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CASARÃO
É uma tranquilidade se seu carro

rodar com combustível de qualidade
Juazeiro, Crato, Barbalha

Combustíveis e Lubrificantes

Lojas nas principais cidades do Cariri

Em Caririaçu o
governador Camilo 
entrega a 120ª Escola
Profissionalizante

Localizada no alto da ser-
ra de São Pedro, em Cariria-
çu, a Escola Estadual de Edu-
cação Profissional (EEEP) 
Paulo Barbosa Leite, inaugu-
rada nesta segunda-feira, 11, 
já é destaque na paisagem e 

promete também fazer dife-
rença na educação e na vida 
da juventude do município. 
“Além de contar com um mi-
rante para a região do Cariri, 
sendo uma das escolas mais 
bonitas do Ceará, vocês estão 

recebendo uma infraestrutura 
que vocês encontrariam em 
poucas escolas do Brasil”, 
afirmou o governador Camilo 
Santana, ao dar início oficial-
mente ao ano letivo no ensino 
público cearense.      Pág. 03

A Praça do Cristo Redentor é destaque nas Grandes Reportagens
A Praça Francisco Sá é um 

patuá de lembranças e sau-
dades de um Crato antigo de 
muitas histórias e da trajetória 
de uma gente brava começan-
do pela intrepidez e a têmpera 
dos índios Cariris.

Mesmo detentora de bele-
zas e seus encantos naturais 
Crato ainda não encontrou sua 
vocação nesse período pós os 
ciclos da rapadura e do couro. 
Em Crato vive-se de que? É 
uma pergunta irrefutável, ir-
respondível, porque teve fim 
os produtos que davam ao 
Crato as prerrogativas de ser 
o celeiro do sul do Ceará. De 
tudo se produzia nas férteis 
terras do Crato. Acabaram-

-se a disposição e vontade de 
trabalhar do cratense. A Pra-
ça Francisco Sá, por muitos 
anos, foi a sala de recepção do 
Crato. Descendo do trem, o 
transporte mais usado a épo-
ca, a primeira visão do viajan-
te era a Praça da estação e seu 
monumento ao Cristo Reden-
dor. Um logradouro bem ar-
borizado, com belos jardins, 
fontes luminosas jorrando 
água, bancos confortáveis e 
a calorosa recepção do Cristo 
de braços abertos expressa na 
placa de bronze: “Sede bem 
vindo, nesta terra há lugar 
para todos os homens de boa 
vontade.”           Leia mais nas 
páginas 4 e 5

Pesquisa mostra que 
valor da cesta básica 
regional cai 2,5%

Nildo Rodrigues é 
secretário interino de 
educação de Juazeiro

Praça de artes e 
esporte do Crato será 
inaugurada em março

LEIA AS OPINIÕES
Nordeste pode voltar ao tra-
balho - acerca das promessas 
do novo presidente de usar 
tecnologia de Israel na agricul-
tura nordestina. As ondas que 
captamos - sobre as informa-
ções que recebemos quer se-
jam através de equipamentos 
e aparelhos ou nas conversas 

que temos no nosso dia a dia. 
Auxilio-mudança aos parla-
mentares federais e reeleitos 
- a respeito dos gastos públi-
cos que deveriam ser zelados 
pelos representantes do povo. 
O perigo mora ao lado - sobre 
os desastres patrocinados pelo 
homens ganaciosos. Pág. 02
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EDITORIAL

O perigo mora
ao lado

As ondas que captamos

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

Nordeste pode voltar
ao trabalho

Auxílio-mudança aos 
parlamentares federais reeleitos

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

Juiz federal  da Vara Federal Cí-
vel e Criminal de Ituiutaba (MG),  
dando provimento a uma ação po-
pular ajuizadaaho pelo advogado e 
vereador Douglas Henrique Valente 
(PTB), de Gurinhatã (MG), decidiu 
nesta quarta-feira (23) proibir os 
presidentes da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado Federal, Eunício Oliveira 
(MDB-CE), de pagarem auxílio-
-mudança aos parlamentares fede-
rais reeleitos. Cabe recurso.

O respeito aos gastos públicos 
deveria ser uma missão de qualquer 
homem público honrado, principal-
mente quando se exerce a presidên-
cia das Casas Legislativas.

