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Camilo Santana entrega 329 viaturas policiais 
para todo o Ceará sendo 32 para o Cariri 
Fórum do 
BNB tem 
foco em
infraestrutura

Juazeiro tem 
172 ruas
recuperadas 

Prefeitura 
do Crato faz 
parceria com 
a Unimed

Prefeito
José Elder 
investe em 
poços na 
zona rural

Surgem os novos profissionais do relax
“As pessoas querem sempre 

mais diversão, mais intensida-
de, mais prazer.” Isso faz parte 
da cultura de nosso tempo, da 
mesma forma como a busca 
pelo corpo perfeito e pelo su-
cesso profissional. nunca fo-
mos tão exigentes em relação 
ao prazer “É quase uma obriga-
ção ter prazeres intensos.”

A busca pelo relax e pelo-

prazer constante de alta qua-
lidade pode ser apenas uma 
ilusão, mas ela mobiliza muita 
gente. Assim como compra-
mos carros e telefones celula-
res, que melhoram a cada ano, 
gostamos de acreditar que é 
possível melhorar tudo a nos-
so respeito, como a aparência, 
os sentimentos e, por que não? 
DETALHES na página        07

LEIA MAIS
O Editorial: “Por Deus! 

Amem o Crato” acerca das ad-
ministrações públicas munici-
pais. “Como é feita a opinião” 
comentário de Humberto Pi-
nho. “A corrupção e a dignida-
de do povo brasileiro” o título 
diz muito do artigo de Jocildo 
Bezerra. “A Nefasta política do 
emendismo” uma observação 
do cronista  Tibúrcio Bezerra 
de Morais. “Reforma traba-
lhista para dar mais emprego” 
de Júlio Cesar Cardoso

Juazeiro do Norte, Crato, 
Caririaçu, Barbalha, Missão Ve-
lha e Jardim são os municípios 
do Cariri contemplados com a 
entrega de 32 viaturas policiais, 
feita pelo  governador Camilo 
Santana. A solenidade aconte-
ceu na praça Padre Cícero, no 
Centro de Juazeiro do Norte, 
com a presença de milhares de 
pessoas.

“A Segurança Pública é 
sempre um desafio, mas não va-
mos medir esforços para banir 
a criminalidade do Ceará. Em 
outubro próximo, mais policiais 
que estão em treinamento na 
Academia irão reforçar o po-
liciamento em  todo o Estado. 
Além disso, até o final do ano 
vamos entregar mais 600 viatu-
ras para Perícia Forense, Polícia 
Militar e Polícia Rodoviária Es-
tadual. Outras 350 motos para o 
Interior  e dois helicópteros que 
estão sendo licitados para a Cio-
paer”, disse o governador. P/04

Governador Camilo 
Santana entrtegando 
as viaturas no Cariri
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Como é feita a opinião A corrupção e 
a dignidade do 
povo brasileiro

EDITORIAL

Humberto Pinho da Silva é 
cronista português (Porto 
Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários 
jornais do mundo, inclusive 

para esta Gazeta de Notícias

Jocildo Bezerra é de 
Cedro Ceará, professor de 

economia na
Universidade  Federal

de Pernambuco e
mora em Recife

Alegria dos encontros
 Vivi Antunes mora em Brasília, é 
cronista ajuntadora de letrinhas e 

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

 http://www.viviantunes.com.br

Entra prefeito e sai prefeito 
e o município numa decadên-
ciza sem precedente em sua 
história. Se continuar assim 
é preciso inserir no Hino do 
Crato as palavras “já foi, já 
era e já teve.” O último prefei-
to de visão e com determina-
ção movida por amor ao Crato 
foi o Capitão Ariovaldo Car-
valho, que nasceu na vizinha 
cidade de Jardim, mas em seis 
anos de governo o município 
desprendeu-se das amarras do 
ostracismo e entrou em anos 
de uma arrancada progressista 
sem similar no contexto regio-
nal.

Os prefeitos que sucederam 
Ariovaldo Carvalho foram de 
pouca serventia para o Crato, 
a exceção do médico Raimun-
do Coelho Bezerra, que tam-
bém não era “filho da terra,” 
que morreu em pleno exercí-
cio do cargo, que teve o mes-
mo amor cívico e telúrico de 
Ariovaldo.

Os últimos dois prefeitos: 
Ronaldo Gomes Mattos e José 
Ailton Brasil pareceu e parece 
baratas tontas sem saber que 
rumo tomar. Estão mais pre-
ocupados em procurar vagas 
de empregos para seus apa-
niguados do que administrar 
o município de dentro de seu 
gabinete no Palácio Alexan-
dre Arraes. Um munícipe bem 
informado dá conta de que 
mais de 1.500 partidários do 
prefeito José Ailton já foram 
bem empregados na Prefeitura 
deles com salários avultados. 
Pelo Diário Oficial do Muni-
cípio é possível acompanhar 
essas contínuas nomeações. 
Cargos são criados exausti-
vamente para acomodar seus 
adeptos.

Os poucos que ainda gos-
tam e amam o Crato ficam 
atônitos com tantos desman-
dos. José Ailton é um prefeito 

ausente, e bote ausente nisso. 
Disputou, brigou e se arvorou 
para ser prefeito e sentar na 
principal cadeira do Palácio 
Alexandre Arraes agora é um 
faltoso e raramente comparece 
a sua lida.

Glórias, aplausos, honrarias 
e todos os louvores aos gover-
nadores Cid Gomes e Camilo 
Santana que nos últimos dez 
anos vêem administrando o 
município. Esses são denota-
dos benfeitores do Crato que 
não tem tergiversado nem me-
dido esforços para investirem 
em infra-estrutura para qualifi-
car o Município e recolocá-lo 
na reta do desenvolvimento.

Uma dezena de praças por 
vários logradouros da cidade 
estão aos frangalhos, preci-
sando urgente de reparos, en-
tretanto o prefeito José Ailton 
quer investir nas praças: Si-
queira Campos, Juarez Távo-
ra e da Sé, que recentemente 
foram reformadas, ou refeitas 
pelo então governador Cid 
Gomes.

Não servem os exemplos da 
deposição, cassação e prisões 
de prefeitos e políticos pelo 
país  afora. Tudo faz crer que 
os prefeitos do Crato se acham 
imune as regras e as leis. Se 
portam como proprietários in-
contestes da rédeas e destinos 
do município. 

Enquanto o Crato fica pa-
rado até que as coisas melho-
rem, seu vizinho município 
de Juazeiro do Norte corre e 
avança com o desenvolvimen-
to. A terra do Padre Cícero tem 
hoje não menos que 50 edifí-
cios, cada um com mais de dez 
andares. A cidade cresce em 
todas as direções. Indústrias  e 
empresas de grande porte pro-
curam espaços para se instala-
rem. A ex-vila que pertencia 
ao Crato hoje tem mais de 100 
cursos universitários.

Por Deus! Amem o Crato
Quem ama não mata

Certo politico – que dizem ser 
o pai da democracia portuguesa, – 
proferiu, certa vez, frase (que não 
era sua) que ficou célebre: “Só os 
burros é que não mudam!”

Assim é; mas será que a maioria 
das pessoas têm opinião ou sabem 
o que é ter opinião?

Creio que não: porque os pare-
ceres mudam, consoante: os mo-
mentos, os interesses e a opinião 
do “ clube”, que estão inseridos.

Vejamos: Qual é o militante, 
que pretende ascender a cargos – 
remunerados ou não,  do seu par-
tido, que se atreve a discordar do 
líder quando este está em plena 
ascensão?

Poucos ou nenhuns. A opinião 
do militante, é, salvo raras exce-
ções, a mesma do chefe.

Uma vez o líder em queda, sur-
gem, então, os pareceres, as discór-
dias; e poucos o defendem, mesmo 
os que meses antes se batiam he-
roicamente a seu favor.

Também o critico da moda – li-
terário ou teatral, – ao escrever o 
comentário, tem o pensamento na 
“ capelinha” que o apoia, que não 
lhe perdoaria critica negativa, a ca-
marada.

O escritor é excelente ou me-
díocre, conforme o grau de amiza-
de, ou por haver tratado tema, que 
agrada a certa feição, seja: politica, 
religiosa ou desportista.

Sejamos francos e honestos: a 
obra pode ser excecional, o autor 
um génio, mas se os ideais defen-
didos são contrários ao nosso pon-
to de vista, a obra é: má ou assim, 
assim.

Para o homem da esquerda, só 
tem valor o que pensa como ele; e o 

mesmo acontece, quase sempre, ao 
que milita em partidos de direita.

Mas, o que é afinal, ser de direi-
ta ou de esquerda?

Há homens de direita, que pen-
sam e agem, como se fossem de 
esquerda; e há de esquerda, que 
quando agem, enquadram-se até na 
extrema-direita!...

 Uma coisa é vê-los falar; outra, 
são as obras…

É que a escolha de ideologia ou 
partido, é feita, muitas vezes, por 
razões sentimentais ou conveniên-
cias…

Já repararam: se futebolista 
joga num clube rival ao nosso, as 
atitudes incorretas, taxamo-las de: 
indisciplina e má educação; mas, 
se o nosso clube, contrata-o, pas-
sam a ser: “nervosismo…”, ” ter o 
coração junto da boca”…

Sabemos que é assim; mas as 
massas não sabem; e como são in-
capazes de raciocinar sem a muleta 
do crítico ou comentador, seu pare-
cer, é o que está em voga, ou o que 
seu jornal defende.

