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Dirigindo Feliz

Está em vigor a Lei de nº 
13.173, de autoria do vereador 
Lucas de Brito (DEM), que 
estabelece medidas de comba-
te ao Aedes aegypti e de pre-
venção à microcefalia, além 
de multas para comerciantes, 
moradores ou qualquer pessoa 
que contribua, de alguma for-
ma, para o surgimento de cria-
douros e para a proliferação 
do mosquito, em João Pessoa. 
A multa é de R$ 600 (seiscen-
tos reais), dobrada em caso de 
reincidência. 

O “Plano João Pessoa sem 
Microcefalia”, sugerido por 
Lucas de Brito (DEM), tem o 
objetivo de induzir, de forma 
articulada, contínua e abran-
gente, a intensificação das 
ações contra o Aedes Aegypti 
e de controle da microcefalia, 
no âmbito do Município de 
João Pessoa.

De acordo com a Lei, ações 

Paraíba sai na frente com lei que prevê multa de R$ 600 
para quem contribuir para proliferação do Aedes aegypti

deverão ser realizadas para es-
clarecer e conscientizar a po-
pulação sobre a importância do 
combate ao mosquito transmis-
sor dos vírus da dengue, chikun-
gunya e zika. Este último tem 
relação direta e comprovada 
com os casos de microcefalia. O 
Projeto também prevê a divul-
gação de informações sobre as 
formas de prevenção, transmis-
são, bem como os sintomas e o 
tratamento da microcefalia. Esse 
trabalho deve ser desenvolvido 
não só pelo poder Público, mas 
por toda a sociedade.

“Estamos em guerra. Os 
números de crianças com mi-
crocefalia e de pessoas infec-
tadas com os vírus da dengue, 
chikungunya e zika só aumen-
tam. Vivemos um estado de 
emergência sanitária e de saú-
de. Precisamos nos unir para 
acabar com o mosquito Aedes 
Aegypti”, concluiu Lucas.

Camilo inaugura melhorias na Rodovia 
CE 060 trecho Juazeiro-Caririaçu

<< CONTROLE o objetivo de induzir, de forma articulada, contínua e abrangente, a intensificação das ações contra o 
Aedes Aegypti e de controle da microcefalia. Na foto o mosquito transmissor e uma criança com microcefalia

O governador do Cea-
rá Camilo Santana entregou 
neste sábado (23), um tre-
cho de 27,2 quilômetros de 
extensão da CE-060 (Rodo-
via Padre Cícero), estrada 
que liga Juazeiro do Norte a 
Caririaçu. O trecho recebeu 
nova pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização hori-
zontal e vertical, e desvio de 
tráfego. A obra foi executada 
pelo  Departamento Estadual 
de Rodovias (DER) e cus-
tou recursos da ordem de R$ 
23.652.105,66, do Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID), com contrapar-

tida do Tesouro Estadual.
 O governador Camilo 

lembrou que, logo que foi 
eleito em 2014, presenciou o 
fechamento do trecho dentro 
da Palmeirinha, por morado-
res insatisfeitos com as con-
dições e a falta de infraestru-
tura da rodovia. Camilo fez 
questão de conhecer pessoal-
mente o problema e prometeu 
aos moradores que faria uma 
nova estrada. “O trecho recu-
perado era um sonho antigo 
da comunidade, pois no local 
passavam caminhões, carre-
tas e veículos às margens das 
casas.                      Pág. 03

<< PLACA descerrada pelo governador Camilio ao lado do depu-
tado Arnon Bezerra e do prefeito de Juazeiro Raimundo Macêdo
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Recursos do Pré-Custeio disponíveis no BB
Produtores rurais podem contratar a partir de segunda-feira (01/02)

O Banco do Brasil disponi-
bilizará R$ 10 bilhões para a 
aquisição antecipada de insu-
mos – o Pré-Custeio. O volu-
me, ofertado 100% com taxas 
controladas, é oriundo das cap-
tações próprias da Poupança 
Rural e dos Depósitos à Vista e 
22% superior ao desembolsado 
na última edição.

Os recursos estarão dispo-

níveis aos médios produtores 
por meio do Pronamp (Pro-
grama Nacional de Apoio aos 
Médios Produtores Rurais) 
com taxas de 7,75% a.a. até 
o teto de R$ 710 mil. Os de-
mais produtores rurais aces-
sam o crédito com encargos 
de 8,75% a.a. até o teto de R$ 
1,2 milhão por beneficiário. 
Mais detalhges na página 06
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OPINIÃO

Ser do contra
HUMBERTO PINHO DA SILVA

Humberto Pinho da Silva é um renomado 
jornalista e cronista portugues, residente em 
Porto Portugal, tem colaboração espalhada 

pela imprensa portuguesa, brasileira, alemã, 
argentina, canadiana e americana. É o 

coordenador do Blogue luso-brasileiro “PAZ,” e 
escreve sistematicamente para esta

Gazeta de Notícias.

HILDEBERTO JAMACARU

Trabalho escravo

EDITORIAL

Crato não é uma ilha de prosperidade

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é cronista, 
articulista nascido em 

Crato, residente em 
Russas Ceará

Ouvi ou li, não me recordo 
onde, nem quando, que Aquilino 
Ribeiro, certa vez, asseverou: que 
era “ Contra tudo e contra todos”.

Desconheço se o foi; mas há 
episódios, na sua vida, que levam 
a crer que sim.

Todavia, sabemos, que nada: 
seja doutrina política ou filosófica; 
seja Arte ou Literatura, consegue 
reunir audiência “respeitável”, se 
não for: “contra”, “anti”, “ contra 
tudo, contra todos”.

Por regra, o intelectual é do “ 
contra”; não que haja, muitas ve-
zes, motivos para o ser, mas por-
que reconhece: ser do “contra”, 
aumenta a venda de livros, e é efi-
caz para arrebanhar “fans”.

Também é do “ contra” o ope-
rário oportunista; desse modo, sem 
esforço, em regra, alça-se na hie-
rarquia sindical ou na hierarquia 
da empresa. Certo, que esta,acaba 
por entregar-lhe o cargo pretendi-
do, para emudecê-lo.

Mas ser do “contra”, não basta 
para ter sucesso na vida: é preciso 
dar nas vistas; pôr-se em bicos de 
pés, como vulgarmente se diz, e 
principalmente: bradar.

Bradar, fazer barulho, é im-
prescindível, para ser famoso.

Com brados, os judeus, conse-
guiram que o procurador romano 
condenasse O inocente, sabendo 
que O era; e,  bradando, xingan-
do, berrando,  a ala esquerdista e 
direitista do parlamento, consegue 
fazer-se ouvir e ganhar simpatia.

O humilde, o respeitador, o 
honesto,o que pesa seus atos, pela 
razão e pela Moral, dificilmente 
vai longe… Porque os que labutam 
nas trevas são mais unidos, mais 
camaradas… Já Cristo o dizia.

