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Inconformados com as pesquisas, universitários 
da URCA fazem baderna,  danificam patrimônio 
público e promovem pichações pornográficas

Uma avalanche de insatis-
fações e arrebatamento asso-
laram estudantes e professores 
da URCA Universidade Regio-
nal do Cariri (com exceções)  
que partiram para a baderna, 
pichanda paredes com termos 
chulas e gritando palavras de 
ordem revoltados com os resul-
tados das pesquisas para presi-
dente da República. É publico 
que a URCA tem entre seus 
corpos discente e docente cé-
lulas de extrema esquerda que 
valem-se de qualquer pretexto, 
principalmente os reivindica-
tórios para promoverem  ba-
dernas.                        Pág. 06

Bolsonaro diz que vai trazer experiências 
agrícolas de Israel para o Nordeste Brasileiro

O milagre verde de Isra-
el pode dar certo no Nordeste 
brasileiro, diz o presidente Jair 
Messias Bolsonaro, que visitou 
o país e viu brotar nos causti-
cantes desertos cereais, frutas 
e legumes de alta qualidade 
exportados para a Europa e Es-
tados Unidos.

Na visão do Presidente a 
mesma tecnologia pode ser 
aplicada no Polígono das Se-
cas, que mesmo com a escacez 
d’água supera em muito o que 
chove anualmente em Israel.

Em Reportagem Especial, 
nas páginas 4 e 5, esta Gazeta 
de Notícias mostra as rique-
zas agrícolas nos desertos de 
Israel.

O MILGRE VERDE DE ISRAEL
Tomate exportada para a Europa e Estados Unidos

Hospital São Camilo 
do Crato inaugura 
novos leitos de UTI

Cidade de Mauriti 
ganha novo
brinquedopraça

Arnon entrega 
equipamentos para 
o Bolsa família e 
Conselho tutelar

Vantagens
e mais

vantagens

Várias lojas na 
Região Metropolitana do Cariri
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EDITORIAL

O Ceará é
notícias

Recordando os
meus mortos

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

Tiburcio Bezerra de Morais  
é cronista residente em 

Várzea  Alegre.
Escreve para esta

Gazeta de Notícias

Um Novo tempo 
para o Brasil

A viagem improvisada de Ciro Gomes 
e o pronunciamento do Senador eleito 
Cid Gomes, em reunião conjunta com 
a cúpula do PT, estremeceu de vez os 
pilares que sustentam a união PDT/PT. 
Menosprezado por Lula, Ciro mostrou-
-se magoado, desde o início da cam-
panha eleitoral. Faltou-lhe o aval do ex 
Presidente, para que chegasse ao 2º 
Turno.
Para Cid, o PT mostrou-se arrogante 
em não reconhecer os erros recentes 
e em manter-se preso aos caprichos 
do chefão. Em determinado momento, 
dirigindo-se às hostes petista, expres-
sou-se, visivelmente enraivecido: “Ba-
bacas, vocês criaram o Bolsonaro e 
vão perder a eleição.”
Nunca vi no Bolsonaro uma figura ex-
traordinária. Custa crer que justamen-
te ele aparecesse no cenário da crise 
para preencher a lacuna que se abriu 
como decorrência do esvaziamento 
dos políticos em atuação no Brasil.
A fala do Cid Gomes trouxe à tona o 
que eu já vinha desconfiando há algum 
tempo. Sendo majoritário no Ceará, o 
PDT não tergiversou quando cedeu ao 
PT o comando do Estado. A recíproca 
não aconteceu, pois o PT não votou em 
Ciro Gomes.
CID é senador, mas o sonho de Ciro 
morreu pelo caminho. O clima entre os 
dois partidos azedou, fato que gera um 
complicador a mais na difícil tarefa do 
Haddad. Os Gomes não parecem dis-
postos a oferecer em troca o que não 
receberam.
Se nunca vi nada extraordinário no 
Bolsonaro, reconheço agora que ele 
encarnou um sentimento contestatório 
que vem se espalhando no país, desde 
os protestos de 2013.
Nada garante que a presença do pró-
prio Ciro agora no 2º Turno, pudesse 
abalar a liderança do capitão, cuja 
presença na eleição tem surpreendido 
aqui e lá fora. Transformou-se num fe-
nômeno eleitoral somente explicável à 
luz da verdade que o tempo revela.
As últimas pesquisas dão ao capitão 
uma folgada maioria de votos, o que 
torna a reunião do Ceará ainda mais 
importante do ponto de vista psico-
lógico, porque os gestos dos irmãos 
Gomes soam como um aceno à neu-
tralidade.

Tudo ou quase tudo, foi dito e 
redito, sobre a Morte. Parece-me, 
portanto, descabido, vir neste dia 
triste de Fieis Defuntos, abordar o 
tema, tecendo considerações que, a 
maioria dos leitores, perfeitamente, 
conhecem.

Mas, ao folhear a “ Imagem da 
Vida Cristã” de Frei Heitor Pinto, 
deparei passagem que me impres-
sionou, pela singeleza e verdade 
que encerra:

“É muito para espantar de nos-
sos cuidados, sendo nós mortais, 
e vestindo e calçando de animais 
mortos, e comendo coisas mortas, e 
falando a cada dia nos mortos, não 
nos lembremos dos mortos.”

Já Camões, em Carta, escrita de 
Ceuta, observava, que nunca vira:“ 
Cousa para lembrar e menos lem-
brada que a morte.”

Possuo (como a maioria dos lei-
tores,) longo e infinito rosário de 
amigos e familiares, que me foram 
“deixando” ao longo da vida; mas 
acompanham-me, em mudo silen-
cio…metamorfoseados em seres 
etéreos.

Surgem-me, por vezes, de re-
pente, em sonhos. Então, ouço-os 
com prazer. Escuto vozes e palavras 
familiares, tão nítidas, tão reais, que 
fico com a impressão, que regressa-
ram ao mundo dos vivos.

Outras vezes, perpassando por 
locais, que me são queridos, revi-
vem, dentro de mim, retalhos de 
conversas, perdidas num passado 
distante, que foi, mas já não é.

Ao sentar-me, a semana transac-
ta, na Praça da Liberdade, defronte 
da estátua equestre de D. Pedro, 
saltou-me, de súbito, à memória, 
recorte agradável do passado: a 
cavaqueira, que certa manhã de 
Inverno, mantive com o Manel (o 
“M” à quinta, como se intitulava,) 
– Manuel Maria Meirelles de Mello 
Magalhães. Falávamos, então, de 
Bento de Amorim.

