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É inverno no Ceará? Ou “são as 
águas de março fechando o verão e 
a promessa de vida no teu coração?”

Cariri foi exportador do Umbu, uma  boa 
fonte de renda da fruticultura regional

O cearense é sempre des-
confiado com as chuvas de 
março, embora coloque to-
das suas esperanças no dia 19 
de março “dia de São José” 
para o início das águas. Este 
ano de 2016 a temporada de 

chuvas começou na data li-
mite, ou pelo menos no antes 
e depois, do dia de São José. 
No Cariri os “Rios correndo 
/ As cachoeira tão zoando / 
Terra moiada / Mato verde, / 
que riqueza / E a asa bran-

ca / Tarde canta, que beleza / 
Ai, ai, o povo / alegre / Mais 
alegre a natureza / Sentindo 
a chuva / Eu me arrescordo 
de Rosinha / A linda flor / Do 
meu sertão pernambucano 
/ E se a safra Não atrapaiá 

meus pranos / Que que há, o 
seu vigário / Vou casar no fim 
do ano,” Trecho da belíssima 
canção de Zé Dantas e Luiz 
Gonzaga que mostra a vida 
e a esperança do nordestino. 
Leia mais na página 05

Igual ao Umbu, outras fru-
tas tropicais fizeram parte da 
fruticultura regional. Abacate, 
abacaxi, banana prata, manga 
e mangaba, seriguela, caju, 
pitomba e goiaba eram expor-
tadas para os municípios da 
circunvizinhança. Todo esse 
pomar foi dizimado pelo des-
caso e falta de estímulo pelos 
técnicos do governo. Hoje é 
quase impossível encontrar 
nos mercados do Cariri qual-
quer uma dessas frutas na-

tivas. O Umbu, que foi uma 
dádiva da natureza, era fruta 
comum e fartamente vendida 
nas feiras e nos mercados.

A propósito dessas frutas 
exterminadas dos quase ine-
xistentes pomares local, trans-
crevemos a reportagem que 
segue sobre a valorização do 
Umbu em outras regiões do 
nordeste.

Umbu e outras frutas nati-
vas são boas opções para agri-
cultura familiar.    Página 04

LEIA MAIS:
“Como sobreviverá o jornais-
mo impresso.” Sobre o pessi-
mismo frente ao entusiasmo de 
alguns com a Internet e as redes 

sociais. “Afinal somos felizez” 
uma crônica de Humberto Pi-
nho. “As coisas acontecem” As 
observações do cotidiano por 
Vivian Antunes. “Brasilidade 
e Democracia” Em referência 

aos movimentos sociais e a viva 
expressão do povo com suas 
opiniões nas ruas.
Na página 07 o vislumbre com a 
Bella da Semana, horóscopo, os 
erros e acertos da língua portu-

guesa, o caça palavra, as piadas 
do dia a dia e as contundentes 
poesias da cordelista Dalinha 
Catunda  a ipueirense que mora 
no Rio de Janeiro, mas está 
sempre presente no Ceará.

Dirigindo Feliz

Energia limpa e renovável. 
A Faculdade Leão Sampaio re-
alizou neste dia 08 de março,  
na unidade Lagoa Seca, uma 
cerimônia de inauguração da 
planta de geração própria de 
energia através de painéis so-
lares fotovoltaicos. O evento 
contou com a participação de 
empresários, autoridades e im-
prensa, que conheceram me-

lhor a primeira etapa do pro-
jeto com 816 painéis solares, 
que representam 220KW de 
potência energética. Isso signi-
fica que a energia limpa gerada 
deixa de depositar no meio am-
biente 13 toneladas/mês de re-
síduos prejudiciais. É um ideal 
de sustentabilidade sonhado 
pela Leão Sampaio que agora 
está concretizado. 

A Faculdade Leão Sampaio 
implanta Parque de Energia 
Solar na unidade Lagoa Seca
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OPINIÃO

Afinal somos felizes
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.

Brasilidade e
Democracia

EDITORIAL

VIVIAN  ANTUNES

As coisas acontecem

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Passeava, calmamente, num 
ensolarado domingo, deste ameno 
Inverno, pela movimentada rua de 
Santa Catarina, antiga da Bela Prin-
cesa, quando cruzo com cavalheiro, 
trajado a primor, na companhia de 
mocinha franzina, de belos cabelos 
doirados e belos olhos azuis, cor de 
miosótis.

Dizia a menina – que devia ter 
doze a treze anos de idade, – para o 
pai (suponho que o fosse):

- “Compras-me as sapatilhas en-
carnadas?”

- “Mas, no mês passado, dizias 
que detestavas sapatilhas! …”

- “Mas agora gosto. Quase todas 
as minhas colegas as usam… e de 
cores vivas! …”

O curto diálogo, serviu-me de 
reflexão: a menina desejava, agora, 
o que repudiava antes.

Assim acontece com a maioria das 
pessoas: desejam o que se usa. Gosto, 
pareceres, conduta de vida, roupas, e 
até a moral, muda, consoante o que 
certa elite diz estar na moda.

Sempre que penso no com-
portamento e atitude das pessoas, 
lembro-me sempre do julgamento 
popular de Jesus:

O povo adorava o “ Profeta” e 
muitos consideravam-No – com ra-
zão, – o Messias, o Salvador, o Fi-
lho de Deus.

O povo sabia… e existiam mi-
lagres retumbantes, que eram narra-
dos de boca a boca, por toda a terra 
de Israel.

O poder sobrenatural de Jesus ha-
via até ultrapassado as fronteiras da 
Sua Pátria. Todavia, quando o Filho 
de Deus foi presente ao tribunal ro-
mano, a multidão, acirrada pela elite 
intelectual e religiosa de Jerusalém, 
bradou: cruxifica-O!... cruxifica-O…

E no entanto, todos, inclusive os 
sacerdotes e as autoridades, sabiam 
que estavam a condenar um inocente, 

cujo único crime era ter dito a ver-
dade: que era Rei, mas os reis nada 
tinham a temer, porque Seu reino não 
era deste mundo.

Antes o fosse…
Tudo isso vem a propósito da me-

nina que encontrei na rua de Santa Ca-
tarina, e pedia ao pai, sapatilhas ver-
melhas, que semanas atrás, detestava, 
porque as amigas não as usavam.

Como ela, a maioria das pessoas, 
são: “ Maria-vai-com-as-outras”. Di-
zem que pensam e têm personalidade; 
mas não pensam: são cópias, do que 
pensa e age a maioria, que por sua 
vez,  influenciada pelas minorias.

Surpreendo-me, muitas vezes, ao 
ouvir, em vésperas das eleições, que 
vão votar no candidato que vai à fren-
te, nas sondagens; ou escutar jovens, 
declararem que não casam na Igreja 
nem no civil, porque já não se usa! …

E admiro, ainda mais, os respon-
sáveis, que sabendo da necessidade 
de todos estarem legalizados, cria-
ram a “União de Facto”.

Deste modo nunca se sabe, ao 
certo, até para se aplicar impostos 
justos: quem é casado, solteiro, di-
vorciado ou viúvo.

Está em voga, jovens estudantes, 
de ambos os sexos, alugarem apar-
tamentos e viverem em comum, 
enquanto estudam. Juntam-se dois 
ou três, dividindo despesas e tarefas 
domésticas.

Será que se encontram em “ 
União de Facto “, se assim reivindi-
carem? Não sei…

Saberão os responsáveis?!
Dizem-me – não sei se é verda-

de, – que as novas leis foram ela-
boradas na tentativa de destruir a 
Família. Será?!

Certo é, que muitos há, que não 
têm opinião, nem norma de conduta; 
são cata-ventos, que se movem con-
soante sopram, sem se preocuparem 
saberem, quem sopra e porque sopra.

