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Governo do Ceará entrega títulos de terra no Cariri

A Câmara de Barbalha aca-
ba de adquirir um novo siste-
ma de som para seu plenário 
substituindo o velho equipa-
mento existente há mais de 20 
anos.  São agora 16 bons mi-
crofones e a mudança de todo 
sistema de cabo e instalações.  
O presidente Everton Siqueira 
também providenciou para que 
as sessões, que são as segundas 
e quintas  feiras a partir das 17 
horas, sejam transmitidas pela 
Internet através das Redes so-

Sessões da Câmara de Barbalha são 
transmitidas pelas Redes sociais

ciais, mais especificamente 
pelo facebook, querendo assim 
toda e possível transparência 
no legislativo e que essa trans-
missão seja um meio de inter-
ligação com o povo.

José Ulysses Peixoto foi 
médico clínico, inteligente, in-
telectual e pesquisador de tra-
tamento alternativo através da 
famacologia natural, chegan-
do a seiva latex da Janaguba 
da flora do Araripe que seria 
um antinflamatório e curaria 
determinado tipo de câncer, 
trabalho que ganhou notorie-
dade internacional. No Brasil a 
então famosa Revista Manche-
te, em julho de 1976. fez uma 
importante reportagem sobre a 

Dr. José Ulysses Peixoto é uma das 
Personalidades da História do Cariri

“planta que cura câncer”. Leia 
mais na página 08  

A previsão é de que dois 
municípios recebam 3.682 
títulos pelo Programa de Re-
gularização Fundiária. Ação é 
uma parceria entre Governo do 
Ceará, Incra e Secretaria Espe-
cial de Agricultura Familiar da 
Casa Civil da Presidência da 
República

Mais cidadania e segurança 
jurídica para os agricultores fa-
miliares da região do Cariri. O 
Governo do Ceará, através da 
Secretaria do Desenvolvimen-
to Agrário (SDA) e do Instituto 
do Desenvolvimento Agrário 
do Ceará (Idace), entregaram, 
na última sexta (20) e sábado 
(21), 1.058 títulos de terra nos 
municípios do Crato e Jardim. 
A previsão é de que os dois 
municípios recebam 3.682 tí-
tulos até 2020.    Pág.03

LEIA MAIS
Política de duas caras - acer-
ca da condidato antes e depois 
das eleições.  A influência da 

casa partena - sobre a cultura 
e educação ensinadas no seio 
da família. Trânsito louca. 
Multas, mais respeito pelos 
pedrestes e clicistas. Pág 02

Secretário adjunto do governador, 
Fernando Santana, faz a entrega 

dos Títulos em Crato
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A influencia da casa paterna Trânsito louco. 

Mais multas, 
mair respeito 

pelos pedrestes e 
ciclistas

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

Antes que seja tarde

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

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

 http://www.viviantunes.com.br

Política de duas caras

Hildeberto Jamacaru 
de Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, 
mora em Russas

no Ceará

Disse o grande pedagogo Ribeiro 
Sanches, na “ Cartas Sobre Educa-
ção da Mocidade”, que: “ O povo 
não faz boas nem más ações, que por 
costume e por imitação.”

E disse bem: somos o que somos 
porque vivemos em determinada 
época, influenciados pelo que ouvi-
mos e vemos; movidos pelas atitu-
des e comportamentos, que presen-
ciamos ao longo da vida, mormente 
na infância.

Em “ Psychologie de l’Opinion et 
de la propagande politique” – Paris, 
1927 – Jules Rassak, confirma o que 
assevero: “ As impressões recebidas 
na casa paterna, a recordação da sua 
maneira de viver, das suas opiniões e 
dos seus atos, subsistem no subcons-
ciente e exercem influência sobre o 
estado consciente.

“ Mesmo as pequenas impres-
sões sentidas, os acontecimentos 
insignificantes, as peças de teatro, 
as leituras etc., não são esquecidas, 
persistem no subsolo da nossa alma, 
e influenciam a nossa vontade e o 
nosso pensamento.”

Essa influência, é – apesar dos 
malefícios da globalização, – notó-
ria, se compararmos a sensibilidade 
de vários povos. É essa influência, 
que faz, que povos, que vivem em 
territórios ricos, vegetem numa qua-
se miséria, enquanto outros, que ha-
bitam em terras pobres, prosperem.

Recordo, que, quando o ciclismo 
estava na berra, e os operários deslo-
cavam-se de bicicleta – em meados 

dos anos cinquenta, – ver pelotões de 
trabalhadores, subirem a avenida da 
minha terra, em competição. Todos 
queriam ser: Camisola Amarela!

E o mesmo acontece com a “ vo-
cação” de muitos adolescentes, du-
rante o Campeonato Mundial de Fu-
tebol. Todos desejam ser jogadores!

Basta dizerem que está na moda: 
o ioiô, e todas as crianças querem ter 
um. Recordo a coqueluche do hola-
hupe, do cubo mágico, da pulseira 
magnética…e presentemente do 
pokémon go.

Dizem: estar na moda, e isso bas-
ta para que todos comprem; para que 
todos usem.

Até na literatura, e na música o 
“fenómeno” acontece!

O livro é vendido ,muitas vezes, 
não pelo valor da obra ou utilidade; 
mas, devido à eficiente propaganda; 
e o mesmo sucede à música.

Concluindo: se temos a socieda-
de que temos, é devido à educação 
que transmitimos aos filhos; às esco-
las que temos; e a conceitos que in-
culcamos às crianças, desde o berço.

Como queremos sociedade mais 
justa, se todos – ou quase todos, – 
damos o mau exemplo de obter tudo 
com o “ jeitinho”; se corrompemos, 
o semelhante, com dinheiro; e as 
nossas condutas são deploráveis!

Os jovens, são, em regra, a edu-
cação que recebem, como disse Ras-
sak. “ As impressões recebidas na 
casa paterna…influenciam a nossa 
vontade e o nosso pensamento.”

E aí você está com a pessoa du-
rante boa parte da sua vida e pensa 
que sempre será assim.

Jura que vai ligar para a mesma 
sequência de números e ouvir aquele 
velho e conhecido “alô”, as mesmas 
piadas, as mesmas risadas.

Que após falar aquela bestei-
ra tantas vezes repetida vai haver a 
pausa cronometrada e a gargalhada 
escandalosa. Aquela que é trilha so-
nora de todos os seus momentos.

Tem certeza de que invariavel-
mente será assim.

