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Governo vai adequar o Bolsa família

O Novo Governo anuncia que vai adequar o programa Bolsa Família, fazendo uma varredura, passando 
um pente-fino e deixar somente para atender às necessidades dos benefeciários e vai resgatar o setor pri-
mário, a agricultura, trazendo para o nordeste tecnologia de Israel onde é obtido produtos de qualidade 
e alta produtividade em terras desérticas e com pouca água., para que todos voltem ao trabalho.

<< CORRIDA aos bancos para saber in-
formações sobre as mudanças no pro-
grama Bolsa Família no Novo Governo

XIV Feirão Cultural encerra festividades dos 100 
anos da AECC e da Escola Técnica de Comércio

O ano de 2018 foi de júbi-
lo para o município de Crato e 
toda região do Cariri quando 
foi comemorado o Centenário 
da Associação dos Empregados 
no Comércio do Crato e da Es-
cola Técnica de Comércio insti-
tuições modelar no ensino e na 
formação profissional de muitas 
gerações. A Escola Técnica de 

Comércio do Crato tem uma le-
gião de ex-estudantes práticos 
na atividade comercial ou que 
prosseguiram no ensino supe-
rior nos mais diferentes cursos.

São instituições sérias e 
com suas belíssimas estórias 
conquistando, conceito e probi-
dade em seus 100 anos de exis-
tência. Leia mais na Pág. 08 MAQUETE DO BELÍSSIMO PRÉDIO

CDL do Crato promove
confraternização anual e outorga
Premio Ernane Silva 

Postes de iluminação pública vão 
gerar energia e recarregar veícu-
los elétrico em Juazeiro do Norte

TG 10.004 formou turma de
atiradores 2018 que teve como
padrinho Luciano Pierre

Faculdade Estácio e Prefeitura 
de Juazeiro promovem 278
atendimento na área de saúde
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EDITORIAL

Acauã cantou 
perto de mim

O defeito de pensar

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

Fim dos corruptos e 
corruptores

Será o fim do Bolsa família?

Luiz José dos Santos
é jornalista há 56 anos

e  editor desta
Gazeta de Notícias

Dos meus maiores defeitos – e 
são tantos! - é a tendência, que te-
nho de pensar. De não acreditar em 
tudo que ouço e vejo, sem primeiro 
refletir e descobrir o porquê.

É defeito nefasto, que acarreta 
largos dissabores; porque, para se 
viver em paz conosco e com os ou-
tros, o melhor é não pensar.

Tinha colega de trabalho, e ami-
ga, mais velha, que a cada passo 
asseverava: “Os chefes não que-
rem cabeças, mas sim pescoços”. 
E acrescentava com sorridinho de 
mofa: “Para pensar lá estão eles; o 
que querem é braços de trabalho”.

Com as promoções de mérito, 
concedidas, agora, pelas chefias, 
pensar e questionar, desagrada, cer-
tamente; e corre perigo de ser prete-
rido, quem assim agir.

Dizem que El-Rei D. Manuel de 
Portugal, tendo que escrever missi-
va ao Papa, solicitou a D. Luís da 
Silveira (Conde de Sortilha) que 
também escrevesse outra minuta, 
para, depois, escolherem a melhor, 
para enviarem ao Papa.

Sucedeu que El-Rei, ao con-
frontá-las, achou que a do Conde 
era melhor, recusando mostrar a 
sua.

D. Luís da Silveira, logo avisou 
os filhos: que buscassem outros 
meios, para suas vidas, porque o 
Rei percebera que ele era mais inte-
ligente que Sua Majestade. (Conta-
do por Francisco Rodrigues Lobo, 
in “ Corte na Aldeia”).

Método, bem antigo, para que o 
povo não pense (ou julgue que pen-
se, mas não pense,) é entretê-lo. Os 

romanos, criaram o circo. Os Pode-
rosos da atualidade: o Futebol.

Quando era menino e moço, di-
zia-se que Salazar alienava o povo, 
com “Fátima, Futebol e Fado” – era 
o Homem dos três “Fs”.

Agora, com é?!
Apesar da maioria dos políticos, 

declarem-se agnósticos, visitam Fá-
tima e convidam os Bispos para os 
acompanhar nas inaugurações.

De Futebol, nem é bom falar. 
Outrora quem queria ver Eusébio 
jogar, ia à cafetaria ou a casa de 
amigos. Agora há ecrãs panorâmi-
cos, em quase todas as cidades; e a 
mass-media só fala de Futebol…

O Fado – que é sentimental e 
fala á alma, –“transformou-se” em 
Festivais de música ensurdecedora, 
que arrasta adolescentes para ído-
los…e sexo.

O sexo, o erotismo – não sen-
do novidades, – completam agora 
(como nunca) a narcotização da 
sociedade, tornando-a apática e 
imbecil…Completa a degradação: 
as novelas televisivas, feitas para 
combater “preconceitos” e implan-
tar a Nova Moral.

Na sociedade acéfala, o popu-
lismo pulula. Antigamente, quem 
não estava com o Poder era: talassa; 
depois, foi comunista; com ocorrer 
do tempo, foi chamado de fascista; 
agora é populista.

Talvez eu seja exagerado. Tal-
vez…Talvez haja leitores que detes-
tem o que escrevi. Peço desculpa. 
Como disse: Tenho o mau costume 
de pensar. E pensar alto, é grave de-
feito, mesmo em democracia…

Geralmente 
ela canta lon-
ge, lá pelo pé 
da serra. Seu 
canto lúgubre 
e insistente 
mexe com a 
alma da gente. 
Eu diria que, 

cantando, mais parece uma pes-
soa se lastimando.. Desde crian-
ça a escuto, nunca porém a vi de 
perto. Seu grito traduz uma mis-
tura de melancolia e dor, e quan-
do ecoa no sovaco das matas, 
enche-nos de preocupação. Para 
uns, é prenúncio de bom inverno, 
já para outros, preságio de seca 
inclemente.

Hoje ela veio cantar na inga-
zeira mais perto da minha casa, 
fazendo eco em todo o Vale do 
Caiana. Apesar do pavor que em 
alguns desperta, confesso que 
adorei o espetáculo. Penso até 
que se trata de um casal cantan-
do em dupla e com a intenção de 
saudar o crepúsculo. Continua-
ram cantando até mesmo dentro 
da noite.

Esconde-se na mata e dificil-
mente é vista, fato que lhe justifica 
a fama de ave misteriosa e agou-
renta. Os caçadores a descrevem 
como imponente e graciosa. Ou-
vindo o seu canto, me sobra a im-
pressão de que é realmente sel-
vagem e bela. Nos últimos dias a 
tenho ouvido com mais frequência 
e cada vez mais próximo.

É a Acauã, aquela da canção 
de Humberto Teixeira/Zé Dantas, 
cuja presença nas quebradas das 
serras, tanto enriquecem a nossa 
fauna e tanto embelezam a nossa 
já belíssima natureza.