A conversa conciliadora. A 
cavaqueira delicada, que fazia a 
delicia de muitos, quase desapare-
ceu da nossa coletividade. Agora, 
discute-se… Ser do “contra”, dis-

cutir, ser polemista, dá prestigio e 
até: “ inteligência”.

O povo, que não consegue racio-
cinar - grande manada acéfala, que 
em democracia ordena, - acredita 
sempre no que ouve: aos gritos, aos 
berros, aos brados…; e reconhece 
sempre autoridade e sapiência, à 
voz atrevida, que se eleva.

Mas ser do “contra”, discutir, 
bradar, ainda não é suficiente, para 
o medíocre alcançar o desejado 
Olimpo.

É - lhe necessário: o escândalo.
A mass-media – que devia vi-

ver de notícias e opiniões, – só 
aumenta a audiência, com o es-
cândalo.

O ambicioso, o falho de talen-
to, precisa -  é-lhe imprescindí-
vel,-  recorrer ao escândalo, para 
ser reconhecido.

Escandaliza: no modo de tra-
jar; com gestos e atitudes, fora do 
vulgar; desnudando-se; e expri-
mindo conceitos chocantes…que 
chocam cada vez menos...

Já poucos se escandalizam, seja 
com o que for: se o artista plásti-
co apresenta “bezerro”, a crítica 
- para não parecer ignorante, - ad-
mira, e o público, repete, para dar 
ar de entendido....  Diz Unamuno, 
em: “Solilóquios y Conversacio-
nes”, que: “ A crítica, costuma 
ser, de ordinário, o comentário da 
moda”… e raros são os que não 
querem estar com a moda…

Em matéria Moral e bons cos-
tumes, poucos se aventuram a co-
mentar: receiam cair no ridículo; 
receosos de serem taxados de re-
trógrados; de velhos caducos… de 
ignorantes…

Ser do “contra”, bradar, e es-
candalizar, é o meio seguro do 
“Zé-ninguém” parecer ser “al-
guém”; ter acesso aos meios de 
comunicação e tornar-se conheci-
do nas Artes, e quantas vezes, até, 
na ciência! …

O que mais se observa neste País 
já tão explorado e afadigado pelo 
negligencio governamental e de ou-
tras áreas sócio trabalhista é o ex-
cesso de hipocrisia e escrúpulos, os 
mais variados (religiosos, dos tais 
“Direitos Humanos”, politiqueiros 
e outros similares). A inércia e in-
cúria crônicas dos políticos que se 
bem observada tão somente contri-
bui para o agravamento da situação, 
daquilo que se finge “combater”.

O TRABALHO ESCRAVO existe 
nas mais variadas formas, e não tão 
somente nas áreas de exploração ru-
ral e em interiores brasileiros como 
se destaca. É observado, e em esca-
la aviltante, também no comércio, 
nas pequenas e grandes fábricas e 
em outras atividades. Basta maior 
acinte do que a miséria que cons-
titui o nosso Salário Mínimo que, 
segundo o DIESE (órgão governa-
mental), deveria ser R$. 3.399,22 
- o que equivaleria a 4,31 da misé-
ria de salário que se paga hoje (R$. 
788,00) e ainda, levianamente, afir-
mam ter “aumentado” de uns tem-
pos para cá... Poderá ficar em torno 
de R$. 865,50 em 2016, o que ainda 
seria 3,92 menor que o ideal. O não 
respeitado Salário Mínimo deveria 
atender as necessidades básicas do 
trabalhador e de sua família, como 
estabelecido na Constituição: ali-
mentação, vestuário, higiene, edu-
cação, moradia, transporte, saúde, 
previdência social e lazer. Atende?

Para onde nos viramos somos 
ludibriados desavergonhadamente 
e não esboçamos quaisquer reação, 
pelo contrário, silenciamos e assen-
timos servilmente. Por quê?

O governo e organismos afirmam 
o “empenho” no combate a essa prá-
tica criminosa, mas até então com 
resultados pífios, muito aquém do 
esperado como se demonstra. Além 
das pesadas multas e até desapro-
priação de imóveis (destinando-os à 
preterida Reforma Agrária), onde se 
verifica a prática dessa exploração 
e, simultaneamente, o endurecimen-
to de penas, sem qualquer condes-
cendência, e desde que cumpridas 
integralmente (fim da ojerizada 
progressão penal), seria o caminho 
mais próximo do ideal para se corri-
gir o problema. Sem essas providên-
cias é ser conivente com esse crime 
e não mudará a exploração do tra-
balhador. Não nos iludamos!

Está nas mãos das relapsas auto-
ridades sim!, como também e, prin-
cipalmente, da Sociedade a quem 
compete se mobilizar, civilizadamen-
te, no sentido de coibir essa prática 
abominável e desumana. Acompa-
nhemos de perto, não silenciemos a 
cada abuso, cobremos ações e mu-
demos essa situação. Sem isso con-
tinuaremos um país escravista e es-
cravizado, isto desde 21 de abril de 
1.500..., um longo período. Basta!

 

“Indigne-se por você e por todos 
contra as injustiças, quais forem! 
Clame, exija, exerça a sua cidadania 
e não seja mais um ABMUDO. “

Os verdadeiros analfabetos 
são os que aprenderam

a ler e não lêem.

Um grupo político, centrado 
nas próximas eleições, esco-
lheu um foco para jogar cobras 
e lagartos, e estilar seu veneno 
lento sobre o prefeito Ronaldo 
Gomes de Mattos e sua ad-
ministração, esquecendo esse 
grupo político que o Brasil está 
vivenciando uma crise política 
e econômica sem precedente 
em sua história, trata-se de um 
momento de incertezas em to-
dos os níveis governamentais e 
o município do Crato não po-
deria ser uma ilha de prospe-
ridade.  Todos os profissionais 
analistas da área econômica 
do país apregoam, através da 
mídia nacional, que a crise do 
Brasil é um acontecimento ca-
tastrófico que vem atingindo 
todos os entes da federação e 
sobremodo o povo brasileiro.  
É previsto que o setor público 
parou 60% de seus investimen-
tos em obras e na manutenção 
dos serviços. Essa é uma crise 
que vem de cima para baixo, 
primeiro atingiu todos os seg-
mentos de governo do federal 
ao municipal, para em seguida 
chegar ao povo abalando seu 
poder de compra.

É fácil gritar em praça pú-
blica, pelas redes sociais e im-
prensa regional para descarre-
gar frustrações com o fito de 
impedir o surgimento de uma 
nova liderança.

O prefeito Ronaldo Gomes 
de Mattos tem sido forte e in-
trépido diante desse tsunami 
de acusações, principalmente 
quando se enuncia destempera-
damente que esse é o pior go-
verno do Crato. Quem diz isso 
é um desinformado e quer fal-
sear, confundir e induzir a er-
ros sobre a verdadeira história 
recente do município. A atual 
administração já fez muita coi-
sa espraiada por todo o muni-
cípio e muita mais está sendo 

feito. Embora, como se disse, a 
crise atingiu também o Crato, 
por conseguinte há obras para-
das a espera de recursos estadu-
al e federal.