Milhões de pessoas estão desem-
pregadas, passam as piores necessi-
dades, não têm serviço médico pú-
blico de qualidade, idem educação, 
segurança etc., porque os políticos e 
governos deslavadamente afirmam 
que a nação não tem dinheiro para 
enfrentar essas necessidades.

Mas a nação tem dinheiro para 
bancar a orgia dos gastos do Con-
gresso Nacional com os parlamen-
tares federais, inclusive com o au-
xílio-mudança  daqueles que foram 
reeleitos.

Ora, quem foi reeleito já estava 

morando em Brasília, logo, à luz dos 
princípios da impessoalidade e da 
moralidade, prescritos no  Art. 37 
da CF, não deveria receber auxílio-
-mudança.

O deputado Rodrigo Maia, que 
concorda com tal imoralidade,  não 
se envergonha diante do país ao de-
fender o auxílio-mudança aos parla-
mentares reeleitos, quando miríades 
de cidadãos pobres, que não tiveram 
a sorte de ser políticos, sofrem as 
mais perversas humilhações por não 
ter dinheiro para sustentar as suas 
famílias?

O deputado Rodrigo Maia por-
ventura teria competência, fora da 
política, para exercer alguma profis-
são que lhe proporcionasse salário 
igual ao que desfruta no Legislativo?  
Pense nisso!

Por que o deputado não se espe-
lha no Parlamento sueco, onde o par-
lamentar respeita os gastos públicos 
e não goza de toda essa safadeza de 
benesses?

O juiz que aceitou a ação popu-
lar agiu muito certo em defesa da 
moralidade pública e do Erário, não 
invadindo, de forma alguma,  a juris-
dição do Poder Legislativo.

O país precisa ser passado a lim-
po, incluindo o Congresso Nacional.

Já repararam, que o nosso céu, 
o nosso espaço, é atravessado por 
imensas ondas de Rádio e TV, que 
se cruzam e se recruzam, percorren-
do distâncias, quase infinitas?

Não as vemos, é certo, nem as 
sentimos; mas existem.

Como os aparelhos de rádio e 
TV, captam as ondas, o nosso cére-
bro, também, sintoniza, não essas, 
mas outras, que não podemos ver, 
mas sentimo-las.

Nunca ouviram dizer: “ Anda 
qualquer coisa no ar! …”, referin-
do-se a mudança de regime ou cala-
midade? São “ondas” de boatos, de 
notícias tendenciosas, que a mente 
capta, e guarda no subconsciente.

Dizem: “ Está na moda”; “ Isto 
ou aquilo, é preconceito”; “Agora é 
assim.”; “Todos o fazem”…

E por que está na moda?!
Porque grupo de indivíduos, que 

têm o poder de influenciar, através 
da mass-media, conseguiu-nos hip-
notizar, a tal ponto, que não somos 
capazes de pensar nem raciocinar, 
discernidamente.

Outrora, usavam a literatura; de-
pois, o cinema; agora: a TV, Rádio 
e Internet.

Servem-se de tudo (até das te-
lenovelas,) apresentando-nos cenas 
e atitudes indignas, para nos narco-
tizar. O hábito de as vermos, ador-

mece os nossos valores (quando os 
há,) despertando o desejo de aceitar 
o que outrora rejeitávamos.

E aceitamos, porque não quere-
mos ser considerados: retrógrados e 
antiquados.

Adotamo-nos, então, à realida-
de, ao que a maioria: aceita e acata.

Todavia, defendemo-nos, cul-
pando: companhias e o meio am-
biente. Sem dúvida, que as pessoas 
que conhecemos ou vivem na nossa 
cidade, exercem grande influência, 
no nosso modo de pensar e agir; mas, 
é bom lembrar: que cada um pode e 
deve, criar o seu próprio meio.

Se frequentarmos lugares sa-
dios; se lermos livros edificantes; 
se assistirmos a espetáculos dignos; 
se escolhermos amigos respeitosos, 
edificaremos o nosso próprio carác-
ter, com pensamentos positivos.

Claro que não é possível o isola-
mento, porque não somos uma ilha, 
nem isso seria útil; nem é neces-
sário apartarmo-nos de tudo que é 
negativo; mas devemos pesar e con-
frontar tudo, com os nossos valores.

Ser responsável; ter princípios; 
ideias próprias; não se deixar levar 
pela corrente; e, muito menos, ser 
marioneta e imitador, é que forma 
o homem inteligente e de carácter.

Sejamos apenas nós próprios, e 
seremos felizes.

