição melhor de trabalho e 
também de desenvolvimento da 
educação. “Serão alunos bene-
ficiados, professores com mais 
condições de desenvolver um 
bom trabalho, enfim, é a cidade 
ganhando mais e preparando a 

juventude para um futuro exi-
gente, competitivo, que estare-
mos aptos a enfrentá-lo”, disse.

Segundo a Secretária Maria 
Loureto, as reformas são am-
plas e irão oferecer conforto, 
com uma equipe trabalhando 
em prol da educação, motivan-
do e apoiando alunos, profes-
sores, funcionários e núcleos 
gestores.

Reformas em escolas geram mais de 600 empregos 
e injetam R$ 1,2 milhão na economia de Juazeiro

Asscom Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

Contrair ou não o Coronavírus
só depende de você.

Fique em casa, Use máscara e Lave sempre às mãos

<> REFORMAS de várias escolas em todos os bairros de Juazeiro do Norte

<> CONVOCAÇÃO acontecem em caráter de emergencia diante da Pandemia
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OPINIÃO

Está em moda o adjetivo “novo”

NAT SHOP
Produtos naturais

das melhores procedências
ANTÔNIO  FEITOSA

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685
- Praça Siqueira Campos -

Tels: (88) 98831 5664 / 99612 9817
CRATO CEARÁ

Aprovado na Assembleia 
Legislativa do Ceará, nesta 
quinta-feira (25/06), projeto de 
indicação nº 69/20, de autoria 
do deputado Fernando Santana 
(PT), que dispõe sobre a dis-
pensa da cobrança de juros e 
multas moratórias sobre o valor 
total do IPVA exercício 2020, 
pago em atraso, no âmbito do 
estado do Ceará, em razão do 
estado de calamidade públi-
ca decorrente da pandemia do 
novo coronavírus.

Essa pandemia tem trazido 
sérias conseqüências para a po-

pulação, não somente no que 
concerne à saúde, devido a sua 
disseminação e letalidade, mas 
também econômicas. Com as 
medidas essenciais de isola-
mento social adotados pelo 
governo, já se enfrenta uma 
preocupante queda na renda 
da população com atividade 
formal e informal, além do de-
semprego. 

Diante desse quadro, a po-
pulação tem encontrado difi-
culdade para honrar seus com-
promissos, entre os quais, os 
tributos estaduais. A proposta 
busca atenuar os efeitos dessa 
crise, atendendo principalmen-
te aqueles que têm o seu veí-
culo como uma ferramenta de 
trabalho.

Projeto com dispensa de juros e multas sobre o 
IPVA 2020 apresentado pelo deputado Fernando 
Santana foi aprovado na Assembleia Legislativa

<> IPVA 2020 deputado vice-presidente da Assembléia Fernando Santana

Assessoria de Imprensa

A primeira etapa de Cam-
panha contra Febre Aftosa 
2020 foi prorrogada até o pró-
ximo dia 31 de julho. A deci-
são foi acatada pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) após 
pleito do Fórum Nacional de 
Executores de Sanidade Agro-
pecuária (Fonesa), que apre-
sentaram os índices parciais 
da Campanha muito abaixo 
do necessário, não alcançando 
50%. Segundo o documento do 
Fonesa, a Pandemia do novo 
Coronavírus afetou a adesão à 
Campanha. Com isso, o prazo 
de comprovação da vacinação 
pelo produtor rural também foi 
prorrogado para 31 de agosto 
de 2020. A prorrogação tam-
bém acontece nos Estados de 
Alagoas, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Gran-
de do Norte. 

Segundo a Agência de De-
fesa Agropecuária do Ceará 
(Adagri), responsável pela 
Campanha no Ceará, a previ-
são é que sejam vacinados cer-
ca de 2,6 milhões de bovinos e 
1,4 mil de bubalinos no Ceará. 
No último boletim de sábado 
(27), a Agência tinha recebido 

a declaração de vacinação de 
845.460 animais.

A presidente da Adagri, 
Vilma Freire, reforça que a 
declaração da vacinação seja 
feita prioritariamente através 
do Portal do Produtor ou por 
meio do número de WhatsA-
pp disponibilizado “excepcio-
nalmente” para essa finalida-
de. Ambos os meios estão no 
site da Adagri (www.adagri.
ce.gov.br ). Outra possibilida-
de é enviar a declaração para 
o e-mail oficial da Agência 
(aftosa2020@adagri.ce.gov.
br). Isso evitará aglomerações 
nos escritórios, já que o Ceará 
continua em isolamento social. 
“São várias as maneiras de efe-
tuar a declaração sem precisar 

deslocar-se até um escritório 
da Adagri ou Ematerce. Va-
mos agilizar e não deixar para 
a última hora. Precisamos da 
colaboração de todos para que 
muito em breve o Ceará venha 
a ser livre de Febre Aftosa sem 
vacinação.”