E está em voga, porque, mino-
ria, bem organizada,  com poder, 
domina a mass-media, e interessa-
lhe que o Senhor “A” seja uma su-
midade, e que o Senhor “B“, burro 
chapado ao quadrado! …

E, as massas acéfalas, em reba-
nho, engrossam as manifestações e 
os abaixo assinados, convencidas 
que pensam, mas não pensam…E 
mal é quem lhes diga isso…

E assim, o povo, não passa de 
bonequinho de marioneta: salta, 
canta, chora, ri, aplaude, censura, 
grita, berra, sem se aperceber, que 
é comandado por cordelinhos invi-
síveis! …

Encontros são deliciosos.
Ainda mais aqueles que te 

surpreendem no trânsito, no esta-
cionamento, na fila do supermer-
cado...

Quando você sente no peito 
saudade e a graça divina, com 
toda a sua delicadeza e amor, en-
carrega-se de fazer com que ela 
se vá.

Delícia é pensar em um ve-
lho amigo que hoje mora longe e 
encontrá-lo.

Melhor ainda é saber que ele 
está feliz, com a família linda, sa-
tisfeito da vida.

Bom demais contar a ele as úl-
timas novidades da própria vida e 
ver em seus olhos a alegria pela 
sua felicidade.

E aí ao longo do dia, enquan-
to anda por uma estrada longe de 
casa escuta uma buzina, vê um 
aceno e reconhece:

“Vamos voltar, é o Amigo!”
E que maravilha encontrar 

assim, pela pura ação do Criador 
da amizade um outro amigo que-
rido.

Lindo, voltava de um ensaio 
fotográfico com a esposa.

Já com nove meses Ela res-
plandece a beleza que apenas mu-
lheres que esperam a chegada de 
seus tesouros exibem.

E como foi bom vê-los.
Estão encantadores, o moço 

radiante, a menina envolvendo 
a menininha, todos lindos e feli-
zes.

E nos dois encontros, todos 
em um lindo sábado de sol, os 
abraços, beijos e olhares cari-
nhosos que trocamos tornou-se 
instantaneamente em combustí-
vel. 

Combustível para dizermos 
com um sorriso que nossa amiza-
de tem mais de 20 anos e saber-
mos que mesmo de longe torce-
mos sim pela felicidade uns dos 
outros.

Por causa do maldito legado da 
corrupção que tem assolado o Brasil 
em todos os tempos, mas sobretudo 
no período Lula que continua - pois 
Temer é obra de Lula, já que foi este 
que em sua “sabedoria” política 
teceu os “acordos” com o PMDB - 
nosso povo, entorpecido, parece ter 
se despojado do sentimento de dig-
nidade.

Coisas absurdas continuam 
acontecendo que só se justificam 
porque os políticos seguem despre-
zando a dignidade do povo. Uma 
delas, o aumento dos impostos, pos-
sibilidade tantas vezes negada pelo 
presidente e seus ministros. Ou não 
sabiam o que estavam dizendo, ou 
mentiam para o povo! Mas o presi-
dente, mesmo assim, afirma que seu 
governo não mente! Outra, o vati-
cínio do presidente de que o povo 
compreenderá. Como é possível 
compreender se sabemos que rou-
bam 200 bilhões por ano, que não 
cobram as dívidas da previdência, 
que as auditorias nessa institui-
ção só servem para cortar pensões 
miseráveis, fechando os olhos aos 
grandes roubos e à sonegação, que 
se perdoam bilhões de dívidas tri-
butárias de certos bancos, que vai 
um projeto de criação de um REFIS 
para o Congresso e lá os parlamen-
tares aproveitam para perdoar suas 
próprias dívidas com o fisco! Como 
compreender, se em apenas um mês 
o presidente gasta dois bilhões com-
prando parlamentares, que não res-
peitam seus eleitores, para se livrar 
da punição no Congresso? Como 
compreender, se o presidente ainda 
não chamou o seu assessor de “boa 
índole” para explicar aonde ia com 
a mala de dinheiro?

Como compreender, se sabemos 
dos desperdícios nos três poderes, 
além de salários astronômicos, van-
tagens inúmeras e injustificáveis, 
para fugirem aos tetos legais?

Por outro lado, nada está garan-
tido sobre se vão arrecadar o previs-
to, já que há duas forças poderosas 
puxando o consumo de combustí-
veis para baixo: a queda da renda e, 
agora, o aumento do preço!

Ainda mais, na cara do povo Ca-
rioca, indefenso e acuado pela vio-
lência, o Ministro da Defesa dá uma 
prova de ser grande estrategista 
avisando que as forças chegarão de 
surpresa. A um leigo em estratégia 
militar, isto parece um aviso para o 
crime organizado elevar a qualida-
de e o nível do seu planejamento! 

Ora, tenha dó! 
Parece óbvio, portanto, que o 

caminho para a salvação do povo 
brasileiro é a auto restauração da 
sua dignidade! É preciso protestar 
com mais veemência, se organizar 
para promover mudanças pelas vias 
da ordem e da lei!

Leia a Gazeta de Notícias
Quem lê sabe mais
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 Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC 

Propina em forma de 
doação de campanha

Como será o amanhã

No Brasil, ensinava um 
lúcido ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, até o passado 
é imprevisível. O que Malan 
não disse é que o futuro, esse 
sim, é previsível: seja qual 
for o resultado da campanha 
contra Michel Temer, o Brasil 
continuará sendo governado 
pelo PMDB. E continuará dis-
cutindo Renan, Geddel, Ro-
mero Jucá, Eunício e outros 
luminares da política.

O PMDB esteve no go-
verno de Fernando Henrique, 
teve presença maior com 
Lula, cresceu com Dilma, é 
dominante com Temer: tem o 
presidente, os ministros mais 
importantes, e comanda até 
a oposição, com Jarbas Vas-
concelos, em nome da ética, 
e Requião, muito próximo do 
PT. Tem os articuladores do 
Fica, Temer, como Moreira 
Franco e Eliseu Padilha, e os 
articuladores do Fora, Temer, 
como Renan e Sérgio Zveiter, 
relator da aceitação ou não 
da denúncia. Tem intimida-
de com o poder. Renan vem 
da época de Collor, e só não 

participou do governo Itamar. 
Geddel foi ministro de Lula, 
vice-presidente da Caixa com 
Dilma, ministro com Temer. 
Jucá, como o patriarca do par-
tido, Sarney, é cria do regime 
militar.

E o presidente? Temer já 
mostrou o que é: a Economia 
ficou com os especialistas e a 
Política com fregueses de in-
vestigações.

Rodrigo Maia é citado em 
inquérito da Lava Jato. Pouco 
se sabe o que pensa: é DEM, 
mas poderia ser PMDB. E é 
um homem de família: come-
çou na política por ser filho 
de César Maia, DEM, e subiu 
como genro de Moreira Fran-
co, PMDB.

 As diferenças ― Há di-
ferenças importantes entre 
Temer e Maia. Temer foi três 
vezes presidente da Câmara 
Federal e sempre fez parte 
da elite da Casa. Fez carreira 
no Direito e tem ótima fama 
como constitucionalista. Maia 
estudou Economia mas não 
concluiu o curso e, desde os 
26 anos, sua vida é a política. 

Faz parte do baixo clero da 
Câmara – os deputados com 
menor destaque, raramente 
ouvidos. ― O baixo clero é 
maioria na Câmara, mas só 
elegeu três presidentes: Se-
verino Cavalcanti (perdeu o 
mandato, acusado de cobrar 
mesada do dono do restauran-
te da Casa e de outros conces-
sionários de serviços); Edu-
ardo Cunha, que, acusado de 
corrupção, perdeu o mandato 
e está hoje preso, condenado a 
15 anos; e Rodrigo Maia.

A semelhança  ― Ambos, 
Temer e Rodrigo Maia, jamais 
foram campeões de votos. Mi-
chel Temer sempre se elegeu, 
mas com dificuldades; numa 
das eleições, foi o último co-
locado entre os eleitos por São 
Paulo. Maia tentou ser prefei-
to do Rio e teve 3% dos votos, 
apesar do apoio do pai.

Como está, fica ― Tra-
duzindo: fique Temer ou caia 
Temer, não há o menor risco 
de que a algo se modifique. 
Do jeito que a coisa vai, não 
mudam nem as moscas.

Quem sabe, sabe ―Um 
fato deve ser destacado nes-
sa guerra política de Brasília; 
a defesa de Temer, elaborada 
pelo advogado Antônio Cláu-
dio Mariz de Oliveira. É de 
primeira linha, competentíssi-
ma. Como a questão é políti-
ca, não jurídica, boa parte dos 
parlamentares não se preocu-
pa com a acusação nem com 
a defesa: já tem o voto na ca-
beça, ou segue a posição de 
seus líderes. Mas a defesa é 
um trabalho exemplar, não só 
nos argumentos como no tex-
to claro e compreensível. In-
dependentemente de posição 
política, vale a pena ler.

Meio cheio...Estranhíssi-
ma a decisão da Polícia Fede-

ral de incorporar a equipe da 
Lava Jato à Delecor, Delega-
cia de Combate à Corrupção 
e Desvio de Verbas Públicas. 
A PF informa que a medida 
fortalece a Lava Jato, pois fa-
cilita a participação de mais 
delegados nas investigações. 
Por que, então, não fazer o 
anúncio ao contrário, incorpo-
rando a Delecor à Lava Jato?     
―    No clima atual, em que 
tanta gente tenta melar as in-
vestigações, é óbvio que qual-
quer mexida na Lava Jato, 
exceto seu reforço, provoca a 
suspeita de que uma operação 
tão popular esteja sendo neu-
tralizada pelos investigados.