Tragédias acontecem no mun-
do todo e a qualquer momento. 
Geralmente carregam no seu bojo 
históricos de destruição e de ca-
lamidade. Desolação e desespero 
são os resultados que se contabi-
lizam, ao fim de cada hecatombe 
que sacode regiões inteiras.

Algumas decorrem de fenôme-
nos naturais e inevitáveis. Outras 
porém, absolutamente previsí-
veis, são filhas da imprudência e 
do descaso. São desastres patro-
cinados, ora pela ganância, ora 
pela imperícia.

Os recentes episódios que 
chocaram o Brasil são todos de-
correntes de falhas humanas im-
perdoáveis. Não há explicação 
para a ruptura das barragens de 
rejeitos de minérios, cujos con-
teúdos, além de muito densos, 
carregam elevado teor de conta-
minação.

Todos sabem que, no correr do 
tempo, o processo de corrosão 
acaba por diminuir a resistência 
do barramento. E tudo vai embo-
ra em minutos. Aí, salve~se quem 
puder. Se é que alguém vai poder. 
Mariana e Brumadinho já são as 
nossas Herculano e Pompeia. 
Por quê permitir-se tantas edifi-
cações, justamente nas áreas de 
possível evasão daquele enferru-
jado rio de lama?

O mesmo diga-se do Rio de 
Janeiro, cujo Plano Diretor é uma 
caricatura. Bairros inteiros edi-
ficados ao pé de morros altos e 
apertados, onde frequentes des-
lizamentos de barro e de pedrei-
ras soterram casas e famílias, ao 
fim das frequentes borrascas que 
acontecem.

O recente incêndio ocorrido no 
famoso Ninho do Urubu, centro 
de treinamento do Clube de Re-
gatas do Flamengo não fugiu à 
regra do descaso, vitimando dez 
jovens atletas de suas categorias 
de base. Ainda recentemente o 
fogo destruiu o Museu Imperial. 
com prejuízo incalculável para a 
própria cultura brasileira.

O nosso Ceará atravessou o 
pior janeiro de sua história, debai-
xo de fogo e explosões, por con-
ta da guerra local travada entre a 
nossa valorosa polícia e a bandi-
dagem que sufoca o Estado.

Está difícil viver por aqui. Cer-
cado de bandidos e de obras 
malfeitas, o mais prudente é con-
fiar em Deus, porque O PERIGO 
MORA AO LADO.

Tiburcio Bezerra de 
Morais é ex-seminarista, 

municipalista, mora
em Várzea Alegre e 

colabora com esta
Gazeta de Notícias

Todo carro
O AR CONDICIONADO de seu

carro precisa de uma LIMPEZA
pelo menos UMA VEZ POR ANO. 

ALYSSON

99352 1421 / 99952 3598

Rua Alan Kardec, 317 Crato
São Miguel - em frente a Estação do Metro

TÉCNICO ESPECIALIZADO

Com a adequação dos Progra-
mas Sociais anunciada pelo novo 
Governo brasileiro o país vai vol-
tar a trabalhar e produzir, rique-
zas, gerar empregos e rendas. O 
Programa Bolsa Família virou um 
monstrengo nas contas do Gover-
no. Uma Nação não pode e nem 
deve sustentar uma legião de pes-
soas saudáveis e aptas ao traba-
lho. Cerca da metade dos milhões 
de brasileiros beneficiadas pelo 
Governo não precisa. Isso é pú-
blico. Mas o arrumadinho brasi-
leiro facilitou equivocadamente o 
acesso de muita gente às têtas do 
Governo.  Os novos programas 
governamentais vão impulsionar 
os setores primários desde a agri-
cultura, artesanato e a pecuária. 
Deverá haver uma revolução na 
oferta de emprego para todos. É 
visto que sem trabalho o nordes-
te, principalmente, fica estagnado 
com braços cruzados a espera do 
que não ficou de vir.  Os que acre-
ditam no trabalho e na produção 
sabem que a inércia é o oposto do 
desenvolvimento.

É uma receita simples, porém 
de difícil execução frente à cultu-
ra brasileira de viver na sombra e 
água fresca.

As iniciativas isoladas e pon-
tuais no sentido de trabalhar e 
produzir foram sempre intercep-
tadas pelas falcatruas e ações cor-
ruptas. É costumeiramente dito, e 
todos sabem, que as cíclicas secas 
do nordeste não devem estar na 
caderneta das desculpas.  Seca 
se combate com reservas d’água 
com açudes e barragens, e os fa-
mosos cacimbões existentes em 
todas as fazendas. 