Parceira da Campanha, a 
Ematerce está com 243 funcio-
nários trabalhando em regime 
de plantão online para garantir 
o sucesso dessa etapa. “Nossos 
agentes estarão nos escritórios 
para receber as notas fiscais 
e declarações dos criadores 
e também para orientá-los a 
acessar o Portal do Produtor 
e fazer sua declaração junto a 
Adagri. Com isso estaremos 
fazendo um trabalho impor-

tante para que cheguemos ao 
final desta campanha com as 
condições de uma boa vaci-
nação para o nosso rebanho. 
Estamos bem próximo do final 
da obrigatoriedade de realizar 
a vacinação e alcançar o status 
de Ceará Livre da Aftosa sem 
Vacinação”, reforçou o pre-
sidente da Ematerce Antônio 
Amorim.

Ceará Livre de Aftosa 
sem Vacinação

O Programa Nacional de 
Febre Aftosa (PNEFA), Plano 
Estratégico 2017 – 2026, prevê 
que a última etapa de vacinação 
contra febre aftosa no Estado 
do Ceará poderá ocorrer em 
maio de 2021, quando o esta-
do deve se tornar livre de febre 
aftosa sem vacinação, reconhe-
cido nacionalmente pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e 
internacionalmente pela Orga-
nização Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE). “A partir daí será 
pleiteado junto ao Mapa o sta-
tus do Ceará livre da Febre Af-
tosa. Por isso é importante que 
os produtores cumpram esses 
calendário vacinal, pois só as-
sim estaremos aptos a alcançar 
esse status”, reforça a presiden-
te da Adagri, Vilma Freira.

A primeira etapa de Campanha contra Febre Aftosa de 
2020 foi prorrogada até o próximo dia 31 de julho

Julyana Silveira,
Ascom Sedet - Texto

<> A DECLARAÇÃO da vacinação será feita prioritariamente atra-
vés da Internet pelo Portal do Produtor

Circula na cidade o anún-
cio de que a agencia do Bra-
desco de Cedro será rebaixa-
da e passará a ser qualificada 
como “Posto Bancário,” per-
dendo serviços e funcionários. 
A gerente da agência Aurileide 
Albuquerque indagada pela 
imprensa sobre a notícias não 
diz que sim nem que não e que 
não pode dar qualquer infor-
mação sobre o Bradesco.

Enquanto os repórteres es-
peravam para falar com a geren-
te foi presenciado o mau aten-

dimento pelos funcionários, 
principalmente pelos guardas 
que orientavam grosseiramente 
os idosos que aguardavam aten-
dimento nas filas.

A agencia do Bradesco de 
Cedro sobreveio com a extin-
ção do BEC Banco do Estado 
do Ceará que foi criada em 
Cedro há mais de 50 anos, 
sempre se destacando como 
uma casa bancária que muito 
contribuiu para o desenvolvi-
mento econômico dos muni-
cípios de Cedro e seu entorno. 

Agencia Bradesco de Cedro será rebaixada a Posto Bancário

COLABORAÇÃO de Cleber dos Santos

Está em moda o adjetivo “novo”. Novo socialismo,novo 
fascismo, neoliberalismo, neocapitalismo, neoconstitucio-
nalismo.
Serve para sugerir uma certa expressão de originalidade. 
Designação de mudanças anunciadas, desejos e aspira-
ções mal definidas, transformadas no arcabouço de ideo-
logias remendadas. Como se significasse que se houvera 
erros, no passado, só conterá acertos no futuro. Utopias 
envelhecidas com solado novo.
O Estado, no Brasil, já foi “novo”, a moeda Cruzado, de 
curtíssima vida também foi “novo”. A república de Sarney 
foi “nova” um dia.
Houve um “new joyrnalism”, jornalismo novo, um “nouveau 
roman”, romance novo, apareceu o “new criticism”; cida-
des são “novas”, Iorque e Nova Orleans...
Tudo, um chute no passado. Às vezes, uma homenagem 
encabulada...
Há uma arrelia, agora , sobre o “novo” fascismo, fenômeno 
recrudescente, embora irmão siamês do comunismo real 
(saído do ventre do bolchevismo), grudados mais pelo ven-
tre do que pelas cabeças.
Um não vive sem o outro: não são iguais, são concorren-
tes. Há quem pense o contrário, assim como existem os 
contrários dos contrários.
Para o ortodoxos ideológicos, a dialética só funciona dia-
leticamente quanto posta a serviço do pensamento pro-
gressista de esquerda para a destruição dos argumentos 
contraditórios.
Já os ortodoxos de direita têm um enorme medo de se dei-
xarem enrolar pela dialética da esquerda. O que lhes sobra 
de agressividade, falta-lhes de acuidade lógica.
Desde São Petersburgo e Munique (1917 e 1919) que fas-
cismo e comunismo (bolchevismo) se inventam e se no-
meiam adversários.
Poderíamos aproveitar, agora, quando novos combatentes 
combatem pela democracia, para identificar as causas que 
fortalecem os movimentos totalitários e as disfunções so-
ciais e políticas do Estado.
Não basta ser fascista para tornar-se ameaça à democra-
cia. Os riscos estão em todos os quadrantes, até mesmo 
entre os que se reconhecem democratas.
Não basta ser democrata, há que provar ser um deles.