Ela faz coro com a peitica, o 
bacurau, a coruja e o três potes, 
cujos cantares são singulares e 
carregam em si uma força estra-
nha, capaz de adivinhar fartura 
ou miséria, dependendo do astral 
sertanejo.

Não sei se, de fato, a acauã 
tem os pendores que lhe atribui a 
crença popular, mas a verdade é 
que gosto muito de ouvi-la. É uma 
das vozes bonitas do sertão e um 
pedaço sentimental de nós mes-
mos.

“É bom colocar a barba 
de molho, a do vizinho já co-
meçou a arder” Já se disse 
isso, e sempre reafirmando 
que é um dos melhores con-
selhos ou advertência que al-
guém pode dar a outro.

O Tsunami político vem 
assolando o país, de cima 
para baixo, como uma pirâ-
mide que vai sendo desmo-
ronada a partir de seu pico, o 
ponto mais alto. Numa queda 
dessa é evidente que não vai 
fica pedra sobre pedra, e nos 
escombros vem às ruínas da 
dignidade, moral, honra e por 
fim a vergonha da família. É 
bem mais que séria essa ad-
vertência. Não é aconselhá-
vel confiar em nada, em nin-
guém. A Justiça brasileira, 
mesmo falha em alguns de 
seus níveis, vem como um 
rolo compressor, oprimindo 
indistintamente os notáveis 
figurões da política nacional. 
Outra citação que precisa ser 
lembrada: “quanto mais alto 
estiver maior é o tombo.” É 
inacreditável que uma per-
sonalidade como Zé Dirceu 
ou José Dirceu de Oliveira e 
Silva, mineiro de Passa Qua-
tro, com 72 anos, advogado e 
Manda-Chuva nas hostes do 
governo do Partido dos Tra-
balhadores e no Palácio do 
Planalto, esteja preso, tranca-
fiado e com toda sua vida de 
guerrilheiro aos altos escalões 
do governo transformada em 
ruínas. Um cidadão desse não 
tem mais dignidade nem hon-
radez, muito menos o respeito 

de seus pares e ver a vergonha de 
sua família.  Zé Dirceu é só um 
exemplo. Existem dezenas de 
outros políticos, citados diaria-
mente na grande imprensa, que 
se viram donos do poder e hoje 
estão pisando na lama endurecida 
do fundo do poço. Da para ima-
ginar presidente, governadores, 
senadores, deputados e seus par-
ceiros condenados a incontáveis 
anos de cadeia? Esse poderá ser o 
destino de muitos outros políticos 
que não souberam ou não sabem 
as regras do jogo de uma adminis-
tração pública.

O cerco está se fechando, os 
órgãos reguladores estão cada 
dia mais preparados para detectar 
erros e falhas na informatização 
das instituições públicas. Passou 
o tempo onde um prefeito andava 
com um talão de cheque no bolso 
e pagava os credores da Prefeitura 
para um posterior acerto de conta. 
As modernas tecnologias da in-
formática fazem cruzamentos, os 
Portais da transparência mostram 
o rastreamento dos recursos. De 
onde veio o dinheiro, Quem pa-
gou? Quando e quanto pagou? E 
quem recebeu. Nada fica na obs-
curidade. 

O ano vindouro, 2019, segun-
do anuncia o novo presidente, será 
de abertura de muitas “caixas pre-
tas.” Um ano de “caça as bruxas,” 
onde muitas cabeças rolarão. Quer 
o novo presidente e sua equipe 
execrar da vida pública corruptos 
e corruptores. Eliminar do dicio-
nário nacional a palavra e as ações 
que denominem corrupção.

São jogadas as últimas fichas, 
as fichas da esperanças.

Não será literalmente o fim do 
programa Bolsa Família, mas sua 
adequação para atender aos compro-
vadamente carentes, e só por algum 
tempo, tipo o seguro desemprego. É 
isso que o novo presidente está anun-
ciando. Diante desse posicionamen-
to, o primeiro passo vai ser feita uma 
varredura na lista dos beneficiados, 
passando uma espécie de “pente-fi-
no,” onde se prevê o corte de cerca 
de 40% de pessoas que podem viver 
sem esse benefício social.

Em contrapartida o Governo vai 
fazer funcionar milhares de escolas 
em tempo integral onde o aluno en-
tra pela manhã, toma café, merenda 
assiste aula, toma banho, almoça, re-
creação e a tarde será aula profissiona-
lizantes também com merenda e janta.

Serão novos tempos onde o Bra-
sil será levado a sério.

Noutra vertente todos que estejam 
saudáveis irão ao trabalho, produzir 
para a sustentação sua e da família.

Um país não pode alimentar todo 
seu povo por todo o tempo. O défi-
cit é gigantesco, e para equilibrar as 
contas da Nação, que é também uma 
dívida de todos nós, é preciso: traba-

lho e produção.
Essa não foi uma preocupação 

dos governos socialistas e a dívida 
foi sendo acumulado. Agora chegou 
o momento de pagá-la e resgatar a 
dignidade brasileira.

Todo animal do Planeta Terra pro-
vê sua auto-suetentação, menos uma 
grande maioria do “animal homem,” 
que leva a vida tirando proveito em 
tudo para se locupletar.  Fica a es-
perança de que assim seja para que 
o Brasil volte a crescer. O homem 
não pode viver bitolado às dádivas 
de Governo, ele precisa mostrar que 
é capaz de trabalhar e viver as custas 
do “suor de ser rosto,” quer dizer, 
viver de seu trabalho. 

É evidente que para o trabalho 
serão postos à sua disposição todos 
os meios necessários, como: terra, 
água, tecnologia, custeio e franco 
mercado para sua produção. 

É sabido que no semiárido há di-
ficuldades para água em abundancia, 
mas o novo Governo quer implantar 
nessa região a tecnologia Israelen-
se onde a ciência e Tecnologia es-
tão entre os mais desenvolvidos do 
mundo. Pouca água e alta produção.