Os programas de combate ou 
contra às secas foram ações dú-
bias e incertas. Como combater 
as secas? A seca é um fenômeno 
para ser vivido e para isso tem 
que se aprender a conviver com 

as intempéries. Coisa que o nordestino 
não sabe e nunca lhe ensinaram.  Os 
eventuais “programas” encetados para 
que o homem conviva com as intem-
péries foram paliativos, nunca resolve-
ram os problemas de trabalho e renda 
no conhecido “Polígono da Seca.” 

O nordestino está hoje confronte a 
mais uma promessa federal para amai-
nar as agruras com a falta d’água que 
torna o homem são a ficar vulnerável 
a pedir ajuda e esmolas. É mais uma 
promessa, como se sabe, porém feita 
com veemência. E como de costume é 
esperado não ser outra ilusão.

Esta Gazeta de Notícias em uma 
edição passada abordou o problema e 
as promessas de que as práticas agríco-
las usadas em Israel - país do Oriente 
médio onde os recursos hídricos são 
escassos que levou ao desenvolvimen-
to de diversas tecnologias de econo-
mia d’água, incluindo irrigação por 
gotejamento. Os israelenses também 
aproveitam a grande incidência de luz 
solar para a produção de energia solar, 
tornando a nação líder nesse tipo de 
energia. 

Apesar dos limitados recursos na-
turais, água e solo, o intensivo desen-
volvimento da agricultura ao longo 
das últimas décadas fez com que Israel 
se tornasse amplamente autossuficien-
te na produção de alimentos, especial-
mente grãos e carne. Os produtos que 
Israel mais exporta são frutas e vege-
tais,  Em 2006, o volume de exporta-
ções do país atingiu 42,86 bilhões de 
dólares. 

Israel é um dos líderes globais em 
conservação da água e energia e alta 
tecnologia.

Em 2010, Israel foi classificado pelo 
“IMD’s World Competitiveness Ye-
arbook”  em 17º lugar entre as nações 
mais desenvolvidas economicamente. 
Também foi qualificado nessa mesma 
publicação como a mais durável econo-
mia em tempos de crise e em 1º lugar 
no nível de investimentos em pesquisas 
e em centros de desenvolvimento. 
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ARTIGO

Entende-se o overbooking como a prática, por parte 
das companhias aéreas, de vender aos consumidores 
uma quantidade de bilhetes de passagem aérea 
superior à quantidade de poltronas na aeronave. A 
própria Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
descreve a prática como sendo “a reserva, pela 
empresa aérea, de número superior de bilhetes em 
relação à capacidade de assentos da aeronave” .
A conduta, que não encontra qualquer respaldo 
legal, é corriqueira, e vem sendo implementada pelas 
companhias aéreas que, prevendo que uma pequena 
parcela de pessoas que adquiriram reservas para 
um determinado voo não irão comparecer (no show) 
e, dessa forma, um eventual número excedente 
de bilhetes vendidos poderia compensar com a 
quantidade estimada de passageiros que não se 
apresenta para o voo.
Ocorre que nem sempre as previsões das companhias 
aéreas estão corretas, e apresentam-se para realizar 
o check-in uma quantidade de passageiros superior 
à comportada pela aeronave, levando a companhia 
aérea à obrigação de reparar os danos causados a 
qualquer passageiro que, por essa razão, não possa 
embarcar.
Como se vê, ao vender bilhetes de passagem em 
quantidade superior à de assentos na aeronave, a 
companhia aérea busca livrar-se dos riscos inerentes 
à atividade que desempenha, transferindo-os aos 
consumidores.
Entende-se por risco-proveito a atribuição de 
responsabilidade àquele que explora determinada 
atividade com finalidade lucrativa, fundando-se, por 
conseguinte, na ideia de que ubi emolumentum ibi 
onus – do lucro nasce o encargo.
Atrai-se à espécie a regra contida no art. 14 do 
CDC, pela qual o fornecedor de serviços responde 
objetivamente pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços.
Além do dever de reparar os danos materiais 
causados (ou que venham a ser suportados pelo 
consumidor), deverá a companhia aérea arcar com 
despesas de translado, hospedagem e alimentação 
daqueles passageiros vitimados, além, é claro, de 
aloca-los em um novo voo com a maior brevidade 
possível.
Que o dano moral opera-se, nas hipóteses de 
overbooking, sob a forma presumida in re ipsa, o 
posicionamento jurisprudencial é firme e categórico, 
inclusive, do próprio Col. Superior Tribunal de 
Justiça, que em reiteradas decisões, conclamou que 
“o dano moral oriundo de “overbooking” prescinde 
deprova, configurando-se in re ipsa, visto que é 
presumido e decorreda própria ilicitude do fato e da 
experiência comum”  e que “o dano moral decorrente 
de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a 
responsabilidade de seu causador opera-se , in re 
ipsa, por força do simples fato da sua violação em 
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro” .
Sendo assim, consumidores que tenham sido alvo 
dessa ilícita prática perpetrada pelas companhias 
aéreas devem buscar a afirmação e/ou reparação 
de seus direitos junto aos órgãos de defesa do 
consumidor e ao próprio Poder Judiciário.