Dia desses vi um garotinho, 
quase adolescente, ficar boquiaber-
to em frente a um radinho de pilha: 
ele nunca antes vira um.

Achei engraçado e me assustei. 
Afinal, são muitas, muitas coisas 
que ao longo dos últimos anos sim-
plesmente desapareceram e nin-
guém se lembra de que um dia exis-
tiram ou surgiram e ninguém sabe 
como é que vivemos tanto tempo 
sem tê-los.

Até a alguns anos escrevíamos 
cartas, falávamos em orelhões e ou-
víamos rádio a pilha. Quem muito 
podia tinha toca fitas e radiola. Os 
documentos eram redigidos em 
duas vias, com papel carbono, em 
máquinas de escrever, por quem ti-
vesse feito curso de datilografia.

O telefone azul, vermelho ou 
verde água, tinha lugar de destaque 
na sala e um ou outro era conectado 
à secretária eletrônica.

A televisão transmitia determi-
nada programação que era localiza-
da por números de apenas dois dígi-
tos, muito bem relacionados com o 
nome da emissora.

Não preciso lembrar-me de mui-
to para chegar aonde quero: essas 
coisas todas desapareceram e con-
tinuamos vivendo sem elas.

Até melhores do que se até hoje 
as tivéssemos.

Cada uma delas, em sua área 
específica, foi substituída ou “com-
plementada” por outras mais mo-
dernas.

E, para as que vieram, olhamos 
tão admirados quanto o garotinho 
do começo do texto e dizemos: 
“Como vivíamos sem?”

Parece até que toda essa novi-
dade tecnológica trouxe um surto 
de amnésia e fez esquecer como as 
coisas eram resolvidas sem todas as 
facilidades que hoje temos à mão.

Vivian Antunes é 
cronista

Que sejamos o país do carnaval e 
até do futebol... (apesar dos pesares), 
somos acima de tudo um país, talvez 
o modelo ideal a seguir, em termos 
de Democracia. As históricas mani-
festações “Diretas já!” (movimento 
civil e reivindicatório por eleições 
diretas, para sacramentar o fim da 
ditadura e ocorrido em 1983 e 1984) 
e as manifestações deste 13 de mar-
ço de 2016, ocorridas em todo Bra-
sil, não importa tão somente quem 
pedíamos para se afastar do poder, 
contra qual modelo de governo de-
mos nosso grito na tentativa de por 
um fim a uma era que não foi com-
patível com a luta de cada brasileiro 
que cada vez mais negligenciado.

É notório que o País vive uma 
situação caótica em todas as áreas 
tais como Saúde, Educação, Segu-
rança, Economia etc., além do mar 
de corrupção em que estão envoltas 
nossas principais autoridades. Um 
péssimo e insustentável exemplo. A 
cada dia um novo escândalo e com 
sérias consequências para todos os 
brasileiros, mas em especial para 
os de classe mais baixa que muitos 
alegaram (inveridicamente) terem 
tirado da miséria... Esses são os que 
mais padecem dos equívocos admi-
nistrativos de um governo que, sem 
perspectivas, vive apenas de nego-
ciatas espúrias em nome de uma 
“governabilidade” a qualquer cus-
to. As moedas de pagamento são as 
mais variadas. Vão de cargos nos 
diversos escalões governamentais 
e, mais acentuadamente, a favoreci-
mentos espúrios à empreiteiras que 
se valem de recursos e contratações 
fraudulentas com empresas estatais 
e outros órgãos em troco de apoio 
financeiro a candidatos e partidos 
políticos como já demonstrado e que 
resultaram em prisões de alguns di-
rigentes.

O também de importantíssimo 
que se deve enfatizar, e como muito 
orgulho, foi o apoio demonstrado aos 
diligentes condutores e participan-
tes da operação “Lava Jato” – Juiz 
Sérgio Moro (principal condutor), à 
eficiente Promotoria Pública e aos 
competentes agentes da Polícia Fe-
deral que até sob pressão desempe-
nharam o seu papel patrioticamente. 
Do esforço conjunto resultou o êxito 
da operação. Cumpriram seus pa-
peis e disso nos orgulhamos!

Ainda temos esperança e também 
no aspecto demonstrado de fidelida-
de à Democracia, e que servirá de 
exemplo para o mundo, agora pode-
mos dizer “Somos brasileiros, com 
muito orgulho e muito amor!!!” Que 
alcancemos nossos propósitos, in-
depende de qual facção política se-
jamos simpatizantes. Não desperdi-
cemos este acontecimento histórico 
e coloquemos o Brasil e brasileiros 
acima de tudo e todos..., honesta-
mente!

A Gazeta de Notícias é um 
título indiscutível no panorama 
da imprensa regional. Pautan-
do desde sempre pelo rigor em 
suas informações. A Gazeta de 
Notícias é um jornal sério e de 
alto nível profissional, prati-
cando um jornalismo com foco 
principal no interesse dos leito-
res. É também uma referência 
nos temas locais e é um impor-
tante difusor de publicidade.

Há muito se propaga o fim 
do jornal impresso que seria 
substituito, primeiro pelo rá-
dio, depois pela televisão e 
agora pela internet. Os impres-
sos sempre existirão, quer seja 
no jornal, revista, livro, panfle-
tos e outras midias que saem de 
uma máquina de impressão ti-
pográfica. A internet é um forte 
concorrente de todas as mídias, 
mas não o suficiente para exter-
minar o interesse pelo que está 
escrito e impresso. Sabe-se que 
em todo o planeta alguns gran-
des jornais fecharam e outros 
estão em dificuldades, mas não 
pelo advento da internet, mas 
pela falta de gerenciamento ou 
interesse de seus proprietários.

Uma jornalista escreveu um 
artigo sob o título “A busca do 
jornalismo perdido” enfocan-
do ela na falta de espaços nos 
jornais para os pobres, os opri-
midos e as questões sociais, e 
o direcionamento dos temas 
abordados para o capitalismo. 
O jornalismo perdido citado 
é em referência ao direciona-
mento e conveniências dos 
jornalistas em abordar temas 
desinteressantes para o grande 
público, a exemplo dos proble-
mas sociais. Jornal é um negó-
cio, uma empresa que precisa 
de provimentos financeiros 

para sua sustentação, diferente 
das ações franciscanas que dis-
pensam dinheiro em suas exe-
cuções. O jornalismo sempre 
foi e será uma atividade cuja 
consequencia vem os rendi-
mentos, isso vem de encontro 
aos interesses filantrópicos.

O bom jornalismo está em 
sua busca permanente pelas ino-
vações, aprimoramento gráfico 
e nas constantes melhorias em 
seu conteúdo, abordando temas 
correntes e atuais. A Gazeta de 
Notícias procura se superar em 
cada edição. As informações são 
pesquisadas, avaliadas, peneira-
das e publicado apenas o que se 
pensa ser do interesse do leitor.

A jornalista pergunta: Como 
sobreviverá o jornalismo fren-
te as redes sociais da internet? 
Nunca, em tempo algum, a 
concorrência aniquilou com os 
préestabelecidos, nos assegu-
ra a velha citação: “Quem tem 
competencia se estabelece.” O 
jornalismo impresso precisou 
simplesmente evoluir e se in-
tegrar também ao mundo mo-
derno, ir simultaneamente para 
a internet criando páginas de 
qualidade e atrativas para andar 
paripassu com os avanços tec-
nológicos.

A Gazeta de Notícias está 
chegando a sua segunda década 
de circulação, tempo em que se 
empenhou para ser um jornal 
que refletisse às tendências e 
modelo da contemporaneidade 
com os gostos dominante. São 
vislumbrados, para modelo, 
jornais futuristas como o New 
York Time, Le Mond, Folha de 
São Paulo, entre tantos. A Ga-
zeta de Notícias nunca patinou 
na mesmisse, está sempre com 
um pé à frente.