LEIA SEMPRE
Leia a

Gazeta de Notícias
21 anos

Boa Leitura
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CRÔNICA

Escola partidária, 
identidade de gênero

e outras coisas

Temos que reagir às investidas de grupos deletérios, 
que tentam destruir os princípios morais e educacionais 
da família brasileira.
Por exemplo, a deputada federal Erika Kokay  (PT-
DF) tem se notabilizado na tribuna da Câmara em 
defesa visceral  de um modelo libertário de sociedade, 
pregando um novo comportamento da educação 
familiar e escolar.
A deputada em seu contumaz show verborrágico - 
de gestos demasiadamente peripatéticos, defensora 
da escola partidária, mas que foi educada na escola 
tradicional e graças a ela deve a educação formal 
que tem -  não se cansa  de seus  posicionamentos 
ridículos,   antipedagógicos e doutrinários  de viés 
(comunista) maléfico.
Ora, o senso crítico não se aprende na escola, mas 
sim é uma característica intrínseca de reagir de cada 
um no universo em que vive. Não é a escola defendida 
por Erika Kokay, ou por grupos vanguardistas de 
esquerda, que vai posicionar o indivíduo na sociedade.
A escola básica é para formar o cidadão como ser 
humano, civilizado, disciplinado,  multialfabetizado  
e não para ter contato precocemente com ideologias 
político-partidárias, de gênero, casamento gay etc.
Como impingir nas crianças conceitos antipedagógicos 
de natureza sexual, homoafetivos, político-partidários,  
ensinando que inexistem homem e mulher e outras 
idiotices, como desejam a deputada petista e demais 
sectários de esquerda?
A pluralidade de ideias e a divergência são vitais para 
a oxigenação do ensino, mas têm   que ser abordadas 
sem proselitismo, sem doutrinação e sem pretender 
catequisar indivíduos ainda em formação escolar.
Enquanto a deputada e demais pseudovanguardistas 
de esquerda se preocupam em doutrinar a escola 
básica, se esquecem elas de que as escolas públicas 
brasileiras,  no período petista, foram abandonadas, 
onde  alunos e pais passaram a agredir professores, 
coisa que quase inexistia antes do nascimento  do 
PT. Leiam e tirem as suas conclusões do fato abaixo.
“A mãe de uma aluna que agrediu professores da  
Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hílare, 
na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, na quarta-
feira (7), retornou à escola nesta quinta-feira (8), 
causou confusão em frente à instituição e atropelou 
um policial militar, conforme o relato de professores”.
Este é o cenário, infelizmente, por que passa 
a educação escolar pública brasileira. Pais e 
alunos indisciplinados, sem repressão à altura das 
autoridades educacionais, transformaram o ambiente 
escolar público em arena de agressões a professores, 
os quais se sentem inermes e inertes para continuar 
ensinando.
Urge que  a disciplina volte a reinar no seio escolar, 
como antigamente. Aguardamos que o novo governo 
federal resgate a paz no ambiente da escola pública 
brasileira, expedindo orientação ou norma geral para 
que seja adotada em todo o território nacional.
Alunos recorrentemente indisciplinados, que 
agridem verbal e fisicamente  professores, com a 
complacência de seus pais, têm que ser expulsos dos 
colégios públicos, pois, é preferível que elementos 
indisciplinados passem para a marginalidade a ficar 
contaminando todo o grupo de alunos disciplinados 
da escola. Isso é  mais um espólio negativo deixado 
nos treze anos de desgoverno petista.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado

Balneário Camboriú-SC

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por meio da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação de Juazeiro do Norte 
(Sedeci), responsável pela exe-
cução do Plano Diretor de Ci-
dade Inteligente do Município, 
lançou, no último dia 05 de 
Novembro, o projeto de Par-
ceria Público-Privada (PPP) 
“Juazeiro do Norte Cidade In-
teligente”.

O objetivo é aumentar a ab-
sorção de Tecnologias avança-
das na gestão dos serviços pú-
blicos municipais, com ênfase 
na chamada “Rede de Ilumina-
ção Pública Inteligente”, con-
ceito inovador que se baseia 
no aproveitamento criativo 
das infraestruturas de ilumi-
nação pública (postes, hastes, 
luminárias e redes de teleges-
tão) para prestação de serviços 
múltiplos, através de uma úni-
ca rede multifuncional (http://
ppp.juazeiro.ce.gov.br).

Videomonitoramento
 Além de viabilizar o video-

monitoramento, com inteligên-
cia artificial, de mais de 300 
(trezentos) pontos da Cidade, 
bem como o oferecimento, ao 
cidadão e ao turista, de mais de 
100 (cem) pontos de Wi-Fi pú-
blico gratuito, o projeto se des-
taca por duas funções especiais 
que, na modelagem do projeto, 
foram atribuídas às próprias 
infraestruturas de iluminação: 
geração de energia limpa (solar 
ou eólica) em praças e recarga 
gratuita de veículos elétricos, 
através dos próprios postes de 
iluminação.

Implementação de estrutu-
ras de geração energética por 
fonte solar e eólica na Rede de 
Iluminação Pública (Andalu-
zia, Espanha)

De acordo com o Secretá-
rio Michel Araújo, o estímulo 

à geração de energia limpa nas 
infraestruturas municipais, as-
sim como o fomento à mobili-
dade elétrica, foram metas ex-
pressas estabelecidas no Plano 
Diretor de Cidade Inteligente, 
aprovado pela Câmara Muni-
cipal em junho deste ano, e a 
PPP pretende aliar esses obje-
tivos à Rede de “Iluminação 
Pública Inteligente”.

Placas solares
em oito pontos

“Nos primeiros 15 meses 
da PPP, a Concessionária de-
verá garantir que, em 08 pra-
ças da Cidade, todos os pontos 
de Iluminação Pública sejam 
alimentados por placas sola-
res e/ou estruturas de geração 
eólica, que deverão ser insta-
ladas de forma integrada aos 
postes de Iluminação. Após 
estudos de viabilidade, foram 
selecionadas a Praça Padre 
Cícero (Centro), a Praça José 
Ilânio Gondim (Jardim Gon-
zaga), a Praça Antonio Yone 
Rodrigues (Novo Juazeiro), 
a Praça José Geraldo da Cruz 
(Franciscanos), a Praça Feijó 
de Sá (Triângulo), a Praça Be-
ata Maria de Araújo (Centro), 

a Praça Des. Juvêncio Santana 
(São Miguel) e a Praça Antô-
nio Conserva Feitosa (Lagoa 
Seca)”, afirma o Secretário.

Juntamente com a troca 
de todas as quase 26.000 lu-
minárias atuais da Cidade por 
LEDs, a criação das chamadas 
“praças solares” deverá garan-
tir ao Município, pelo menos, 
economia de 55% (cinquenta 
e cinco por cento) no consumo 
de energia elétrica do Parque 
de Iluminação Pública, segun-
do as projeções da SEDECI.

“Em relação à recarga de 
veículos elétricos, a ANEEL 
publicou, recentemente, uma 
Resolução que regulamenta 
esse tipo de serviço. Essa nor-
ma, bem como o nosso Plano 
Diretor de Cidade Inteligente, 
que prevê o estímulo a modais 
de transporte limpos, viabiliza-
ram a estipulação, na PPP, de 
10 (dez) pontos de recarga de 
veículos elétricos integrados às 
estruturas de iluminação. Em 
países da Europa, já é comum 
a oferta deste serviço com o 
aproveitamento dos postes de 
iluminação, pois traz grande 
economia de escala e eficiên-
cia operacional. Seremos o 
primeiro Município brasileiro 

a implementá-lo, sendo que, 
nos dez pontos que serão insta-
lados na primeira fase da PPP, 
o carregamento será 100% 
gratuito, a fim de estimular os 
cidadãos à migração para veí-
culos elétricos”, afirma Erme-
son Silva, Diretor de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Em-
preendedorismo do Município.