Da responsabilidade civil 
da companhia aérea pelo 

overbooking

Sérgio Quezado Gurgel e Silva. 
Advogado, autor de diversos artigos 
publicados em periódicos nacionais 

e internacionais, especialista 
em Direito ao Emprego Público 

(Universidade de Coimbra) e Direito 
Empresarial (Estácio de Sá/RJ).

Escola Profissional oferta-
rá cursos técnicos nas áreas de 
Administração, Agropecuária, 
Informática e Secretariado

Localizada no alto da serra 
de São Pedro, em Caririaçu, 
a Escola Estadual de Educa-
ção Profissional (EEEP) Pau-
lo Barbosa Leite, inaugurada 
nesta segunda-feira, 11, já é 
destaque na paisagem e prome-
te também fazer diferença na 
educação e na vida da juven-
tude do município. “Além de 
contar com um mirante para a 
região do Cariri, sendo uma das 
escolas mais bonitas do Ceará, 
vocês estão recebendo uma in-
fraestrutura que vocês encon-
trariam em poucas escolas do 
Brasil”, afirmou o governador 
Camilo Santana, ao dar início 
oficialmente ao ano letivo no 
ensino público cearense.

A inauguração da unidade 
de número 120 com essa mo-
dalidade de ensino contou tam-
bém com a presença da vice-
-governadora Izolda Cela, da 
secretária da educação Eliana 
Estrela, do prefeito de Cariria-
çu, Edmilson Leite, e de outras 
autoridades da região. “Desde 
2015 nós estamos trabalhando 
nas escolas profissionalizan-
tes e nas escolhas integrais de 
ensino médio. O Ceará hoje 
já tem uma das melhores edu-
cações de ensino fundamental 
e temos avançando muito na 
educação de ensino médio. In-
vestir na educação é investir 
num futuro melhor para todos, 
especialmente para a juventu-
de”, disse Camilo Santana.

“Sempre acompanhava meu 
pai, que trabalha na agricultu-
ra, desde a plantio da roça, até 
a colheita e quero seguir esse 
percurso”, conta a estudante 
Júlia Gonçalves, de 14 anos, ao 
explicar o porquê de ter esco-
lhido o curso de Agropecuária. 
E completa: “Estou entrando 
no primeiro ano, gosto muito 
da área de advocacia, mas se 
eu me aprofundar no curso, 
talvez curse uma faculdade na 
área de Agronomia. A estrutura 
de laboratórios aqui me vai me 
proporcionar o que uma escola 

normal jamais me daria essa 
oportunidade”.

Escola
Além da Agropecuária, a 

EEEP ofertará os cursos téc-
nicos de Administração; In-
formática e Secretariado. O 
prédio tem capacidade para 
receber até 540 estudantes, 
em tempo integral, das 7 às 17 
horas. Nestas escolas, os estu-
dantes fazem o Ensino Médio 
e se preparam para o mercado 
de trabalho.

É o que espera o estudan-
te Carlos Eduardo Araújo, de 
15 anos, que não tem dúvidas 
que o curso de Informática vai 
trazer grandes oportunidades 
profissionais no futuro. “Desde 
criança já mexia com compu-
tadores e fazia cursos. Espero 
que depois de estagiar ao final 
do curso eu possa conseguir 
um emprego na área”, disse o 
estudante.