Paulo Elpídio Meneze é ex-reitor da 
UFC Universidade Federal do Ceará, 
foi Secretário da Educação Superior 

do Ministério da Educação, secretário 
da Educação do Estado do Ceará e 

Secretário Nacional de Educação Básica 
e diretor do FNDE, do

Ministério da Educação

Jornalismo é isso:
Seleção de boas informações,

bons e interessantes textos
arrumados de modo a 

oferecer uma boa visualização
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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
“Desconfie do destino e 
acredite em você. Gaste 
mais horas realizando 
que sonhando, fazendo 
que planejando, 
vivendo que esperando 
porque, embora quem 
quase morre esteja 
vivo, quem quase vive 
já morreu.”

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: Um rosa vermelha nutrificada pelo orvalho da noite, 
fotografada com todo esmero com foco e cores no limite da qualidade. 
Uma fotografia forte que chama a atenção pela beleza e charme da 
rosa. 

ÁRIES 21/03 A 20/04
Mudanças nas suas atitudes tornam uma relação mais sólida. Re-
solva todas as situações de forma radical.
TOURO 21/04 A 20/05
De nada lhe valerão grandes conversas, são as atitudes que con-
tam. Esteja atento para dar respostas no momento certo.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Com sentido de humor vai vencer barreiras e eliminar obstáculos. 
É boa altura para arrumar de vez pontas soltas.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Sentirá que que não estão a ser sinceros consigo. Tem tempo e 
capacidade para resolver todos os assuntos pendentes.
LEÃO 24/07 A 23/08
Não se isole mas fuja do passado . Dia com tendência a perdas , 
roubos e maus negócios.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Novos sentimentos vão nascer ou serem-lhe manifestados. Está 
inspirado para tomar decisões económicas.
LIBRA 24/09 A 22/10
Dia de boas energias, problemas e dúvidas ficam para trás. Não 
duvide do seu valor ou capacidades.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Dê atenção a pequenos aspetos para melhorar o clima da vida a 
dois. Pese bem os argumentos a usar em situações novas.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Os seus gestos serão retribuídos com muito apreço. Evite a ansie-
dade em assuntos profissionais, o êxito está no horizonte .
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Viva a dia com toda a calma , os afetos estão agradáveis. Não 
perca a noção do que é mais prático e lucrativo.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Possibilidade de tensões provocadas por terceiros. Evite fazer 
despesas exageradas e arriscar em investimentos.
PEIXES 20/02 A 20/03
Seja sempre muito sincero, a mentira tem perna curta. Renegoceie 
situações económicas por escrito.

Cuidamos de sua
contabilidade enquanto
você cuida dos
negócios

Rua Teotônio Vilela, 655

Bairro Zacarias Gonçalves

Crato Ceará

(88) 2156 0145
99615 9664

Cordel bem cultural e
imaterial brasileiro
O cordel literatura
Agora já tem aval
Já ganhou o seu registro
É bem imaterial
Cultural e brasileiro
Na banca no Tabuleiro
Mostra seu potencial.

Ele saiu do nordeste
Chegou as grandes cidades
Está na televisão
E nas universidades
Em revistas e jornais
E nas redes sociais
Com as suas novidades.

Pelos versos bem rimados
Pela metrificação
Pelas histórias narradas
E respeito a oração
O cordel encanta, sim,
Tem começo, meio e fim,
É bom prestar atenção.