Até que, um dia, a velha sequên-
cia de números ganha um 3 antes de 
tudo.

A outra, que não é tão velha as-
sim, mas já faz parte do repertório 
dos seus “números de emergência” 
ganha um 9 também antes de tudo.

O acréscimo de números às ve-
lhas e familiares sequências é ape-
nas um sinal claro da passagem do 
tempo.

A necessidade de gravar o que 
era tão familiar na memória de um 
telefone móvel também.

O intervalo entre uma gargalhada 
e outra vai aumentando.

E a cumplicidade que não neces-
sitava de palavras se esvai de manei-
ra quase imperceptível.

Até que, um dia, após procurar 
o número e clicar apenas uma vez, 
ouve do outro lado um “alô” seco e 
por pouco desconhecido.

Após conversarem por uns cinco 
arrastados minutos, silêncio.

Não há mais o que dizer.
Como isso pôde acontecer?
Quem não se calava, quem mal 

conseguia respirar entre uma frase 
e outra, agora, não tem mais motivo 
para continuar falando?

Espanto.
E aí a reflexão:
Onde foi que se perderam?
Em que curva os caminhos se se-

pararam?
Quando exatamente o silêncio se 

instalou?
Não se sabe.
Ninguém sabe.
Será que ainda há tempo de um 

reencontro onde houve a separação?
Será que existe chance de reto-

mar, mesmo sem saber, onde na ver-
dade, um caminho virou dois?

Melhor tentar.
Enquanto o som da gargalhada 

ainda é familiar.
Melhor tentar agora antes que a 

distância aumente.
Melhor tentar, nesse instante, en-

quanto a voz ainda é conhecida.

Não sei se vale à pena escre-
ver sobre política e políticos, 
mas infelizmente esses temas 
estão na pauta diária de qual-
quer cidadão que convive com 
esse destempero. Antes de uma 
eleição o candidato tem a cara 
de Maria-vai-com-as-outras, 
aquela ingenuidade, mas na 
realidade é um lobo vestido de 
cordeiro. Quando eleito cai à 
máscara e aparece o lobo com 
toda sua voracidade, enquanto 
uma legião de puxa-saco en-
grossa a claque dos aplausos e 
elogios. É um lobo burro que 
se acha o rei da cocada preta. 
É um tolo se achando o chefe 
mandatário com mandato vita-
lício. Um lobo pateta que não 
sabe nem mensurar o tamanho 
de seu rabo, nem vê que os ra-
bos de seus antecessores estão 
todos ardendo e ninguém para 
soprar.

O então presidente João 
Baptista Figueiredo 1979-
1985, contou que atendendo a 
um dos deputados da ARENA 
– partido do governo, depois 
de anotar todos os pleitos do 
parlamentar, perguntou: E o 
Brasil? Ao que ouviu: Presi-
dente! Que Brasil? Depois a 
gente cuida disso.

Com isso se mostra o amor 
e interesse que esses políticos 
têm pela pátria ou mesmo por 
sua cidade. É óbvio que todo 
brasileiro esclarecido sabe dis-
so, mas continua tolerando e/ou 
elegendo esse tipo de gente.

É preciso discordar da ci-
tação de que “a ocasião faz 
o ladrão,” o político, em sua 
grande maioria, traz consigo 
a índole de se locupletar aco-
bertada pela falta de escrúpu-

lo, inerente na mente de muitos 
postulantes a cargos eletivos. 
Por que falta escrúpulo ao can-
didato? É a pergunta que não 
cala na mente de todo eleitor. 
Mas o eleitor também preci-
sa olhar para sua consciência, 
porque ele vende ou troca seu 
voto, deixando assim o candi-
dato livre para, quando eleito 
ficar descompromissado em 
fazer alguma coisa prometida. 
É um ciclo vicioso. É incontes-
tável que existem, mesmo com 
raridade, os candidatos que fo-
gem essa regra.

Há muitos eleitos que an-
dam longe de cumprirem suas 
promessas de campanha, nem 
mesmo de se fazer presentes em 
seus locais de trabalho. Mudam 
completamente suas caras, pas-
sam de anjos a vilões. Os afagos 
com tapinhas nas costas e aper-
tos de mão são gestos indecoro-
sos por uma autodeterminação.

Essas afirmativas, postas em 
um papel, apenas e tão somente 
atestam esses atos e fatos corri-
queiros ou recorrentes no con-
texto da política eleitoral. Essa 
cultura não muda e vai do pri-
meiro a último escalão, isso é 
do singular vereador do menor 
município do país, ao gigantes-
co município da Capital de São 
Paulo.

Existem as expressões: dois 
pesos e duas medidas, que não 
vem ao caso em referência, mas 
poderíamos chamar de duas fa-
ces e duas caras. Uma para pe-
dir e outra para pagar. Isso não 
é nenhuma novidade, tornou-se 
costume na política nacional. E 
assim caminha o povo brasilei-
ro sem conhecer seus direitos e 
deveres.

Punição que já instituída no 
Código de Trânsito de 1997, mas 
nunca foi praticada porque não 
havia regulamentação de como 
seriam feitas. Daqui a 180 dias se 
iniciarão as regras de multas para 
pedestres e ciclistas que transgre-
direm.

PEDESTRES - A multa para 
o pedestre que ficar no meio da 
rua ou atravessar fora da faixa, 
da passarela ou passagem sub-
terrânea será de R$ 44,19 – que 
corresponde à metade do valor 
da infração LEVE atual. A mesma 
penalidade vale para quem utilizar 
as vias sem autorização para fes-
tas, práticas esportivas, desfiles 
ou atividades que prejudiquem o 
trânsito.

BICICLETAS - Já os ciclistas 
que andarem onde a circulação 
não é permitida, ou guiem de “for-
ma agressiva”, receberão multa 
de R$ 130,16, que é o valor da 
infração MÉDIA. Atenção: Além da 
multa, a bicicleta poderá ser “re-
movida”. De acordo com o CTB, 
ciclistas não podem andar em vias 
de trânsito rápido, que não têm 
cruzamentos, nem pedalar sem as 
mãos e transportar peso incompa-
tível. Quando não houver ciclovia, 
ciclo faixa, ou acostamento, o ci-
clista deve andar na lateral da pis-
ta, no mesmo sentido de circula-
ção dos carros. ATENÇÃO:

transitar na contramão dará 
multa. Nas calçadas, somente 
DESMONTADO ou então quando 
houver sinalização permitindo o 
tráfego de bicicletas. Conforme o 
DENATRAN, o agente de trânsito 
ou autoridade que constatar a in-
fração deverá preencher um “auto 
de infração”, que pode ser eletrô-
nico, com o nome completo, docu-
mento de identificação e, “quando 
possível”, com o endereço e o CPF 
do infrator. O DENATRAN ainda 
não definiu como serão cobradas 
as multas, caso o infrator não for-
neça os dados (atentem bem).