Há, também, cenas que relem-
bro com carinho. - Ah! Como me 
lembro! … - Da acolhedora sa-
linha, onde, em cálidas tardes de 
verão, dialogava com: D. Eugénia 
Rapazote Flores. Espanto-me, ao 
descobrir, ainda dentro de mim, a 
voz branda, e o peculiar perfume do 
aconchegante lar!; hoje, totalmente, 
desfeito.

Noutras ocasiões, recordo, ni-

tidamente – como se hoje fosse! 
- da querida prima Mariazinha, de 
Cascais; e do aprazível passeio que 
demos à Ericeira; terra onde a bon-
dosa Rainha D. Amélia, embarcou 
para o exílio.

Lembro-me – com saudade!... – 
das tardes de sábado, na companhia 
de Frei Martinho Manta, no parlató-
rio do conventinho. Era franciscano, 
simples, observador, e conselheiro. 
Verdadeiro discípulo do Homem da 
Porciúncula.

Quando o sono foge, na pe-
numbra de meu quarto, em longas 
e intermináveis noites de insónia, 
desfilam, diante dos olhos, en-
tes queridos, que “ partiram” para 
sempre. Até, os que apenas conhe-
ci epistolarmente, como Teresa de 
Mello – D. Maria de Lourdes Bran-
dão de Mello – (Senhora, que se 
carteou comigo, legando-me muito 
da sua experiência,) participam no 
meu triste recordar.

Aflora-me, neste momento, à 
memória, muitos dos meus mortos, 
que me marcaram pelo saber e bon-
dade: D. Celeste (da Família Borges 
Guedes), sempre bondosa e amiga; 
D. Eugénia (neta de D. João da Câ-
mara); Isaura Correia Santos (que 
morava na Praça da Galiza); O Da-
niel (pai da Lalita, ex-aluna do Co-
légio da Baforeira, da Parede); D. 
Laura Cunha (que vivia em Gaia); 
Anselmo Tavares (homem bom, de 
Macieira de Cambra).

A lista não tem fim: Amadeu 
Neves; Reinaldo Pacheco; Alberto 
P. Vargas; Padre Querubim (pároco 
de S. Nicolau, no Porto); Roca Co-
lomé (companheiro do liceu); Prof. 
Doutor, Padre, Videira Pires, que 
generosamente me apadrinhou, pu-
blicando meu primeiro conto, no: “ 
Mensageiro de Bragança”; e muitos 
outros, que sempre me acompanha-
ram ao longo da longa jornada.

Neste meu recordar, ia esque-
cendo – esquecimento imperdoá-
vel, – do primo Júlio. Homem sim-
ples, mas sempre amigo e prestável. 
Nada que se lhe pedisse negava.

Todos fazem parte de mim. A 
todos sou devedor. Todos vivem 
sempre comigo. Todos me legaram 
um pouco do seu modo de encarar 
a vida.

Tenho, de todos, um pouco. É 
como continuassem a existirem 
dentro de mim…

A partir de janeiro de 
2019 o Brasil vai entrar em 
um Novo Tempo, pelo me-
nos é por isso que o povo 
espera. É evidente que o tipo 
de discurso da última campa-
nha não difere das anteriores 
nas últimas décadas. Pro-
messas políticas há muito se 
tornaram quimeras, sonhos 
e fantasias. Ninguém mais 
acredita em políticos, todos 
perderam suas credibilida-
des. Palavra de político virou 
um risco n’água. No entanto, 
não se sabe por que, surgiu 
um fiapo de esperança nas 
palavras e promessas do mi-
litar Jair Messias Bolsonaro, 
cuja candidatura surgiu do 
nada e bem diferente, sem 
ser arrodeada de padrões e 
empresários/empreiteiros, 
nem assédio de políticos 
aproveitadores contumazes 
e seus asseclas bajuladores 
de plantão. É bom ver para 
acreditar. 

O rabiscado programa de 
governo de Bolsonaro vem 
ao encontro dos anseios do 
brasileiro, principalmente do 
brasileiro nordestino que há 
muito vem vivendo sob as 
benesses de governos com 
os mais diferentes progra-
mas de bolsa isso e bolsa 
daquilo. O sertanejo que era 
antes de tudo um bravo, nas 
palavras de Guimarães Rosa, 
virou um dolente preguiço-
so desfrutando de sombra 
e água fresca. A citação de 
Zé Dantas, nas palavras de 
Luiz Gonzaga em sua canção 

“Vozes da Seca” passou de ver-
sos para fatos: “Seu doutor uma 
esmola a um homem que é são 
ou lhe mata de vergonha ou vicia 
o cidadão.” Bolsonaro vai levar 
de volta o povo nordestino ao 
trabalho, a luta pela subsistência 
de cada um. Não há pobreza nem 
miséria com trabalho. Um país 
não sobrevive dando graciosa-
mente e por toda vida, pão, pei-
xe e circo a seu povo. Da mesma 
forma vai haver desenvolvimen-
to com oportunidades de empre-
go e ganho para todos nos mais 
diferentes segmentos produtivos 
do país. Em seu governo Jair 
Bolsonaro vai equacionar gastos, 
despesas e investimentos. Os 15 
milhões de brasileiros desempre-
gados vão trabalhar de norte a 
sul do Brasil. É a força produti-
va de volta aos braços do povo. 
Sem trabalho, sem luta não há 
conquistas nem vitória.

O anúncio dos cortes nas 
despesas no serviço público é o 
exemplo dado pelo próprio go-
vernante. Essa nova equipe de 
governo, ainda em formação, 
mostra saber distinguir joio e tri-
go e dar seus destinos a gastos e 
investimentos. O Brasil é conhe-
cido como o país do desperdício 
e da ostentação. Acabam-se os 
privilégios e as mordomias em 
todo ente do governo. A redução 
drasticamente do número de en-
tes públicos é uma atitude patrio-
ta e a escolha de uma assessoria 
capacitada tecnicamente sem 
atender as indicações políticas é 
a prova maior de que o Governo 
é sério e de bons propósitos.

Assim esperamos.

Visite o Novo Site:
www.gazetadenoticias.com

Livre:
Todas às páginas aberta ao público leitor.