Preferível seria que esse 
grupo, que tem denotado, em 
visível transparência, fortes 
interesses políticos, elaborasse 
um programa de governo para 
o Crato do futuro, ou mesmo 
uma pauta com sugestões para 
que se possa administrar sem 
recursos fazendo frente as cres-
centes despesas e os seguidos 
declínios do FPM – Fundo de 
participação dos municípios > 
(federal) e o ICMS- Imposto 
sobre circulação de mercado-
rias e serviços  > (estadual), 
que se compõem de impostos 
gerados pela indústria e comér-
cio que também estão em que-
da de produção e vendas.

O momento é, ou seria, de 
coalizão, sem objetivar fins po-
líticos, mas criar movimentos 
interpartidário e clamar apoio e 
ajuda das instituições superio-
res. Levantar o dedo e mantê-lo 
em riste para um único cristo 
é caçar a bruxa onde ela não 
existe. A crise é ampla, séria, 
avassaladora e inquietante para 
todos. Por isso o prefeito Ro-
naldo não deve ser um cristo, 
muito menos uma Geni, como 
diz Chico Buarte: “Joga pedra 
na Geni! Ela é feita pra apa-
nhar! Ela é boa de cuspir! Mal-
dita Geni!”

O sábio chinês Sun Tzu, que 
viveu 250 anos antes de Cris-
to, escreveu em leu livro Arte 
da Guerra, aprimorando a me-
táfora: “Se dois inimigos es-
tão atravessando um rio numa 
tempestade, ajudam- se mutu-
amente, esquecendo-se de que 
são inimigos e agindo frente ao 
perigo. Até os inimigos podem 
trabalhar juntos numa situação 
de adversidade.”
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O governador Camilo San-
tana entregou neste sábado 
(23), um trecho de 27,2 quilô-
metros de extensão da CE-060 
(Rodovia Padre Cícero), estra-
da que liga Juazeiro do Norte 
a Caririaçu. O trecho recebeu 
nova pavimentação asfáltica, 
drenagem, sinalização hori-
zontal e vertical, drenagem 
e desvio de tráfego. A obra 
foi executada pelo  Departa-
mento Estadual de Rodovias 
(DER) e custou recursos da 
ordem de R$ 23.652.105,66, 
do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com 
contrapartida do Tesouro Es-
tadual.

 ARI9903 webO gover-
nador Camilo lembrou que, 
logo que foi eleito em 2014, 
presenciou o fechamento do 
trecho dentro da Palmeirinha, 
por moradores insatisfeitos 
com as condições e a falta 
de infraestrutura da rodovia. 
Camilo fez questão de conhe-
cer pessoalmente o problema 
e prometeu aos moradores 
que faria uma nova estrada. 
“O trecho recuperado era um 
sonho antigo da comunidade, 
pois no local passavam cami-
nhões, carretas e veículos às 
margens das casas. Foi cons-
truído um desvio evitando o 
tráfego de veículos por dentro 
da avenida principal da Pal-
meirinha. Agora as crianças e 
as pessoas idosas que sofriam 
com a poeira e o risco de aci-

Mais segurança na nova Rodovia Padre Cícero com as 
modificações no trecho Juazeiro do Norte - Caririaçu

Do Release de Sabrina Lima
Coordenadoria de Imprensa da 
Casa Civil Governo do Estado 

do Ceará - Fotos: Franco Neto / 
Ariel Gomes

Os servidores do serviço 
público municipal de Várzea 
Alegre continuam em greve. 
São duas frentes paredistas. 
Enquanto os auxiliares de ser-
viços gerais veem reclamando 
pagamento de salário mínimo 
por quatro horas de trabalho 
há praticamente sete meses, os 
servidores da Educação e da 
Saúde, que entraram em greve 
há 15 dias, lutam por pagamen-
to de salários em dia e por uma 
data-base para o recebimento 
de seus salários.

Na Câmara Municipal, o 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-
pais, Erialdo Abrahão, apoia-
do pelo vice-presidente Pedro 
Bitu e parte dos servidores 
grevistas, expôs que não con-
seguem compreender a razão 
da Prefeitura Municipal não 
determinar uma data-base para 
o pagamento salarial da cate-
goria.

Prefeitura pagou os salários 
do pessoal da Saúde no dia 14 
de janeiro, sendo que nos me-
ses anteriores esse pagamento 
vinha sendo feito no dia 11 

de cada mês, Erialdo Abrahão 
disse que existia uma proposta 
para que a prefeitura continu-
asse pelos meses de janeiro, fe-
vereiro e março, pagando nesta 
mesma data, até equilibrar as 
contas e pagar na data determi-
nada pela CLT.

De acordo com o sindica-
lista, para o caso da Educa-
ção, os servidores ainda não 
receberam os salários. A Pre-
feitura havia informado que o 
pagamento da Educação sairia 
nesta tarde. ”Achamos que os 
repasses do mês de janeiro es-
tão sendo usados para pagar 
dezembro e que a Prefeitura 
terá dificuldade de pagar janei-
ro em dia” – disse. Ele disse 

ainda que salário é verba ali-
mentar é um direito social, e 
por isso não pode atrasar.

Os debates foram acirra-
dos. Os vereadores oposicio-
nistas ao prefeito, apoiando in-
condicionalmente os grevistas, 
foram aplaudidos, enquanto os 
situacionistas, também com 
discurso de apoio à greve, mas 
com pedidos de compreensão 
da situação da Prefeitura, pela 
crise financeira, receberam 
vaias.

A decisão da greve, ao 
que parece, não será de fácil 
solução. Não há previsão de 
retorno dos trabalhadores às 
atividades. Na avaliação da 
Prefeitura, com o pagamen-

to nesta tarde dos salários da 
Educação, referente ao mês de 
dezembro e cobrado na greve, 
a Prefeitura está em dia com os 
servidores, haja vista o mês de 
janeiro, que só é pago em feve-
reiro, ainda não ter terminado.

Os grevistas, mesmo os da 
Saúde, que receberam salário 
de dezembro em 14 de janei-
ro, não voltaram aos trabalhos. 
Continuar de braços cruza-
dos para o trabalho parece ser 
consenso entre os servidores 
da Educação também, mesmo 
com o pagamento confirmado 
para esta tarde de quarta-feira.

Segundo o secretário de 
Finanças da Prefeitura, Dak-
son Aquino, todos os esforços 
estão sendo empregados pelo 
Município para pagar aos ser-
vidores, assim como vem ocor-
rendo desde o início do gover-
no Vanderlei Freire (PSD), e 
que por um atraso mínimo, foi 
gerada essa greve, o que para 
ele é o que pode ser conside-
rando falta de compreensão 
por parte da categoria.