O projeto permanece em 
Consulta Pública até o dia 05 
de Dezembro de 2018, a fim 
de receber contribuições e su-
gestões de quaisquer interes-
sados. Os documentos podem 
ser acessados em http://ppp.
juazeiro.ce.gov.br.

O Plano Diretor de Cida-
de Inteligente prevê que, em 
breve, será conduzido um pro-
grama de compartilhamento 
de veículos elétricos públicos, 
de modo que qualquer cidadão 
possa, através do App da Cida-
de, alugar um veículo elétrico 
compartilhado. A relevância 
das estações de carregamento, 
portanto, se direciona mais a 
veículos públicos do que a pri-
vados (embora também seja 
possível a recarga de veículos 
privados, o que estimulará a 
migração para esse modal e 
contribuirá ao meio ambiente).

Postes de iluminação vão gerar energia e 
recarregar veículos elétricos em Juazeiro

ASSCOM - Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte

<< ENERGIA limpa (solar ou eólica) em praças e recarga gratuita de veículos elétricos, atra-
vés dos próprios postes de iluminação.

Com trabalho de diversos 
especialistas, a Faculdade de 
Medicina Estácio de Juazeiro 
do Norte em parceria com a 
Prefeitura Municipal, realizou 
mais uma etapa da Ação de Res-
ponsabilidade Social no bairro 
Horto, com 278 atendimentos. 
A ação, que teve como tema 
‘Saúde e Educação no Horto’, 
aconteceu no sábado, na Escola 
Vereador Francisco Barbosa.

O trabalho contou com aten-
dimentos coordenados por pro-
fessores da Estácio, médicos e 
acadêmicos do curso de Medi-

cina. Foram realizados atendi-
mentos com clínico geral (50), 
cardiologista (22), Pediatra 
(20), fisioterapia laboral (com 
20 grávidas), reumatologia (10), 
endocrinologia (07), gerontolo-
gia (06), triagem (135) e eletro-
cardiograma (08).

Os atendimentos foram 
destinados aos moradores da 
localidade, principalmente o 
público carente. Antes dos aten-
dimentos, os pacientes passa-
ram por uma triagem, onde os 
especialistas puderam checar 
o histórico de saúde e verifi-
car as necessidades, para assim 
direcioná-los a especialidade 
correta.

A primeira ação foi reali-

zada em junho deste ano, na 
comunidade do bairro Frei Da-
mião, em Juazeiro do Norte, na 
Escola Dom Antônio Campelo 
de Aragão (Caic).

Foram prestados diversos 
serviços além dos atendimen-
tos, como ginástica laboral, 
atendimento psicológico, cur-
so para fabricação de sabão na 

comunidade, além da exposição 
de banners e apresentação cul-
tural. O trabalho vem sendo re-
alizado por meio do Projeto de 
Extensão Ecomed, da Estácio.

Além dos atendimentos 
são ofertadas palestras aos 
participantes, que têm a opor-
tunidade de tirarem dúvidas 
sobre assuntos específicos.

Estácio e Prefeitura de Juazeiro do Norte 
realizam 278 atendimentos na área da saúde

<< AÇÃO SOCIAL 278 atendimentos realizados no bairro Horto, 

Release Elizangela Santos 
/ Analista de Comunicação 

Cooperativa
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ESPECIAL

Nos últimos dias, as medi-
das de austeridade anunciadas 
pelo Novo Governo federal 
têm deixado muitos beneficiá-
rios de programas sociais apre-
ensivos, afinal muita gente 
depende da renda desses pro-
gramas para sobreviver. 

Por causa da crise eco-
nômica e social que o Brasil 
enfrenta atualmente, muitos 
programas sociais passarão 
por reestruturações  por duas 
razões principais.

A primeira é para cortar 
custos, já que a dívida do es-
tado brasileiro está chegando 
no limite máximo que ela pode 
suportar, no nível dos 80% do 
orçamento que o país tem atu-
almente, assim, é necessário 
fazer cortes em todas as áreas 
inclusive nas partes sociais, 
por mais que deixe a população 
apreensiva 

Uma segunda razão é a 
questão de uma melhor fiscali-
zação, como é o caso do seguro 
acidente, o qual, o trabalhador 
tem que passar novamente por 
uma junta médica, para com-
provar a sua limitação e assim 
ter o direito a esse benefício, 
pago pela Caixa Econômica 
Federal.

Apesar de todos esses cor-
tes, o Programa Bolsa Família, 
que é um projetos de inclusão 
social não deve acabar, apesar 
dos recentes rumores em todos 
os cantos do país que isso de-

veria acontecer a qualquer mo-
mento.

600 mil pessoas
perdem acesso ao

bolsa família
Os anúncios de corte do be-

nefício para mais de 600 mil 
famílias não há motivos para 
preocupação: trata-se de corte 
de benefícios irregulares, de 
pessoas que estavam recebendo 
o auxílio sem ter direito ao pro-
grama. Os cortes ocorreram nos 
seguintes casos: 
> Benefícios em nomes de po-
líticos;
> Benefícios em nome de pes-
soas falecidas;
> Benefícios em nome de pes-
soas que ganham mais do que 
declararam;
> Benefícios com cadastros ir-
regulares.

Para os beneficiários do 
programa, esses cortes são be-
néficos, pois se o Novo Gover-
no parar de pagar benefícios 
fraudulentos, sobra mais di-
nheiro para pagar o benefício 
de quem realmente precisa, re-
duzindo a chance de corte do 
Bolsa Família.

O anúncio de que o novo 
presidente vai adequar o pro-
grama Bolsa Família é exata-
mente fazendo uma varredura – 
passar um pente-fino em todos 
os nomes de beneficiários para 
adequar o programa as necessi-
dades dos que de fato precisam 
do auxílio.  Entre as mudanças 
está em criar meios para que o 
homem e a mulher saudáveis 

voltem para suas atividades 
produtivas.

De volta ao trabalho
Para o setor primário o Novo 

Governo vai implantar a agri-
cultura aos moldes de Israel que 
tecnologia bem mais desenvol-
vidos. Israel é hoje um grande 
exportador de produtos hortíco-
las e frutícolas, e líder mundial 
em pesquisa agrícola, apesar de 
sua geografia ser extremamente 
hostil para a prática das ativi-
dades agrícolas. Mais da meta-
de do país é composta de solos 
desérticos, com pouquíssima 

incidência de chuvas e um clima 
extremamente quente. Apenas 
20% das terras de Israel são agri-
cultáveis.

A produção agricultura re-
presenta 2,5% do PIB em um 
total de 3,6% das exportações. 
Enquanto os trabalhadores agrí-
colas israelenses representam 
apenas 3,7% da força de traba-
lho interna, eles produzem 95% 
dos produtos naturais consu-
midos dentro de Israel. Os 5% 
restantes são complementados 
com importações de cereais, se-
mentes oleaginosas, carne, café, 
cacau e açúcar.