Ótima visibilidade dos textos.
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Eleições 2018
um show de democracia

J. Hildeberto Jamacaru de 
Aquino é cratense, mas mora 
na cidade de Russas Ceará, 

escreve para seus blogs e 
para esta Gazeta de Notícias 

Uma vitória acachapante da DEMOCRACIA 
BRASILEIRA que calou a boca de muitos que 
pessimistas e que agiram sem ponderar as 
consequências de suas manifestações, por 
vezes radicais e extremistas até. As críticas 
improcedentes, não só locais como também da 
parte de alguns jornais de outros países, queriam 
ver o caos instalado. Deram-se mal! Agora, 
unidos, olhemos para frente visando melhores 
perspectivas para TODOS, indistintamente!
Doravante, que o nosso Presidente, que é de 
todos, assuma seus compromissos de campanha 
ou se lhe exigiremos o cumprimento criterioso 
no que tiver ao nosso alcance. Que nossas 
instituições como o Poder Judiciário, Ministério 
Público, Tribunais de Conta e demais instituições 
tenham seus poderes fiscalizatórios assegurados, 
nisto confiamos. Nossa Imprensa, que isenta 
e livre como pressupomos e imperioso que se 
faz, continue vigilante para que tenhamos um 
processo democrático e livre de CORRUPÇÃO 
- nosso mal maior e que já atacado, basta que 
vejamos os que estão presos cumprindo suas 
penas merecidas. Cada município deverá ter seus 
órgãos representativos dos munícipes ocupados 
em elencar suas prioridades nas áreas de Saúde, 
Educação, Segurança, em especial e que os 
administradores deem a preferência cabida na 
execução das proposições apresentadas.
Restará também a cada um de nós cidadãos 
brasileiros, onde quer que atuemos, fiscalizar 
e denunciar aqueles que transgredem já que 
essa atitude, imprescindível, redundará em 
benefícios para toda nossa Sociedade. É a nossa 
Pátria que tem que se superar e contando com 
o nosso abnegado apoio e até mesmo relativo 
sacrifício. Ou atuamos conjuntamente, em estrita 
consonância com as intenções superiores e 
constitucionais ou teremos nossos destinos 
desvirtuados à falta de nossa particular diligência 
visando o bem COLETIVO. Atentem para que foi 
relevante, convém destacar, o depuro feito no 
Senado e Câmaras. Que NOVAS mentes atentem 
para nosso povo com maior esmero e carinho!
Parabéns povo brasileiro, parabéns Brasil e que 
sejamos um exemplo para as demais nações 
que padecem de sofrimentos atrozes, no mundo 
inteiro, à falta de desvelos, maior parte dos que 
as administram.
Não existem derrotados, todos terão novas 
oportunidades, é a Democracia!
VIVA BRASIL! PARABÉNS AOS 
BRASILEIROS!!!

TELHAS FORTE CARIRI LTDA ME
CNPJ N° 28.123.205/0001-83

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – SEMADT A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE 
PRODUÇÃO DE TELHAS, TIJOLOS E LAJOTAS, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE CRATO, NA ROD. CE – 292,  N°990 – KM 0.7 – BAIRRO 
GISÉLIA PINHEIRO – ZONA URBANA, COM VALIDADE ATÉ 01 DE 
OUTUBRO DE 2019.
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SEMADT.

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio da 
Secretaria de Saúde (SESAU), 
reinaugurou a Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) do bairro 
São José (ESF 10 e ESF 81), 
a primeira que passou por re-
estruturação completa a ser 
entregue à população. O ato de 
entrega oficial aconteceu no fi-
nal da tarde desta quinta-feira, 
25. O Prefeito Arnon Bezerra, 
junto ao vice-prefeito Gio-
vanni Sampaio, participou da 
solenidade de reinauguração, 
que contou com a presença 
de secretários municipais, do 
vereador David Araújo, repre-
sentando o poder legislativo, 
servidores da SESAU e demais 
secretarias, profissionais que 
compõem as equipes de Saú-
de da Família desta Unidade, 
e da comunidade do bairro São 
José. Nesta UBS foram realiza-
das todas as readequações es-
truturais necessárias, como na 
parte hidráulica, elétrica e na 

acessibilidade. Foi feito o re-
telhamento e efetivadas todas 
as normas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde, como 
local reservado para resíduos 
sólidos. Entre as melhorias há 
ainda sala própria para nebuli-
zação, arborização no entorno, 
estacionamento e local ade-
quado para realização de ativi-
dades em grupo.

“A gente precisa dar instru-
mentos, condições, para que 
nossos profissionais desenvol-
vam o trabalho que nós dese-
jamos e que precisamos. En-
quanto estivermos à frente da 
Prefeitura, iremos primar por 
tudo com qualidade”, afirmou 
o Prefeito Arnon Bezerra.

A UBS do São José atende 
atualmente a 6.101 pessoas. 
De acordo com a enfermeira 
Patrícia Macedo, que trabalha 
no local há 07 anos, foram re-
solvidos problemas que exis-
tiam há muito tempo. Para ela, 
este processo foi fundamental 
para a melhoria da assistência 
prestada à população.

“Todo o intuito do nosso 
trabalho é proporcionar me-
lhores condições estruturais 
para os profissionais para que 
vocês também possam refletir 

esse conforto para a nossa po-
pulação”, disse a secretária de 
Saúde, Francimones Albuquer-
que, que agradeceu a todos os 
responsáveis e colaboradores 
deste projeto. A secretária ex-
plicou ainda que os recursos 
para realização dessa e das 
demais reestruturações em an-
damento só foram possíveis 
graças à articulação do prefeito 
municipal ao conseguir emen-
das parlamentares de custeio. 
Para a cabeleireira e moradora 
do bairro São José, Luciene 
Fernandes, a nova estrutura 
da UBS será muito boa para a 
população. “Ficou excelente a 

estrutura, as salas estão muito 
boas. A gente espera que agora 
fique melhor ainda. Tudo lim-
po, mais conforto para a gente, 
para as crianças”, disse ela.

“Não adianta o prefeito 
querer fazer o melhor se não 
tiver a colaboração dos servi-
dores e principalmente da po-
pulação. Estou feliz de poder 
estar oferecendo este equipa-
mento a profissionais de altís-
simo nível. Vamos cuidar do 
Juazeiro, a responsabilidade é 
de todos nós. Vamos trabalhar 
pelo Juazeiro, pensar grande 
pela nossa cidade”, concluiu o 
prefeito Arnon Bezerra.