Como sobreviverá o
jornalismo impresso
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Igual ao Umbu, outras fru-
tas tropicais fizeram parte da 
fruticultura regional. Abacate, 
abacaxi, banana prata, manga 
e mangaba, seriguela, caju, 
pitomba e goiaba eram expor-
tadas para os municípios da 
circunvizinhança. Todo esse 
pomar foi dizimado pelo des-
caso e falta de estímulo pelos 
técnicos do governo. Hoje é 
quase impossível encontrar 
nos mercados do Cariri qual-
quer uma dessas frutas nativas. 
O Umbu, que foi uma dádiva 
da natureza, era fruta comum e 
fartamente vendida nas feiras e 
nos mercados.

A propósito dessas frutas 
exterminadas dos quase ine-
xistentes pomares local, trans-
crevemos a reportagem que 
segue sobre a valorização do 
Umbu em outras regiões do 
nordeste.

Umbu e outras frutas nati-
vas são boas opções para agri-
cultura familiar

Das 18 espécies das frutas: 
umbu-cajá, cajarana, seriguela 
e umbuguela, são pouco es-
tudadas e sua produção é to-
talmente extrativista, ou seja, 
são coletadas diretamente da 
natureza e não cultivadas em 
pomares comerciais. Por con-
ta disso, parte de um trabalho 
de pesquisa na Embrapa Man-
dioca e Fruticultura (Cruz das 
Almas/BA) distribui mudas e 
ajuda a manter bancos dessas 
frutas.

A mais famosa é o umbu, 
fruto do umbuzeiro, planta 
tão importante para o sertane-
jo que foi citada pelo escritor 
Euclides da Cunha no livro Os 
Sertões, de 1902: “É a árvore 
sagrada do sertão. Sócia fiel 
das rápidas horas felizes e lon-
gos dias amargos dos vaquei-
ros. Representa o mais frisante 
exemplo de adaptação da flora 
sertaneja”. Mais que isso, o 
umbu só existe nessa região.

Todas essas plantas têm 
crescimento lento, mas são to-
lerantes à seca e têm boa pro-
dutividade em locais sem irri-
gação. Principalmente por essa 
característica, têm bastante 
importância para o Semiárido. 
“Muitas vezes, o umbu produz 
independentemente da chuva. 
Mesmo com pequena chuva, 
ela produz, garantindo uma 
renda para o pequeno produtor 
e, até mesmo, sua sobrevivên-
cia”, afirma Nelson Fonseca, 
pesquisador da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura.
Multiplicação por enxertia

A resistência à seca tem 
explicação. “O umbuzeiro tem 
raízes que armazenam água 
e nutrientes. Hoje há plantas 
muito velhas no Semiárido que 
estão morrendo. Além disso, 
existem os produtores que der-
rubam a vegetação, destruindo 

as plantas do umbuzeiro para 
a formação de pastos, a ocor-
rência de incêndios no período 
seco que matam a vegetação e 
as pequenas plantas que nas-
cem das sementes que são co-
midas pelos próprios animais 
que vivem no semiárido. Tudo 
isso impede que os umbuzeiros 
se renovem”, explica Nelson.

As plantas de umbuzeiro, 
por exemplo, são mais encon-
tradas na zona rural, onde são 
atacadas pelos animais, que 
comem ramos, folhas e frutos. 
Já as de umbu-cajazeira estão 
em zonas urbanas, desapare-
cendo pela ação predatória do 
homem, que as destroem para 
ganhar mais espaço no quintal.

Apesar de ser possível a 
propagação dos umbus por 
sementes, o método ideal é 
por enxertia. A principal van-
tagem da muda enxertada está 
relacionada à garantia de ma-
nutenção das características da 
planta propagada, o que não 
é possível na muda produzida 
por meio de semente. Outra 
vantagem está na formação de 
pomares comerciais mais uni-
formes no tamanho de plantas 
e na produção de frutos, além 
da antecipação do início de 
produção.

De acordo com Nelson 
Fonseca, os materiais selecio-
nados de umbu e umbu-caja-
zeira, por exemplo, recebem 
o nome da pessoa, proprieda-
de, comunidade ou município 
onde foi feita a coleta. Se um 
material foi selecionado em 
América Dourada, ele é cha-
mado de América Dourada. 
“Nesse caso, não são varieda-
des, pois ainda não foram lan-
çados como variedades. São 
tipos diferentes originados de 
uma hibridação ou cruzamento 
natural e se destacaram quan-
to ao tamanho de frutos, bom 
paladar e boa percentagem de 
polpa, entre outras característi-
cas,” explica.

Esse material é coletado 
para fazer enxertia. Fonseca 
conta que há previsão de lan-
çar cinco ou seis variedades de 
umbuzeiro e até 14 materiais 
de umbucajazeiras. “Nós te-
mos propagado esse material, 
como se fosse uma validação”, 
diz. Ainda não há data para 
lançamento porque depende 
de autorização do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genéti-
co (CGEN), órgão do Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA), 
já que diz respeito à biodiversi-
dade brasileira.

Preservação
Com o objetivo de cola-

borar com a preservação da 
espécie, a Embrapa Mandio-
ca e Fruticultura, a Embrapa 
Semiárido (Petrolina/PE) e a 
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Epa-
mig) cederam, em 2006, para 
o campus do Instituto Federal 
de Educação Baino de Gua-
nambi (IF Baiano), mudas de 
umbuzeiros e umbucajazeiras. 
“A Embrapa colocou uma co-
leção de 26 clones, totalizando 
140 plantas. Dessas, 80 plantas 
têm nove anos. Nós já esta-
mos produzindo há quatro. As 
outras 60 fizeram cinco anos 
em novembro e vão iniciar a 
produção, ainda pequena, esse 
ano. A grande importância des-
se banco é a conservação desse 
material, já que ele tem uma 
variabilidade grande. É uma 
coleção que tem materiais da 
Bahia, de Minas Gerais e de 
Pernambuco, também consi-
derados os melhores clones em 
tamanho. Isso é de fato um tra-
balho muito importante para a 
preservação da espécie na Ca-
atinga”, explica o engenheiro-
agrônomo Sergio Donato, pro-
fessor do IF Baiano.

Segundo ele, o peso mé-
dio de um fruto de umbuzeiro 
é em torno de 18 gramas, mas 
os clones de umbu da coleção 
superam em muito esse valor. 
“O peso médio do clone é de 
98 gramas, mas existem outros 
também quase do mesmo ta-
manho”. Quando se fala por aí 
de umbu gigante, todo mundo 
normalmente se refere a esse 
clone, ele é o mais difundido. 

Para Donato, o umbuzeiro 
é uma cultura de fácil manejo, 
por ser adaptada às condições 
ecológicas. “Se você pensar 
que no Semiárido outras plan-
tas demandam água, trabalhar 
com o umbu é mais tranquilo. 
É lógico que não pode colocar 
a planta e achar que ela vai 
sobreviver. Uma vez passada 
a fase inicial, a manutenção é 
mais fácil”, afirma. 

Mercado em expansão
O negócio agrícola do umbu 

envolve a colheita, o beneficia-
mento e a comercialização do 
fruto, tendo grande potencial 
de exploração agroindustrial. 
Os frutos são muito apreciados 
para o consumo como fruta 
fresca ou processada sob forma 
de polpas, sucos, doces, nécta-
res, picolés e sorvetes. Recen-
temente, têm sido introduzidos 
na chamada gastronomia brasi-

leira, que reúne sabores típicos 
regionais.