Governo vai adequar o Bolsa família
Da Reportagem local

CDL do Crato promove 
confraternização de fim de ano

A classe lojista do Crato 
realizou nessa sexta feira 
última, sua confraterniza-
ção de fim de ano promo-
vida pela CDL – Câmara 
de Dirigentes Lojistas, um 
significativo evento pelo 

seu alcance social e empre-
sarial, por isso bem presti-
giado pela classe lojista e 
seus convidados.

Este ano aconteceu no 
requintado espaço Ravena-
la Buffet no bairro Bairro 

Branco. Na oportunidade 
foram agraciados os em-
presários: Wilton Sousa 
Lima – Lojista do ano, 
Francisco Alberto de Sou-
sa Coelho – Mérito lojis-
ta, Jorge Estácio Correia 

– Óticas Vitória e Fernando 
Santana – Articulador lojis-
ta, com comendas: troféu 
Ernane Silva, prêmio maior 
da CDL do Crato para agra-
ciar os lojistas que se desta-
caram no ano.

Fundada em 14 de Junho de 
1969, a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Crato nasceu da união de 
comerciantes que sentiram a neces-
sidade da criação de uma entidade 
voltada exclusivamente para os in-
teresses dos empresários lojistas, 

especializados nas vendas a varejo, 
chamando-se Clube de Diretores 
Lojistas, a CDL e seu parceiro SPC 
(Sistema de Proteção ao Crédito) for-
neciam aos empresários informações 
cadastrais fidedignas de seus clien-
tes, pois cresciam e se firmavam as 

<< DIRETORES da CDL do Crato, ao centro o presidente José Lobo, todos responsáveis pelo importante evento. << PREMIO ao empresário Jorge Eutácio - Óticas Vittó-
ria, recebido pela representante Sra. Crislayne. 

Deseje aos seus clientes e amigos votos de Boas Festas
Publique sua mensagem na Gazeta de Notícias > (88) 99251 6009

Estou trazendo
boas novas
de alegria
para vocês.
na cidade
de David,
nasceu o

salvador, que 

é Jesus Cristo, 

o Senhor.

2018

Feliz 

Prospero 
Natal

Ano Novo

<< PREMIO recebido pelo empresário Fran-
cisco Alberto da Pegadas
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O TG 10.004 de Crato formou a Turma
de 2018 que teve como padrinho o 
empresário José Luciano Pierre

O TG Tiro de Guerra 10-
004 de Crato foi criado em 31 
de outubro de 1945, receben-
do o nº 205 e instalado em 02 
de janeiro de 1946 em sessão 
solene com o comparecimento 
de autoridades civis, militares 
e eclesiásticas, e presença de 
grande público da cidade. Foi 
nomeado seu primeiro instru-
tor, o 1° Sargento Eugênio Pe-
reira de Melo. Seu primeiro di-
retor foi José Theunas Soares, 
então prefeito Municipal, no-
meado em 04 de maio de 1946. 
Posteriormente foi nomeado o 
instrutor em 1° de fevereiro de 
1946 que foi o sargento Mano-
el dos Reis Pereira Pinto, da 
Inspetora de Tiro de Guerra.

Provisoriamente todo mate-
rial do TG foi guardado em um 
depósito no porão do Grupo 
Escolar Estadual, situado à rua 
Monsenhor Esmeraldo.

Em 08 de agosto de 1950, 
transferiu-se para a Rua Ratis-
bona, n° 28/29, onde permane-
ceu até 1.967. De 1.968 a 1.975 
sua sede foi para o Parque de 
Exposição Agropecuário da 
cidade. Em 1.976 transferiu-
-se definitivo para sua sede 
própria, construída pelo então 
prefeito Pedro Felício Caval-

canti a Rua Rui Barbosa s/n° 
- Centro. A época a Prefeitura 
do Crato custeava a moradia do 
instrutor e arcava com todas as 
despesas para funcionamento e 
manutenção do Tiro de Guerra.

Desde então o TG 10.04 do 
Crato vem formando turmas de 
atiradores, sempre em soleni-
dades festivas e com a presen-
ça de autoridades, familiares 
e representação da sociedade 
local.

Neste fim do ano de 2018, 
a Turma de Instruções recebeu 
como padrinho/paranifo o em-
presário José Luciano Pierre, 
cidadão de tradicional família 
cratense e um dos amigos, co-
laboradores e amantes do Exér-
cito brasileiro.

A solenidade aconteceu às 
19h dia desse dia 30 de novem-
bro de 2018 no pátio em frente 
a sede do TG 10.004, seguindo 
sa instruções militares, com as 
presenças das autoridades: Ma-
jor Stênio do Nascimento Sou-
za representando o comando da 
10ª Região Militar/Fortaleza, 
1º Tenente Francisco Tomaz 
de Moura e o Sub-tenente José 
Augusto Siqueira Filho tam-
bém do Comando da 10ª Região 
Militar, o 1º Sargento Marcelo 
Douglas Lino Couto chefe de 
instrução do TG 10.004 Crato 
e o instrutor Antonio Luciano 
Victor Bezerra. Estiveram pre-
sentes os convidados: Capitão 
José Humberto Cunha Olivei-
ra, Sub-Tenente José Dacio 
Lopes, Fabiano Brasil pela 

Prefeitura Municipal do Crato, 
Florisval Sobreira pela Câma-
ra Municipal, Francisco José 
Pierre, professor Érico Feli-

cio Calou, Ricardo Bisccucia 
amigos e colaboradores do TG 
10.004, entre outras pessoas da 
sociedade cratense.

<< CERTIFICADO entregue pelo paranifo da Turma de Instrução de 
2018 José Luciano Pierre

<< TURMA 2018 do Tiro de Gierra 10.004 em frente ao planque das 
autoridades

Da Reportagem local com
texto e fotos do jornalista

 Luiz José dos Santos
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ATUAL DIRETORIA  
José Alves Lobo Diretor Presidente / 1ª Vice-Presidente: Maria Socorro Brito da Silva / 1ª Secretária: Veruska de Oliveira Peixoto / 2ª Secretária: Josiane 
Fernandes de Lima / 1º Diretor Administrativo Financeiro: Francisco Laércio Teles Braga / 2ª Diretora Administrativa Financeiro: Kenia Quereno de 
Oliveira Luna Siebra / 1º Diretor do Departamento de Atendimento ao SPC: Raimundo Williams Alencar / Diretoria Social: Ana Paula Vitorino Tavares 
Bernardo, Ladislau Batista de Oliveira, Maria Nilda Moreira Bacurau e Vanda Correia Araújo. / Conselho Fiscal Efetivo: Fernando Leite de Lacerda 
e Maria Leomar Vieira Borges.

vendas a prestação.
Como entidade representativa de 

classe, sem fins lucrativos e sem fi-
liação política, partidária ou religiosa, 
atua de maneira marcante, reivindi-
cando, o que considera o melhor para 
o desenvolvimento de nossa região. 

<< PREMIO recebido pelo empresário Wilton Sousa Lima e esposa Luciene, 
Lojas Pé Seco.