Os vereadores terão agora 
papel preponderante na solu-
ção da greve, devendo atuar 
como mediadores entre a Pre-
feitura e o SSPMVA. A greve 
já afeta o funcionamento das 
escolas e dos equipamentos de 
saúde.

dentes estão mais tranquilas. 
Isso é dar conforto à popula-
ção”, disse o governador.

FN6355 webO líder co-
munitário da Palmeirinha, 
Edivam Rodrigues, agrade-
ceu a entrega da rodovia e a 
preocupação do governador 
com os moradores do local. 
“Nossas crianças corriam ris-
co iminente por conta dos veí-
culos pesados que passavam à 
nossa porta. Agora temos uma 

avenida asfaltada e drenada. 
Muito diferente daquele que 
havia aqui. Nossa gratidão é 
imensa”, afirmou.

Estiveram ainda presentes 
à solenidade os deputados fe-
derais José Guimarães e Ar-
non Bezerra; os prefeitos Rai-
mundo Macedo (Juazeiro do 
Norte), Samuel Tenório (Po-
tengi) e as lideranças políticas 
Marcone Tavares (Aurora) e 
Edmilson Leite (Caririaçu).

Continua impasse entre grevistas, com movimento 
paredista, e Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Donizete de Sousa
Várzea Alegre

Com pesar registramos a 
morte do Coronel Macêdo
destacado militar no Ceará

Faleceu nessa sexta-feira, 
29/01, o coronel da Polícia 
Militar do Ceará Hervano 
Macedo Júnior, de 51 anos.  
Foi comandante da 5ª Cia. 
de Crato que pertence ao 2º 
BPM de Juazeiro do Norte 
da Polícia Militar do Ceará. 

Ele lutava contra um cân-
cer no pâncreas, descoberto 
há cerca de cinco meses, 
Hervano Macedo estava há 

33 anos na corpo-
ração. Ele havia 
assumido o cargo 
de comandante 
adjunto geral da 
PM no início da 
a d m i n i s t r a ç ã o 
Camilo Santa, em 
janeiro de 2015. 
O coronel abdicou 
da cargo, em de-
corrência dos pro-
blemas de saúde, 
em novembro de 
2015. Em Crato 
como comandan-
te da 5º Cia., fez 

relevantes mudanças como 
consertos e restauração da 
coberta, teto da Cia. e re-
cuperação de várias viatu-
ras, os velhos camburões, 
da Policia Militar existente 
na Cia de Crato. Em muin-
tas operações estava sempre 
a frente de seu pessoas. Foi 
um homem do bem, distinto, 
um gentleman. Deixa sauda-
des e boas lembranças

<< CAPITÃO Macêdo como era cari-
nhosamente tratado no Cariri

<< APLAUDIDO o governador Camilo Santana recebe mani-
festação de apoio do caririense pelas suas obras na região

<< CARINHO todo Cariri deposita em Camilo Santana as es-
peranças de um governo de realizações e prosperidade

<< MELHORIAS na Rododvia CE 060 - Juazeiro-Caririaçú, 
um trecho antes perigoso pelo excesso de curvas

<< GREVE continuada por falta de entendimentos 
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Profissional do futuro
Viviane Antunes é cronista 

do cotidiano, reside em 
Brasília DF. apresenta textos 

de situações que poderiam 
acontecer a qualquer 

pessoa que se identifique
e consiga se divertir.

VIVIANE ANTUNES

“Sofia, o que você vai ser quando crescer?”
“Eu vou ser ‘paralina’.”
“ ‘Paralina’? O que é isso?”
“É aquela moça que fica na ponta do pé, coloca a mão 
em cima da cabeça e fica rodando, rodando enquanto 
toca a música.”
“Não é ‘paralina’ não. É bailarina.”
“Nem é Maria Eduarda! É ‘paralina’ sim.”
“Aa pensei que fosse bailarina. Eu quero ser diarista.”
“Diarista? E o que faz a diarista?”
“Eu ainda não sei.”
“Então por que você quer ser? Nem sabe o que ela 
faz?”
“Por que minha mãe disse pra minha tia Denise que 
diarista ganha muito dinheiro e que cada dia trabalha 
em um lugar diferente. Então eu quero .”
Nessa hora a tia Cândida fala:
“Crianças, o tio Pedro está esperando por vocês no au-
ditório.  Nós vamos para lá,  nos sentar naquelas cadei-
ras bonitas e ficar em silêncio. Um de cada vez vai subir 
ao palco e falar o que quer ser quando crescer. O tio 
Pedro vai fazer um filme para mostrar no dia da forma-
tura. Agora façam a fila e vamos para o auditório.”
“Por que você, ao invés de querer ser ‘paralina’ não vai 
ser diarista igual eu, Sofia?”
“Eu gosto mais de ‘paralina’ do que de diarista. E você 
nem sabe o que diarista faz.”
“Faz coisas muito importantes, minha mãe estava cho-
rando quando falou para a tia Denise que a diarista 
dela foi embora. Vamos ser diarista comigo, Sofia.”
“Não quero, Maria Eduarda, eu quero ser ‘paralina’ 
pra ficar rodando com a música.”
“Então tá. Eu vou ganhar muito dinheiro sozinha sendo 
diarista e você vai ficar tonta de tanto rodar e rodar. ”
Na hora marcada:
“Meu nome é Sofia, tenho seis anos e quando eu cres-
cer quero ser ‘paralina’ diarista. ‘Paralina’ por que eu 
gosto de rodar na ponta do pé com a mão pra cima e 
diarista pra Maria Eduarda não ficar sozinha.”
Quando terminou, Sofia desceu correndo e foi sentar ao 
lado da amiga:
“Eu não vou deixar você ser diarista sozinha, Maria 
Eduarda. E se for perigoso?” 

VENDO CASA
No Parque Grangeiro - Crato

Área nobre da cidade. Rua Pedro 
Bantim, (entrada do Rotary Club) 
bem próximo da Avenida Pedro Fe-
lício. Medindo 12 X 30 metros. Jar-
dim, quintal, garagem, 04 quartos, 
(dois são suite), duas amplas salas, 
cosinha, área de serviço, quintal, 
dependências para doméstica com 
entrada independente.

Preço R$ 320.000,00
Informações com Morais

(88) 98878 2724

O Governo Municipal do 
Crato tem mantido o diálogo 
com representantes do Sindi-
cato dos Servidores e represen-
tantes dos agentes de endemias, 
no sentido de por fim a greve 
no funcionalismo. Ao mesmo 
tempo vem buscando amenizar 
as questões relacionadas ao tra-
balho na área de endemias no 
Município. Mais seis integran-
tes do Tiro Guerra, por meio de 
convênio com a prefeitura, pas-
sam a integrar a luta de comba-
te à dengue no Crato.