O processamento é muito 
importante na época da co-
lheita, caso contrário, grande 
parte dos frutos poderá ser 
perdida. “Muito desse mate-
rial é armazenado em polpas 
para ser consumido durante 
o ano todo. Para o agricultor, 
isso é agregação de valor, é 
um aumento de renda para ele. 
Na época de janeiro a março, 
em que se concentra o pico 
da safra, é importante ter esse 
processamento”, explica Nel-
son Fonseca.

Existe um amplo mercado 
interno e externo a ser explo-
rado, que, atualmente, ainda é 
muito restrito às regiões Nor-
te e Nordeste. Seus frutos são 
bastante usados pelos produ-
tores de forma artesanal – em 
especial para a produção de 
geleias. De acordo com o pes-
quisador, o plantio de áreas 
comerciais deve ser incentiva-
do para que se consiga suprir a 
demanda. Por isso, a Embrapa 
pretende, em breve, disponibi-
lizar um sistema de produção. 

Produção rentável
Mais recentemente, as fru-

teiras começaram a ser usadas 
em sistemas agroflorestais, 
inclusive na Mata Atlântica, 
como alternativa para agricul-
tores familiares do litoral sul 
da Bahia, onde se cultiva prio-
ritariamente cacau. 

Dilermando Morais Fon-
seca, técnico da Secretaria 
de Agricultura da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Con-
quista (BA), é um fã particular 
do umbuzeiro. “A nossa luta é 
transformar o umbuzeiro em 
planta cultivada, é pela domes-
ticação da espécie, porque hoje 
ela ainda é fruto do extrativis-
mo. São milhões e milhões de 
reais que rodam a cada safra no 
Nordeste, na beira da estrada, 
na feira, na indústria de polpa. 
É algo que chamo de economia 
invisível, porque se a gente 
procurar algum dado econô-
mico não existe absolutamente 
nada”, assegura.

A paixão de Dilermando 
Fonseca é tão grande que, em 
paralelo ao trabalho na secre-
taria, ele também ingressou na 
produção. “Já que eu incentivo 
tanta gente a cultivar, por que 
não eu também? Eu vou pro-
duzir o fruto, o umbu. Agora, 
é claro que sempre há a possi-
bilidade de formação de mudas 
porque a gente tem que fazer a 
poda anual”, salienta.

No distrito de Pedra Preta, 
em Anagé (BA), o agricultor 
José Ferreira Novaes cultiva o 
umbu nativo, cujas árvores têm 
cerca de 50 anos, e o gigante, 
cujas mudas vieram da Em-
brapa Semiárido há 12 anos. 
Os frutos do umbu nativo são 
consumidos pelo gado da pro-
priedade e os gigantes são ven-
didos. Novaes, mais conhecido 
como Dodô, destaca a produ-
tividade. “Pra mim é muito 
boa. Os umbus “de raça”, que 
chamam de gigantes, carregam 
bastante, produzem muito.

Cariri foi exportador do Umbu, uma boa 
fonte de renda da fruticultura regional

Release da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura
Léa Cunha – Jornalista

Telefone: (75) 3312-8076

<< UMBU era usado em diversos preparos na cozinha do 
caririense, principalmente em refrescos e mangustas

 Não vou abordar o que é democracia, nem tão 
pouco defini-la.
Para isso nada melhor do que disse Abraham Lincoln - 
famoso estadista Americano, que admiro, e considero po-
lítico quase perfeito.
Digo quase, porque nada há perfeito. Perfeito só o Pai, 
como disse Jesus.
Lincoln, certa vez, definiu a democracia como sendo o: “ 
Governo do povo, pelo povo e para o povo”
Mas será, na prática, a democracia, isso?
Penso que muitos, como eu, que me estão lendo, duvi-
dam.
Jean  Jaques Rousseau, asseverou: a verdadeira democra-
cia é tão perfeita que é quase impraticável: “ Se existisse 
um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. 
Um governo tão perfeito não convém aos homens.”
Vem esta lenga lenga a propósito da conversa, que escu-
tei:
Estava a saborear o meu cafezinho, quando se sentaram 
defronte de  mim, dois jovens, que falavam a meia-voz, 
mas cuja conversa era audível.
Dizia o mais jovem - julgo que seria estudante de Direito, 
por trazer o Código Civil:
- “No nosso País não há democracia. Na democracia ple-
na, o povo escolhe os representantes de harmonia com os 
ideais e conduta.
-“Ora o que acontece não é isso. Vejamos: Conheço ci-
dadão honesto, cumpridor dos seus deveres, que possui 
princípios semelhantes aos meu.
-“ Para ser eleito tem que se inscrever, como militante de 
um partido. Se o fizer, pode ser escolhido ou não, para  
deputado.
-“ Na hipótese de o ser, posso escolhe-lo, como meu can-
didato.
-“Voto nele, porque sei que vai defender princípios mo-
rais que perfilho.
-“ Uma vez eleito - como é honesto, - irá cumprir o que 
prometeu….; mas acontece que quem manda,  no partido, 
por interesse pessoal ou de grupo, pretende que certa lei 
seja aprovada; lei que o meu candidato, discorda.
“ Como o líder obriga a disciplina de vota, o deputa-
do, só tem duas alternativas: votar a favor, no que não 
concorda ou abandonar o partido, e -  quem sabe?, - a 
carreira política.
“ Assim assistimos a crentes a votar em leis contrárias à 
Lei de Deus e homens incorruptos aprovarem leis que não 
concordam.
“ A isso chamamos de democracia. Devíamos apelidar de 
ditadura de clãs; de minorias, que subjugam os verdadei-
ros  representantes do povo “.
A conversa continuou, mas o que ouvi, foi bastante para 
reflectir sobre democracia, e como ela, muitas vezes, está 
ao serviço: do mais forte para esmagar o mais fraco
Os referendos, são prova cabal disso: Se o povo vota 
“Não”, mas querem o “Sim”, repete-se, tantas vezes, 
quantas necessárias, até obterem o resultado desejado.
A Republica portuguesa foi alicerçada num regicídio e 
numa revolução. Perguntou-se, ao povo, o regime que 
queria?
No Brasil, só cem anos depois, quando se soube que o 
regime não perigava, é que se fez o referendo prometido, 
quando o Imperador foi expatriado!…
Por essas e outras, é que a democracia está desacredi-
tada.
E desacreditada está a civilização cristã, que de cristã só 
tem o nome…Já nem o nome, porque há muito que rejei-
tou Cristo e Sua doutrina.
Por medo ou vergonha? Vergonha de quê?!; e medo de 
quem?!

Vamos falar de democracia
Por Humberto Pinho da Silva

(Renomado jornalista português residente em Porto Portugal)

“Os verdadeiros analfabetos 
são os que aprenderam a ler 
e não lêem.”
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É inverno no Ceará? ou são as águas de março
fechando o verão e a promessa de vida no teu coração?

O cearense é sempre des-
confiado com as chuvas de 
março, embora coloque todas 
suas esperanças no dia 19 de 
março “dia de São José” para 
o início das águas. Este ano 
de 2016 a temporada de chu-
vas começou na data limite, ou 
pelo menos no antes e depois, 
do dia de São José. No Cariri 
os “Rios correndo / As cacho-
eira tão zoando / Terra moiada 
/ Mato verde, / que riqueza / E 
a asa branca / Tarde canta, que 
beleza / Ai, ai, o povo / alegre 
/ Mais alegre a natureza / Sen-
tindo a chuva / Eu me arres-
cordo de Rosinha / A linda flor 
/ Do meu sertão pernambuca-
no / E se a safra Não atrapaiá 
meus pranos / Que que há, o 
seu vigário / Vou casar no fim 
do ano,” Trecho da belíssima 
canção de Zé Dantas e Luiz 
Gonzaga que mostra a vida e a 
esperança do nordestino.