Prefeitura de Juazeiro do Norte reinaugura 
Unidade Básica de Saúde do bairro São José

Assessoria de Comunicação
da Prefeitura Municipal de 

Juazeiro do Norte

<< INAUGURAÇÃO O Prefeito Arnon Bezerra, vice-prefeito Giovanni Sampaio, secre-
tários municipais, vereador David Araújo e a comunidade estiveram presentes à solenidade 
de reinauguração da UBS do bairro São José

O Prefeito Arnon Bezerra 
realizou a entrega nesta terça-
-feira, 23, de dois carros novos 
para o Programa Bolsa Família 
e móveis e eletrônicos para o 
Conselho Tutelar do Municí-
pio, vinculados à Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Trabalho (Sedest). A compra 
desses equipamentos faz parte 
do apoio que a administração 
municipal de Juazeiro do Norte 
tem dado aos serviços socioas-
sistenciais do município.

A aquisição dos carros para 
o Programa Bolsa Família foi 
realizada com recursos do Ín-
dice de Gestão Descentralizada 

(IGD) e o kit escritório conten-
do ar condicionado, computa-
dor, mesa, armário e cadeiras 
para o Conselho Tutelar 1, foi 
comprado pela Prefeitura Mu-
nicipal, com o intuito de me-
lhorar a condição de trabalho 
dos conselheiros.

O Prefeito Arnon Bezerra 
realizou a entrega dos equi-
pamentos e dos carros junto 
ao Chefe de Gabinete, Nildo 
Rodrigues, ao secretário de 
Desenvolvimento Social e 
Trabalho, Sandoval Barreto. 
“A saúde, o desenvolvimento 
social e a educação formam 
o tripé que conduz para uma 
sociedade justa e feliz. Busca-
mos isso, já alcançamos muito 
e com muito trabalho conse-
guiremos muito mais. Aqui é 
um singelo exemplo do quanto 

podemos fazer pela nossa cida-
de”, afirmou Arnon Bezerra.

Também estiveram presen-
tes no evento, o Procurador do 
Município, Micael François, 
a diretora de transferência de 
renda e CadÚnico, Francis-

ca das Chagas de Carvalho, 
a coordenadora do Conselho 
Tutelar 1, Marília Menezes, o 
diretor da proteção social bási-
ca, Júnior Sarmento, a diretora 
dos conselhos municipais, Na-
tália Ferraz.

Prefeito Arnon Bezerra entrega equipamentos para 
o programa Bolsa Família e Conselho Tutelar

Assessoria de Comunicação
da Prefeitura Municipal de 

Juazeiro do Norte

CDL Juazeiro do Norte doa 
mais de 108Kg de alimentos 
para Instituição do Cariri

Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas  (CDL) de Juazeiro do 
Norte fez a entrega de 108kg 
de alimentos não perecíveis 
para a Fundação Filhos Ama-
dos do Céu (FAC), representa-
da pelo Diego Gabriel.

Os alimentos são fruto do 
trabalho social desenvolvido 
pela CDL. A maioria dos cur-
sos realizados pela entidade 
para o varejo, troca a entrega 
da qualificação por alimentos. 
O resultado é ter um varejo 
mais produtivo e atento as ne-

cessidades do consumidor e 
ainda fazer o bem aos que mais 
precisam. 

Fundação Filhos 
Amados do Céu

A FAC é uma comunidade 
católica que além de exercer a 
atividade religiosa, tem como 
missão o cuidado da vida em 
todas as etapas e situações.

Entre os projetos desenvol-
vidos pela FAC estão: distri-
buição do sopão semanal com 
os moradores de rua- todas, a 
manutenção e assistência diá-
ria com dependentes químicos 
que estão em recuperação na 

Casa de Misericórdia, no sitio 
zabelê, na chapada do Araripe, 
a manutenção e conservação do 
Santuário Mãe do Belo Amor, 
em Crato, assistência à Casa de 

CDL de Juazeiro doa alimentos para instituição do Cariri

Missão, em Nova Olinda/CE 
e Ceilândia/DF e a assistência 
e conservação do Centro de 
Evangelização FAC, no con-
junto Padre Cícero, em Crato.

<< ENTREGA de mais de 100 kg de alimentos
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EM DESTAQUE

GRANDES  REPORTAGENS

A resposta certamente pas-
sa pelas próprias dificuldades 
enfrentadas pelo país, associa-
das a massivos investimentos 
em pesquisa e inovação. Fal-
ta água? Israel se tornou líder 
mundial nas tecnologias de 
dessalinização e hoje 60% da 
água potável do País vem do 
Mar Mediterrâneo, a partir de 
uma tecnologia disruptiva para 
isso e exportada para mais de 
40 países, entre eles os Estados 
Unidos. É preciso se defender 
de ataques hostis vindos de 
todas as redondezas do Orien-
te Médio? O estado judeu tem 
como prioridade os investi-
mentos no setor de defesa (é 
o país que mais aplica na área 
como proporção do PIB, 4,7%) 
e desenvolveu significativas 
tecnologias militares, mui-
tas das quais acabaram sendo 
adaptadas para finalidades ci-
vis, o que o torna líder em se-
gurança cibernética, veículos 
autônomos, agricultura e saúde 
digitais.

Agricultura irrigada
em pleno deserto

Em Israel, todos os jovens 
aos 18 anos devem servir nas 
Forças Armadas. Os homens 
passam ao menos três anos à 
disposição do Exército, Mari-
nha e Aeronáutica, as mulheres 
pelo menos dois. As mentes 
mais brilhantes são pinçadas 
para as áreas estratégicas A 

principal delas é a Unidade 
8200, que cuida da inteligência 
e cibersegurança. Ali, os jovens 
recebem treinamento de elite 
e adquirem experiência na uti-
lização e no desenvolvimento 
de tecnologias. É o que leva 
muitos especialistas em desen-
volvimento de C&T considerar 
a Unidade 8200 como a maior 
máquina de criar startups do 
mundo. A estimativa é de que 
mais de mil empresas tenham 
sido criadas só por ex-integran-
tes dessa unidade. A lista inclui 
nomes de atuação global como 
Waze, Wix, Check Point (in-
ventora do firewall) e a Mirabi-
lis (criadora o ICQ).