<< PREMIO recebido pelo empresário Fran-
cisco Alberto da Pegadas

<< PREMIO outorgado ao senho Fernando Santana recebido pela sua repre-
sentante Jussara Luna das mãos do diretor lojista Laércio Teles
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ARTIGO

Repulsa a tortura

A repulsa à tortura traduz a afirmação de que todo 
ser humano tem o direito de ser reconhecido como 
pessoa.
O abandono desse princípio, a tolerância para com a 
tortura jogaria por terra toda a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.
Não por coincidência, mas por fidelidade doutrinária, 
a proscrição da tortura e o reconhecimento de todo 
ser humano como pessoa aparecem lado a lado, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos:  artigos 
5 e 6.
As Cartas de Direitos posteriores à Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, como a Carta Africana, 
a Carta Islâmica e a Carta Americana de Direitos e 
Deveres do Homem referendaram as idéias acolhi-
das pelos artigos 5 e 6 da primeira.  
A Declaração Universal dos Direitos dos Povos e a 
Carta de Direitos proclamada pelos Povos Indígenas 
do Mundo não se referem, expressamente, a direitos 
individuais específicos. 
Entretanto, implicitamente, esses documentos abri-
gam, na dimensão cósmica de seus postulados, to-
dos os Direitos Humanos particularizados na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos.
Trava-se nos dias de hoje uma luta universal contra 
a tortura. 
No âmbito das Nações Unidas, são passos extrema-
mente relevantes: a Convenção das Nações Unidas 
contra a Tortura;  as Regras mínimas para o trata-
mento dos reclusos; as Regras mínimas para a ad-
ministração da Justiça de Menores;  a  Declaração 
sobre princípios fundamentais de Justiça para as víti-
mas de delitos e do abuso de poder.
A “Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes” de-
finiu como tortura todo ato pelo qual funcionário ou 
pessoa no exercício de função pública infrinja, inten-
cionalmente, a uma pessoa dores ou sofrimentos gra-
ves, com o fim de obter dessa pessoa ou de terceiro 
uma confissão, ou com o fim de castigar, intimidar ou 
coagir.  Esses sofrimentos tanto podem ser físicos, 
quanto mentais. 
No seio da sociedade civil, é ampla a luta contra a 
tortura.
No Brasil, inúmeros grupos de Direitos Humanos têm 
tido extrema sensibilidade para com o problema.  
A tortura política acabou no país, com a queda da 
ditadura instaurada em 1964.  Mas a tortura contra o 
preso comum é prática diuturna nas delegacias, ca-
deias e prisões em geral.  
Centros de Defesa de Direitos Humanos, Comissões 
de Justiça e Paz, Conselhos Seccionais e Comissões 
de Direitos Humanos das OABs, Pastorais Carcerá-
rias têm vigilado e denunciado com veemência a prá-
tica da tortura nos presídios.
Dentre os grupos que lutam contra a tortura existe 
um que faz da abolição dessa prática hedionda  sua 
razão de ser.  É o grupo “Tortura Nunca Mais”.  
De um lado, a imprensa registra, dramaticamente, 
frequentes casos de tortura.  De outro, percebe-se, 
em amplos setores da opinião pública, o crescimento 
da consciência da dignidade humana e da cidadania.
É preciso resguardar os Direitos Humanos. É preciso 
proteger o povo dos mais diversos atos de violência.  
Os dois objetivos são complementares.  Não se com-
bate a violência com mais violência, prepotência e ar-
bítrio.  É preciso cuidar seriamente do aprimoramento 
da Polícia Técnico-Científica, de modo que os crimes 
sejam descobertos, de maneira racional e eficiente. 
A segurança do cidadão é um dos direitos humanos, 
mas não se protege a segurança coletiva através do 
abuso contra as pessoas, em regra, contra as pesso-
as mais humildes.

João Baptista Herkenhof é juíz 
aposentado, escritor e palestrante  

por todo o Brasil. Escreve para 
vários jornais, inclusive esta 

Gazeta de Notícias. Mora em 
Cachoeiro de Itapemirim - ESEm 04 de dezembro, Mas-

careiros de todos os cantos 
do Brasil, Portugal, Canadá e 
África chegam ao Cariri con-
tribuindo com a construção e a 
difusão das identidades cultu-
rais, para colorir mais esse lu-
gar de tantas histórias, durante 
os quatro dias de atividade que 
integram o 2º Festival Interna-
cional de Máscaras do Cariri 
(FIMC).

Co-realizado pela Secre-
taria da Cultura do Estado do 
Ceará, a Vila da Música, a 
Solibel e o Instituto Dragão 
do Mar, o FIMC conta com 
Apoio Institucional da Prefei-
tura Crato, Prefeitura Juazeiro 
do Norte, Prefeitura Aquiraz, 
URCA, e Apoio Cultural do 
Theatro José de Alencar, Qui-
tanda das Artes, Casa Ninho, 

o FIMC chega ao Cariri ino-
vando uma proposta artística 
bastante diversificada e com 
debates com grandes pesqui-
sadores.

“Nossa proposta é ocupar 
as cidades por meio de espe-
táculos, exposições, oficinas, 
colóquio, desfile de máscaras, 
encontros, e visibilizar a más-
cara em sua expansão, inves-
tindo na criação, pesquisa e no 
afeto”, ressalta Dane de Jade, 
curadora da atividade.

Em sua 2ª edição, que 
ocorre de 04 a 08 de dezem-
bro, no Cariri, o Festival tra-
rá diversos artistas e grupos 
trazendo em suas bagagens a 
máscara como principal ele-
mento. Será uma semana in-
teira voltada ao intercâmbio 
cultural, reunindo mais de 50 
atividades de diversas lingua-
gens artísticas, com grupos de 
teatro e pesquisadores de todo 
o país que atuam na área.

O Festival Internacional de 

Máscaras do Cariri é o único 
no Brasil em sua linguagem, 
e se potencializa em inter-
câmbios, formação e fruição, 
aliando gastronomia, turismo, 
economia e desenvolvimento 
no território Cariri. É resulta-
do de uma parceria com o já 
tradicional Festival Interna-
cional de Máscaras de Quebec 
– Masq’alors, no Canadá.

Esta é uma realização da 
ONG Beatos & Ato Cultural. 
Com o apoio da Apoio do Se-
nac, IFCE, Sítio Barreiras, Pa-
sárgada Hotel, Cena em Trân-
sito, Betha Produções, P&C.

Maiores Informações:
www.fimc.com.br
www.instagram.com/fimc_cariri
www.facebook.com/fimcariri

Região receberá entre os dias 04 e 8/12 o 2º 
Festival Internacional de Máscaras do Cariri

Secretaria da Cultura - 
Assessoria de Comunicação

<< MASCAREIROS de todos os cantos do Brasil, Portugal, 
Canadá e África chegam ao Cariri

A Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social ho-
menageou 22 municípios cea-
renses do Programa Primeira 
Infância no SUAS / Criança 
Feliz, nesse dia 27 último. A 
solenidade contemplou as ci-
dades que desenvolveram as 
melhores práticas ao longo do 
ano e atingiram a meta de 90% 
de visitas domiciliares.