Cada órgão de trânsito (DE-
TRANS, DEMUTRANS, POLÍCIAS 
RODOVIÁRIAS etc.) terão 180 
DIAS para IMPLANTAR o mode-
lo e adequar seus procedimentos 
para começar a penalizar ciclistas 
e pedestres.

CONCLUSÃO PESSOAL MI-
NHA: Se já é difícil controlar os 
veículos (caminhões, carros e mo-
tos), quem dirá bicicletas e pedes-
tres (esse, em especial). Torçamos 
para que esses órgãos, comedi-
damente e nos estritos ditames da 
Lei, continuem a exercer sua nobre 
missão que é a de PROTEGER o 
PEDESTRE que usuário das VIAS 
PÚBLICAS, mas que haja raciona-
lidade no tocante a aplicação de 
multas que já rigorosas.
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A previsão é de que os dois 
municípios recebam 3.682 
títulos pelo Programa de Re-
gularização Fundiária. Ação 
é uma parceria entre Governo 
do Ceará, Incra e Secretaria 
Especial de Agricultura Fami-
liar da Casa Civil da Presidên-
cia da República

Mais cidadania e seguran-
ça jurídica para os agricultores 
familiares da região do Cariri. 
O Governo do Ceará, através 
da Secretaria do Desenvol-
vimento Agrário (SDA) e do 
Instituto do Desenvolvimento 
Agrário do Ceará (Idace), en-
tregaram, na última sexta (20) 
e sábado (21), 1.058 títulos de 
terra nos municípios do Crato 
e Jardim. A previsão é de que 
os dois municípios recebam 
3.682 títulos até 2020.

As entregas contaram com 
as presenças do: secretário-
adjunto do governador Cami-
lo Santana, Fernando Santana, 
representando o governador 
Camilo, do secretário do De-
senvolvimento Agrário Dedé 
Teixeira, do presidente do 
Idace Cirilo Pimenta. Além 
desses, participaram das so-
lenidades o prefeito do Crato 
José Ailton Brasil, o deputado 

federal José Guimarães e o ve-
reador do Crato, Pedro Lobo.

“Com o papel da terra em 
mãos, o agricultor familiar re-
cebe a certeza de que o espaço 
onde vive e produz é dele - e 
que ninguém tira! Parabéns, a 
todos agricultores!”, saudou 
Dedé Teixeira.

De acordo com o último 
balanço do Idace, já foram 
entregues 6.372 títulos de pro-
priedade rural em 60 municí-
pios entre janeiro e setembro 
de 2017. “A entrega do papel 

da terra é um importante pas-
so para conquista da cidadania 
do homem do campo e um ins-
trumento efetivo de combate 
à extrema pobreza”, completa 
Cirilo Pimenta.

Saiba mais
O Programa de Regulariza-

ção Fundiária é uma parceria 
do Governo do Ceará com o 
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (In-
cra) e da Secretaria Especial 

de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário da 
Casa Civil da Presidência da 
República (Sead). 

Com uma área territorial 
estimada em 14.867.674 hec-
tares, a previsão é cadastrar 
260.846 imóveis, emitir 182 
mil títulos e beneficiar 209.300 
famílias. Iniciado em 2007, o 
programa tem previsão de ca-
dastrar e georreferenciar a área 
rural de 182 municípios do Es-
tado até 2020.

Governo do Ceará entrega 1.058
títulos de terra em Crato e Jardim
Assessoria de Comunicação 

da Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário:

André Gurjão e Marina 
Filgueiras

<< FERNANDO SANTANA secretário-adjunto do governador, representando Camilo na entre-
ga dos Títulos de Terra.

Aprovado Projeto de Lei 
do Executivo Estadual, que 
autoriza a cessão do Centro 
Multifuncional do Cariri para 
sediar a Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte. O pro-
jeto, aprovado ontem, na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do, vinha sendo pleiteado pelo 
Prefeito Municipal, Arnon 
Bezerra, junto ao Governo 
do Ceará, para garantir maior 
funcionalidade e melhores 
condições à administração do 
Município. O Chefe do Execu-
tivo comemorou a conquista e 
fez o anúncio para o seu secre-
tariado, durante reunião, no fi-
nal da tarde desta quinta-feira, 
na Prefeitura Municipal.

A mensagem de número 
8185, de 15 de setembro de 
2017, estabelece a cessão do 
imóvel, com área de 74.031, 
36 m2, cedida parcela de 
69.609,36m2. A meta é que 
a Prefeitura de Juazeiro do 

pela Prefeitura corresponde a 
6.600,00 m2, distribuída por 
parte do térreo, no primeiro e 
no segundo andar do prédio. O 
Centro está dividido em cinco 
pavimentos, com um estacio-
namento amplo.

Instituições como o Vapt-
vupt, o Departamento Esta-
dual de Trânsito (DETRAN), 
a Reitoria da Universidade 
Federal do Cariri (UFCA), o 
Sistema Nacional de Empre-
go (SINE), a Universidade 
Regional do Cariri (URCA), 
com a Lira Nordestina e o 
Ipesc, entre outros órgãos, já 
funcionam nas instalações. 
O prédio também conta com 
um anfiteatro com capacidade 
para atender 10 mil pessoas e 

a área do Mercado dos Romei-
ros, com centenas de boxes.

Economicidade
Através dessa realocação, as 

secretarias terão uma interação 
maior entre si, proporcionan-
do, consequentemente, melhor 
dinâmica nos serviços, além 
de conforto e mais economia à 
municipalidade, oportunizando 
ao cidadão juazeirense resolver 
suas demandas em um só lugar. 
O projeto para a adequação das 
pastas administrativas já foi 
elaborado pela Secretaria de 
Infraestrutura e a mudança de-
verá ocorrer de forma rápida, 
conforme o dimensionamento 
de cada secretaria.

Governo cede Centro Multiuso para Prefeitura de Juazeiro

Norte transfira as suas instala-
ções para o novo espaço, até 
o final do primeiro semestre 
do próximo ano, conforme o 
Gabinete. O Centro Multifun-
cional está localizado na Rua 
Interventor Francisco Erivano 
Cruz, no Centro da cidade.