O rigor do serviço militar 
associado a ensino superior ex-
tensivo e de qualidade (Israel 
é o 2º país com maior percen-
tual de adultos com formação 
universitária) acabam gerando 
uma avalanche de recursos hu-
manos altamente qualificado 
ao mercado de trabalho, o que 
atrai a atenção de gigantes da 
tecnologia mundial como HP, 
Intel, IBM, Cisco, Huawei e 
Microsoft. Cerca de 300 multi-
nacionais mantêm no país cen-
tros de P&D, o que as torna res-
ponsáveis por mais da metade 
dos investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento em Israel. 
Em nenhum outro país do mun-
do empresas estrangeiras inves-
tem tanto em P&D em relação 
ao tamanho da economia.

Outro segredo israelense é 
a boa cooperação entre institui-
ções de pesquisa públicas e em-
presas. O país é apontado como 
o terceiro no mundo neste que-
sito de acordo com os dados do 
Global Innovation Index 2018. 
Os escritórios de transferência 
de tecnologia (TTOs na sigla 
em inglês) são referência mun-

dial no assunto e provêm uma 
importante ponte para conectar 
projetos early-stage de pesqui-
sadores com investidores e com 
possíveis parceiros do setor 
empresarial. Os TTOs israelen-
ses são considerados mais ágeis 
nesta tarefa do que suas contra-
partes no mundo. E o motivo 
para isso é que, enquanto na 
maior parte dos países os TTOs 
são públicos e geridos por pro-
fessores universitários, em Is-
rael, eles são privados, geridos 
principalmente por profissio-
nais do mercado financeiro — e 
possuem fins lucrativos.

O modelo israelense cole-
ciona políticas públicas bem-
-sucedidas. É o caso do Yoz-
ma Program, estabelecido em 
1993, e que é considerado um 
dos principais responsáveis 
pelo desenvolvimento do seg-
mento de venture capital no 
país. Como resultado direto do 
programa, o mercado de VC is-
raelense passou de um volume 
de US$ 58 milhões em 1991 
para US$ 3,3 bilhões em 2000. 
Além disso, o país possui pro-
gramas que visam desenvolver 
novas empresas, a exemplo 
do Technological Incubators, 
Early Stage Funds, Innovation 
Labs (TNUFA). Estas ações, 
organizadas de maneira perene 
e contínua e sem cortes orça-
mentários, garantem os incenti-
vos necessários para a elevação 
dos investimentos privados.

Investimento continuo 
e consistente do gover-

no em P&D
A excepcional performance 

de Israel em inovação transfor-
ma o país em uma das maiores 
apostas não apenas para o pre-
sente, mas especialmente para 

o futuro. Há 50 anos, tentou-se 
desenvolver ali, sem sucesso, 
uma indústria automobilística 
própria. O resultado ruim se de-
veu principalmente à exigência 
de grande escala para se obter 
ser competitividade. Nos dias 
de hoje, entretanto, a tecnolo-
gia tem revirado a indústria de 
veículos em escala planetária. 
Já é factível um cenário em 
que 85% do valor agregado de 
um automóvel virá de softwa-
res e sensores embarcados. E 
Israel é um dos líderes nessas 
áreas. A israelense Mobileye, 
uma das empresas mais inova-
doras no segmento de direção 
autônoma, foi recentemente 
comprada pela Intel por mais 
de US$ 15 bilhões, e o Waze, 
tornou-se parte do Google pelo 
valor de US$ 1,15 bilhão. Ao 
todo, há mais de 500 empresas 
no país focadas em mobilida-
de inteligente. O objetivo do 
governo é, agora, transformar 
o país em um dos principais 
players no setor automotivo 
mundial, mesmo não produzin-
do um carro sequer.

Mesmo tendo um pequeno 
território, predominantemen-
te desértico, Israel deverá ser 
um dos principais players no 
agronegócio, uma vez que tem 
desenvolvido tecnologias digi-
tais essenciais para aumentar a 
produtividade agrícola e pecu-
ária. A promessa é que tais des-
cobertas revolucionem a forma 
de se produz no campo. Dessa 
forma, assim como o america-
no Uber tem receitas com mi-
lhões de corridas ocorridas em 
cidades tão distantes e diversas 
entre si, como como Mumbai, 
na Índia, e Cidade do Cabo, na 
África do Sul, as empresas em 
Israel terão boa parte de sua 
receita proveniente de partici-

Com apenas 8,5 mi-
lhões de habitantes, Isra-
el é considerado o país 
mais inovador do mundo. 
A nação apresenta mais 
empresas listadas na 
NASDAQ do que qualquer 
outro país, excetuando-se 
Estados Unidos e China, 
possui o maior nível de 
investimento em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) 
em relação ao PIB e o 
maior número de cientis-
tas, engenheiros, patentes 
médicas e profissionais 
em tecnologia em termos 
per capita. Além disso, Is-
rael possui o maior núme-

ro de startups per ca-
pita, e o maior mercado 
mundial de venture capital 
(VC) em relação ao PIB, 
superando até os Estados 
Unidos. Tal performan-
ce, avassaladora, suscita 
imediatamente a pergun-
ta: o que torna Israel, com 
um território de tamanho 
equivalente ao do estado 
de Sergipe, de vegeta-
ção predominantemente 
desértica, sem fontes de 
água suficientes para a 
sua população e envolvi-
do em contínuos conflitos 
territoriais com vizinhos, 
tão inovador?

Em Israel chove 
muito menos que 
no Polígono da 
Seca, mas tem 
agricultura em seu 
deserto com alta 
produtividade

Os segredos do país mais
inovador do mundo

Como Israel se tornou líder em 
desenvolvimento científico e 

tecnológico com uma eficiente 
política de estímulo ao setor agrícola.

Por Newton Hamatsu, de Tel Aviv.

<< GOTEJAMENTO com baixíssimo consumo de água e  resultados surpreendente. É o milagres da tecnologia praticada nas 
terras israelitas

<< IRRIGAÇÃO em todos os moldes é usada nas terras desérticas de Israel. Tecnologia leva alta produtividade por hectares das 
mais diferentes culturas, inclusive frutas exóticas

No Deserto a adubação da terra deixa a agricultura verdejante e altamente produtiva



<< GOTEJAMENTO com baixíssimo consumo de água e  resultados surpreendente. É o milagres da tecnologia praticada nas 
terras israelitas

pações e dos lucros na produ-
ção de países completamente 
distintos. Esta é uma realidade 
que já vem ocorrendo.