 ...meio vazio  ― Há quem 
pense que a divulgação foi 
deliberadamente alarmista, 
como protesto pela restrição 
de verbas à Polícia Federal. 
É que o caso Lava Jato é uma 
das três medidas impopulares 
anunciadas pela PF: a suspen-
são do fornecimento de passa-
portes e a redução dos servi-
ços nas rodovias são as outras 
duas. Os federais suspeitam 
da restrição de verbas. Acre-
ditam que, a um tempo, serve 
para vingar-se das investiga-
ções e forçar a Polícia Federal 
a, sem dinheiro, reduzir as ati-
vidades que lançam luz sobre 
a corrupção.

Delata e paga  ―Surpresa 
no caso Joesley. O Tribunal de 
Contas da União decidiu in-
cluí-lo num processo que apu-
ra desvios em financiamentos 
do BNDES à JBS. Acusam o 
grupo de ter cobrado do BN-
DES um ágio de R$ 2,50 por 
ação na compra da Swift – to-
tal, cerca de R$ 70 milhões. 
Em sua delação, Joesley não 
tocou no assunto. E pode por 
isso perder os privilégios que 
teve.

CARLOS BRICKMANN é Jornalista, consultor de comunicação. Desde 1963, 
quando se iniciou na profissão, passou por todos os grandes veículos de 
comunicação do país.

GEÓRGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO, vem 
por meio da presente, solicitar que dos proprietários dos lotes 
descritos abaixo, encravados no LoteamentoNossa Senhora 
das Dores - 2ª ETAPA, (Localizado atrás do ATACADÃO), na 
cidade de Juazeiro do Norte, que foramn adquiridos entre os 
anos de 1999/2002, que compareçam ao escritório situado a 
Rua Padre Cícero, 730, Sla 201, Centro, Juazeiro do Norte/CE 
ou entrar em contato com o telefone (88) 98144-1694, COM 
OS RESPECTIVOS CONTRATOS DE COMPRA E VEN-
DA E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO, a fim de tratar-
lhe de questões de seus interesses
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LOTES

Loteamento Nossa Senhora das Dores
Juazeiro do Norte Ceará

CHAMADA DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES

A declaração bombástica de Marcelo Odebrecht, em depoi-
mento ao TSE no processo contra a chapa Dilma-Temer, dá a 
dimensão exata de como a corrupção desmascara a pseudo-
honestidade da maioria dos políticos nacionais, eleitos em 
campanhas milionárias.

Moral da história, os políticos, quase todos,  são corrup-
tos, travestidos de cidadãos honestos. Elegem-se e se reelegem 
com dinheiro bancado pela corrupção dos partidos;  não  de-
monstram um pingo de interesse em saber a verdadeira ori-
gem do dinheiro de campanha; e ficam tremendamente irados 
quando são tachados de políticos desonestos, batendo sempre 
na mesma tecla do mantra já desgastado de que as doações  
foram legais e registradas no tribunal eleitoral.

Desde que desistiu negar as acusações, a maior emprei-
teira do Brasil admitiu que na última década corrompeu ao 
menos oito governadores, além de 71 deputados e senadores 
e que financiou ilegalmente todas as campanhas eleitorais do 
país desde 2006, pelo menos, ou seja, que praticou o investi-
mento clássico, conhecido como  doação de campanha para 
obter privilégios.

É sabido que o grande objetivo dos congressistas é perdo-
ar o caixa dois (recursos não contabilizados em campanha).  
Ora, o caixa dois é crime contemplado no artigo 350 do Códi-
go Eleitoral, que estabelece de um a cinco anos de prisão para 
quem omitir documentos da prestação de contas de campanha. 
Ademais, se a origem dos recursos do caixa dois for ilícita, 
esta situação poderá ser enquadrada como lavagem de dinhei-
ro e corrupção.

A propósito, impende consignar a exemplar veemência da 
ministra Cármen Lúcia ao se reportar ao caixa dois: “É muito 
grave afirmar da tribuna do STF que caixa dois é crime e pre-
tender que tudo isso fique impune”.

Logo, despropositado e ardiloso é o argumento do deputa-
do Aguinaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara, que disse 
ao jornal O Estado de S. Paulo: “Se  o caixa dois não era 
crime, se não era propina e se as contas foram devidamente 
aprovadas, não deve ser criminalizado”.

A verdade é que tanto o caixa um como o caixa dois são 
eivados de irregularidades,  e isso se depreende da pretensa 
aprovação da  “Emenda Raupp”, que pretende afastar o ris-
co de punição de políticos que receberam propinas disfarça-
das de doações legais.  A Emenda é uma reação à decisão do 
STF que autorizou a abertura de ação penal contra o senador 
Valdir Raupp, acusado de ter recebido 500.000 mil reais da 
empreiteira Queiroz Galvão em troca de apoio ao esquema de 
desvio de dinheiro na Petrobras.

EXTRATO DE EDITAL

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – 
SEST

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica 
aos interessados que realizará concorrência para con-
tratar empresa especializada em serviços de Assesso-
ria e Consultoria em eventos esportivos para a Unida-
de do SEST/SENAT – B n°91, situado na Av. Padre 
Cícero, 4.400 São Jose / Crato - CE, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 02/08/2017, às 09h30min. Para retirada do 
edital e acesso às demais informações, os interessados 
deverão dirigir-se a Unidade SEST SENAT – B n°91 
Crato - CE, no endereço supramencionado, das 09:30 
às 17:00 h.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O prefeito de Barbalha Ar-
gemiro Sampaio acaba de anun-
ciar boas notícias para o povo . 
Trata-se da liberação de verbas, 
de cerca de 2,1 milhões de reais, 
asseguradas por meio de emen-
das parlamentares dos senado-
res Eunício Oliveira e Tasso 
Jereissati e dos deputados fede-
rais Cabo Sabino e Raimundo 
Gomes de Matos. Os recursos 
serão aplicados na construção 
da avenida que vai interligar 
Alto da Alegria, Malvinas e Ci-
rolândia, na pavimentação de 
vias urbanas e na qualificação 
das arenas sintéticas do Parque 
da Cidade e Duduzão.

A futura avenida promoverá 
o crescimento da cidade, esti-
mulando, inclusive, novas áreas 
comerciais e residenciais. Além 

disso, reduzirá em mais de três 
quilômetros a distância entre 
os bairros por ela abrangidos. 
Outra parte das verbas será uti-
lizada em pavimentação de vias 
urbanas, consolidando o projeto 
já em execução pela Prefeitura, 
visando reestruturar a malha 
viária do Município. Segundo 
o Prefeito, agora é promover o 
processo licitatório e aguardar 
aprovação do projeto técnico 
junto à Caixa, para dar início às 
obras.

Argemiro Sampaio infor-
mou, por fim, a liberação de 
verba extra no valor de R$ 100 
mil destinada ao Hospital São 
Vicente de Paulo. As unidades 
hospitalares de Barbalha en-
frentam grave crise financeira e, 
desde o início de sua gestão, o 
Prefeito tem engrossado fileiras 
na luta por recursos que assegu-
rem o pleno funcionamento dos 
mesmos, evitando prejuízos à 
população por eles assistida.

Prefeito anuncia verbas de 
R$ 2,1 milhões para obras 
estruturais em Barbalha

Socorro Ribeiro da 
Assessoria de Comunicação 
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O velho mestre Rui Barbosa defendia uma pátria com va-
lores éticos e morais, com cidadãos e cidadãs honrados, que 
não invejam, que não infamam, que não conspiram, que não 
sublevam, ou seja, uma pátria de indivíduos exemplares.

Quando se fala em Conselho de Ética, não se podem olvi-
dar as lições de Rui Barbosa. Mas lamentavelmente a pátria 
é desrespeitada por seus próprios congressistas, que sem ne-
nhum escrúpulo indicam ao Conselho de Ética do Senado 
elementos de condutas desabonadoras, ou seja, os mesmos 
que irão julgar a quebra de decoro parlamentar de seus pa-
res.

Pois bem, soa muito mal a qualquer brasileiro que dese-
ja ver a sua pátria constituída de instituições e de políticos 
confiáveis saber que elementos de comportamentos duvido-
sos façam parte do Conselho de Ética do estamento federal.

Vejam, por exemplo, alguns membros eleitos ao Conselho 
de Ética do Senado: Romero Jucá (alvo de oito inquéritos 
no STF), Eduardo Braga e Jader Barbalho, todos são inves-
tigados no âmbito da Lava-Jato; Eduardo Amorim e Flexa 
Ribeiro, investigados em outros casos no STF.

Sabe-se que o indecoroso, mesmo consciente de seu mau 
procedimento, não se envergonha de participar de qualquer 
missão, porque isso é próprio de seu mau-caráter. Mas aque-
le que se considera íntegro, probo e honrado não deveria 
aceitar que compartilhasse responsabilidade com indivíduo 
de conduta questionável.

Por isso, não compreendo o silêncio das excelências de 
condutas regulares que aceitam participar da mesma mesa 
do Conselho de Ética com parlamentares deslustrados. Ou 
o conhecido brocardo tem fundo de verdade: “Diz-me com 
quem andas e te direi quem és”.

 Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC 

O indecoroso e imprestável 
Conselho de Ética do

Senado Federal

Iniciativa visa estimular 
troca de experiências, viabili-
zação de capacitações técnicas 
e estruturação de negócios.  

Um espaço de diálogo 
permanente entre o Banco do 
Nordeste, a iniciativa privada e 
prefeitos das 40 cidades médias 
mais dinâmicas das regiões 
Nordeste e norte dos estados 
de Minas Gerais e do Espírito 
Santo é a ideia do Fórum BNB 
de Cidades Médias G20+20, 
lançado nesta quinta-feira, 6, 
em Fortaleza, durante o XXIII 
Fórum Banco do Nordeste de 
Desenvolvimento. 

A iniciativa deve focar em 
três eixos de atuação: troca de 
experiências e práticas bem-
sucedidas, viabilização de ca-
pacitações técnicas, tecnoló-
gicas e gerenciais e criação de 
um ambiente de estruturação 
de negócios, com ênfase em 
projetos de parcerias público-
privadas voltadas para o setor 
de infraestrutura. 

“Nosso objetivo é construir 
uma agenda positiva capaz de 
tornar essas cidades cada vez 
mais atrativas para investimen-
tos, de forma que elas possam 
também irradiar esse cresci-
mento econômico para suas 
áreas de influência”, destacou 
o presidente do Banco do Nor-
deste, Marcos Holanda. 

Ele, o economista-chefe 
do Banco do Nordeste, Luiz 
Alberto Esteves, e os represen-
tantes dos municípios presentes 
reuniram-se logo após o lança-
mento para detalhar a agenda 
de trabalho da próxima reunião, 
que acontecerá em novembro, 
na sede do Banco do Nordeste, 

em Fortaleza. A ideia, porém, é 
que o Fórum BNB de Cidades 
Médias G20+20 passe a acon-
tecer anualmente em uma das 
cidades participantes. 

Todos os municípios que 
integram o fórum se localizam 
fora de áreas de regiões metro-
politanas e possuem população 
acima de 100 mil habitantes, a 
exemplo de Campina Grande 
(PB), Açailândia (MA), Sobral 
(CE), Lagarto (SE), Parnaíba 
(PI), Santa Cruz do Capibaribe 
(PE), Linhares (ES), Montes 
Claros (MG), Mossoró (RN), 
Vitória da Conquista (BA) e 
Arapiraca (AL). 

Entre as deliberações do 
primeiro encontro, está a con-
solidação de um banco de da-
dos sobre projetos estruturan-
tes, com destaque para o setor 
de infraestrutura, que servirá 
de referência para futuros en-
contros de negócios entre pre-
feitos e representantes da esfe-
ra privada. 

Fórum de Desenvolvimento
O XXIII Fórum Banco do 

Nordeste de Desenvolvimento 
acontece até esta sexta-feira, 7, 
em paralelo ao XXII Encontro 
Regional de Economia, e é pro-
movido em parceria com a As-
sociação Nacional de Centros 
de Pós-Graduação em Econo-
mia (Anpec). O evento obje-
tiva mobilizar a comunidade 
acadêmica e política em torno 
de questões relevantes para o 
desenvolvimento regional, em 
palestras e mesas temáticas. 

Entre os destaques da pro-
gramação do segundo dia es-
tão a “Sessão Especial Anpec: 
Credibilidade e Expectativas 
de Inflação em Economias 
Emergentes”, com o secretá-
rio-executivo da Anpec, Mau-
rício Bittencourt; e o Painel 
“Políticas de Desenvolvimen-
to para o Século XXI”, com o 
economista-chefe do Banco do 
Nordeste, Luiz Alberto Este-
ves, o professor da Escola Bra-

sileira de Economia e Finanças 
da Fundação Getúlio Vargas, 
José Féres, e o presidente da 
Datamétrica Consultoria e do 
Diário de Pernambuco, Ale-
xandre Rands.

Nesta sexta-feira, também 
será entregue a Comenda Banco 
do Nordeste de Desenvolvimen-
to Regional em reconhecimento 
a contribuições realizadas nos 
campos empresarial, acadêmi-
co e institucional. 

Entre as autoridades que 
participam do evento estão ain-
da o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), Ernesto Lozardo; o 
coordenador-residente do Sis-
tema Nações Unidas no Brasil 
e representante-residente do 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD), Niky Fabiancic; e o 
secretário nacional de Desen-
volvimento Urbano do Minis-
tério das Cidades, Luiz Paulo 
Vellozo Lucas. 

Fórum BNB de Cidades Médias G20+20 
tem como foco projetos de infraestrutura

>> FÓRUM BNB de Cidades Médias G20+20 tem como foco projetos de infraestrutura

Sala de Imprensa
Ambiente de Comunicação

do Banco do Nordeste

 Juazeiro do Norte, Crato, 
Caririaçu, Barbalha, Missão 
Velha e Jardim são os municí-
pios da Região do Cariri con-
templados neste sábado (15) 
com a entrega de 32 viaturas 
modelo Duster, feita pelo  go-
vernador Camilo Santana. A 
solenidade aconteceu na praça 
Padre Cícero, no Centro de Jua-
zeiro do Norte, com a presença 
de milhares de pessoas.

“A Segurança Pública é 
sempre um desafio, mas não va-
mos medir esforços para banir 
a criminalidade do Ceará. Em 
outubro próximo, mais poli-
ciais que estão em treinamento 
na Academia irão reforçar o po-
liciamento em  todo o Estado. 
Além disso, até o final do ano 
vamos entregar mais 600 viatu-
ras para Perícia Forense, Polícia 
Militar e Polícia Rodoviária Es-

tadual. Outras 350 motos para 
o Interior  e dois helicópteros 
que estão sendo licitados para 
a Ciopaer”, disse o governador 
durante a entrega das viaturas.

Todas as 32 viaturas entre-
gues no Cariri são modernas 
e equipadas com computador 
e sistemas integrados com a 
Ciops com intuito de dar mais 
agilidade ao atendimento da 
ocorrência policial. Juazeiro do 

Norte recebeu a maior quanti-
dade de veículos, 15 ao todo. O 
Crato ficou com sete, Barbalha, 
5; Missão Velha, 3; Caririaçu e 
Jardim, com uma cada.

Em sua fala, o governador 
Camilo Santana disse ainda 
que  o investimento foi de R$ 
2,5 milhões. Os novos veículos 
quase dobram a quantidade de 
viaturas operando atualmente. 

O prefeito de Juazeiro do 

Norte, Arnon Bezerra, agrade-
ceu ao governador em nomes 
dos colegas da região. “É com 
emoção que vemos um Estado 
trabalhando, buscando dar pro-
teção ao cidadão. Com a chega-
da dessas viaturas, nós do Ca-
riri, a exemplo do Estado, nos 
sentimos na obrigação de zelar 
cada vez  por essa população. 
Então, muito obrigado gover-
nador!”, afirmou.    

A entrega contou ainda 
com as presenças do secretário 
da Segurança Pública, André 
Costa, do comandante-geral da 
PM, coronel Ronaldo Viana, 
dos prefeitos Zé Aílton Brasil 
(Crato), Edmilson Leite (Cari-
riaçu) e Diego Feitosa (Missão 
Velha), além de vereadores e 
autoridades de vários municí-
pios da região.

O Governo do Ceará entre-
gou 329 viaturas para a PM, 
Polícia Civil e Perícia Foren-
se. O investimento foi de R$ 
28.011.079,96 em veículos e 
equipamentos. 

Governador entrega 32 viaturas políciais para o Cariri
Do Release da  Assessor 

Especial de Comunicação do 
Governo do Estado do Ceará

<< CAMILO mostra ao prefeito José Arnon de Juazeiro do Norte os 
avançados equipamentos das viaturas.
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As poesias da Dalinha
Sou Dalinha, sou da lida.

Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco

E de Padre Cícero Romão.
Dalinha Catunda é poetisa 

mora entre o Rio de Janeiro 
e sua terra natal Ipueira no 

norte do Ceará

Não há nada nesta vida
Que cause mais dissabor
Do que dedicar amor
A gente prostituída
Quando a alma é corrompida
O corpo é contaminado
Nunca dá bom resultado
Comprar ou vender carinho
É melhor viver sozinho do que
mal acompanhado.

Chegou cheio de exigência
Só queria ser as pregas
Não era de cumprir regras
Fui perdendo a paciência
Sua falta de decência
Fez com que fosse chutado
Quando saiu do meu lado
Fez comentário mesquinho:
É melhor viver sozinho do que
mal acompanhado.

É melhor viver sozinho do 
que mal acompanhado

Gregório Filomenos

Eu que sou filha do sol
Amo o calor do sertão
Me vejo toda embrulhada
Com frio nesta estação
Chego até sentir tremor
Debaixo do cobertor
Que não resolve a questão.

Boto meia boto toca
E pijama de flanela
Tranco meu apartamento
Fechando porta e janela
E antes de me deitar
Faço chá para tomar
O de maçã com canela.

Na hora de tomar banho
Eu só tomo banho quente
Antes de entrar no chuveiro
Eu já vou batendo dente
Se esse frio não passar
Pro meu sertão vou voltar
Não tem diabo que aguente.

Dalinha Catunda

Ele chegou ao meu lado
E pediu mais de uma vez
Bate uma para mim
E foi ficando freguês
Toda hora ele passava
A câmara me entregava
Bati muito mais de três.