Diante dessa dúvida da 
continuidade ou não das águas 
fica a incerteza do plantar ou 
não plantar? Essa intempérie, a 
seca, é a agrura do nordestino, 
um infortúnio e infelicidade de 
um povo que vem, desde tem-
pos remotos, ouvindo promes-
sas de solução, mas sempre 

vindas como paliativos. Em 
1850, a seu tempo de impe-
rador, Dom Pedro II, disse: 
“Não medirei esforços para 
a resolução do problema das 
secas no nordeste,” quando 
também foi proferida a cé-
lebre frase: “Se preciso for 
venderei até a última pedra 
de brilhante da minha coroa 
para que nenhum nordesti-
no morra de fome.” Foi uma 
bravata do imperador, que na 
época, para abrandar os âni-
mos, mandou construir apenas 
alguns açudes pontuais, no en-
tanto a seca continuou até os 
dias atuais, 166 anos depois.

Por todo esse tempo “as 
secas” tem sido pretexto para 
todo tipo de corrupção e enga-
nação política. São tantos os 
desvios que a falta de chuva 
no nordeste foi denominada de 
“indústria da seca”, onde to-
dos enriquecem em detrimento 
do empobrecimento regional. 
As secas tem sido também 
objeto de desculpa para os po-
liticos assistirem insensíveis 
e com idiferença a instalação 
institucionalizada da miséria.

É evidente que com essa 
fonte inesgotável de dinhei-
ro para ser roubado, nenhum 
político tem interesse em um 
projeto para transformar o nor-
deste em uma região próspera, 
geradora de divisa com um 

povo feliz e abastado. “Povo 
miserável, é povo de fácil do-
minio,” e formação dos famo-
sos currais eleitorais.

O então presidente popular, 
Luiz Inácio Lula da Silva pro-
meteu tirar o povo da miséria 
e oferecer-lhe dinheiro para 
uma suposta igualdade social 
e econômica. Porém esqueceu 
em praticar um antigo ensina-
mento chinês: “Dê um peixe a 
um homem e você o alimentará 
por um dia. Ensine-o a pescar 
e você o alimentará por toda 
a vida.” Esse esquecimento 
levou a Nação a bancarrota e 
a uma dívida imensurável. A 
conta desse despautério che-
gou e o contribuinte vai ter 
que pagar a-duras-penas. Ne-
nhuma nação do mundo su-
porta sustentar uma legião de 
desocupados e improdutivos. 
Há uma grande diferença en-
tre gastar e investir. Programas 
sociais é gastar dinheiro, dife-
rente de investir no social que 
é dar assistência aos inválidos 
e propiciar educação escolar e 
formação profissional.

Muitos países com regiões 
castigadas pelas intempéries 
conquistaram soluções para 
seus problemas, como Isra-
el, Egito, Califórnia localiza-
da na costa oeste dos Estados 
Unidos, Atacama considera-
do o deserto mais alto e árido 

do planeta, o Atacama fica no 
norte do Chile. O pais enfren-
ta nove meses de seca por ano 
e registra menos chuvas que o 
semiárido brasileiro.

Entre as soluções para a 
falta de água no nordeste está o 
“Projeto Mandala”, um sistema 
de irrigação por gotejamento 
com captação de água de po-
ços artesianos por bombas mo-

vidas a venta (cata-vento) de 
modo contínuo. No entanto a 
açudagem, como dizia o então 
deputado federal cearense An-
tônio de Alencar Araripe, “Se 
construam açudes aos milha-
res” para solucionar o proble-
ma da seca no nordeste.

As águas de março nos le-
vam a Ton Jobim e Ellis Regi-
na com sua canção:

É madeira de vento, tombo da 
ribanceira / É o mistério pro-
fundo, é o queira ou não quei-
ra / É o vento ventando, é o fim 
da ladeira / É a viga, é o vão, 
festa da cumeeira / É a chuva 
chovendo, é conversa ribeira / 
Das águas de março, é o fim da 
canseira / É o pé, é o chão, é a 
marcha estradeira / assarinho 
na mão, pedra de atiradeira

Por Luiz José dos Santos

<< EXPECTATIVAS com continuidade ou não das chuvas no estado do Ceará. Plantar 
gera expectivas e insegurança.



06  15 A 30 DE MARÇO DE 2016 GAZETA DE NOTICIASCIDADES

                                   FACULDADE LEÃO SAMPAIO 
EDITAL N° 01/2016 

Unidade Crajubar: Av. Pe. Cícero, n.º 2830, Triângulo – Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil 
 Fone/Fax: (0xx88) 2101.1000 e 2101.1001 – CEP: 63.041-140 

Unidade Saúde: Av. Leão Sampaio, Km 3, Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil 
 Fone: (0xx88) 2101.1050  – CEP: 63.180-000 

Unidade Lagoa Seca: Av. Letícia Pereira, S/N, Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil 
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O Diretor Presidente da Faculdade Leão Sampaio, no uso de suas atribuições legais torna público o presente Edital 
deferindo as normas do Processo Seletivo 2016.2. O Processo Seletivo da Faculdade Leão Sampaio obedece às 
seguintes disposições gerais:    
I As Inscrições serão abertas a partir das 8h do dia 22 de março de 2016 às 22h do dia 02 de junho de 2016, para os 
cursos relacionados neste Edital:  
Administração 90 Vagas Matutino e 90 Vagas Noturno,  Análise e Desenvolvimento de Sistemas  150 Vagas 
Noturno, Biomedicina 130 Vagas Diurno Concentração Manhã, Ciências Contábeis 135 Vagas Noturno, Direito 50 
Vagas Diurno Concentração Manhã, Educação Física 110  Vagas Noturno, Enfermagem 50 Vagas Diurno 
Concentração Manhã e 50 Vagas Noturno, Fisioterapia 60 Diurno Concentração Manhã, Gestão Comercial 100 Vagas 
Noturno, Gestão de Recursos Humanos 150 Vagas Noturno, Odontologia 50 Vagas Diurno Concentração Manhã, 
Psicologia 60 Vagas Noturno, Serviço Social 150 Vagas Noturno. 
II: Poderão concorrer aqueles que possuem nível médio completo ou equivalente.   

III: A prova ocorrerá no dia 04 de junho de 2016, no horário das 13h às 17h conforme abaixo: 

Todos os cursos ofertados (JUAZEIRO DO NORTE – CE), na Unidade de Ensino Lagoa Seca, localizada à Avenida 
Letícia Pereira, s/n – Bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte-Ce. Todos os cursos ofertados (BREJO SANTO-CE) 
Colégio Padre Viana: Praça Dionísio Rocha de Lucena- Cidade de Brejo Santo-CE. Todos os cursos ofertados 
(ARARIPINA-PE) Centro Educacional do Araripe – CEA, localizado à Rua Tiradentes nº 240 – Centro - Araripina - 
PE. Todos os cursos ofertados (IGUATU-CE) Escola Modelo Endereço: Rua Santos Dumont, 542 - Centro - 
Iguatu/CE. Todos os cursos ofertados (OURICURI-PE) Colégio CCA - Colégio e Curso Alternativo: Praça 
Voluntários da Pátria, nº 350, Bairro Centro – Ouricuri - PE. Todos os cursos ofertados (VÁRZEA ALEGRE - CE) 
Escola do Mickey, Rua Durval Soares, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Várzea Alegre-CE. Todos os cursos 
ofertados (ICÓ – CE), na Faculdade Vale do Salgado – Rua Monsenhor Frota, 609, Bairro Centro – Icó-Ce. Todos os 
cursos ofertados(ASSARÉ-CE) E.E.E.P. Antônia Nedina Onofre de Paiva, localizada à Rua José Ribeiro de Oliveira, 
s/n - Pedra de Fogo Assaré – CE. Todos os cursos ofertados (SALGUEIRO-PE) Escola Pais e Mestres, localizada à 
Avenida Aurora de Carvalho Rosa, nº 400 - Nossa Senhora Das Graças, Salgueiro – PE. 