O país também desponta 
como vanguardista na revolu-
ção da área da saúde. E a re-
ceita é a mesma: ampla espe-
cialização no tripé que guia a 
revolução tecnológica mundo 
afora, incluindo o Brasil, for-
mada por big data, inteligência 
artificial e conectividade. Isra-

el já é líder no desenho e co-
dificação de prontuários digi-
tais, que permite aos médicos 
localizarem e armazenarem 
informações instantaneamen-
te sobre os pacientes e que 
em breve poderá prever com 
grande acurácia as tendências 
de patologia de cada indiví-
duo. Hoje 98% da população 
de Israel já tem um prontu-
ário assim. São justamente 
aplicações como essa que nos 

mostra como o investimento 
em tecnologia e inovação é a 
chave para o desenvolvimento 
de qualquer sociedade e para 
a superação das adversidades. 
Seria muito útil aos governan-
tes brasileiros prestar a aten-
ção — e copiar o máximo pos-
sível — esta receita.

# - Newton Hamatsu é 
assessor da presidência 

da Finep e esteve em Isra-
el como representante da 
empresa no 9th Americas 
Competitiveness Exchan-
ge on Innovation and En-
trepreneurship, organizado 
pela OEA, em junho.

<< IRRIGAÇÃO em todos os moldes é usada nas terras desérticas de Israel. Tecnologia leva alta produtividade por hectares das 
mais diferentes culturas, inclusive frutas exóticas

No Deserto a adubação da terra deixa a agricultura verdejante e altamente produtiva

<<GOTEJAMENTO pingo a pingo a terra vai ficando encharcada assegurando o melhor crescimento e boa produtividade 
aos mais diferentes cereais

Copidescado por Luiz José 
dos Santos
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No município de Mauriti, 
mais especificamente na pra-
ça Professora Maria da Gloria 
Dantas de Caldas, no bairro Bela 
Vista. A novidade era um espaço 
equipado com gangorra, escorre-
gador, balanço e tudo o que era 
necessário para garantir a anima-
ção da criançada. O Governo do 
Ceará, por meio da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento So-
cial e o Gabinete da Primeira-da-
ma inauguraram oficialmente a 
brinquedopraça do município. A 
primeira-dama do Estado, Onélia 
Santana, acompanhada do prefei-
to Mano Morais e de autoridades 
municipais e da Região do Cariri 
inauguraram o equipamento.

O equipamento integra o pilar 
Tempo de Brincar, do Programa 
Mais Infância Ceará, idealiza-
do pela primeira-dama, Onélia 
Santana. Tem área de aproxima-
damente 250m², compostas por 
piso anti-impacto e oito brinque-
dos. O investimento é de cerca 
de R$ 180 mil. A ação foca nos 
benefícios dos jogos infantis para 
o desenvolvimento físico, cogni-

tivo e emocional das crianças e 
reforça o convívio familiar e 
comunitário dos pequenos. A 
contrapartida do município é a 
manutenção da praça em bom 
estado de uso e conservação.

“Como psicopedagoga 
eu entendo a importância do 

brincar para as crianças. Elas 
desenvolvem o seu caráter, 
sua personalidade e o gover-
nador Camilo Santana enten-
de esta necessidade por isso 
decidiu criar o Programa Mais 
Infância Ceará e ele não mede 
esforços para manter esses in-

vestimentos. Com esta, são 53 
brinquedopraças inauguradas 
no Ceará”, afirmou a primei-
ra-dama.

O prefeito de Mauriti, Mano 
Morais, agradeceu a construção 
do equipamento e os benefícios 
que o Governo do Ceará levou 

Cidade de Mauriti ganha nova brinquedopraça
Assessoria de Comunicação 

Casa Civil Governo do 
Estado do Ceará

<< INAUGURAÇÃO O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e o 
Gabinete da Primeira-dama inauguraram oficialmente a brinquedopraça do município. 

A URCA Universidade Re-
gional do Cariri vem perdendo 
o controle na disciplina de seus 
alunos e funcionários. Virou 
um campo de lutas ideológicas 
com suas consequências dano-
sas a instituição que vão desde 
pichações em pontos estratégi-
cos, delas com termos baixos, 
grosseiros e pornográficos. Os 
dias que antecederam as elei-
ções do segundo turno foram 
de exaltações, arrebatamento 
e descontrole. Gritarias, pala-
vras de ordem, raiva e desequi-
líbrios emocionais. Movimen-
tos desnorteados com muita 
fúria com noção de quem des-
conhece o que seja regime de-
mocrático, a tal democracia tão 
cobrada pelos partidos ditos de 
esquerdas. Foi um deus-nos-
-acuda, um frenesi, uma exal-
tação violenta, andando como 
loucos enjaulados.

Ficou como saldo a destrui-
ção do patrimônio pública e o 
declínio moral da Universida-

de. O reitor José Patrício Perei-
ra de Melo ficou atoleimado, 
sem saber o que fazer diante 
das anomalias e desequilíbrio 
mental dos universitários. O 
reitor Patrício Melo vem mos-
trando não ter cacife, capacida-
de e potencial para reger com 
veemência uma instituição que 
acomoda em seus mais dife-
rentes cursos cerca de dez mil 
alunos.

Nessa série de fotografias 
é possível ter uma noção das 
mentes desvairadas desses uni-
versitários docentes e discentes 
(com exceção) da URCA Uni-
versidade Regional do Cariri.

No dia-a-dia os universitá-
rios impõem seus maus hábitos 
e costumes a partir dos trajes 
com que frequentam as aulas: 
shortes e blusas curtas sensu-
ais e provocantes enquanto os 
homens vêm de bermuda, ca-
misetas com propaganda e san-
dálias com os calcanhares cor-
roídos, não dando assim para 
imaginar um desses universi-
tários trocando seus trajes por 
uma toga de juiz, um jaleco de 
médico ou mesmo com um giz 
nas mãos como um professor.

Inconformados com as pesquisas eleitorais universitários da URCA fazem 
baderna, danificam patrimônio público com pichações pornográficas e baixarias

Visite o Novo Site:
www.gazetadenoticias.com

Um jornal nos mesmos moldes da
Folha de S.Paulo e o
The New York Time

para o município. “É um dia 
de festa e de agradecimento. 
De agradecer esta nova brin-
quedopraça, a Praça Mais In-
fância que está em obras e de 
tantos outros investimentos que 
só confirmam o compromisso 
do governador Camilo Santa-
na com o nosso município. Só 
posso pedir a vocês para cuidar 
deste equipamento”.