Dinâmica administrativa
A ideia da mudança veio 

do Prefeito Arnon Bezerra, 
com o objetivo de aperfeiço-
ar os serviços, proporcionado 
melhor acomodação dos seto-
res administrativos, congre-
gando todas as demandas da 
Prefeitura em um só local.

A área que será ocupada 

ASSCOM - Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

<< DINÂMICA pela centralização de todos os serviços da Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Banco do Nordeste 
financiará R$ 1,326 bilhão 
em três empreendimentos 
de energias renováveis lo-
calizados no Nordeste por 
meio do FNE Infraestru-
tura, linha de crédito com 
recursos do Fundo Cons-
titucional de Financiamen-
to do Nordeste (FNE). A 
assinatura dos contratos 
com Enel Green Power 
Brasil Participações, CPFL 
Renováveis e Apodi Ener-
gia será realizada nesta 
terça-feira, dia 24, na sede 
do Banco do Nordeste, em 
Fortaleza, com a presença 
do presidente Marcos Cos-
ta Holanda.

Serão financiados pelo 
FNE Infraestrutura R$ 678,7 
milhões para implantação 
de três parques de energia 
fotovoltaica da Enel Green 
Power Brasil Participações, 
subsidiária de energia re-
novável da Enel. Os em-
preendimentos, com um to-
tal de capacidade instalada 
de 350 megawatts, estão 
localizados nos municípios 
baianos de Bom Jesus da 
Lapa e Tabocas do Brejo 
Velho, e outro em Ribeira 
do Piauí (PI). A empresa 
investirá R$ 795,7 milhões 
de recursos próprios. O 
contrato será assinado pelo 
presidente da multinacional 
italiana, Carlo Zorzoli. 

A usinas de geração de 
energia fotovoltaica Apo-
di, das empresas norue-
guesas Scatec Solar e a 
Statoil, e brasileira Kroma 
Energia, contarão com R$ 
477,4 milhões do FNE e R$ 
187,4 milhões de recursos 
próprios das empresas. O 
empreendimento, com ca-
pacidade de 132 megawat-
ts (MW), será implantado 
no município de Quixeré, 

na região do Vale do Ja-
guaribe, no Ceará. Estará 
presente no evento o diretor 
presidente e acionista, Va-
lério Veloso Borges Bezerra 
de Carvalho. 

A CPFL Renováveis as-
sinará contrato para o finan-
ciamento das usinas eólicas 
Pedra Cheirosa I e II, com 
48,3 megawatts de capaci-
dade, no município de Ita-
rema, a 237 quilômetros de 
Fortaleza. Serão financia-
dos R$ 170,1 milhões pelo 
fundo constitucional e a em-
presa investirá R$ 76,1 mi-
lhões de recursos próprios.

FNE Infraestrutura
A linha de financiamen-

to FNE Infraestrutura tem 
objetivo de promover a am-
pliação de serviços de infra-
estrutura econômica, dando 
sustentação às atividades 
produtivas da Região. O pro-
duto, lançado em abril deste 
ano, financia implantação, 
ampliação, modernização e 
reforma de empreendimen-
tos, incluindo as Zonas de 
Processamento de Expor-
tação (ZPE), contemplando 
créditos para investimentos 
e capital de giro associado 
ao investimento. São seto-
res atendidos pelo progra-
ma: energia, oferta de água, 
infraestrutura de transporte 
e logística, telefonia e ex-
ploração de gás natural. 

No setor energético, o 
recurso tanto pode ser utili-
zado para expansão da rede 
de distribuição de energia 
elétrica, como para a gera-
ção, transmissão e distribui-
ção de energia oriunda de 
fontes convencionais e de 
fontes renováveis.

Banco do Nordeste financia R$ 
1,3 bilhão para empreendimentos 
de energias renováveis

Ninguém é capaz de falar e escrever
corretamente a menos que saiba 

usar a linguagem. E esse usar a lin-
guagem não é uma dádiva, é preciso 

que seja aprendida e trabalhado.
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O dinheiro
compra tudo

O senhor Michel Temer escapou da 2ª denúncia 
Deus sabe como e por que. A cada novo risco de afas-
tamento, repetiram-se todas as manobras já conheci-
das do povo. Não é de agora. Num passado recente e 
em tempos remotos, o Presidente da República, ainda 
que com baixos índices de popularidade, teve armas 
secretas à sua disposição.

Collor e Dilma caíram porque não souberam usá-
las. Foram arrogantes e prepotentes, pensando, talvez, 
que seus fortes aliados permaneceriam fortes e alia-
dos. No regime democrático, quando cai um Presiden-
te é natural que hajam consequências. E quando essa 
queda se assenta no monturo fétido da corrupção, as 
consequências são muito piores.

Há três anos, o brasileiro vive atordoado, diante 
de uma crise ética sem proporções. Até as figuras em 
quem sempre depositamos confiança e esperança, sur-
gem hoje maculadas pelos mais vis comportamentos. 
Licitações fraudulentas, contratos viciados, negócios 
obscuros, levaram e ainda levam muito dinheiro públi-
co para mega empresas, que, por sua vez, o repassam 
aos nossos desavergonhados representantes.

Foi criada a figura do “operador” e a palavra propina 
ficou tão comum, que já parece uma expressão familiar. 
O episódio Aécio Neves foi tratado no STF, como uma 
questão alheia à sua competência e no Senado Fede-
ral como injusta e ofensiva aos princípios regimentais 
da Casa. Voltou com todas as pompas a ocupar a sua 
cátedra.

Para escapar das duas denúncias, Temer fez o dia-
bo, a exemplo do que dizia o Lula, como argumento 
para vencer a 2ª eleição da Dilma. Negociou apoio. 
Comprou votos e assumiu compromissos com cana-
lhas, sem pensar no equilíbrio das contas públicas. 
Sem pensar no Brasil, nem muito menos em nossas 
desigualdades.

Traiu e foi traído, como diria um inspirado sambista. 
Conseguiu, no entanto, procrastinar as consequências 
da gastança que patrocinou e vai tentar governar mais 
um ano, sem qualquer perspectiva de obter êxito.

Não é fácil conquistar apoio e prestígio popular des-
sa forma. Rodeado de assessores desonestos e com 
os olhos o tempo inteiro mirados na JUSTIÇA, é im-
possível ao Palácio do Planalto cuidar de outra pauta 
que não seja a defesa dos seus próprio aliados, até 
para tentar salvar as fortunas ainda retidas em malas e 
bukes que, até agora, ainda não foram localizados.