Na ocasião, também foram 
premiados a primeira-dama 
do Estado, Onélia Santana, 
representada pelo Assessor de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento Institucional, Sebastião 
Araújo, a secretária executiva, 
Luciene Rolim, representada 
por sua assessora, Rosânge-
la Lopes; o ex-secretário da 
STDS, Josbertini Clementino, 
a sra. Giovanni Perreira, dire-
tora da Secretaria Nacional de 
Promoção do Desenvolvimen-
to Humano do Ministério do 
Desenvolvimento Social, e a a 
consultora do Estado do Ceará, 
Cybelle Alves.
Reconhecimento Social

O evento reuniu gesto-
res municipais do Programa 
Primeira Infância no SUAS 
/ Criança Feliz, nos dias 26 e 
27 de novembro, em Fortaleza, 
para Seminário de Avaliação 
2018 e Planejamento de Ações 
2019. Durante os dois dias, 
profissionais dos 182 municí-

pios participantes do Programa 
compartilharam experiências 
exitosas desenvolvidas em 
suas comunidades e realizaram 
trabalhos de grupo nos quais 
debateram os principais desa-
fios para a execução das ações, 
e avaliaram os resultados e o 
clima organizacional das equi-
pes. Dentre os 22 municípios 
premiados estão: Farias Brito, 
Ipaumirim, Meruoca, Umirim, 
Araripe, Jucás, Tamboril, Mar-
co, Iguatu, Limoeiro do Norte, 
Russas, Viçosa do Ceará, Jua-
zeiro do Norte, Sobral, Ipapo-
ranga, Pires Ferreira, Jagua-
ribara, Fortim, Novo Oriente, 
Assaré, Cruz e Jaguaruana.

Foco no
 desenvolvimento infantil

O Primeira Infância no 

SUAS / Criança Feliz que, 
no Ceará, integra o Programa 
Mais Infância Ceará, segue 
promovendo o desenvolvimen-
to infantil, priorizando gestan-
tes e crianças de 0 a 3 anos, be-
neficiárias do Bolsa Família, e 
os pequenos de até 6 anos que 
recebem o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). Foram 
registradas em todo o Estado, 
até outubro, 843.119 visitas 
realizadas pelo Programa. No 
mesmo período, 38.655 ce-
arenses foram beneficiados, 
dos quais 31.372 são crianças 
e 7.283 gestantes. A meta na-
cional é acompanhar, aproxi-
madamente, quatro milhões 
de beneficiários até o final de 
2018.

Lançado em junho de 2017, 

no Ceará, o Programa Primei-
ra Infância no SUAS / Crian-
ça Feliz fortalece vínculos 
afetivos e familiares por meio 
do desenvolvimento humano, 
através do acompanhamento e 
evolução infantil integrais na 
primeira infância. Além disso, 
promove o acesso de gestan-
tes, crianças e suas famílias a 
políticas e serviços públicos. 
Implementado em parceria 
com estados e municípios, o 
Programa tem como base vi-
sitas domiciliares, realizadas 
por equipes municipais que 
são capacitadas pelas equipes 
estaduais. O Governo Federal 
é responsável por disseminar 
a metodologia, estabelecer di-
retrizes e protocolos gerais e 
financiar essas ações.

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
do Ceará homenageia 22 municípios do Programa 
Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz

Carlos Eugênio - Assessoria de 
Comunicação e Eventos da STDS 

<< GESTORES  evento reuniu gestores municipais do Programa Primeira Infância no SUAS / 
Criança Feliz, nos dias 26 e 27 de novembro, em Fortaleza, para um Seminário de Avaliação

Habitue sua família a ler jornais. É uma leitura saudável, instrutiva e educativa.
A Gazeta de Notícias

é um bom jornal, feito nos moldes dos grande jornais do Brasil
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A Bella da Semana
Fernanda Cardoso

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)
Uma relação parece estar a necessitar de mais carinho e afeto. O momento 
decorre sem preocupações no setor profissional.

Touro (21/04 - 20/05)
É um bom momento para apaziguar conflitos e viver a vida com maior 
confiança. Pode atravessar situações desagradáveis.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Vai descobrir a solidez de um afeto. Conseguirá realizar negócios ou 
resolver questões que estavam a impedir o progresso.

Câncer (21/06 - 22/07)
Muitas situações ficarão clarificadas. Disponha-se livremente a fazer 
algumas cedências e investir mais de si no trabalho

Leão (23/07 - 22/08)
Pode sentir que encontrou o amor da sua vida, invista nessa relação. 
Não terá perdas ou diminuições de responsabilidades.

Virgem (23/08- 22/09)
Está muito inquieto mas tente não demonstrar dúvidas. Marque posições; 
há situações que não deve continuar a aguentar.

Libra (23/09 - 22/10)
Poderá estar sujeito a fortes decepções. Na sua vida profissional pode 
conhecer desenvolvimentos positivos e inesperados.

Escorpião (23/10 - 21/11)
Uma relação necessita de mais tempo para se definir. Tendência a sentir-
se discriminado, mas tudo será fruto da sua cabeça.

Sagitário (22/11 - 21/12)
Tente não prejudicar ninguém apesar de querer dar um novo rumo á sua 
vida. Ponha no lugar algumas pessoas incompetentes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Encare algumas situações menos boas com boa disposição. Tende a lidar 
com pessoas muito ambiciosas o que lhe desagradará.

Aquário (21/01 - 19/02)
Deve tomar iniciativas; está na sua mão abrir novos caminhos. Pode 
confrontar-se com dúvidas sobre a sua situação atual.

Peixes (20/02 - 20/03)
Conseguirá facilmente fazer valer os seus pontos de vista, mas não abuse. 
Bom momento para pensar ou realizar novos projetos.

Português para não errar mais

Fernando Cardoso é aquele avião loiro, que 
qualquer homem quebra o pescoço ao ver na rua. Com 1,72m 
de altura, essa gata chega ao Bella da Semana para a alegria dos 
apreciadores de plantão. Com uma personalidade ímpar, ela nos 
revelou que vai de um extremo ao outro rapidamente, mas volto ao 
eixo na mesma velocidade. Apesar de tímida, Fernanda curte um 
bom papo.. Natural de Porto Alegre, onde foi coroada Miss. Essa 
beldade reside atualmente em Florianópolis. Quando questionada 
sobre o segredo para tanta beleza, a gata revela. É aí que está o 
grande segredo de beleza. De nada adianta os cuidados externos 
se você não está bem consigo mesma.
OUTRAS BELEZAS no https://www.belladasemana.com.br/pt-br

Um pé de  chuva
Na paisagem um pé de chuva
Começa a se desenhar
Nuvens formam-se bonitas
Sem chegar a despencar
Meu suspiro é um lamento
Pois assisto um pé de vento
A esperança dissipar.