No terceiro ano, o Gover-
no do Ceará propicia o está-
gio curricular obrigatório e 
remunerado para os alunos. 
No momento, 4,5 mil empre-
sas são parceiras nos progra-
mas de promoção de estágio 
profissional com previsão de 
atendimento de 15 mil estu-
dantes. “A definição dos cur-
sos normalmente é feita junto à 
comunidade e região para que 

consigamos estabelecer uma 
política que atenda a todos, 
que seja próxima ao cotidiano 
e possamos garantir bons re-
sultados nas ações implemen-
tadas”, explicou a secretária da 
Educação, Eliana Estrela.

Estrutura
Para construir, equipar e 

mobiliar a escola, foram inves-
tidos R$ 11,9 milhões oriun-
dos dos Governos Estadual e 
Federal. Desse número, 10,6 
milhões foram aportados pela 
atual gestão estadual.

“Já conhecia outras esco-
las profissionalizantes, mas 
vimos que a estrutura foi toda 
pensada especialmente para 
Caririaçu. Temos uma estrutu-
ra padrão MEC, um ambiente 
diferenciado que facilita para 
que várias ações possam ser 
realizadas e garantam um dife-
rencial pedagógico. Podemos 
preparar os alunos tanto para 
o mercado de trabalho quanto 
para as universidades. Pode-
mos dar ao nosso aluno várias 
opções”, afirmou a diretora da 
escola Xênia Rodovalho.

A EEEP é composta de 12 
salas de aula, auditório, bi-
blioteca, bloco pedagógico 
administrativo, laboratórios 
específicos para os cursos téc-
nicos oferecidos, além dos de 
Línguas, Informática, Ciências 

e Matemática. Esta é mais uma 
construção que atende à con-
cepção de qualidade para es-
colas de educação profissional. 
A obra foi supervisionada pelo 
Departamento de Arquitetura e 
Engenharia (DAE), órgão vin-
culado à Secretaria da Infraes-
trutura (Seinfra).

Ensino Profissional
As escolas profissionais 

ofertam 52 cursos técnicos 
para 94 municípios cearenses 
na Capital e no Interior, com o 
atendimento de 50 mil jovens.

A EEEP faz parte da Co-
ordenadoria Regional de De-
senvolvimento da Educação 
(Crede) 19, sediada em Juazei-
ro do Norte. A rede estadual na 
região passa a contar com 30 
unidades de ensino, sendo 1 
Centro de Educação de Jovens 
e Adultos, 6 Escolas Profissio-
nalizantes, 8 Escolas de Ensi-
no Médio Regular em Tempo 
Integral, 14 Escolas Regula-
res, além do Centro Cearense 
de Idiomas (CCI) com atendi-
mento para alunos e professo-
res.

Com a nova EEEP, a rede 
pública estadual passa a contar 
com 725 escolas. Desse total, 
120 são de Educação Profissio-
nal e 130 de Escolas de Ensino 
Médio Regular em Tempo In-
tegral (EEMTIs), e compõem o 
Tempo Integral no Ceará.

Governador dá início ano letivo com a entrega 
da 120ª escola profissional, em Caririaçu

Comunicação Casa Civil 
Governo do Ceará 

Felipe Gonçalves - Repórter 
Nívia Uchoa - Foto

O Nordeste fechou 2018 com 
queda de 2,5% no valor médio da 
cesta básica em relação à mesma 
base de comparação de 2017. A 
Região terminou dezembro com 
a cesta mais barata do Brasil, no 
valor de R$ 358,31. Segundo le-
vantamento do Escritório Téc-
nico de Estudos Econômicos 
do Nordeste (Etene), nenhuma 
capital nordestina pesquisada 
apresentou incremento no va-

lor dos alimentos.
As maiores reduções veri-

ficadas ocorreram em Salvador 
(-3,7%) e João Pessoa (-3,3%). 
Os declínios nas outras capitais 
foram: Aracaju (-1,9%), Recife 
(-1,9%), São Luís (-1,9%), Natal 
(-1,5%) e Fortaleza (-1,3%). A 
pesquisa feita com dados do De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) não é realizada nas 
cidades de Teresina e Maceió.

Nesse período, os preços do 
conjunto de alimentos essenciais 
(carne, pão, banana, tomate, lei-

te, manteiga, feijão, arroz, fari-
nha, batata, açúcar, café e óleo) 
foram R$ 397,34 em Fortale-
za, R$ 358,75 em Aracaju, R$ 
353,40 em São Luís, R$ 345,21 
em João Pessoa, R$ 343,82 em 
Salvador, R$ 341,40 em Natal e 
R$ 340,57 em Recife.