VÁRZEA ALEGRE, 29/11/2017

Tiburcio Bezerra de Morais  é 
ex-seminarista, municipalista, 

articulista residente em 
Várzea Alegre  e escreve 

sistematicamente para esta 
Gazeta de Notícias

VENDO
UMA CASA

NO 
PARQUE GRANGEIRO

Crato
Localizada em

área nobre.
Perto de tudo

Quatro quartos 
(2 suites/01 com closet),
banheiro social,
2 salas amplas, 
cozinha,
garagem para dois carros, 
dependência de empregada com 
banheiro e acesso independente,
área de serviço,
amplo quintal, jardim.
Bairro tranquilo 
Rua Pedro Batim, 30
entrada para o Rotary Club.
Preço de avaliação
R$  # 350.000,00
Preço de ocasião
> R$ 270.000,00
Informações pelo
celular: 99251 6009

Lavras da Mangabeira- Se 
vivo fosse o frade capuchinho 
Frei Damião de Bozzano, es-
taria completando no próximo 
dia 05 de novembro, 119 anos 
Pio Gionotti seu nome de ba-
tismo nasceu em Bozzano na 
Itália, no dia cinco de novem-
bro de 1898, sendo seus pais 
Félix Gionotti e Maria Gio-
notti. Batizou-se no dia seis 
de novembro de novembro 
do mesmo ano na Igreja Pa-
roquial dos Santos, Catarina e 
Prospero. No dia 15 de junho 
de 1908, recebeu o sacramento 
da crisma. Em maio de 1914, 
ingressou na Ordem dos Ca-
puchinhos recebendo hábito 
religioso no convento de Villa 
Basílica no dia 11 de junho de 
1914. A partir desta data pas-
sou a chamar-se Damião. Fez 
votos simples no mesmo dia 
11 de junho de 1915, e a pro-
fissão perpétua no dia 30 de 
outubro de 1921. Ordenou-se 
sacerdote no dia cinco de agos-

to de 1923 sendo oficialmente 
o Cardeal Basílio Pompilli, 
na Igreja de São Lourenço de 
Brindises, em Roma. Frei Da-
mião de Bozzano morreu aos 
99 anos de idade, no dia 31’ 
de maio de 1997, sendo se-
pultado na Igreja do Pina, em 
Recife (PE).

No Brasil foi um missioná-
rio, percorrei várias cidades do 
nordeste, sempre em missões 
pastorais.

No meado do século pas-
sado, Frei Damião levava em 
suas missões uma máquina 
filmadora e filmava as mul-
tidões que lhe acompanhava 
e no ano seguinte ele trazia o 
filme e exibia sempre nas pa-
redes brancas das igrejas, isso 
leva multidões para se verem 
na filamagem.

Foi um verdadeiro mis-
sionário atraindo católicos de 
todos os lugares para auvirem 
seus famosos sermões. Os re-
ligiosos se preparavam para 
as confissões. Era um tempora  
de festas.

O sanfoneiro “Rei do 
Baião” Luiz Gonzaga, enalte-
ceu o missionário italiano com 
uma bela canção que é entoada 
em todas as plagas nordestina.

Os 119 anos de Frei Damião de Bonzano
Pesquisa de Donizeta 
de Souza - Lavras da 

Mangabeira

Frei Damião
Luiz Gonzaga

Frei Damião, onde andará frei Damião
Deu-lhe o destino, viver nordestino
É hoje o nosso irmão

Quando o galo canta na madrugada
Já toda gente de pé benze na procissão
Numa marcha santa dentro da alvorada
Vai na frente o homem, o quase santo frei 
Damião
Com a reza e a campa, desperta canta
Já chegou o tempo ninguém perca tempo 
vamos pras missões
Pecador se ajoelha
Em Deus quem se espelha
Só pode ter de Frei Damião sua proteção

Frei Damião meu bom Frei Damião

O seu perdão numa confissão faz um bom 
cristão
Frei Damião meu bom Frei Damião
Eu sou nordestino, eu estou pedindo a 
sua benção

Pé que pisa a terra, sem caminhos erra
Este mesmo pé esta mesma gente está 
nas missões
Quer saber do inverno, quer fugir do 
inferno
Quem tem devoção com Frei Damião não 
tem provação

Frei Damião meu bom Frei Damião
O seu perdão numa confissão faz um bom 
cristão
Frei Damião meu bom Frei Damião
Eu sou nordestino, eu estou pedindo a 
sua benção

A Ouvidoria e Controla-
doria de Juazeiro do Norte 
está em fase de implantação 
do Observatório da Despesa 
Pública (ODP). A implemen-
tação desta ferramenta conta 
com a parceria da Controla-
doria Geral da União (CGU) 
e Controladoria Geral do Es-
tado (CGE) para seu fortaleci-
mento e eficiência.

O objetivo do ODP, neste 
Município, é prevenir o con-

Prefeitura de Juazeiro do Norte implanta o 
ODP - Observatório de Despesas Públicas

trole de despesas públicas, em 
busca da maximização da efi-
cácia, da economicidade e da 
efetividade na aplicação dos 
recursos públicos, identificar 
situações críticas para enca-
minhamento preventivo de so-
luções, construir cenários que 
subsidiem estrategicamente as 
atividades cotidianas, fornecer 
informação útil para identifi-
cação de focos pontuais para o 
processo de controle e poten-
cializar a velocidade e a pre-
cisão nas tomadas de decisões 
estratégicas, ou seja, dar subsí-
dio, segurança, transparência e 
celeridade aos processos.

As análises conduzidas 

também serão 
direcionadas à 
identificação de 
situações que 
possam consti-
tuir irregulari-
dades, de modo 
a prevenir suas 
o c o r r ê n c i a s . 
Desta forma, o 

mento do controle interno e 
funcionará como ferramenta 
de apoio à gestão pública. Os 
resultados gerados pelas uni-
dades executoras servirão de 
matéria-prima para realização 
do planejamento das audito-
rias e fiscalizações conduzidas 
pela CGM.

observatório funciona como 
mais uma maneira de garantir 
a correta aplicação do dinheiro 
do contribuinte.