Segundo o novo secretário 
da pasta, Alexandre Almino, 
nesse momento a situação tem 
sido amenizada com o fim da 
greve dos integrantes do Pro-
grama de Saúde da Família 
(PSF) e agentes de saúde do 
Estado. Ele ainda disse que a 

gratificação de 20% está sen-
do paga aos servidores, mas 
a administração, por conta da 
própria situação de instabilida-
de na economia do País, ainda 
não está podendo incorporar 
ao salário esse valor, que vem 
sendo exigido.

“Estive reunido com os 
representantes do Sindicato e 
dialogando para resolver essa 
situação o quanto antes, até 
por conta da preocupação em 
relação à dengue”, afirma. Al-
mino relata que já foram regis-
trados em Crato três casos de 

microcefalia. Nesse momento 
as prioridades estão relacio-
nadas à greve, questões volta-
das para o subfinanciamento 
do Sistema Único de Saúde – 
SUS, além do fortalecimentos 
do combate à dengue em todo 
o Município.

Crato: Saúde prioriza diálogo para conter greve de 
agentes e fortalecer trabalho de combate à dengue  

A Unidade Básica de Saú-
de Doutora Selma Lins Tava-
res Bezerra foi inaugurada no 
início da tarde desta sexta-feira 
pelo Ministro da Saúde, Marce-
lo Castro; o governador Camilo 
Santana e o prefeito Raimundo 
Macedo. A UBS Tipo III abriu 
suas portas em moderno prédio 
erguido na Rua Interventor Eri-
vano Cruz ao lado do Cartório 
Eleitoral de Juazeiro e a sole-
nidade teve ainda as presenças 
dos deputados federais Arnon 
Bezerra e José Guimarães; do 
vice-prefeito, Luiz Ivan Bezer-
ra e outras autoridades.

No seu discurso, o prefeito 
comentou sobre os esforços 
que vem promovendo no sen-

tido de melhorar a saúde pú-
blica em Juazeiro. Raimundão 
aproveitou a oportunidade para 
dirigir apelo ao ministro por 
mais recursos citando, inclusi-
ve, a necessidade da liberação 
de verbas com a finalidade de 
comprar os equipamentos e 
colocar em funcionamento, no 
mais curto espaço de tempo 
possível, a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) no bairro 
Lagoa Seca. 

Como resposta, o minis-
tro Marcelo Castro assumiu o 
compromisso de viabilizar a li-
beração dos recursos. Já o go-
vernador Camilo Santana para-
benizou o prefeito Raimundo 
Macedo por se preocupar em 
investir na Atenção Básica que 
considerou o caminho correto 
para melhorar a saúde da po-
pulação. Ele fez referências ao 
quadro atual de dificuldades 
e disse ver com entusiasmo o 
fato do município estar colo-
cando em funcionamento im-

Juazeiro do Norte ganha mais uma Unidade Básica de Saúde 
inaugurada com a presença do Ministro Marcelo Castro

portantes equipamentos para 
melhorar o atendimento.

A solenidade foi aberta com 
o pronunciamento de Marta 
Lins, que era cunhada da ho-
menageada e falou em nome 
da família. Ela confessou sua 
alegria em ver a preocupa-
ção da prefeitura no sentido 
de manter viva a história de 
dedicação da Doutora Selma 

Tavares aos seus pacientes e 
à própria saúde em Juazeiro. 
A UBS terá serviços de imu-
nização, atendimento a hiper-
tensos e diabéticos, pré-natal, 
exames preventivos, pequenas 
cirurgias, consultas médicas, 
além de odontólogos, fisiotera-
peutas, psicólogos, assistentes 
sociais, farmacêuticos e Edu-
cador Físico.

<< UBS é inaugurada com governador Camilo, ministro Mar-
celo Castro e prefeito Raimundo Macêdo

<<PRIORIZADA ações no fortalecimeneto de combate ao aedes aegypti 

Do Release da Assessoria 
de Imprensa do Município

do Crato

Da Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte
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O que significa “Meritocracia” 
numa sociedade liberal

JOÃO LUIZ MAUAD

João Luiz Mauad é 
administrador e consultor 
de empresas, e diretor do 
Instituto Liberal. Escreve 

para vários jornais do país.

Joel Pinheiro da Fonseca escreveu um belo artigo desmistifican-
do o conceito de “meritocracia”, não raro utilizado por liberais de 
forma equivocada e sem as necessárias ressalvas. Com razão, Joel 
aponta que, numa economia de livre mercado, frequentemente não 
é o mérito pessoal – pelo menos não como amplamente definido nos 
dicionários – que determina o sucesso ou fracasso de alguém, mas a 
criação de valor. Nas palavras do próprio Joel:

“Satisfaça as necessidades dos outros, e as suas serão satisfei-
tas. Não importa se é por mérito, por sorte ou por talento. O cara 
mais esforçado e bem-intencionado do mundo, se não criar valor, 
ficará de mãos vazias.

Achou injusto? Então aqui vai um segredo: é você quem perpe-
tua esse sistema. Se sua geladeira quebra, você vai querer um técnico 
esforçado e que dê tudo de si, ou vai querer um que faça um ótimo 
serviço, com pouco esforço e a um baixo custo? Quer um restaurante 
ruim, mas com funcionários esforçados ou quer comer bem? O mundo 
reflete o seu código de valores e, veja só, ele não é meritocrático. (…)

O ideal da meritocracia tem o seu apelo, mas ele depende de 
meias-verdades: a ideia do mérito que é só meu e de mais nin-
guém, a de que meu suor justifica o que eu ganhei. Sem suor ou 
inteligência, o ganho é sujo, indevido. Mas o outro lado dessa mo-
eda é feio: implica dizer que quem não chegou lá não teve mérito; 
que a pobreza é culpa do pobre.

A lógica do mercado é outra: você criou valor, será recompensa-
do. Sua riqueza não diz nada sobre o seu mérito; ela não justifica e 
nem precisa ser justificada. O resultado desse foco no valor é que mais 
valor é criado. Você recebe aquilo que entrega e todos ganham.”

Joel está corretíssimo. No entanto, gostaria de pontuar que, quan-
do nós liberais nos referimos a uma sociedade meritocrática, estamos 
falando de um conceito de mérito diferente do usual. Um conceito 
ligado muito mais à isonomia (igualdade perante a lei), à ausência de 
privilégios de qualquer tipo. Não por acaso, é bom lembrar, a ideia 
de meritocracia disseminou-se inicialmente na Europa, durante o ilu-
minismo, como uma alternativa ao “Ancien Régime”.

De fato, como escrevi alhures, na sua acepção mais comum, 
o mérito está intimamente ligado a esforço, empenho, dedicação, 
suor e até lágrimas. Embora tais qualidades sejam moralmente 
elevadas, não são suficientes para determinar o sucesso ou fra-
casso de ninguém. Num arranjo de livre mercado, o êxito indi-
vidual é derivado principalmente de um tipo de mérito diferente, 
intimamente relacionado com produtividade, com resultado, com 
eficiência para satisfazer os desejos e necessidades dos outros e, 
principalmente, com a ausência de privilégios e vantagens indevi-
das, impostas de forma coercitiva sobre os indivíduos.