IV: A taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) a ser paga com Boleto Bancário ou pagamento na Tesouraria 
desta IES. V: O processo seletivo constará de uma Prova de redação (01 Tema – 20 linhas Min. e 25 linhas Máx.) 
igualmente para todos os cursos, mais 45 Questões de Conhecimentos Gerais com opções: A, B, C, D e E, assim 
distribuídas: Para  todos os Cursos ofertados  Bloco 01 – Língua Portuguesa 10, Bloco 02 – Matemática 08, Bloco 03  
Biologia 08, Bloco 04  Química 04 e Física 04, Bloco 05  História 04, Geografia 04, Bloco 06 Línguas (Inglês ou 
Espanhol) 03. 

A fundamentação legal do presente Processo Seletivo está consubstanciada na Portaria n.º 1149 de 11 de junho de 2001 
do Ministro da Educação, publicada no Diário Oficial da União – Seção I do dia 13 de junho de 2001, no art. 44, inciso 
II da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), do Parecer CNE/CP 98/1999, da Portaria MEC 
391/2002, e da Portaria Normativa MEC 40/2007 republicada em 2010 e nas disposições da legislação em vigor                                                                      
Jaime Romero de Souza 

 

Diretor Presidente 

 

Juazeiro do Norte – CE, 18 de março de 2016. 

Será realizada de 28 de 
março a 30 de abril a Semana 
da Água e da Árvore do Cra-
to. A abertura acontece na es-
cola Artemis Linhares, no sí-
tio Lopes, no Campo Alegre. 
Na ocasião, vão ser realizadas 
apresentações na escola para a 
comunidade, com a plantação 
simbólica de mudas nativas, 
além da apresentação da Se-
mac e a comemoração dos 70 
anos da Floresta Nacional do 
Araripe (FLONA). O ICMbio 
e a Flona vão estar participan-
do das homenagens, voltadas 
também aos brigadistas e ex-
brigadistas.

Soldadinho do Araripe
Os 20 anos do soldadinho-

do-araripe também serão lem-
brados durante as comemo-
rações, com o lançamento do 
projeto Coelce Aquasis, para 
que a comunidade seja sensi-
bilizada a doar para o projeto 
de preservação e conservação 
da espécie, R$ 2, na conta de 
energia.

Será realizada apresenta-
ção, coordenada pelo vice-pre-
sidente do Conselho de Meio 
Ambiente (Condema), Weber 
Girão, na Câmara Municipal, 
além de uma exposição sobre 
a semana. Haverá atividade 
desenvolvida pelo SESC, com 
o plantio de mudas nativas, no 
Parque Estadual do Sítio Fun-
dação, com os alunos do co-
légio Municipal Pedro Felício 
Cavalcante, além de uma ofici-
na com material não madeirei-
ro, com o SESC, e as institui-
ções atendidas pelo órgão.

Cinturão das águas
A questão agrária caririense 

e os impactos do projeto Cintu-
rão das águas, vão ser debatidos 
por meio do Grupo de Estudos 
em Geografia Agrária – Gea, 
da URCA, a partir das 17 horas 
com os alunos e a comunida-
de local. No dia 31 acontecem 
atividades com as escolas, de 
forma simultânea nos polos da 
Ponta Serra, Violeta Arraes e 
na URCA, com oito unidades 
em cada um, socializando as 
atividades. O trabalho vai cul-
minar com atividade, no dia 1º. 
Durante a semana, acontecem 
palestras, atividades socioedu-
cativas, ações no sítio fundão, 
com momento solene de encer-
ramento e premiação.

Estão realizando o evento, 
que já está no calendário anu-
al do Crato, a Semac, Secre-
taria Municipal de Educação 
- SME, Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA e o 
Parque Estadual do Sítio Fun-
dação, contando com parcerias 
da Aquasis, SESC, ICMbio, 
Grupo de Estudos em Geogra-
fia Agrária, URCA e Fórum 
Popular das Águas do Cariri.

Prefeito inaugura 
sistema de 

abastecimento do
sítio Araticum 

O prefeito do Crato, Ronal-
do Sampaio Gomes de Mattos, 

esteve participando ontem, 
da inauguração do sistema de 
abastecimento de água no Sítio 
Araticum, em Crato. Junto com 
a comunidade, o gestor come-
morou a chegada de água po-
tável e em abundância para os 
moradores daquela localidade. 
o gestor municipal destacou 
a alegria de moradores como 
Dona Chica, seu Inácio e Dona 
Maria, além do fortalecimen-
to de toda a comunidade, com 
melhores condições de vida. 
Na ocasião esteve presente o 
secretário de Obras do Crato, 
Tácio Carvalho, além do vere-
ador Luciano Saraiva.

Secult do Crato 
participa de oficina 
sobre o Pronatec 

Cultura
Em parceria com Ministé-

rio da Cultura (MinC), a Se-
cretaria da Cultura do Estado 
do Ceará (Secult) realizou uma 
oficina sobre o Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) 
com representantes das secre-
tarias de cultura das regiões do 
Cariri, dos Inhamus, Vale do 
Jaguaribe,  Região Metropoli-
tana, Litoral Oeste/Aracatiaçu/
Vale do Curu e Ibiapaba; repre-
sentantes dos Fóruns de Lin-
guagens Artísticas e gestores 
da Secult na manhã do sábado, 
12 de março, no auditório da 
secretaria.

Ministrada pelo diretor de 
Formação Artística e Cultural 
do MinC, Randal Farah, e pelo 
Coordenador Geral de Ações 

Estruturantes da Secretaria de 
Educação e Formação Artísti-
ca e Cultura do MinC, Ismael 
Cardoso, a atividade teve como 
objetivo orientar as secretarias 
municipais sobre o Pronatec 
Cultura. No momento, o Minis-
tério da Cultura está recebendo 
as demandas das prefeituras e 
outras instituições públicas por 
cursos na área artística oferta-
dos pelo Pronatec.

“O objetivo do Pronatec 
Cultura é basicamente formar 
artistas e técnicos envolvidos 
com a cultura, por isso esta-
mos aqui para esse diálogo e 
levantamento de interesses das 
secretarias. O Programa deve 
principalmente mover a eco-
nomia da cultura”, esclareceu, 
Ismael Cardoso.

O coordenador ressaltou 
também que as secretarias 
municipais de cultura que tem 
interesse em participar do Pro-
natec devem entrar em contato 
com a Coordenação de Ação 
Cultural da Secult, que estará 
em diálogo permanente com 
o Ministério. “Precisamos ver 
a necessidade de cada cidade, 
precisamos de um mapeamen-
to e justificativa das secretarias 
para implantação do Pronatec. 
As demandas apontadas são 
enviadas para o MinC, que, por 
sua vez, entra em diálogo com 
o Ministério da Educação, para 
que se ofertem os cursos em 
cada município”, concluiu.

Durante o encontro promo-
vido pela oficina, também foi 
um momento de diálogo com 
os representantes das secre-
tarias municipais.  O assessor 
de Articulação Institucional da 
Secult, Renato Remígio, apre-
sentou relatório de atividades 
da Secretaria durante 2015. 
Dentre os destaques do relató-
rio, estão o lançamento de sete 
editais previstos pelo Sistema 
Estadual de Cultura, alcançan-
do o valor global de R$38,5 
milhões, e a reinauguração 
do Cineteatro São Luiz. Para 
maiores informações, através 
do telefone (85) 3101-6767, ou 
pelo site pronatec.mec.gov.br. 
prona.