Se já tinha o pau na mão
Para a selfie executar
Bastava esticar o braço
Sem precisar me ocupar
Mas em festa “o pau tora”
Selfie, foto a toda hora,
Haja saco pra aturar.

Égua! Que frio!

Bate uma para mim?

PEIXES -19/02 a 21/01 - Seja sempre sincero; segundas in-
tenções são detectadas. Renegoceie situações económicas 
tanto quanto possível por escrito 
AQUÁRIO - 21/1 a 18/02 - Sem se expressar não consegui-
rá saber o que uma relação pode dar. As suas habilidades e 
potencialidades serão elogiadas.
CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01 - Está hoje bastante ex-
pressivo; o clima de uma relação vai melhorar. Baseie as 
suas actuações em factos bem comprovados.
SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - As relações atravessam uma 
fase de definição.Estão favorecidos novos empreendimentos 
ou negócios com novos objectivos 
ESCORPIÃO -  23/10 a 21/11 - Alguns assuntos do passa-
do podem voltar a ser falados. Aposte em novas actividades; 
é o momento de olhar para o futuro. 
LIBRA -  23/09 a 22/10 - Vai colher benefícios da dedicação 
que tem mostrado. Facilidade em empréstimos podendo en-
trar num período tranquilo. 
VIRGEM -  23/08 a 22/09 - Vai descobrir novos focos de 
interesse numa relação. Não ande à volta em torno de pro-
blemas que têm de ser resolvidos. 
LEÃO -  22/07 a 22/08 - Não gaste tempo com questões que 
não permitem uma vivência harmoniosa. Dia muito desgas-
tante em questões profissionais.
CÂNCER - 21/06 a 21/07 - Uma nova situação sentimental 
desponta. Dia favorável no campo económico sobretudo para 
fazer aquisições , investimentos ou obras.
GÉMEOS - 21/05 a 20/06 - Bom período para definir senti-
mentos e para fazer alterações. Hoje conseguirá ultrapassar 
problemas económicos. 
TOURO -  21/04 a 20/05 - A vida sentimental vai trazer-lhe 
dissabores. Problemas económicos tendem a um agrava-
mento; tente manter-se sereno.
ÁRIES - 20/03 a 20/04 - Não são aconselháveis grandes 
mudanças ou atitudes impulsivas. Está pouco protegido, de-
verá atuar com prudência.

HORÓSCOPO

A Bela da Semana

com apenas 18 aninhos,  é puro 
pecado. Natural de Brasília 

Beatriz Aguiar
(DF), a morena de olhos verdes representou o estado do Piauí no 
Miss Bumbum 2016 e está pronta para mostrar o objeto de desejo 
a todos os assinantes do Bella da Semana. Em outras foto no si-
tes, (https://www.belladasemana.com.br/modelos/beatriz-aguiar/
perfil) Beatriz incorpora várias personalidades, e aparece com 
algemas, olhos vendados, shortinho jeans e até pedindo carona 
(pelada, é claro!). Se temos uma coisa a dizer sobre ela: Essa nin-
feta vai tirar o sono de muitos marmanjos mundo afora! VISITE o 
site: https://www.belladasemana.com.br/modelos/beatriz-aguiar/
perfil.

Se você fica em dúvida na hora de escrever, não se 
desespere: existem dez dicas de Português que podem 
facilitar bastante o seu dia a dia.

Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. No dia a dia é muito co-
mum surgirem aqueles momentos em que a língua portuguesa 
parece pregar armadilhas para os falantes que, embora tão acos-
tumados com seu idioma, ainda têm algumas dificuldades que 
insistem em aparecer. Nossa gramática, considerada por muitos 
como uma das mais difíceis do mundo, apresenta regras e exce-
ções que confundem até mesmo o mais hábil dos falantes!

Portanto, se você também costuma consultar o dicionário e a 
internet para sanar dúvidas linguísticas pontuais, saiba que não 
está sozinho, esse é um hábito cultivado por muitos! Pensando 
nisso, o Mundo Educação preparou dez dicas de Português fei-
tas para salvá-lo(la) de possíveis desvios linguísticos. São dez 
dicas gramaticais muito simples, mas que podem fazer toda a 
diferença no seu dia a dia, especialmente quando surgir aquela 
dúvida na hora de escrever. Bons estudos!

1ª Dica: Menas ou menos?
Esqueça o menas, mesmo porque essa palavra simplesmente 

não existe no dicionário, apenas na modalidade oral, onde ela 
insiste em infiltrar-se no discurso dos falantes. Menos, grafado 
dessa maneira, é o jeito certo, não existe outra opção.

2ª Dica: Para mim ou para eu fazer?
Lembre-se do que dizia sua professora de português: “Mim 

não faz nada!”. Isso mesmo, mim é um pronome pessoal oblí-
quo, ele não pode vir antes de um verbo exercendo função de 
sujeito em uma oração. Sendo assim, o correto é para eu fazer, 
para eu falar, para eu estudar e assim por diante com os demais 
verbos.

3ª Dica: Zero graus ou zero grau?
Não é incomum ouvir a construção “está fazendo zero graus”, 

não é mesmo? Temos aí um problema de concordância. Zero 
está no singular, portanto, o substantivo grau deve acompanhá-
lo na flexão: está fazendo zero grau.

4ª Dica: São uma hora da tarde ou é uma hora da tarde?
Atenção: o verbo deve concordar com as horas, sendo assim, 

o correto é dizer é uma hora da tarde, assim como é correto 
dizer são duas horas da tarde, são três horas da tarde e assim 
por diante. Lembre-se de que, se for substituir a expressão doze 
horas por outra correspondente, no caso meio-dia, a construção 
correta é meio-dia, certo?

5ª Dica: Quatorze ou catorze?
Essa também é fácil. Você pode ficar à vontade para usar 

qualquer uma das formas, visto que ambas estão corretas.
6ª Dica: Seje ou seja? Esteje ou esteja?
Sim, nós sabemos, na modalidade oral é muito comum ou-

vir coisas do tipo “que seje eterno enquanto dure”,“esteje onde 
estiver”, mas na escrita, que é o lugar onde as regras devem ser 
respeitadas, esqueça o seje e o esteje e faça a correção gramati-
cal: seja e esteja sempre serão as únicas opções possíveis!

7ª Dica: Anexo segue o documento ou em anexo, o docu-
mento?

Ambas as construções estão corretas, contudo, é preciso 
atenção para acertar na concordância. Dizer que algo está em 
anexo é o mesmo que dizer que algo está anexado, por isso a 
palavra deve concordar com o substantivo a que ela se refere:

8ª Dica: Depredar a sala de aula ou apedrejar a sala de aula?
Acredite, as duas palavras não são sinônimos, embora pos-

sam confundir muitos falantes. Depredar é o ato de destruir algo, 
enquanto apedrejar é o ato de jogar pedras. Portanto, as duas ex-
pressões são possíveis, cada qual em seu devido lugar.

9ª Dica: O competidor não recebeu os troféis ou não recebeu 
os troféus?

Lembre-se: a terminação -éis deve ser empregada apenas nas 
palavras terminadas em -el, como papel, pastel, tonel, entre ou-
tras. Sendo assim, as palavras terminadas em -éu devem, quando 
flexionadas no plural, levar a terminação -éus: Troféus, chapéus, 
céus, etc.

10ª Dica: Ele sempre quiz ou ela sempre quis?
Assim como toda a conjugação do verbo querer (quiseram, 

quiseste, quisera, etc.), a palavra quis deve ser escrita com ‘s’.

Dez dicas de Português

Rapaz apaixonado
O rapaz apaixonado diz a sua amada: 
-Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, 
carros importados ou empresas como o meu amigo Carlos 
Eduardo, mas te amo muito, te adoro meu amor, você é minha 
vida...!!
Ela observa, com lágrimas nos olhos, e diz beixinho no ouvido 
dele.
Se você me ama de verdade, me apresente esse Carlos Eduardo.

HUMOR
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A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretá-
ria de Infraestrutura (Seinfra) 
desde o início da gestão do 
Prefeito Arnon Bezerra vem 
melhorando a malha viária da 
cidade, numa operação “tapa-
buraco,” manutenção, restau-
ração de ruas e avenidas de 
todo a cidade.

Ao todo foram 127 ruas 
beneficiadas até o momento: 
dessas, aconteceram: a implan-
tação de novo calçamento em 
49, tapa-buraco em 32, reves-

timento asfáltico em 33 vias 
e tapa-buraco com asfalto em 
13, distribuídos em 24 bairros 
da cidade.

São números relevantes 
para um curto período de seis 
meses de trabalho. Os propós-
tos são de que as obras conti-
nuem nas demais logradouros 
para que cada vez mais o cida-
dão de Juazeiro possa oferecer 
uma melhor mobilidade focan-
do principalmente os milhares 
de visitantes que vêm à cidade 
durante todo o ano.

Outras obras foram ini-
ciadas, como a construção do 
Centro de Iniciação ao Esporte 
(CIE), uma piscina semiolím-
pica, a urbanização do canal 
das Timbaúbas, drenagem no 

Juazeiro do Norte já tem 127 ruas recuperadas 
pela administração do prefeito Arnon Bezerra

bairro Tiradentes, reforma e 
construção de várias praças, 
além da eceução de outros pro-
jetos que estão em processo de 

licitação, como por exemplo, 
a reforma do Parque das Tim-
baúbas, Parque de Eventos e 
Praça Padre Cícero.