A agricultora Maria Rafaela 
levou os três filhos para a inau-
guração da brinquedopraça. “A 
gente fica tranquila, sabendo 
onde os nossos filhos estão, di-
versão segura garantida perto 
da nossa casa e agora é só apro-
veitar”, comemorou.

Acompanhada dos netos, a 
comerciante Ana Coelho tam-
bém foi conferir a novidade. 
“É um espaço importante para 
Mauriti que não exista no nosso 
tempo. Agora é só abrir a porta 
de casa e trazer as crianças para 
brincar e se divertir, estou mui-
to feliz e certamente os meus 
netos vão saber aproveitar bas-
tante”, comemorou.

A brinquedopraça de Mau-
riti é 53ª inaugurada pelo Go-
verno do Ceará nos municípios 
cearenses. Nesta sexta-feira 
(26), serão inauguradas as brin-
quedobraças dos municípios 

de Assaré e Farias Brito. Esta 
semana também foram inaugu-
rados equipamentos deste em 
Fortaleza e Moraújo.

Investimentos
em Mauriti

Está em andamento em 
Mauriti uma Praça do Progra-
ma Mais Infância Ceará.

Na área de Educação, a ci-
dade vai receber um CEI Cen-
tro de Educação Infantil,  na 
localidade de Buritizinho, que 
ainda será licitado. Os recursos 
são provenientes do Estado, de 
empréstimo com o BNDES e 
contrapartida do município. A 
construção de CEIs faz parte 
do pilar Tempo de Aprender do 
Programa Mais Infância Ceará.

O município vai contar ain-
da com uma Escola Estadual de 
Ensino Médio, na zona rural, no 
distrito de Buritizinho. É uma 
parceria dos governos estadual 
e federal. O investimento total é 
de mais de R$ 3,7 milhões.

Compareceram ao evento a 
secretária executiva da STDS, 
Luciene Rolim, o deputado 
estadual eleito Guilherme Lan-
dim, além de vereadores, secre-
tários municipais e lideranças 
políticas do município e da Re-
gião.

Da Reportagem local
Fotos das Redes Sociais

 sem identificação
autor/desconhecido 
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A Bella da Semana
Poliana Ampessan

Cantinho da Poesia
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)
Acredite nos afetos, tem tendência a pôr sentimentos em causa. Pode 
optar por acumulação de empregos.

Touro (21/04 - 20/05)
Tente passar momentos diferentes, quebre rotinas. As suas capacidades 
estarão acentuadas e tudo resultará sem problemas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Tende a refugiar-se e a evitar contactos habituais. Não é um bom momento
para se entregar a grandes tarefas, modere atividades.
. 
Câncer (21/06 - 22/07)
Acontecimentos invulgares podem apanhá-lo de surpresa. Faça contas 
à vida e gaste apenas o que pode.

Leão (23/07 - 22/08)
Uma relação vai manter-se ainda que com desgaste. Adapte-se às 
situações atuais, remar contra a maré é prejudicial. 

Virgem (23/08- 22/09)
Acontecimentos familiares vão perturbar os seus dias. Amigos ou colegas 
terão comportamentos desleais.

Libra (23/09 - 22/10)
Faça um esforço para estruturar melhor uma relação, tome iniciativas. Siga 
sinais de mudança, seja mais ousado do que nunca.

Escorpião (23/10 - 21/11)
Hoje poderá ser confrontado com atitudes que visam testar a sua 
paciência. Não conseguirá resolver tudo da melhor forma.

Sagitário (22/11 - 21/12)
Evite despiques conflitos, no momento certo deve parar uma discussão. 
Não parta para as situações se já se sente derrotado.

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Desenvolva um relacionamento sem receios ou travões. Tudo deve fazer 
sentido embora deva ser inovador.

Aquário (21/01 - 19/02)
Setor amoroso protegido o que lhe trará bons momentos. Hoje tome 
cuidados, está sujeito a algumas deslealdades.

Peixes (20/02 - 20/03)
Superará dúvidas, momento favorável a evoluções afetivas. Conjuntura 
de bons resultados, uma atividade é iniciada com êxito.

Português para não errar mais

Poliana Ampessan Ela vive em um mundo 
a parte: o mundo de Poliana! Para ela, tudo é cor-de-rosa e 
apaixonante. A nova Bella da Semana é muito sonhadora! A gaúcha 
acredita que dias melhores virão e luta para ser justa com tudo e 
todos. Se tivesse poderes especiais, ela gostaria de “banir o consumo 
de drogas no mundo.” Aos 26 anos, a loira diz que jamais ficaria 
longe da família e, para ela, sexo “é a outra metade do amor.” Não 
é lindo? Mais lindo ainda é o ensaio desta beldade! 
Data e local de nascimento: 30 de julho de 1985, em Erechim (RS).
Cidade onde mora: Erechim (RS).

Eu já fui botão de rosa
Sonhando em desabrochar.
Os beija-flores rondavam
Na ânsia de me beijar.
No jardim da juventude
Vivemos a plenitude
O esplêndido vicejar.

Porém o tempo não pára.
Fez-me rosa esmaecida.
Já não sou botão de rosa,
Sou só pétala caída,
Mas vou adubando o chão,
E vivendo com emoção
A cada ciclo da vida.

Que venha então o outono,
Pois dele não vou fugir.
Minhas folhas desgastadas
No chão deixarei cair.
Renovarei minha vida,
Com certeza reflorida,
E apostando no porvir.

Comprei uma rede branca
Para embalar nosso amor
E nela eu fiz um bordado
Salpicadinho de flor
Mandei quarar e lavar
Só pra nós dois chamegar
Era um sonho promissor.

Um armador solitário
Cansou-se de tanta espera 
No alpendre brotou flores
Anunciando a primavera
Nem cheguei armar a rede
Em seco engoli a sede
Sepultei nova quimera.

Dobrei a rede bonita
Dentro da mala guardei
Perante o sonho abortado
Confesso não fraquejei
Coração aventureiro
Tem sempre outro roteiro
Nisso eu jamais me 
enganei.