Embora essa não seja a norma, alguns enriquecem sem ter 
sequer estudado, e não necessariamente através do esporte ou das 
artes, como é mais comum nesses casos. Vários empreendedores 
são ou foram semianalfabetos, mas descobriram a fórmula mági-
ca de satisfazer os consumidores. Por outro lado, não são raros 
os indivíduos extremamente letrados e dedicados que mal con-
seguem obter o suficiente para viver com conforto. Na verdade, 
esforço e dedicação, embora sejam virtudes altamente meritórias 
e bem vindas em qualquer sociedade civilizada, podem desaguar 
num completo desastre econômico, enquanto o sucesso pode ser 
resultado fortuito de um acidente ou de condições inatas, sobre as 
quais não há qualquer controle ou vontade.

Profissionalmente, quase todos nós agimos com vista a alcan-
çar os melhores resultados econômicos possíveis. Ocorre que estes 
resultados dependem principalmente da avaliação que os outros fa-
zem do produto do nosso trabalho. Portanto, o preço e a quantida-
de demandada de determinada mercadoria ou serviço independem 
do esforço realizado na sua produção, mas de fatores outros, como 
gosto (subjetividade) do consumidor e escassez.

É o mercado (a sociedade) quem livremente decide avaliar um 
craque de futebol, por exemplo, com mais generosidade que um de-
dicado professor, de acordo com as leis econômicas da escassez e 
de oferta e demanda. O futebolista, malgrado exerça uma atividade 
para a qual seus dotes naturais muitas vezes superam em muito 
seus esforços e dedicação, vende algo raro e, gostemos ou não dis-
so, demandado por milhões de consumidores concomitantemente – 
seja através da compra de ingressos, de camisas, de assinaturas de 
TV, ou de produtos por ele propagandeados. Já o professor, embora 
majoritariamente visto como um sujeito esforçado e abnegado, que 
exerce uma atividade considerada nobre e extremamente impor-
tante para os destinos da sociedade, muitas vezes não consegue ir 
muito longe na escala social, pois o universo de seus consumidores 
é muito mais restrito e a concorrência muito maior.

A meritocracia de que nós liberais normalmente falamos, portanto, 
é esta: ausência de privilégios, ausência de tratamento diferenciado 
para igualar desiguais, em síntese, ausência de interferência externa, 
especialmente do governo, na tentativa reparar supostas injustiças, 
derivadas exatamente do fato de que, na vida, os resultados não têm 
necessariamente relação com esforço, determinação e outras virtudes 
nobres. Até porque, como inferiu Hayek, uma sociedade na qual a po-
sição social dos indivíduos está ligada à ideia de mérito moral – e não 
econômico – seria o exato oposto de uma sociedade livre.

O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do 
Ceará (TCM-CE) está divul-
gando lista com 10 restrições 
de final de mandato a serem 
observadas por gestores pú-
blicos municipais. A relação 
pode ser vista no site do ór-
gão (www.tcm.ce.gov.br).

Para o presidente do TCM, 
conselheiro Francisco Aguiar, 
“o objetivo é colaborar para 
tornar mais seguro o processo 
de transição de governo neste 
ano de eleições, preservando 

o patrimônio público e possi-
bilitando a continuidade dos 
serviços nos municípios em 
caso de mudança de gestão”.

O conjunto de prescrições, 

TCM destaca 10 restrições de final 
de mandato de gestores municipais

previstas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) e na Lei 
Eleitoral (Lei nº. 9.504/97), 
tem como foco o controle 
dos gastos e a preservação 

do patrimônio público duran-
te o último ano de mandato 
de prefeitos e presidentes 
de Câmara, a fim de evitar a 
ocorrência de despesas sem 
os correspondentes recursos 
para cobri-las ou em descon-
formidade às normas, espe-
cialmente durante o período 
que antecedem as eleições ou 
o final do ano.

Dentre as restrições está 
a realização de despesas sem 
recursos financeiros para pa-
gamento nos dois últimos 
quadrimestres do ano, au-
mentar gastos com pessoal 
nos 180 dias antes do final do 
mandato ou contrair despesas 
com publicidade (excetuando 
os casos previstos na Lei nº. 
9.504/97, art. 73).

<< SEDE do TCM do Ceará a Rua Sena Madureira, 1047

Donizete de Sousa
Lavras da Mangabeira

O Banco do Brasil dispo-
nibilizará R$ 10 bilhões para a 
aquisição antecipada de insu-
mos – o Pré-Custeio. O volu-
me, ofertado 100% com taxas 

controladas, é oriundo das cap-
tações próprias da Poupança 
Rural e dos Depósitos à Vista e 
22% superior ao desembolsado 
na última edição.

Os recursos estarão dispo-
níveis aos médios produtores 
por meio do Pronamp (Progra-
ma Nacional de Apoio aos Mé-
dios Produtores Rurais) com 

taxas de 7,75% a.a. até o teto 
de R$ 710 mil. Os demais pro-
dutores rurais acessam o crédi-
to com encargos de 8,75% a.a. 
até o teto de R$ 1,2 milhão por 
beneficiário.

A antecipação dos financia-
mentos custeio para as culturas 
da safra de verão 2016/17, a 
exemplo de soja, milho, arroz 
e café, permite melhores con-
dições aos produtores para o 
planejamento de suas compras 
junto aos fornecedores e con-
tribui para o incremento das 
vendas de sementes, fertilizan-
tes e defensivos, produzindo 
reflexos positivos na cadeia 
produtiva. 

A disponibilidade de re-
cursos resulta de uma combi-
nação de fatores relacionados, 
principalmente, à elevação da 
exigibilidade da Poupança Ru-
ral de 72% para 74%, na safra 
2015/2016. Esse fator, conju-
gado com ações de premiação, 

comunicação e mobilização da 
rede de agências do BB, propi-
ciou o crescimento dos saldos 
da modalidade no período de 
junho a dezembro/2015, per-
mitindo assim o atendimento 
das demandas de crédito rural.

O fomento ao agronegócio 
brasileiro reafirma a competên-
cia histórica e o compromisso 
do Banco do Brasil em apoiar 
importante setor da economia, 
que permanece com condições 
favoráveis de crescimento, em 
decorrência da crescente de-
manda mundial por alimentos, 
margens positivas e remunera-
doras e destacada capacidade 
de geração de divisas e empre-
gos para o País.

O apoio creditício ao setor 
agropecuário estimula a econo-
mia de milhares de comunida-
des do País, além de contribuir 
para a melhoria das condições 
produtivas e de modernização 
dos empreendimentos rurais.