Asessoria de Comunicação 
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

<< MOBILIDADE urbana para os moradores da cidade e os 
milhares de visitantes e romeiros do Padre Cícero

Leio num jornal português que “O Comitê para a Promoção 
da Virtude e para a Prevenção do Vício na Arábia Saudita de-
fendeu que a jovem saudita que divulgou na Internet um vídeo 
em que usa na rua “roupa indecente” deve ser julgada. Num 
comunicado, a instituição, que tem como missão supervisionar 
e aplicar os rígidos padrões morais sauditas, informou que “en-
viou às autoridades competentes o caso da jovem que passeava 
pela zona histórica de Ashkir”, cidade localizada a cerca de 200 
quilômetros a noroeste da capital saudita, Riade.”

Praticamente todo mundo se revolta com os crimes bárbaros 
e os assassinatos em massa cometidos por islamitas radicais. No 
entanto, certas práticas muçulmanas muito condenáveis, como o 
exemplo acima, são vistos como “toleráveis” pelo Ocidente. Tão 
toleráveis que, recentemente, a ONU empossou a Arábia Saudita 
na sua Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, provavel-
mente numa tentativa de reafirmar ao mundo a sua crença no 
multiculturalismo. Ora, esse tipo de “tolerância” é absurdo. Na 
verdade, a ONU está sendo complacente – e até conivente – com 
os crimes contra os direitos da mulher praticados na Arábia Sau-
dita e outros países islâmicos.

Como escrevi alhures, tolerância significa “convívio com as 
diferenças”. É importante sublinhar que, para haver tolerância, 
é preciso, antes, divergir ou desgostar. A virtude da tolerância 
está relacionada, portanto, com a diversidade de opinião e de 
crença. John Locke, em sua famosa Carta Sobre a Tolerância di-
zia que “não é a diversidade de opiniões (o que não pode ser evi-
tado), mas a recusa da tolerância para com os que têm opinião 
diversa, que deu origem à maioria das disputas e guerras que se 
tem manifestado no âmbito das religiões”. De fato, é no âmbito 
das religiões que costuma manifestar-se mais agudamente a in-
tolerância, se bem que, mais recentemente, ela tem estado muito 
presente no campo das idéias políticas e econômicas.

O mais importante, entretanto, é que a tolerância só pode ter 
por objeto pessoas, crenças ou ideias, nunca ações ou atitudes. 
Tolerância frente a ações delituosas ou desrespeitosas transfor-
ma-se em cumplicidade, passividade ou acomodação.

Portanto, a noção de tolerância não é aplicável aos violadores 
de direitos fundamentais. Se um homem bate na sua esposa, não 
faz sentido dizer que devemos ser tolerantes com ele. Quando um 
governo proíbe as mulheres de dirigir carros ou usar a roupa que 
bem entendem, é ainda mais ridículo sugerir que devemos ser 
tolerantes com os mandantes de tal aberração. Quando um tri-
bunal ordena uma sentença de morte porque alguém abandonou 
a religião ou andou pelas ruas de mini-saia, parece igualmente 
perverso dizer que devemos ser tolerantes com ele.

Talvez haja razões pelas quais muitas vezes não devemos in-
terferir, mas certamente é bizarro ignorar tais práticas e, ainda 
por cima, nomear um país que as pratica para uma comissão 
internacional de defesa da mulher. Aqueles mandatários que evi-
tam criticar essas aberrações com medo de serem chamados de 
islamofóbicos cometem um erro grave: eles se apoiam na ideia 
correta de que devemos ser tolerantes com diferentes religiões 
para, num salto lógico absurdo, defender a ideia incorreta de 
que, em nome de um pretenso multiculturalismo, também deve-
mos tolerar qualquer coisa que seja feita em nome de uma reli-
gião. As críticas e o saudável repúdio a essas práticas não são 
sinal de intolerância ao Islã. Elas simplesmente apontam que há 
certas atitudes que são intoleráveis, especialmente quando ferem 
direitos individuais básicos, mesmo que sejam feitas em nome de 
uma religião.

Qual a diferença entre
tolerância e cumplicidade?

João Luiz Mauad é administrador de 
empresas formado pela FGV-RJ, e 
diretor do Instituto Liberal. Escreve 

para vários jornais O Globo, 
Zero Hora, Gazeta do Povo e 

Gazeta de Notícias

Com o objetivo de melho-
rar o serviço de abastecimento 
de água das comunidades do 
nosso município, o prefeito Zé 
Helder (PMDB), acompanhado 
do secretário de Desenvolvi-
mento Agrário, Cícero Izidório, 
do presidente e vice-presidente 
da FAMUVA, respectivamen-
te, José da Costa e João Alves e 
do coordenador da Defesa Ci-
vil, George Inácio, estiveram 
nas localidades de Forquilha 
e Timbaúba, onde estão sendo 
instalados os sistemas de abas-
tecimento de água.Os sistemas 
são implantados pelo Governo 
do Estado através do Programa 

Água Para Todos. A comitiva 
do prefeito foi recebida por 
Cícero Vieira, que é presidente 
da associação da comunidade. 
Os sistemas de abastecimento 
de água das comunidades de 
Forquilha e Timbaúba estão 
em fase de conclusão, restan-
do apenas a ligação da rede 
elétrica, serviço que já foi so-
licitado à Enel. Esses sistemas 
de abastecimento beneficiarão 
de forma direta a 89 famílias.O 
prefeito Zé Helder comentou 
que este projeto estava parado 
desde o período eleitoral, as-
sim como estavam os da Fortu-
na, Volta, Vacaria e Coité, que 
depois de eleito ele fez conta-
tos com o deputado estadual 
Dr. Sarto (PDT), que conse-
guiu junto à SDA - Secretaria 
de Desenvolvimento Agrário a 
retomada das obras.

A água é um bem vital e a 
implantação desses abasteci-

mentos, traz aos moradores 
da comunidade alívio, confor-
to e qualidade de vida. “Faz 
parte do nosso compromisso 
atender às demandas comu-
nitárias, especialmente quan-
do se trata de obras hídricas. 
Estive aqui na comunidade, 
prometi empenho e trabalho 

Com vistas a escacez prefeito José Helder investe em 
abastecimento de água na zona rural de Várzea Alegre

Assessoria de Comunicação
Reportagem: Marco Filho

Foto: Augusto César

para conseguirmos esta obra 
e agora já podemos ver a agua 
nas torneiras”, disse.Além das 
comunidades de Forquilha e 
Timbaúba, o programa Água 
Para Todos está executando 
obras nas comunidades de Vol-
ta, Fortuna, Vacaria no distrito 
de Ibicatu e no sítio Coité.

<< ÁGUA governo de Várzea Alegre acompanha construção 
dos abastecimentos de água dos sítios Forquilha e Timbaúba

Na última quinta-feira, a 
Prefeitura Municipal do Cra-
to, por meio da Secretaria de 
Administração, celebrou  con-
vênio com a UNIMED Cariri, 
em forma de parceria que be-
neficiará servidores com des-
contos de 20% em planos de 
saúde. Através do Cartão do 
Servidor, programa lançado 
em junho pela Gestão Munici-
pal, o participante tem a pos-
sibilidade de obter descontos 
em diversos estabelecimentos 
como Arajara Park, CAFAZ 
SEGUROS e agora também 
com a UNIMED.

Segundo o secretário Mu-

nicipal de Administração Luis 
Carlos Saraiva, o programa 
visa buscar benefícios para 
os servidores ao mesmo tem-
po que aquece e movimenta 
a economia do Município. O 
Cartão do Servidor está dispo-
nível para cerca de 4 mil fun-
cionários da prefeitura, entre 
efetivos, temporários e comis-
sionados. 

A UNIMED é um dos pla-
nos de saúde mais ativo na re-
gião do Cariri, dai o interesse 
da Prefeitura em firmar essa 
parceria para beneficiar com 
um melhor atendimento todos 
os funcionários portadores de 
seu Cartão do Servidos. O se-
cretário Luiz Carlos disse que 
essa é uma novidade no Cariri, 
visto que devido aos altos en-
cargos financeiros de um plano 
de saúde privado, sempre foi 
dificíl o funcionário públicos 
ter disponibilidade para arcar 
com os custo.

Parceria entre Prefeitura do Crato e UNIMED oferece 
desconto de 20% para servidores municipais

<< CONVÊNIO o secretário Luiz Carlos Saraiva firma per-
ceria com a UNIMED 

Do Release da Prefeitura do 
Crato e da Redação
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Outro dia um anônimo me interpelou na rua, querendo 
saber se o fake Leandro Bezerra seria eu. Não me pertur-
bei. Mantive a calma e simplesmente falei o que é verdadeiro. 
Não, meu amigo, não sou eu. Ele retrucou: - mas estão di-
zendo que é. Reafirmei a minha negativa e dei o assunto por 
encerrado.

Por que seria eu? Tenho, por acaso, tal perfil? Seria eu 
capaz de esconder-me por trás de uma falsa identidade? Logo 
eu, que sempre procuro o máximo de isenção no que escrevo e 
no que falo? Não me concebo agindo escondido, sob o manto 
da covardia e da dissimulação.

Eu, com meus cabelos brancos, jamais prestar-me-ia ao 
papel de marionete nas mãos indecentes de grupos oposicio-
nistas ou situacionistas, para exaltar ou criticar políticos lo-
cais, que, no fundo, são todos a mesma coisa.