Para a Ouvidora e Con-
troladora do Município, Ma-
ria Eliza Fernandes Lavor, a 
implantação do Observatório 
contribuirá para o aprimora-

Na manhã da última quinta- 
feira, 26, o prefeito Zé Ailton 
recebeu em seu gabinete pro-
fissionais da limpeza pública 
para a realização da entrega 
simbólica do novo fardamento 
da categoria. Cerca de 112 ga-
ris e 10 fiscais receberão nos 
próximos dias novo fardamen-
to contendo blusa, calça, boné, 
luva, máscara e protetor solar, 
também serão entregues, para 
compor o kit, botas de traba-
lho. Na ocasião, o prefeito Zé 
Ailton deixou aberto o espaço 
para que os garis pudessem fa-
zer suas colocações.

O gari Raimundo Nonato 

parabenizou a gestão 
pelo cartão do servi-
dor, instituído neste ano 
através da Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração. “Foi muito bom 
terem criado o cartão do 
servidor, agora temos 
descontos em vários lu-
gares”, disse.

O prefeito Zé Ailton 
agradeceu imensamen-
te os profissionais da 
limpeza pelo importan-
te trabalho realizado no 
município. “Em qual-
quer cidade onde va-
mos, uma das primeiras 

Para o secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Territorial, Brito Junior, essa 
é mais uma ação para firmar 
o compromisso do Governo 
Municipal. “Estamos traba-

Prefeitura do Crato entrega fardamentos aos Garis

lhando para manter a qualida-
de de trabalho dos servidores, 
nos adequando ao que o sin-
dicato da categoria determina, 
como também às normas tra-
balhistas”, destacou.

coisas nas quais reparamos é a 
limpeza. Parabéns pelo traba-
lho! Muito obrigado. As por-
tas da prefeitura estão sempre 
abertas a todos” enfatizou o 
prefeito.

<< FARDAMENTO que foi entregue  pelo prefeito José Airton Brasil 
e o secretário de administração Luiz Carlos Saraiva aos Garis   

Da Imprensa Prefeitura da 
Juazeiro  do Norte

Imprensa da Prefeitura 
Municipal de Crato
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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

Saudade não é peixeira, mas 
corta a alma da gente

HORÓSCOPO

A Bela da Semana Erros que continuamos
a cometer

branquinha, sardas no rosto e lábios carnudos que fazem a sua imaginação ir lon-
ge. Com apenas 18 aninhos de idade, a paulistana tem 1,75 m de altura, faz facul-
dade de Medicina Veterinária e pratica hipismo. Ela é a garota dos sonhos, é gentil, 
é amorosa, é a coisa mais linda desse mundo e está aqui para te impressionar! É 
com muito prazer que apresentamos a vocês a nova modelo do Bella da Semana: 
Letícia Lucena!
Nome: Leticia Paola.
Data e local de nascimento: 16 de fevereiro de 1999, em São Paulo (SP).
Cidade onde mora: São Paulo (SP).

LeticiaLucena

DALINHA CATUNDA
Quando a saudade bateu
Chorei não posso negar
Vi minha face molhar
Quando a lágrima escorreu
O quanto esta dor doeu
Só sabe mesmo é quem sente
Fere que nem ferro quente
E não é dor passageira
SAUDADE NÃO É PEIXEIRA
MAS CORTA A ALMA DA GENTE.

VÂNIA FREITAS
E quando o corte é profundo
E o coração aparece
Essa ninguém esquece
Leva-se para o outro mundo
Se não morro num segundo
Eu fico triste e dormente
E pode ficar ciente
Que isso não é brincadeira
SAUDADE NÃO É PEIXEIRA
MAS CORTA A ALMA DA GENTE.

CREUSA MEIRA
Era um dia tão bonito
Na primavera da vida
Uma súbita despedida
Tirou-me do peito um grito
Olhando para o infinito
Via-o sumir de repente
Deixando o lugar ausente
Nessa hora derradeira
“Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente”

BASTINHA JOB
O Cancão de Mirandiba
Fez um mote tão cortante,
Doído, angustiante,
Dalinha glosou “em riba”;
E daqui da Paraíba
Do meu Cratinho ausente
Da forma mais contundente
Me deu uma roedeira:
Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente!

RITINHA OLIVEIRA
A lâmina afiada 
Da ausência deu um corte 
Quase me leva a morte 
Inda estou esfatiada 
Fiquei dias internada 
Totalmente inconsciente
A mente e o corpo doente
Estou numa choradeira 
Saudade não é peixeira 
Mas corta a alma da gente.

LINDICÁSSIA NASCIMENTO
A saudade é tormento
Que fere sem compaixão
Quando vem d’uma paixão
Daquelas que tem perigo
Onde sofrendo o castigo
O seu instinto não mente
Vagueando tristemente
Sem achar “eira nem beira”
Saudade não é peixeira
Mas corta a alma da gente.

Mote: Cancão de Mirandiba.