Reflorida

O armador solitário

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

Professora sem vergonha
Todas as crianças haviam saído na fotografia e a professora estava 
tentando persuadi-los a comprar uma cópia da foto do grupo.
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e todos 
digam ali está Catarina, é advogada, ou também Este é o Miguel. 
Agora é médico.
Ouviu-se uma vozinha vinda do fundo da sala:
- E ali está a professora. Já morreu.

Português caçador
O Joaquim estava caçando perto de um morro no Rio de Janeiro.
Logo, ele avista um sujeito voando de asa-delta. Ele aponta a 
espingarda e manda dois tiros.
Fica observando um pouco e diz para o companheiro de caçada: 
- Oh Manoel, não sei se matei o pássaro, mas que ele largou o homem, 
largou!

Vida depois do casamento
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava uma 
cerveja sentado no sofá. 
De repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia! 

HUMOR

O protesto da galinha
Um dia uma galinha
Com pena do fiofó
Pediu suplicou a Deus
Que dela tivesse dó
Em tom de lamentação
Fez sua reclamação
Com seu cocorococó:

Senhor Jesus me socorra
Pois estou numa pior
Meu fiofó é pequeno
Não podia ser menor
Quero ver se lhe comovo
Diminua o meu ovo
Ou me dê um cu maior.

Você pode ver mais Dalinha Catunda nos sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com/

http://cordeldesaia.blogspot.com/
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Aline Maria
->Embora nin-

guém possa voltar 
atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um 
pode começar agora e 
fazer um novo fim..
->Não perca a 

esperança. Momen-
tos difíceis só existem 
para aprendermos a 
valorizar os fáceis.

A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por meio da 

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, desenvolveu o 

"Meu Lixo": aplicativo gratuito que informa, em tempo real, sobre 

a chegada dos caminhões de coleta domiciliar. 

Com ele, a população poderá acompanhar via smartphone, os 

dias e horários nos quais a equipe de coleta passará em cada 

bairro. O "Meu Lixo" também conta com informações importantes 

sobre limpeza pública, contato para atendimento e localização 

dos caminhões compactadores no mapa da cidade. 

Esta ferramenta chegou para auxiliar cada morador no depósito 

correto dos resíduos domésticos, ajudando a manter nossa 

cidade cada vez mais limpa. 

LIXO NA RUA?
SÓ DO JEITO CERTO,
COM HORA E LUGAR.

DODO

A PREFEITURA LANÇOU UM 
APLICATIVO QUE INFORMA O
CALENDÁRIO DA COLETA DE LIXO.

• APP GRATUITO.
• DISPONÍVEL PARA ANDROID. EM BREVE PARA IOS.

O Hospital São Camilo, 
principal unidade de atendi-
mento do SUS no município 
do Crato vem há quinze anos 
realizando investimentos na 
sua estrutura física e equipa-
mentos que tem melhorado  
atenção á população ofere-
cendo conforto e atendimento 
humanizado. Neste ultimo dia 
26 foi  inaugurado mais  doze  
leitos de UTIs adulto, sendo 
dois para isolamento de trata-
mento  de alta complexidade. 
O diretor do hospital, Marcelo 
Vasconcelos, destacou  todo 
o investimento nas UTIs que 
foram custeadas com recursos 
próprios do hospital,  acres-
centou que com certeza vai 
salvar muitas vidas. Agra-
deceu a toda equipe que se 
empenha diuturnamente em 
oferecer o melhor atendimen-
to para toda população do Ca-
riri, em especial à equipe de 
infraestrutura e falou da sua 
satisfação em está contribuin-
do há mais de doze anos bus-
cando com sua equipe, me-
lhorias para essa instituição 
tão importante. Participaram 
da solenidade de inaugura-
ção  os prefeitos das cidades 
de Crato José Ailton Brasil, 

do vice prefeito Giovani Sam-
paio de Juazeiro do Norte, de-
pois chegou o prefeito Arnon 
Bezerra, representantes da 
Diocese do Crato padre José 
Vicente, Secretário de Saúde 
André Barreto, representantes 
do legislativo cratense e da 
20º Coordenadoria Regional 
de Saúde (CRES).

Em sua fala, o prefeito Zé 
Ailton Brasil ressaltou que ti-
nha honra em trabalhar como 
parceiro do Hospital São Ca-
milo. “Quem ganha é toda a 
região. Hoje, recebemos esse 

grande presente do Hospital 
São Camilo e estamos felizes 
em contribuir para a saúde da 
cidade e da região”, comen-
tou.

Na ocasião, André Barreto 
disse que era um dia de festa 
para a região e comentou que 
“quem teve a oportunidade de 
acompanhar, nos últimos 15 
anos, as mudanças do Hospital 
São Francisco hoje São Cami-
lo, tem visto o quanto melho-
rou o atendimento. O hospital 
rejuvenesceu e vai continuar 
se modernizando para o bem 

da nossa população”.
Após a cerimônia, todos os 

convidados tiverem a oportu-
nidade de conferir indo às no-
vas instalações da UTI adulto.

 O Hospital São Francisco 
de Assis pertencente a Socie-
dade Beneficente São Francis-
co de Assis, foi cedido em for-
ma de comodato à Sociedade 
Beneficente São Camilo que 
vem desenvolvendo um im-
portante trabalho de recupe-
ração com melhorias física e 
na administração do principal 
hospital do Crato.

Hospital São Camilo inaugura leitos de UTI 
Informações da Assessoria 

de comunicação da 
Prefeitura do Crato e da 

Redação

<< NOVOS LEITOS de UTI do Hospital São Camilo vêm ampliar o atendimento ao público

Associação dos Moradores
do Mirandão promove festa 
para às crianças do bairro

A Associação dos 
Moradores do Bairro 
Mirandão/Conviver 
promoveu um dia es-
pecial para as crian-
ças dos bairros com 
recreação com brin-
quedos, distribuição 
de brindes, lanches e 
muita animação com 
os cover do Patati-
-Patata A grande mo-
vimentação se deveu 
a presença dos dire-
tores que puxaram as 
brincadeiras. O Lions 
Club Crato Siqueira Campos 
esteve como parceiro nas festi-
vidades.

O presidente da  AMMICC 

Samueç Siebra agradeceu a pre-
sença do Lions e dos pais das 
crianças. O evento aconteceu no 
Salão Paroquial da Igreja.