A cor da saudade
A saudade quando pinta
Não há cor pra traduzir
É martelo na lembrança
Batendo a se repetir
É dor açoitando o peito
Olho e não vejo direito

Oferte a outra o 
andor pois sou apenas 
trocista
DALINHA CATUNDA
Já andei curtindo a vida
Do jeito que me aprazia
Tive dias de alegria
E disso nem Deus duvida
Despachada e atrevida
O meu choro é de artista
A minha cena é prevista
E meu senso é burlador.
OFERTE A OUTRA O ANDOR
POIS SOU APENAS TROCISTA.

BASTINHA JOB
Se tenho os pés de barro
Tenho também santo forte
Que aponta sempre o meu norte
Da direção não desgarro
Pego com força e me agarro
E me equilibro na pista
O meu lado de humorista
Faz meu estro gozador
OFERTE A OUTRO O ANDOR
POIS SOU APENAS TROCISTA

DALINHA CATUNDA
Nem solteira nem casada
Porém tenho companheiro
Que me segurou ligeiro
Hoje estou bem amarrada
Não assinei papelada
Nem contratei retratista
De santinha não me vista 
Rasguei o véu do pudor
OFERTE A OUTRA O ANDOR
POIS SOU APENAS TROCISTA.
Dalinha Catunda está em Ipueiras CE.
19 de Novembro às 22:26 · Coroatá ·

Vai uma macaxeira aí?
No meu sítio tem fartura
Eu não posso me queixar
Contudo tem certas coisas
Que chego a me admirar
Olhando essa macaxeira 
Até peguei na peixeira
Mas tive dó de cortar.

Repedindo por ver nas emissoras de rádio e televisão a 
repetição do mesmo erro:

Onde você se encontra? Dá a ideias de que está parado.

Aonde você vai? Dá a ideias de que está andando.

Discriminar marginalizar, segregar.

Descriminar inocentar, tirar de um crime.

Comprimento tamanho, extensão. 

Cumprimento se refere a uma saudação.

Tráfego indica uma movimentação ou fluxo de veículos.

Tráfico se refere a um comércio clandestino.

Eminente alguém importante, posição superior.

Iminente indica algo que está prestes a acontecer.

Descrição detalhamento de algo, descrever.

Discrição indica o que é discreto e reservado.

Infringir indica o ato de transgredir e desobedecer.

Infligir ato de aplicar uma pena ou de causar sofrimento.

Cavalheiro homem gentil, nobre.

Cavaleiro homem que anda de cavalo.

Retificar ato de corrigir ou emendar alguma coisa.

Ratificar ato de confirmar, reafirmar .

Citações: 
# “Enquanto os cães latem as caravanas passam” - 
Um sábio ditado árabe diz que apesar de os cães ladrarem, a 
caravana segue o seu caminho, ou seja, nada irá impedir que a 
caravana siga o seu rumo. A expressão significa que se devem 
ignorar as provocações que possam impedir o progresso e 
esquecer críticas que não sejam construtivas.

 # Chega-te aos bons, serás um deles, chega-te aos maus, serás 
pior do que eles.

# A árvore quando está sendo cortada, observa com tristeza 
que o cabo do machado é de madeira.

# Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque 
tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a 
cabeça, porque não tem solução.

# Os sábios não dizem o que sabem, os tolos não sabem o 
que dizem.

HUMOR
Piadas sobre algumas manias de pobre
-Tomar cerveja em copo de requeijão.
-Esquentar a ponta da bic para ver se ela volta a funcionar.
-Lamber a tampa metálica do iogurte.
-Colocar bombril na antena da televisão.
-Secar tênis atrás da geladeira.
-Usar pregador de roupa para fechar sacos de arroz, açúcar, 
macarrão, etc...
-Passar cuspe no cotovelo para amaciar.
-Enfeitar a estante da sala com lembranças de casamento.
-Tirar cera do ouvido com a chave do carro ou com a tampa 
da caneta.
-Passar fio dental e depois cheirar para ver se o dente está 
podre.

# Um homem chega na balada e encontra uma mulher e então dá 
um garfo a ela. E ela pergunta: para quê o garfo, e ele responde: é 
por que eu to dando sopa, e ela diz: mas sopa se come de colher, 
e ele responde: é que eu sou difícil..
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XIV Feirão Cultural encerra festividades dos 100 
anos da AECC e da Escola Técnica de Comércio

O ano de 2018 foi de 
júbilo para o município 
de Crato e toda região do 
Cariri quando foi come-
morado o Centenário da 
Associação dos Empre-
gados no Comércio do 
Crato e da Escola Técnica 
de Comércio instituições 
modelar no ensino e na 
formação profissional de 
muitas gerações. A Esco-
la Técnica de Comércio 
do Crato tem uma legião 
de ex-estudantes práticos 
na atividade comercial ou 
que prosseguiram no ensi-
no superior nos mais dife-
rentes cursos.

São instituições sérias 
e com suas belíssimas es-
tórias conquistando, con-
ceito e probidade. Nesses 
princípios contribuíram 
de forma decisiva para o 

crescimento e desenvolvi-
mento de todo o Cariri.

São 100 anos passa-
dos na mesma retidão 
perseguinda que foi pelo 
memorável professor Pe-
dro Felício Cavalcanti, 
que deixa como legado e 
exemplo a ser seguido pe-
los valores auferidos, hoje 
tendo continuidade pelo 
professor Érico Felício 
Calou. 

O XIV Feirão Cultural 
é um dos mais importan-
tes eventos do Externato 
5 de julho que acontece 
anualmente, envolvendo 
alunos e professores com 
intento de estudar e dis-
cutir a história e a cultura 
regional, temas voltados 
para a formação cultural 
de uma nova geração.

Neste ano de 2018 o 
evento aconteceu nos sa-
lões do Crato Tênis Clube 
com a presença de alunos, 
professores e a sociedade 
local.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte está aplicado o programa REFIS 2018. Com ele você pode quitar suas pendências fiscais como IPTU e ISS com até 100% de desconto.

Quem tem débitos referentes ao ano passado também pode aproveitar: as cotas de 2017 também estão inclusas.  Para regularizar sua situação, basta comparecer na

Secretaria de Finanças do Município: Praça Dirceu Figueiredo, Centro. Mas fique atento aos prazos: o programa só é válido até o dia 27 de dezembro. Não deixe para 

a última hora, com a  regularização dos débitos fiscais nossa cidade cresce e agradece.

 Sem juros e multas
no pagamento da parcela única.

REFIS 2018
Você contribui.
Nossa cidade cresce. 

DODO

Do Release e da Redação

<< ACERVO móveis e equipamentos da antiga Escola << FOTOGRAFIAS e gráficos recontam a história

<< EXPOSIÇÃO mostra como era a Escola Técnica de Comércio << CONTINUIDADE educando e formando pela família/prof. Érico Felício