Meu compromisso com Várzea Alegre é maior do que as 
picuinhas que dominam as nossas rodas sociais e políticas. 
O presente, para mim, é apenas uma contingência, por onde 
caminha a história. É dentro desta conjuntura que estou vi-
vendo. Entre livros, borboletas, pássaros, plantas e pessoas 
simples, vou mendigando a felicidade.

Não. Não sou fake. Não seria jamais. Sou apenas uma pes-
soa a quem Deus conferiu o dom do bom censo e que, sem 
maiores ambições, aprendeu que a vida é uma simples con-
cessão de prazo curto. POR FAVOR, POUPEM-ME!!!...

Por favor! Poupe-me

Tiburcio Bezerra de 
Morais é ex-seminarista, 
municipalista e cronista.

Reside em Várzea Alegre

Eles cobram caro para, 
usando apenas as mãos, levar 
gente desconhecida ao relax.

Lucy Andrade é uma jovem 
técnica massagista que resol-
veu estudar com profundidade 
a massoterapia que usa expe-
riências sensoriais. Quando 
se é tocado de forma gentil e 
carinhosa, traz a atenção para 
áreas negligenciada, a tensão 
é libertada e o corpo começa, 
de novo, a sentir a vida pulsan-
te, muitas vezes de uma forma 
tão evidente e física como tre-
mores, arrepios, espasmos e 
contracções involuntárias. As 
massagens  provocam a liberta-
ção do corpo e do espirito. Por 
massagem sensorial, entenda-
se a estimulação de todas as 
partes do corpo. Esse interesse 
veio depois de participar de al-
gumas sessões de massoterapia, 
onde percebeu que algo tinha 
mexido com ela, diz.  Deixou 
sua técnica de massagem con-
vencional e montou sua clínica 
em Fortaleza.

Hoje Lucy atende em em 
seu espaço onde faz as pessoas 
chegarem a felicidade e satis-
fação plena com as sessões de 
massoterapia.

Ela, assim como os outros 
terapeutas da massoterapia, os 
novos profissionais do relax e 
da satisfação,  vêm conseguin-
do fazer sucesso na atividade 
com um número cada vez cres-
cente de clientes. Em uma sala 
com iluminação baixa, aroma 
suave e música relaxante, Lucy 
aplica a massoterapia da ma-
neira mais asséptica possível, 
em delicadas circunstâncias. 
Depois de uma breve conversa 
com o cliente, para entender as 
motivações que o levaram até 
lá, convidam-o a se deitar num 
mesa-cama, veste luvas des-
cartáveis besuntadas em óleo 
corporal e começa o trabalho. 
Não é permitido que a massa-
gista seja tocada durante a ses-
são. Lucy, como os outros te-
rapeutas, diz seguir o protocolo 
rigorosamente. Por quase uma 
hora, ela executa movimentos 
suaves com as pontas dos de-
dos pelo corpo do cliente, para 

“despertar” os músculos e o 
sistema nervoso. Na meia hora 
seguinte, inicia a massagem 
sensitiva propriamente dita. A 
sessão pode ou não terminar 
com a satisfação plena. É regra 
e literalmente proibido haver 
sexo entre o massagista e seu 
cliente. “Encaro meu trabalho 
como se fosse uma médica,” 
afirma Lucy. Alguns clientes 
acham que a massoterapia é 
uma espécie de exorcismo, por 
causa das ilimitadas sensações 
de prazer e das satisfações.

Sobre os custos de cada 
sessão Lucy diz que a massa-
gem relaxante tradicional é R$ 
100,00, massagem sensitiva 
que é bem leve e superficial R$ 
100,00, esfoliação corporal R$ 
40,00. A sessão leva em média 
45 minutos. Os atendimentos 
são com hora marcada entre às 
9h e 19h

O massagista veste sua bata 
branca não pode ser tocado 
pelo cliente. Leva-o ao relax 
pleno sem sair do protocolo 

Os novos profissionais do 
relax não são médicos. Eles ga-
nham para levar os clientes ao 
relax completo. Não gostam de 
falar sobre isso, mas se equi-
libram numa linha tênue que 
separa seu trabalho do assédio. 
Ali se destaca a boa aparência 
profissional. O cliente escolhe 
a modalidade da massoterapia. 

Para quem olha de fora, pa-
rece uma atividade motivada 
por dinheiro. Os profissionais 
da massoterapia dizem que é 
basicamente pela satisfação do 
bem atender. Querem ajudar 
pessoas com problemas sen-
soriais

Os problemas emocionais, 
como ansiedade ou estresse, 
ela talvez possa ajudar. “Para 
algumas pessoas, pode ser 
mais fácil encarar uma sessão 

de massoterapia do que um psi-
canalista”, diz Lucy Andrade.

Dedicação
A massoterapia é uma pro-

fissão que procura desenvol-
ver e aguçar a sensibilidade do 
cliente.

Na teoria, a massoterapia é 
capaz de proporcionar satisfa-
ção plena porque a pessoa está 
ao mesmo tempo relaxada e 
totalmente concentrada em se 
descontrair. Não existe a tensão 
de uma relação sexual, em que 
as duas partes estão preocupa-
das com os sentimentos e o jul-
gamento do outro. Ao mesmo 
tempo, é possível acompanhar, 
por meio do trabalho do massa-
gista, como cada parte do cor-
po reage ao toque. As pessoas 
estão acostumadas a concen-
trar sua sensibilidade em áreas 
predeterminadas e podem ter 
surpresas agradáveis. 

 “Minha satisfação é perce-
ber que a pessoa se entregou e 
deixou os problemas lá fora”, 
diz ela. Seus clientes são advo-
gados, engenheiros ou executi-
vos estressados. Eles precisam 
relaxar e têm como pagar pelo 
serviço.

A massoterapia atrai pes-
soas com insatisfações e gente 
interessada em aprender como 
relaxar e aumentar seu inte-
resse e excitação.

 “Minha satisfação pessoal 
é ver a evolução dos clientes”, 
“Adoro saber que o cliente me-
lhorou seu equilíbrio emocio-
nal em sua casa e no trabalho. 
Quando isso acontece, a vida 
toda muda para melhor.” 

 Não é incomum que Lucy 
receba ligações inconvenientes 
de quem confunde a massote-
rapia com sexo. Pacientemen-
te, ela explica o engano. Mes-
mo assim, ela diz que nunca 
passou por situação que não 

pudesse contornar. “Alguns 
jogam verde, brincam que vão 
se apaixonar”, diz. “Mostro 
que não existe possibilidade 
de algo a mais. Postura séria e 
tom de voz firme inibe os mal-
intencionados.”

Exclusivamente técnica
A terapeuta Lucy Andra-

de sabe demover clientes que 
confundem terapia com sexo 

Diz que hoje tem um dis-
curso pronto para os abusados: 
“Você encontra isso que deseja 
em outros lugares, por um pre-
ço menor e sem restrições”. 

O mercado para serviços 
de relax está em crescimen-
to. A  massoterapia tem clí-
nicas espalhadas por várias 
cidades do país. Além das 
pessoas com problemas no 
relacionamento que querem 
alguma espécie de ajuda, há 
multidões interessadas em 
aumentar a própria satisfação 
pessoal. “As pessoas querem 
sempre mais diversão, mais 
intensidade, mais prazer.” 
Isso faz parte da cultura de 
nosso tempo, da mesma for-
ma como a busca pelo corpo 
perfeito e pelo sucesso pro-
fissional. Nunca fomos tão 
exigentes em relação ao pra-
zer “É quase uma obrigação 
ter prazeres intensos.”

A busca pelo relax e pelo-
prazer de alta qualidade pode 
ser apenas uma ilusão, mas 
ela mobiliza muita gente. As-
sim como compramos carros 
e telefones celulares, que me-
lhoram a cada ano, gostamos 
de acreditar que é possível 
melhorar tudo a nosso res-
peito, como a aparência, os 
sentimentos e, por que não?, 
a capacidade de dar e rece-
ber prazer. Em seu livro, “A 
arquitetura da felicidade,” o 
filósofo e escritor suíço Alain 
de Botton, residente em Lon-
dres, famoso por popularizar 
a filosofia e divulgar seu uso 
na vida quotidiana, sugere 
que essas expectativas talvez 
sejam irrealistas. A felicidade 
e o prazer com a satisfação 
plena, diz ele, é misterioso 
e irremediavelmente compli-
cado. A massagem pode ser 
prazerosa e estimulante. Mas 
é improvável que nos abram 
as portas do paraíso de uma 
vez por todas – a despeito da 
boa vontade e do talento dos 
novos profissionais do pra-
zer.

Os novos profissionais do relax

<< FELICIDADE A busca pelo prazer e felicidade de alta qualidade 
pode ser apenas uma ilusão, mas ela vem mobilizando muita gente.

Reportagem com
pesquisa e copidesque

de Luiz José dos Santos
Fonte e dados da

Revista Epóca

O Brasil tem mais de 5.500 municípios representados por 
513 deputados e 81 senadores. Excluídos os “bananas”, restam 
aí uns 50 deputados e uns 15 senadores que, sozinhos, contro-
lam as ações das duas Casas do Congresso e, ali, casam e ba-
tizam.

A eles cabe a missão de receber, emendar, apreciar e votar 
o Orçamento Público, um documento seríssimo, cujo papel pri-
mordial é o de traçar o planejamento governamental para o 
ano seguinte. Sabe-se que, no Orçamento, estão previstas ações 
prioritárias e metas respaldadas nas mais elementares carên-
cias da população.