Semana da Água e da Árvore do Crato será 
aberta nessa segunda feira dia 28 de março

<< ÁGUA comunidade recebe água em abundância no sítio Araticum. 
No centro da foto o prefeito Ronaldo Gomes de Mattos

Do Release da
Assessoria de Comunicação 

da Prefeitura do Crato Após reabrir o Restaurante Popular de Juazeiro oferecendo 
mil refeições diárias ao preço de R$ 1,50, o prefeito Raimundo 
Macedo e a Secretária de Desenvolvimento Social, Delian Ma-
tos, estiveram na Cozinha Comunitária da Vila Nova no bairro 
Pedrinhas. Ali reabriram as portas daquele importante equipa-
mento público que oferta, gratuitamente, 200 refeições por dia 
e foi uma conquista no primeiro governo de Raimundão. Já às 
11 horas desta terça-feira acontece a reabertura da Cozinha 
Comunitária do Horto.

No entendimento do prefeito, são ações de grande alcan-
ce, principalmente num momento como este de grave crise na 
economia do País. Ele prometeu para as próximas horas abrir 
as portas das cozinhas comunitárias dos bairros João Cabral 
e Frei Damião lembrando que todas passaram por reformas e 
pequenos reparos no sentido de garantir mais conforto à po-
pulação beneficiada. De acordo com Raimundão, juntas, as 
cozinhas oferecem 850 refeições por dia. 

O programa contempla áreas de maior vulnerabilidade so-
cial e integra a rede de segurança alimentar que foi implan-
tada por Raimundão em 2007 tornando Juazeiro pioneiro em 
nível de Ceará. Além do Restaurante e das quatro cozinhas co-
munitárias, fazem parte o Banco de Alimentos inaugurado na 
primeira gestão do prefeito Raimundo Macedo e o Programa 
de Aquisição de Alimentos diretamente ao produtor juazeiren-
se evitando a figura do atravessador e a garantia de mercado 
além de bons preços.

Prefeitura de Juazeiro melhora os 
caminhos que levarão ao futuro 

Anel Viário 
Várias obras com o objetivo de melhorar ruas e avenidas 

que acessarão ao futuro Anel Viário de Juazeiro do Norte es-
tão sendo executadas pelo município. Numa delas, o prefeito 
Raimundo Macedo mandou asfaltar diversas ruas do bairro 
Salesianos que estão na direção dessa obra estruturante. No 
momento, está saindo do papel o projeto de requalificação da 
Avenida Paulo Maia, que encurtará caminhos na direção de 
Crato ao se juntar com o também chamado anel pericentral ou 
avenida do contorno.

Recentemente, Raimundão esteve no canteiro de obras do 
Anel Viário no trecho onde o município estabeleceu parcerias 
nas desapropriações ou permutas de imóveis entre a CE-060 e 
a ponte sobre o Rio Salgadinho. Trata-se de uma via pavimen-
tada composta de pista dupla de rolamento com sete metros de 
largura contendo canteiro central, bueiros, ciclovias, passeios 
acessíveis, iluminação e sinalização horizontal e vertical numa 
extensão total de 8,56 km em pista dupla.

Esse trecho 1 está com 80% de execução e contempla 3,4 
km de malha viária em pista dupla o qual representa um inves-
timento do estado na ordem de R$ 15,6 milhões. Já o trecho 
3 da avenida terá investimento de R$ 14 milhões nos 2,36 km 
de extensão entre a Rua Beatriz Gondim Santana e a Aveni-
da Padre Cícero. Raimundão destacou a celeridade das obras 
que reputa como uma das mais importantes dos últimos tempos 
para Juazeiro no sentido de desafogar o tráfego de veículos, 
principalmente nas grandes romarias.

Prefeitura de Juazeiro reabriu 
a Cozinha Comunitária da Vila 

Nova e fará o mesmo na
colina do Horto

Crato está prestes a iniciar 
uma obra grandiosa na área 
de saneamento, com abasteci-
mento e esgotos. Os trabalhos 
serão iniciados em abril, por 
meio do Programa de Acele-
ração do Crescimento II (PAC 
II), contando com a parceria 
da Prefeitura Municipal do 
Crato e execução da Socieda-
de Anônima de Água e Esgoto 
do Crato (SAAEC).

A presidente da SAAEC, 
Janaína Fernandes, comemo-
ra a conquista, já que o Crato 
será saneado e abastecido. A 
gestora do órgão ressalta todo 
o trabalho que vem sendo de-
senvolvido por meio da SAA-
EC nos últimos anos, dentro 
de uma postura técnica de tra-

balho. Para isso, criou o núcleo 
de engenharia, onde estão sen-
do desenvolvidos projetos de 
abastecimento e saneamento 
para as diversas comunidades, 
com uma especial atenção para 
a área rural.

Segundo a presidente Ja-
naína Fernandes, esse traba-
lho tem sido importante, e os 
técnicos estão visitando as 
comunidades para garantir 
condições melhores de vida a 
essas populações rurais. Com 
isso, os projetos passaram a ser 
desenvolvidos na própria sede 
da sociedade, buscando apoio, 
parcerias, para realização de 
trabalhos onde for necessário 
que o poder público chegue 
para atender à população.

Crato terá obras de 
saneamento pelo PAC II a 

partir de abril
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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

Suelen Castro
Nossa língua portuguesa:

“Os erros comuns”

HUMOR

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

HORÓSCOPO
ÁRIES > As suas reacções poderão estar a causar recuos no seu par-
ceiro. Liberte-se de pequenos entraves; cada coisa na sua vez.

TOURO > Não confie apenas em aparências ou no que lhe dizem. As 
atitudes ou as falhas de terceiros podem comprometer resultados.

GÊMEOS > Não faça as coisas apenas porque é seu dever ou obriga-
ção. Poderá ter lutas profissionais, mas não deve baixar os braços.

CÂNCER > Alguns comportamentos desajustados mas serão compre-
endidos. Dedique o dia à organização de documentos ou estudos.

LEÃO > Dia de grandes momentos de partilha de sentimentos. Maior 
segurança na vida profissional; dará passos bastante seguros.

VIRGEM > O dia é auspicioso, as novas ocorrências vêem trazer me-
lhorias. Estão favorecidas viagens para resolver questões laborais

LIBRA > Conseguirá encontrar caminhos estáveis. Consegue marcar 
a condução dos acontecimentos por uma adequação de estratégias.

ESCORPIÃO > Evite atitudes obsessivas e aceite com bom-senso al-
gumas críticas. Encontre formas consensuais de resolver dificuldades.

SAGITÁRIO > Evite tensões que acabarão por perturbar uma rela-
ção. Terá de rever algumas tarefas ou directivas sendo mais concreto.

CAPRICÓRNIO > Evite ser muito possessivo. Não tome muitas deci-
sões profissionais neste dia; tende a surgir alteração de circunstâncias.

AQUÁRIO > Terá a inspiração necessária para adoptar os melhores 
procedimentos. Poderá contar com bons desenvolvimentos pessoais.

PEIXE > Confiança e solidez marcam as relações sentimentais. Boa 
altura para tomar decisões ou fazer valer os pontos de vista.

Uma coisa vou dizer,
Prestem muita atenção,
Aqui em vez de partido
Nós temos é facção
O Brasil está fodido
Pois quase todo partido
Tem no antro seu ladrão.

O povo briga entre si
Só defendendo canalha
Nossa pátria enlameada,
O mundo inteiro avacalha
Nesse momento infeliz
Ninguém defende o país
Defende quem achincalha.

Eu não sou A nem sou B
O Brasil é meu partido
Eu queria ver o povo
De verdade bem unido
Honrando nossa bandeira
Numa luta verdadeira
Um povo mais aguerrido.