Para começar, ela é ruiva! Para 
completar, tem olhos claros, pele 

01- “Para mim” / “Para eu” fazer
Errado: Era para mim fazer a apresentação, mas tive de me au-
sentar.
Certo: Era para eu fazer a apresentação, mas tive de me ausen-
tar.
Por quê? “Para eu” deve ser usado quando se referir ao sujeito da 
frase e for seguido de um verbo no infinitivo. 
02- “Mas” / “Mais” 
Errado: Gostaria de ter viajado, mais tive um imprevisto.
Certo: Gostaria de ter viajado, mas tive um imprevisto.
Por quê? Mas é conjunção adversativa e significa “porém”. Mais 
é advérbio de intensidade. Ex: Adicione mais açúcar se quiser.
03- “Perca” / “perda”
Errado: Há muita perca de tempo com banalidades.
Certo: Há muita perda de tempo com banalidades.
Por quê? Perca é verbo e perda é substantivo. Exs: Não perca as 
esperanças! Essa perda foi irreparável.
04- “Deu” / “Deram” tantas horas
Errado: Deu dez da noite e ele ainda não chegou.
Certo: Deram dez da noite e ele ainda não chegou.
Por quê? Os verbos dar, bater e soar concordam com as horas. 
Porém, se houver sujeito, deve-se fazer a concordância: “O sino 
bateu dez horas.”
05- “Traz” / “Trás”
Errado: Ele olhou para traz e viu o vulto.
Certo: Ele olhou para trás e viu o vulto.
Por quê? Trás significa parte posterior. Traz é a conjugação do 
verbo “trazer” na 3ª pessoa do singular do Presente do Indicativo. 
Ex: Ela sempre traz os relatórios para a gerência.
06- “Namorar alguém” / “Namorar com alguém”
Errado: Maria namora com Paulo.
Certo: Maria namora Paulo.
Por quê? A regência do verbo namorar não admite preposição. 
07- “Obrigado” / “Obrigada”
Errado: Muito obrigado! – disse a funcionária.
Certo: Muito obrigada! – disse a funcionária.
Por quê? Homens devem dizer “obrigado”. Mulheres dizem 
“obrigada”. A flexão também ocorre no plural: “Muito obrigadas! 
– disseram as garotas ao professor.”
08- “Menos” ou “Menas”
Errado: Os atendentes fizeram menas tarefas hoje.
Certo: Os atendentes fizeram menos tarefas hoje.
Por quê? “Menas” não existe. Mesmo referindo-se a palavras fe-
mininas, use sempre menos. Ex: Havia menos pessoas naquele 
departamento.
09- “Descriminar” / “Discriminar”
Errado: Os produtos estão descriminados na nota fiscal.
Certo: Os produtos estão discriminados na nota fiscal.
Por quê? Discriminar significa separar, diferenciar. Descriminar 
significa absolver, inocentar. Ex: O juiz descriminou o jovem 
acusado.
10- “Acerca de” / “a cerca de”
Errado: Estavam discutindo a cerca de política. 
Certo: Estavam discutindo acerca de política.
Por quê? Acerca de significa “a respeito de”. A cerca de indica 
aproximação. Ex: Eu trabalho a cerca de 5 km daqui.
11- “Meio-dia e meio” / “Meio-dia e meia”
Errado: Nesta empresa, o horário de almoço inicia ao meio-dia 
e meio.
Certo: Nesta empresa, o horário de almoço inicia ao meio-dia e 
meia.
Por quê? O correto é meio-dia e meia, pois o numeral fracionário 
concorda em gênero com a palavra hora.
12- “Assistir o” / “Assistir ao”
Errado: Ele assistiu o filme “A teoria do nada”.
Certo: Ele assistiu ao filme “A teoria do nada”.
Por quê? O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição 
“a”. 
13- “Responder o” / “Responde ao”
Errado: Ele não respondeu o meu e-mail.
Certo: Ele não respondeu ao meu e-mail.
Por quê? A regência do verbo responder, no sentido de dar a 
resposta a alguém, é sempre indireta, ou seja, exige a preposição 
“a”. 
14- “Tão pouco” / “Tampouco”
Errado: Não compareceu ao trabalho, tão pouco justificou sua 
ausência.
Certo: Não compareceu ao trabalho, tampouco justificou sua 
ausência.
Por quê? Tampouco corresponde a “também não”, “nem se-
quer”. Tão pouco corresponde a “muito pouco”. Ex: Trabalha-
mos muito e ganhamos tão pouco”. 
15- “A nível de” / “Em nível de”
Errado: A pesquisa será realizada a nível de direção.
Certo: A pesquisa será realizada em nível de direção.
Por quê? A expressão “Em nível de” deve ser usada quando se 
refere a “âmbito”. O uso de “a nível de” significa “à mesma 
altura”. Ex: Estava ao nível do mar. 

PEIXES A causa dos seus problemas reside sobretudo na sua 
cabeça, não seja desconfiado. Será penalizado por erros de ter-
ceiros. 
AQUÁRIO Viverá momentos radiosos desde que não blo-
queie sentimentos. Trate assuntos delicados com bom humor 
mas com sentido crítico. 
CAPRICÓRNIO Está mais racional do que sentimental; 
não cometerá erros.Tem condições para avançar em novos pro-
jectos. 
SAGITÁRIO A vida sentimental decorre de forma serena 
.Não é um bom momento para tomar decisoes radicais ; a con-
tinuidade é o caminho. 
ESCORPIÃO O cansaço e falta de paciência marcam o dia 
de hoje de forma menos positiva. Pequenos passos importantes 
serão dados.
LIBRA Conte com movimentações rápidas e boas demons-
trações afectivas. Novas oportunidades profissionais trarão 
melhorias. 
VIRGEM A Imperatriz sugere diálogo sobre problemas re-
centes. Conseguirá obter resultados surpreendentes. 
LEÃO Em todas as situações sentimentais será bem sucedi-
do. Mesmo sentindo dificuldade na execução das tarefas confie 
no sucesso. 
CÂNCER Bom momento para iniciar novas relações. Deve, 
rapidamente pôr fim a situações duvidosas que envolvam só-
cios ou colegas.
GÉMEOS Não exija definições ou caia em posições infle-
xíveis. Terá consequências de erros do passado mas não serão 
graves. 
TOURO Alguns comportamentos não serão do seu agrado. 
Não vá por caminhos que ultrapassam as suas competências.
ÁRIES Tendência a solidão e isolamento que devem ser comba-
tidos pela presença de amigos. Situação de sufoco económico.
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PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Jose Ulysses Peixoto Neto
Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

José Ulysses Peixoto Neto 1930 - 208

José Ulysses Pei-
xoto Neto, mé-

dico clínico, é uma das 
personalidades históri-
cas do Cariri. Nasceu em 
Crato em 29 de agosto 
de 1930. Começou seus 
estudos em Crato e de-
pois na cidade de Goi-
ânia Goiás para onde 
sua família se mudou. 
Estudou também no 
Colégio São João já em 
Fortaleza. Cursou medi-
cina pela Faculdade de 
Medicina da Universi-
dade Federal de Recife 
formando-se em 1955. 
Ainda universitário foi 
monitor, acadêmico in-
terno, estagiário, inter-
no residente e fez curso 
de endocrinologia. Por 
toda sua vida estudantil 
e acadêmica foi um afi-
cionado em leitura, lia 
tudo que aparecesse a 
sua frente. Um de seus 
colegas e amigo médico 
Napoleão Tavares Ne-
ves diz que José Ulysses 
lia até enquanto tomava 
café apoiando o livro 
em um açucareiro. Dada 
a sua obstinação pela 
leitura foi um estudante, 
cidadão e profissional 
muito bem preparado.

Casou-se com Maria 
Isolda Cartaxo Peixoto 
com quem teve três fi-
lhos: José Ulisses Pei-
xoto Filho e os netos 
José Ulysses Peixoto 
Leandro, Gabriela Pei-
xoto Leandro e David 
Peixoto Leandro, Eunice 
Ulysséia Peixoto Maia 
e os netos José Ulysses 
Peixoto Maia, Raimun-
do Pires Maia, Lis Ulys-
séia Peixoto Maia e Isis 
Ulysséia Peixoto Maia, 
Jorge André Cartaxo 
Peixoto e os netos Pedro 
Jorge de Deus Peixoto, 

Allana de Deus Peixoto, 
Gustavo Abath Pereira Pei-
xoto e André Abath Pereira 
Peixoto. Todos cônscios 
das exemplares qualidades 
do pai e avô como médico 
e cidadão. 