O que ocorre? O Orçamento transforma-se num objeto me-
ramente especulativo, na medida em que faculta aos deputados 
nele inserirem Emendas individuais e coletivas. As tais e abo-
mináveis Emendas, verdadeiras moedas de trocas, beneficiam 
apenas os municípios que têm representatividade legislativa e 
que somam menos de 10% do total.

Há deputados que fazem incluir no orçamento Emendas 
sem sentido e, depois, mediante alguma vantagem financeira, 
vendem-nas, até para representantes de outros Estados, traindo 
assim os seus próprios compatriotas.

Como consequência, vemos pistas de skates sem uso em ple-
no sertão, praças de esporte construídas no meio do mato, de-
zenas e dezenas de escolas abandonadas na zona rural, açudes 
sem serventia e milhares de obras inacabadas.

Há sistemas de abastecimento d’água inoperantes, carên-
cia absoluta de saneamento, cidades sem aterros sanitários, fa-
lência total no que tangem às atividades de mercados, feiras e 
matadouros, além de tantas outras carências, que tornar-se-ia 
enfadonho citar.

Em suma, o Deputado destina a Emenda para o município 
onde terá voto, quando o certo seria acabar com o “emendis-
mo”, essa prática abominável, método disfarçado de corrupção 
eleitoral e meio cruel de penalizar as comunidades mais pobres, 
justamente aquelas que votam com medo de perder a esmola do 
“bolsa família”.

O mais racional seria concentrar os recursos dessas Emen-
das discricionárias num único e determinado Fundo, no qual ti-
vessem livre acesso todos os municípios, segundo os princípios 
da necessidade e respeitadas as peculiaridade de cada um.

O resto é oportunismo, esperteza e muito roubo. Está na hora 
de repensar essa imoral e NEFASTA POLÍTICA DO “EMEN-
DISMO”.

A nefasta
política do emendismo
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Aline Maria
“Chega um momento em sua vida, 

que você sabe: Quem é imprescindível 

para você, quem nunca foi, quem não 

é mais, quem será sempre!”Charles Chaplin

Olhe para você e veja essa 
barriga. Você não tem vergo-
nha? Faça um regime. Passou 
do limite, tá muito magra, 
precisa fazer academia. Mas e 
esse peito pequeno? Bote sili-
cone. Colocou demais, tá fake, 
agora tira. E esse quadril? Tá 
muito largo, corte o carboidra-
to. E esse cabelo cacheado? 
Faça uma chapinha. E essa 
chapinha exagerada? Parece 
que a vaca lambeu. Falando 
em vaca, você não acha que 
essa saia tá muito curta? Vista 
algo mais cumprido, assim vão 
te achar fácil demais. Não pode 
ser fácil. Seja difícil, mas não 
muito, ninguém gosta de mu-
lher impossível. Tem que saber 
a hora de ceder, não é quando 
você quiser. É no momento 
certo. Saiba a hora. Não tenha 
desejos, isso é coisa de puta. 
Não seja puta. Ninguém gosta 
de puta. Seja santa, mas não 
muito. Seja menos. Sempre 
menos. Você é mulher, fique 
calada. Ainda tá solteira? Vai 
ficar pra titia. Ninguém quer 
mulher velha, arranje logo um 
homem. Não quer casar? Quem 
não casa é puta. Você não pode 
ser puta. Não decepcione seus 
pais. Vai sair com esse batom 
vermelho? Tá pedindo. Olha 
o tamanho desse brinco, seja 
mais decente. Por isso tá sol-
teira. Foi estuprada? Quem 
mandou andar sozinha, se ti-

Olhe para você e reveja seus hábitos

vesse um namorado isso não 
teria acontecido. Não quer ter 
filhos? Que vergonha! Você é 
um atraso. E essa cara de can-
sada? Passa maquiagem. Se 
cuide. Sorria. Sua vida é per-
feita. Mas não mostre os den-
tes. Quem mostra os dentes é 
piranha. Vadia tem que sofrer. 
Ele te bateu? Você pediu. Ele 

te traiu? Quem manda andar 
desleixada assim. Você pediu. 
Coitado, teve que procurar fora 
de casa. Eu te disse pra não ser 
assim. Agora tá sozinha, quem 
mandou. Ninguém vai te que-
rer. Sua puta. Você errou. Você 
tá errada. Você sempre tá erra-
da porque você é mulher e mu-
lher já nasceu errando.

<< GORDELÍCIA  mostrando que querer é poder. Equilíbrio 
sob medida.  Foto e texto do facebook página Gordelícia

Inaugurado o Brisa hotel, o mais novo 
empreendimento turístico do Crato

Nesse sábado, 8 de julho 
passado o empresário nos ne-
gócios de combustíveis e lu-
brificantes Fernando Lacerda 
recebeu empresários, amigos 
e a sociedade do Crato para 
inaugurar o Brisa Hotel, um 
empreendimento que veio in-
crementar o turismo receptivo 
do Cariri. É um equipamento 
hoteleiro construído dentro de 
modernos padrões de quali-
dade para oferecer conforto e 
praticidade a quantos procu-
ram o Cariri para fazer turismo 
ou negócios.

Fernando Lacerda é um 
empresário de visão que acre-
dita no potencial turístico e 
comercial da região. Diante 
dessa informação constatou 
que faltava no Crato um hotel 
de boa qualidade que viesse 
atender os visitantes no centro 
da cidade. 

O evento contou com a pre-

sença de autoridades locais, 
inclusive o prefeito José Ailton 
Brasil, o secretário do trabalho 
do Estado do Ceará Josbertine 

Clementino e do padre Rocildo 
Alves Lima Filho que deus as 
bênçãos e fez votos de sucesso 
do empreendimento. 

Da Reportagem local
de Aline Maria

<< AS GRAÇAS de Deus foram invocadas pelo Padre Rocildo com 
vistas ao sucesso do noso empreendimento

<< ARQUITETURA moderna e inovadora para oferecer conforto e 
praticidade aos visitantes

O governador Camilo 
Santana e o Prefeito do Crato 
José Ailton Brasil visitaram o 
stand da SAAEC e foram re-
cebidos pelo presidente  José 
Yarley de Brito Gonçalves 
-  que apresentou o programa 

SAAEC é destaque na ExpoCrato 
com seu projeto hidroambiental

de Educação Hidroambiental. 
O governador parabenizou o 
trabalho e ficou muito orgu-
lhoso com a iniciativa do Pre-
sidente da SAAEC. No stand 
que foi inspirado no design da 
permacultura,aconteceram  ofi-

cinas de bombas de sementes e 
palestras,onde atraiu a atenção 
dos visitantes que atentamen-
te ouviram como se encontra 
a situação do desflorestamen-
to da Chapada do Araripe por 
consequência das queimadas, 
e se conscientizaram da impor-
tância das bombas do bem para 
a sua renaturalização. Dona 
Maria da Silva, moradora do 
Mutirão junto com filhos e so-
brinhos vivenciaram esta expe-
riência e afirmou no final que 
vai guardar as bombinhas re-
cebidas para jogarno próximo 
inverno, em terreno próximo a 
sua casa, que é abandonado e 
só faz juntar lixo.

Radialista Marcos Valério é agraciado 
com Título de Cidadão Juazeirense

O decano e conceituado 
radialista Marcos Valério nas-
ceu em Cajazeiras no sertão 
da Paraíba,  veio para Juazeiro 
do Norte onde tem uma vida 
de trabalho dedicada ao rádio 
Juazeirense. Iniciou suas ati-
vidades na Rádio Iracema do 
Cariri no ano de 1989.  Desde 
então não mais parou por ser 
um profissional responsável 
e dedicado. Marcos é tam-
bém cerimonialista e locutor 
de eventos. Desfruta de firme 
amizade no seio da sociedade 
local. Ultimamente destacou-
se como Assessor de Imprensa 
da Prefeitura Municipal na ges-

tão do então prefeito 
Raimundo Macêdo. 
Hoje Marcos Valério 
é um qualificado no-
ticiarista e locutor na 
Rádio Vale FM.

Por assim ser a 
Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte 
outorgou-lhe o Título 
de Cidadão Juazei-
rense, uma honraria 
concedida vendo no 
profissional sua pos-
tura nos meios radio-
fônicos de Juazeiro. 

PARABÉNS ...
<< MARCOS VALÉRIO é agora um pa-
raibano juazeirense

<< PRESTIGIADO o estande da SAAEC contou com as presenças do 
governador Camilo Santana e do prefeito José Ailton Brasil

Da Reportagem local

“Mimos” é o novo livro de Roberto 
Jamacaru que foi lançado no SESC/Crato

A mais recente obra da 
criação de Roberto Jamacaru 
de Aquino, escritor, cronista, 
bancário aposentado e fotó-
grafo nas horas vagas, brin-
da de forma muito especial, 
em prosas e versos, a mulher 
em sí, com todo seu universo 
de beleza,  ternura e compa-
nheirismo. Roberto já brindou 
seus leitores com outros livros 
como:  Os Rolling stonnes do 
Brasil e Viagem a uma Estrela. 
O primeiro sobre os meninos 
de rua, essse que abordam os 
motoristas sempre pedindo al-
guma coisa.  O segundo com 
crônicas e alocuções. Todos le-
vando lenitivos para o espírito 
e para a alma.

Roberto é um cara singular 
e de fácil acessibilidade. Gló-
rias pela nova obra que pode-
mos chamar de literária

<< MIMOS  é o novo livro de Roberto que ao lado da esposa 
e sobrinha é autografado nos salões do Sesc/Crato