Relembrando 
Crateús

 Na travessia da ponte
 De longe vi o lajedo
 Ali, no velho Poti
 Desafiei o meu medo
 Inda trago na memória
 O cenário da história
 Onde atuei no enredo.

 Mágicas eram as noites
 Nas calçadas do Barrocão
 Regadas à água de coco
 Dos Beatles era a canção
 As horas ninguém contava
 A noite se atravessava
 Nas cordas do violão.
 
 O trem seguia e voltava
 Carregado de paixão
 Nos trilhos da mocidade
 Deslizava a emoção
 A vida era só quimera
 Na verdade a primavera
 Era a única estação.
 
 Os amores se perderam
 Os amigos não perdi
 Inda me encanta a cidade
 Por onde escorre o Poti
 Por onde passam meus versos
 Sublimes ou controversos
 Que das entranhas pari.

Ao sair do boteco, todo embriagado, consegue chegar em 
casa com muito custo. Abre a porta e vai correndo para o ba-
nheiro. Assustado, corre para o quarto e acorda a mulher: - Ô 
muié....Essa casa tá mal assombrada! Eu abri a porta do ba-
nheiro e a luz acendeu sozinha. Depois, fechei a porta e a luz 
apagou sozinha.... A mulher, p da vida, grita: - Filho da pu*a!!! 
Você mijou na geladeira de novo!!!!

Um grande apreciador de copos (cheios, e claro) vai ao me-
dico, acompanhado de sua mulher. - E, doutor, sinto náuseas, 
dores no corpo, boca seca, e etc... - Você fuma ? - Uns cinqüen-
ta cigarros por dia... - ... Ai esta o problema, interrompeu o me-
dico. Pare de fumar imediatamente e voltara a ter uma saúde de 
ferro. Pode ir. Já fora do consultório a sua mulher o interpela: 
- Tu nunca fumaste um único cigarro. Por que a mentira ? - Se 
eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia ... e 
ai adeus vinhos, cervejas ...

As duas formas existem e 
estão corretas. Vê é a forma 
conjugada do verbo ver na 3.ª 
pessoa do singular do presente 
do indicativo (ele vê) ou na 2.ª 
pessoa do singular do impera-
tivo (vê tu). Ver é a forma do 
verbo no infinitivo. A dúvida 
reside em quando se deve uti-
lizar ver ou vê, ou seja, quan-
do devemos usar o infinitivo e 
quando devemos usar a forma 
flexionada. 
Vê, forma verbal no presente 
do indicativo, é usada prin-
cipalmente para indicar uma 
ação que ocorre no exato mo-
mento em que se narra a ação. 
Indica também, entre outros 
usos, uma ação habitual, uma 
característica do sujeito e um 
estado permanente de uma si-
tuação.
Exemplos:
•O diretor vê isso ainda esta 
semana.
•Você vê isso para mim, por 
favor?
•Meu irmão não vê nada sem 
óculos.

•Ele fica triste quando não vê 
a mãe.
•Fique na frente. Assim ele vê 
você.
O infinitivo impessoal ver de-
verá ser usado, principalmen-
te, em locuções verbais, quan-
do o verbo tiver regência de 
uma preposição e quando não 
houver um sujeito definido, 
havendo ainda outros usos. A 
dúvida na utilização do infini-
tivo ocorre principalmente nas 
locuções verbais e nas frases 
com preposições. 
Exemplos:
• O diretor deve ver isso ainda 
esta semana. (locução verbal 
com verbo auxiliar deve)
• Você pode ver isso para mim, 
por favor? (locução verbal com 
verbo auxiliar pode)
• Meu irmão não vai ver nada 
sem óculos. (locução verbal 
com verbo auxiliar vai)
• Ele fica triste sem ver a mãe. 
(frase com preposição)
• Fique na frente para ele ver 
você. (frase com preposição)

Por uma luta maior

Suelen Castro - Como você já percebeu pelas ima-
gens, a nova modelo do Bella da Semana é deliciosa em cada pe-
dacinho. Seios fartos, bumbum redondinho, pés delicados e rosto 
que mistura o jeitinho de menina com a atitude de um mulherão. 
Mas sabe o que também é lindo em Suelen Castro? O coração! A 
bela de 23 anos, além de grande defensora dos animais e da natu-
reza, acredita em um mundo melhor. Se tivesse direito a qualquer 
pedido, ‘pediria mais amor, bondade e que cuidassem mais do 
nosso planeta e dos animais.’ E não para por aí. Ela, que é caloura 
na faculdade de Nutrição, sonha em fundar uma ONG para ani-
mais abandonados. Pronto para ver toda a bondade de Suelen no 
Bella da Semana? Nascimento: 29 de junho de 1992, em Porto 
Alegre (RS). Signo: câncer. Medidas: altura: 1,58 m, quadril 92 
cm, cintura 67 cm, busto 89 cm, pés 35.

Vê ou ver

Quem lê sabe mais
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Aline Maria
“Que as perdas sejam medidas 
em milímetros e que todo ganho 
seja medido por longas fitas mé-
tricas. Que minha bolsa esteja 
sempre cheia de papéis colori-
dos. Que as amizades criadas 
sejam honestamente mantidas e 
seladas com abraços longos.”

Casa do Sítio Fundão é atração turísitica e 
histórica pelas suas peculiaridades

<< O SOBRADO de Je-
ferson da Franca Alencar 
(Seu Jefresson - como era 
conhecido) é uma típica casa 
sertaneja construida em tai-
pa e com dois pavimentos. O 
Sítio Fundão é hoje um patri-
mônio histórico do Governo 
do Estado do Ceará.

O Sítio Fundão, distante três 
quilômetros do centro da cidade 
do Crato, foi adquerido e tom-
bado pelo Governo do Estado 
do Ceará e está sendo transfor-
mado em ponto de atração turís-
tica pela importância histórica 
que representa como símbolo 
do cículo da cana de açúcar na 
região. No local ainda existe um 
velho engenho com moendas e 
engrenagens de madeira, muito 
em uso na época. Há um projeto 
para sua recuperação e funcio-

namento. Além da casa exótica 
e o engenho de madeira o Sítio 
Fundão recebia em abundân-
cia ás águas de várias fontes 
dos pés de serra formando um 
grande poço de águas limpidas 
e cristalinas onde a moçada de 
então, anos 1950, usava como 
ponto de banho.

Todo acervo que pertencia a 
“seu Jefresson” será organizado 
para formar um pequeno museu 
com a história do Sítio Fundão. 
(foto Luiz José dos Santos)

A história fotográfica do 
patriarca do Juazeiro do Norte 
padre Cícero Romão Batista 
virou exposição no Centro de 
Tradições Nordestina  em São 
Paulo que ficará aberta a visi-
tação pública até o próximo 
dia 10 de abril. A exposição do 
fotógrafo Raimundo Ferreira 
Araújo recebeu a denominação 
de “Mostra de Fatos e Fotos do 
Padre Cícero”. São 40 estam-

pas sobre a vida do religioso, 
em um trabalho de pesquisa do 
próprio fotógrafo. A mostra foi 
aberta no último dia 19 e está 
tendo boa receptividade. “Há 
um interesse das pessoas em sa-
ber quem realmente foi o Padre 
Cícero e sua importância para 
a cidade”, explica. Itinerante, a 
exposição foi montada em Jua-
zeiro do Norte em novembro do 
ano passado. 

Raimundo Araújo, renomado 
fotógrafo de Juazeiro do Norte, 
leva fatos e fotos do Padre Cícero 
para exposição no Centro de 
Tradições Nordestinas em S.Paulo

<< A MOSTRA está sendo vistada por milhares de pessoas