Cordel não é presepada
Tem regras para ser feito
Quem diz que faz, mas não faz,
E se sente no direito
De ensinar, mas sem saber,
Papel feio vai fazer
Além de ser desrespeito.

Ministrar uma oficina
Apenas com teoria
É simplesmente zombar
De quem tem sabedoria
Pois quem quer mesmo ensinar
Deve se capacitar
Tem que ter categoria.

O cordel é popular
Mas tem normas a seguir
Quem se assina cordelista
Não pode se permitir
Um cordel mal acabado
Capenga, de pé quebrado,
Carecendo corrigir.

Tem curioso infiltrado
Na cultura popular
Se valendo do cordel
Sem as regras dominar
Dizendo que é ensaio
Exibindo em balaio
Para projetos ganhar.

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

Os 10 erros de português mais
cometidos pelos brasileiros

Nossa língua portuguêsa

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

J. Curran-jornalistas
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O Ministério da Saúde 
credenciou, nesta segunda-
-feira (22/06), 807 Centros de 
Atendimento para enfrenta-
mento da pandemia causada 
pelo coronavírus. Os Centros 
de Atendimento são estruturas 
auxiliares, que servem para 
identificação precoce dos ca-
sos, com atendimento adequa-
do das pessoas com síndrome 
gripal (SG) e Covid-19, no Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
A portaria nº 1.579 libera R$ 
251,4 milhões para 767 muni-
cípios que solicitaram adesão 
para receberem custeio tempo-
rário para implantação destas 
unidades de saúde.

Os Centros de Atendimen-
to podem identificar e tratar 
os casos com sintomas leves 
de coronavírus. Estes estabe-
lecimentos possibilitam que 
os demais serviços ofereci-
dos nas unidades de saúde da 

Atenção Primária, como cui-
dados com a saúde da criança, 
consultas de pré-natal, acom-
panhamento de pessoas com 
doenças crônicas como diabe-
tes e hipertensão, sejam man-
tidos e retornem à rotina habi-
tual. A criação dessa estratégia 
de atendimento dos cidadãos 
com Covid-19 foi feita por 
meio da portaria nº 1.445, de 
29 de maio de 2020.

Os Centros de Atendimen-
to estão disponíveis para todos 
os municípios brasileiros que 
solicitarem credenciamento. 
Estas unidades atuam como 
ponto de referência da Aten-
ção Primária à Saúde (APS) 
e buscam também conter a 
transmissibilidade do coro-
navírus, ao reduzir a ida de 
pessoas com sintomas leves 
aos serviços de urgências ou 
hospitais, além de deixar a 
procura das unidades de saúde 
para manutenção e retorno do 
atendimento de rotina.

As gestões municipal e 
distrital podem utilizar os es-
paços disponíveis em sua rede 

de saúde ou até mesmo criar 
um espaço específico para o 
Centro de Atendimento. A de-
cisão de como operacionalizar 
a estratégia é de autonomia do 
gestor. As solicitações de cre-
denciamento estão sujeitas a 
análise técnica e orçamentária 
e podem ser feitas por meio da 
página e-Gestor AB.

Estrutura
Os Centros de Atendi-

mento para enfrentamento da 
Covid-19 podem ser de três 
tipos: Tipo 1, para municípios 
de até 70 mil habitantes; Tipo 
2, para municípios entre 70 e 
300 mil habitantes; e Tipo 3, 
para municípios com mais de 
300 mil habitantes. O incenti-
vo financeiro para os municí-
pios e Distrito Federal possui 
os seguintes valores mensais: 
R$ 60 mil para os Centros de 
Atendimento Tipo 1; R$ 80 
mil para os do Tipo 2; e R$ 
100 mil para os do Tipo 3.

Os Centros de Atendi-
mento devem oferecer os se-

Mais de 760 municípios já podem implantar Centros 
de Atendimento para enfrentamento da Covid-19

guintes espaços: consultório, 
sala de acolhimento, sala de 
isolamento e sala de coleta. 
Podem ser instalados em esta-

belecimentos de saúde, como 
Unidade de Saúde, Unidade 
Mista, Policlínica, Centro Es-
pecializado. Precisam funcio-

nar 40 horas por semana com 
a composição de médico, en-
fermeiro e técnico ou auxiliar 
de enfermagem.

Por Tinna Oliveira, da 
Agência Saúde

Atendimento à imprensa

HELLO DOCES

@hello_doces

(88) 994937687

Trabalhamos com Kits para aniversário, docinhos, empadas, brownie,

Para mais informações:

biscoitos amanteigados, e diversas opções para presentes.

C
R
A
T
O