Recursos do Pré-Custeio disponíveis no BB
Produtores rurais podem contratar a partir de segunda-feira (01/02)

 Unidade Assessoria 
de Imprensa - Brasília DF

Tel (061) 3493-0600/ 3493 
imprensa@bb.com.br
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CANTINHO DA POESIA

É o Canto de uma cearense que adora suas raízes, canto da mu-
lher destemida que saiu das entranhas nordestinas e abriu uma 
janela para cantar sua aldeia para o mundo, Interagir com ou-
tros poetas cordelistas desfrutando deste mundo virtual. Sou Ma-
ria de Lourdes Aragão Catunda, a poeta de Ipueiras e do cordel, 
sou a Dalinha Catunda. E-mail: dalinhaac@gmail.com

A BELLA DA SEMANA

Dieimi Sherllon 

Eu sou o sertão

Dalinha Catunda é 
cordelista de fibra no verso 
e no reverso. Nascida em 
Ipueiras, norte do Ceará,  
residindo no Rio de Janeiro 
sem perder a nordestinidade. 
É presença marcante nos 
eventos culturais no Cariri. 
Escreve sistematicamente 
para esta Gazeta de Notícias

Nas terras alencarinas
Eu nasci e me criei
Não foi por causa da seca
Que de lá eu desertei
Parti pra me libertar
E aprender a voar
Migrante assim me tornei.

Mesmo desertificado
Eu não largo meu sertão
Viajo pra todo lado
Mas não esqueço meu chão
O mato pode secar
O meu açude rachar
Não mudo de opinião!

Sou ave de ribaçã
Não esqueci o roteiro
Vivo entre o Ceará
E o Rio de Janeiro
Tatuei no coração
O retrato do sertão
O meu reino verdadeiro.

E quem nunca tibungou
No rio de sua aldeia
Quem nunca namorou
Ao clarão da lua cheia
Quem ao som dum sanfoneiro
Não se enroscou num terreiro
Num chamego que enleia.

Só sabe o que é sertão
Quem bebeu água de pote
Já tomou banho de cuia
E sabe o que é um xote
E antes de ser beijada
Já ficou arrepiada
Com o cheiro no cangote.

O nordeste é terra quente
Por isso gosto de lá
Sou filha das Ipueiras
Que fica no Ceará
Pertinho do Piauí
Vou ficando por aqui
E jamais ao Deus dará.

AIRES
Instabilidade no amor, tente ser coerente no que diz e faz. No mo-
mentzo poderão falhar apoios que considerava sólidos. 

TOURO
Terá sucesso nos seus objetivos sentimentais. Não receie dar uma 
volta à sua vida profissional; aproveite oportunidades.

GÉMEOS
Se tiver qualquer dúvida ou incerteza aborde o assunto diretamente. 
Não lance criticas duras se não dá o exemplo. 

CANCER
Não seja muito complicado no início de uma relação. Disponha-se 
a aceitar novos desafios, mesmo que faça horas extra.

LEÃO
Tente quebrar rotinas na vida sentimental. Pode perder completa-
mente o controle em questões profissionais e económicas

VIRGEM
O momento poderá ser confrontado com atitudes menos dignas so-
bre o seu passado. Não conseguirá resolver tudo da melhor forma.

LIBRA
Seja sempre muito sincero; segundas intenções trarão danos. Rene-
goceie encargos económicos se possível por escrito

ESCORPIÃO
Momento em poderá selar compromissos. Conseguirá finalmente 
encontrar formas mais adequadas de viabilização económica.

SAGITÁRIO
Não proteste por tudo e por nada; o ambiente relacional precisa de 
ser melhorado. Tende a lapsos de atenção.

CAPRICÓRNIO
Pode descobrir novos focos de interesse numa relação. Não ande à 
volta em torno de problemas que têm de ser resolvidos.

AQUÁRIO
Vai conseguir compreender e exprimir sentimentos. Alguma inse-
gurança profissional mas vai encontrar novas soluções.

PEIXES
Não deixe de forma alguma coisa que a monotonia se instale na sua 
vida. A sua experiência será fundamental para quem sabe pouco

HORÓSCOPO
Do jornal Correio da Manhã - Lisboa Portugal

A maioria de nossos leitores não teve problemas para des-
cobrir que é, sim, a ninfeta Dieimi Sherllon que estará de 
volta ao Bella da Semana nesta quarta. Na segunda parte do 
ensaio, ela continua a provocação no melhor dos estilos, com 
pouca ou nenhuma roupa, e tem certeza de uma coisa: será 
impossível resistir.
Veja mais modelos em sensualíssimas poses no site:
www.belladasemana.com.br/blog/janeiro-2016

É grande bobagem ficar corrigindo erros gramaticais das pessoas, 
quando se manifestam por escrito nos fóruns de internet. Na ver-
dade é uma forma de agressão, como diz a Anarquista Lúcida  no 
Blog do Nassif, sempre que alguém quer dar uma de professor de 
português. O importante é o conteúdo do que a pessoa diz. Todos 
têm o direito de se manifestar e ninguém é obrigado a ser letrado.
Entretanto, convenhamos que ficamos constrangidos quando co-
metemos um erro. E se o fato acontece numa discussão com um 
coxinha, e ele tira sarro de nós, querendo nos diminuir, aí... nem 
sei... o sangue sobe...
Lembro-me de um ser odioso, sociólogo, reitor de não sei qual 
“universidade” particular de São Paulo, que compunha o exército 
antipetista nas eleições de 1989. Dizia ele, nos debates de televisão, 
que tinha ouvido a Prof.ª Marilena Chauí falar “menas” em algum 
lugar, e não perdia chances de debochar dela por isso. Sem chances 
de enfrentá-la no plano intelectual, pois é diminuto, utilizava esse 
artifício pequeno para atacá-la.
O Presidente Lula também é infernizado, com frequência, pelos anões 
que nunca chegarão a sua estatura, por bobagens semelhantes.
Escrever sem erros é impossível. É importante fazer uma revisão. 
Se não der, vai assim mesmo. Essencial é a mensagem e o debate. 
Meu erro preferido é de concordância do verbo ser (é/são). Quando 
não faço uma revisão, quase sempre caio nessa esparrela.
Um erro que me surpreende, quando vejo as pessoas cometerem, é 
o do primeiro exemplo aí embaixo, confusão na maneira de escre-
ver o passado e o futuro dos verbos, na 3ª pessoa do plural. O leitor 
fica desnorteado, por alguns instantes, na compreensão da leitura, 
até que, pelo contexto, retoma o fio.
Abaixo oito regrinhas básicas sobre alguns dos erros mais comuns 
que cometemos, e algumas dicas mnemônicas propostas por gra-
máticos. Sempre lembrando que o importante é debater, participar 
com nossas opiniões, respeitosamente, sem medo de ser feliz e de 
cometer errinhos insignificantes.
1 - Passado e Futuro de verbos - Essa é fácil: no passado termi-
nam com “ram” e no futuro com “rão”
Ex: Eles comeram ontem. Eles comerão amanhã.
2 - Bom e mau, bem e mal
O antônimo de bom é mau. O antônimo de bem é mal.
Quando houver dúvida, tentar dizer a mesma frase com o antôni-
mo e ver como fica melhor:
Ex: Ela dança mau (ou mal?)     jogando o antônimo: ela dança 
bom (ou bem?) Ela dança bem, lógico.  O antônimo de “bem” é 
“mal”, portanto o certo é “ela dança mal”.
3 - Possui/Possue   Constrói/Constroe   Atribui/atribue
Verbos terminados em “uir” têm “i” nas segunda e terceira pes-
soas do singular do presente do indicativo: Ele possui, tu possuis, 
ele constrói, ele atribui... 
Na terceira do plural, sim, tem um “e”: eles possuem, eles cons-
troem. Portanto, nunca mais escrever “ele possue”.
Verbos terminados em “uar”  > tem “e” nas formas do presente 
do subjuntivo
Ex.: Que ele continue, que tu continues
4 - Por e querer sempre com “s”: eu pus, eu quis, se ele quiser. 
Nunca eu quiz, se ele quizesse, etc.
5 - 3ª pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e 
vir: Eles têm,   eles vêm
Observe: sem duplo “e” e com acento.
6 - 3ª pessoa do plural do presente do indicativo de ler, ver, crer:
Eles leem, eles veem, eles creem
Observe: com duplo “e” e sem acento (caiu o acento no novo 
Acordo Ortográfico)
7 - Verbo haver no sentido de tempo:   Ele partiu há dois dias/
Ele parte daqui a dois dias.
Erro frequente, mas fácil de ser evitado: Com sentido de conta-
gem de tempo no passado é verbo haver (há, havia). Contagem de 
tempo no futuro não se usa verbo haver, mas a preposição “a”.
8- Haver (no sentido de existir)   x  Existir  x  Fazer (no sentido de 
tempo): Há pessoas felizes   >   Existem pessoas felizes
O verbo haver no sentido de existir é impessoal, só aparece na terceira 
pessoa do singular, não concorda com o sujeito. O verbo existir, ao 
contrário, não é impessoal, portanto concorda com o sujeito.
No futuro haverá dias felizes  >  No futuro existirão dias felizes
O verbo fazer (indicando tempo) também é impessoal, portanto:
Fazia cinco anos que ele não estudava e não faziam cinco anos... 