Esteve à frente de em-
preendimentos na área de 
saúde em Crato como mé-
dico fundador da Casa de 
Saúde e Maternidade São 
Miguel, onde foi diretor 
médico, diretor presidente, 
diretor administrativo até o 
ano de 1976, e médico clí-
nico no período de 1977 a 
1995. Foi também um dos 
fundadores da Faculdade 
de Direito do Crato sendo 
professor titular de medici-
na legal entre 1975 a 1978.

 Foi médico cirurgião 
no Hospital Santo Antônio 
dos Pobres em Iguatu, bem 
como foi médico do então 
IAPC – Instituto de Apo-
sentadoria e Pensões dos 
Comerciários em Crato, 
plantonista do SANDU, do 
Corpo Clínico do Hospital 
São Francisco, do Estado 
do Ceará no DAER – De-
partamento Autônomo de 
Estradas e Rodagens, como 
cirurgião do IPASE - Insti-
tuto de Pensões e Assistên-
cia dos Servidores do Esta-
do, entre outras iniciativas 
para a melhoria da assistên-
cia médica do Crato.

José Ulisses Peixoto 
atendia em seu consultório a 
Rua Tristão Gonçalves, 568 
em Crato, além dos plantões 
e intervenções cirúrgicas em 
vários hospitais. 

Foi um profissional que 
além de competente era 
responsável, tinha na me-
dicina o seu mister com 
vocação e abnegação. Seu 
hábito de ler, e ler sempre, 
tornou sua prática diária fá-
cil e tangível em qualquer 
direção. Foi um médico de 
fácil diagnóstico pela sua 
larga experiência ao lon-
go de mais de meio século 
exercendo a medicina com 
devotamento. Identificava 
os sintomas e logo diagnos-
ticava a doença, mesmo as-

sim solicitava os exames e 
análises clínicas para a de-
vida comprovação.

Foi um estudioso nato, 
sua cultura ia muito além 
da medicina. Falava fluen-
temente o inglês e lia outros 
idiomas. Era sócio de cinco 
entidades médicas nos Esta-
dos Unidos, entre elas: The 
Charles Darwin Associates 
of The New York Academy 
of Sciense - A Academia de 
Ciências de Nova York que 
foi fundada em janeiro de 
1817. É uma das socieda-
des científicas mais antigas 
dos Estados Unidos. Uma 
organização independen-
te sem fins lucrativos com 
mais de 20.000 membros 
em 100 países, a missão da 
Academia é “promover a 
pesquisa e o conhecimento 
científicos, apoiar a alfabe-
tização científica e promo-
ver a resolução dos desafios 
globais da sociedade atra-
vés de soluções científicas” 
e American Association 
For the Advancemente os 
science Washington D.C. 
USA que é A Associação 
Americana para o Avanço 
da Ciência (AAAS) é uma 
organização internacional 
americana também sem fins 
lucrativos com os objetivos 
declarados de promover a 
cooperação entre cientistas, 
defender a liberdade cientí-
fica, incentivar a responsa-
bilidade e apoiar a educa-
ção e divulgação científica 
para o melhoramento de 
toda a humanidade. É a 
maior sociedade científica 
geral do mundo, com mais 
de 120.000 membros, e é a 
editora da conhecida revista 
científica Science, que teve 
uma circulação semanal de 
138.549 em 2008. Dr. José 
Ulysses foi aos Estados Uni-
dos receber dessas institui-
ções diplomas de membro 
efetivo e comendas pelas 
suas pesquisas e descoberta 
na farmacologia natural - as 
ervas que curam. 

Foi também agraciado 
como o diploma de honra 
ao mérito pela ética médica 

pelo Conselho Regional de 
Medicina.

Era um estudioso e pes-
quisador dos males e suas 
causas. Por muito tem-
po voltou-se para avaliar, 
através de aprofundadas 
pesquisas, varias seivas da 
flora regional até chegar à 
Janaguba - Himatanthus, 
um látex extraído da planta, 
que tem emprego na cura de 
determinados tipos de cân-
cer, segundo Doutor José 
Ulisses. As pesquisas mais 
aprofundadas confirmaram 
sua ação antineoplastica, 
isto é, são medicamentos 
utilizados para destruir neo-
plasmas ou células malignas 
e, tem a finalidade de evitar 
ou inibir o crescimento.

A descoberta do leite da 
Janaguba pelo Doutor José 
Ulisses, como antiinflama-
tório e inibidor de determi-
nados tipos de câncer foi 
tema de discussão nacio-
nal, inclusive fato explora-

De imediato, pessoas 
alheias ao assunto, só com 
intuito comercial, monta-
ram postos de venda do lei-
te da Janaguba que come-
çaram a atender pedidos de 
todo o país. Crato virou o 
centro das atenções do Bra-
sil inteiro.

Foi uma época de efer-
vescência voltada para a 
grande descoberta. Não se 
falava noutra coisa.

José Ulysses Peixoto 
Neto, médico, intelectual e 
pesquisador foi também um 
esposo e pai de família de-
dicado e amoroso. Não gos-

tava das altas rodas so-
ciais, preferia um banco 
de praça ou modesta ca-
sas comerciais para con-
versar com os amigos, 
todos gente simples. Era 
sempre admirado pela 
sua sobriedade, virtudes 
e sabedoria.

José Ulysses Peixoto 
Neto morreu em  29 de 
agosto de 2008 de insifi-
ência cardiáca. Deixan-
do uma bonita história 
de médico abnegado e 
um legado de probidda-
de para sua família e 
seus amigos

do pela imprensa nacional. 
Na época, Julho de 1976, a 
famosa Revista Manchete, 
mandou uma equipe de jor-
nalista para fazer uma im-
portante reportagem sobre a 
planta que cura câncer. Foi 
um deus-nos-acuda de pes-
soas do Brasil inteiro pro-
curando mais informações 
sobre a Janaguba e seu po-
der anticancerígeno. Houve 
certo exagero em referência 
a planta que cura o câncer, 
posto que a verdadeira his-
tória é que a Janaguba é um 
atinflamatório e inibe deter-
minados tipos de Câncer.
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