Oito regras básicas de ortografia
para internautas

HUMOR
Mau Gosto
Certo dia, o marido estava andando com sua esposa pelo condo-
mínio onde moravam e disse: - Olha aí, mulher, como este síndico 
tem mau gosto, essas cores que ele escolheu para o condomínio são 
horríveis.
A mulher diz:
- E ele é muito deselegante. Acredita que ele ontem me chamou de 
gostosa?
O marido responde:- Então estou mesmo certo em dizer que ele 
tem mau gosto!

Thomas Sowell 

“Nenhum país jamais 
prosperará com uma  
grande e crescente classe 
de parasitas vivendo 
à custa daqueles que 
produzem.”
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Se não for hoje, um dia 
será. Algumas coisas, por 
mais impossíveis e malu-
cas que pareçam, a gente 
sabe bem no fundo, que 
foram feitas para um dia 
dar certo.

Empresário Valdemir Correia proferiu palestra no Rotary 
Club Centro sobre a abertura da unidade do SESI de Crato

No Rotary Club Centro o 
empresário Valdemir Correia 
de Sousa proferiu, na plená-
ria dessa terça feira – 26 de 
janeiro, palestra sobre a pos-
sível reabertura da Unidade 
do SESI de Crato, fechada há 
mais de cinco anos. Valdemir 
disse que encampou essa luta 
por entender que o municí-
pio do Crato não podia ficar 
de braços cruzados e inerte 
frente a perca de várias em-
presas comerciais, institui-
ções, repartições públicas 
e hospitais, como o caso do 
fechamento do hospital psi-
quiátrico Santa Teresa que 
atende todo sul do Ceará e 
estados vizinhos. “Crato é 
hoje um município sem uma 
representação política, e por 
isso perde repartições e sua 
barganha não mais existe.” 
Esse empenho do empresário 

cratense vem sendo seguido 
por outras pessoas que tam-
bém veem essas emigrações 
de repartições e empresas do 
Crato como uma falta de ati-

tude e prestígio do município. 
A hora é de união, diz Val-
demir, para que haja novas 
conquistas e que as coisas do 
Crato permanecem no Crato.

Reportagem de
Luiz José dos Santos
e fotos de Aline Maria

<< EXPLANAÇÃO Valdemir deu explicações sobre a aber-
tura do SESI do Crato e das promessas recebidas.

<< AGRACIADO Valdemir, ao lado da esposa Sonia Rolim, 
recebeu do rotariano Jurandy Temóteo um certificado pela brilhan-
tes palestra

Alcione Fernandes Vieira, concludente em enfermagem, e 
sua turma reúnem familiares e amigo no Boulevard Buffet 

Aline Maria

Agradecendo a Deus pela 
realização de um sonho que 
tornou-se em conquista Alcio-
ne Fernandes Gomes vivencia 
a felicidade de ser hoje uma 
profissional em enfermagem, 
momento festejado com re-
quinte e muito bom gosto nos 
amplos salões do Boulevard 
Buffet em Barbalha. 

Em seu belíssimo convite 
Alcione toma para si as pala-
vras: “A caminho desta con-
quista vivemos muitas expe-

riências, emoções , e 
a partir disso amplia-
mos nossa visão e 
nosso conhecimento. 
Aprendemos a con-
viver, a não desistir 
de lutar, a tentar no-
vamente, a superar e 
a surpreender. Essa 
vitória vem com o 
sabor das dificulda-
des superadas, do 
dever cumprido, das 
sólidas amizades e 
dos momentos ines-
quecíveis de compar-
tilhamento...”

Foi uma noite 
inesquecível de fe-
licidades e alegrias 
no Boulevard, onde 

as formadas, seus familia-
res e amigos se regozijaram 
em congratulações no feliz 
acontecimento. O encerra-
mento do evento aconteceu 
em meio a um programado 
desfile numa passarela, onde 
cada uma levada pelo embalo 
de uma música, previamente 
escolhida, mostrou proposi-
tadamente seu charme e sen-
sualidade.

A família da enfermei-
ra Alcione Vieira, o esposo 

Alcione e 
seu esposo 
“ Maiame” 
Cícero Vieria 
felizes pela 
conquista

Alcione e 
seu filho 

Domingos 
Sávio que 

fez as vezes 
do pai na 
cerimônia

“Maiame” – Cícero Vieira, 
e o filho do casal Domingos 
Sávio..  Presentes à mesa da 
formanda os amigos: empre-
sário Francisco Pereira, es-
posa Maria José Rodrigues 
e filhos, Jornalista Madson 
Wagner e companheira, jor-
nalista Luiz José dos Santos, 
sua companheira Aline Maria 
e filha Heloísa Helena.

<< FORMANDA  Alcione Fernandes