De acordo com lista regio-
nal, os bens alimentícios bási-
cos com maiores variações fo-
ram: tomate (+24,6%) em São 
Luis; leite (+9,6%) em Salva-
dor; e pão (+5,9%) em Fortale-
za. Os maiores recuos registra-
dos foram nos custos do feijão 

Valor da cesta básica regional cai 2,5% no Nordeste

(-35,7%) em São Luis; banana 
(-28,1%) em Salvador; e tomate 
(-7,1%) em Aracaju.

Sala de Imprensa do
Banco do Nordeste

<< CESTA básica é referencial 
para parâmetros dos preços Leia a

GAZETA DE NOTÍCIAS
para saber dos fatos de interesse do Cariri

<< PROFISSIONALIZANTE  em administração, agropecuária, secretariado e informática
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DESTAQUE

A Praça Francisco Sá é 
chamada também de Praça 
da Estação, Praça dos ôni-
bus e Praça do Cristo Rei, 
no entanto sua denomina-
ção oficial é Praça Francisco 
Sá, nome dado em homena-
gem ao engenheiro da RVC 
- Rede Viação Cearense 
Francisco Sá que construiu 
a ferrovia Fortaleza-Crato, 
um mineiro nascido na cida-
de de Grão Mongol, a épo-
ca distrito de Montes Claro, 
hoje município ao norte de 
Minas Gerais.

A Praça Francisco Sá tem 
suas particularidades como a 
estátua de uma Samaritana 
que reflete a hospitalidade e 
bondade do povo do Crato.  
A Samaritana foi exaltada 
por Jesus quando pediu água 
a uma jovem que estava com 
um cântaro a tirar água a bei-
ra de um poço. O povo sa-
maritano, apesar de segrega-
do pelos judeus, foi um povo 
bom. O Bom Samaritano é 
uma famosa parábola bíblica 
contada por Jesus a fim de 
ilustrar que a compaixão de-
veria ser aplicada a todas as 
pessoas, A Samaritana com 
um cântaro jorrando água da 
Praça Francisco Sá foi escul-
pida pelo artista Raimundo 
Marques que legou ao Cra-
to em 21 de junho de 1952 

- Dia do Município - para ser 
o símbolo da bondade nata 
de sua gente. No lado oposto 
há outra fonte luminosa que 
figurou como ilustração para 
o selo (dos Correios) em as 
homenagens aos 100 anos 
da cidade de Crato. Mas o 
principal destaque da Praça 
Francisco Sá é a coluna da 
hora que eleva e fixa em seu 
alto a estátua do Cristo Re-
dentor que de braços aber-
tos recebe a todos. Ao pé da 
coluna existe uma oração de 
boas vindas: “Nesta terra há 
lugar para todos os homens 
de boa vontade” escrita pelo 
médico Dr. Quixadá Felício, 
que foi afixada em placa de 
bronze pelo então prefeito 
Alexandre Arraes. Na esqui-
na, em um dos quarteirões 
confrontante com a Praça 
Francisco Sá, era famoso o 
Bar Social de Geraldo Ma-
gela, com suas grandes sinu-
cas e uma inigualada salada 
de frutas coberta com um 
especial doce de banana. O 
Bar Social era o único lugar 
na região onde se fabricava 
barras de gelo fornecidas 
para todos os municípios 
circunvizinhos. Nesse tem-
po era raro alguém ter uma 
geladeira e as barras de gelo 
cobertas com pó de madei-
ra e dentro de tambores de 
duzentos litros gelava as be-
bidas em todas as festas de 
então. A Praça Francisco Sá 
fica confronte ao prédio da 
estação ferroviária da RVC, 
depois RFFSA construção 

da primeira metade do sécu-
lo passado e que mostra um 
belíssimo trabalho arquite-
tônico. Os amplos espaços 
em seu entorno foram deno-
minado de largo da RFFSA 
onde são realizados os en-
contros e eventos culturais.

A Praça Francisco Sá é 
um patuá de lembranças e 
saudades de um Crato antigo 
de muitas histórias e da tra-
jetória de uma gente brava 
começando pela intrepidez e 
a têmpera dos índios Cariris.

Mesmo detentora de bele-
zas e seus encantos naturais 
Crato ainda não encontrou 
sua vocação nesse período 
pós os ciclos da rapadura e 
do couro. Em Crato vive-
-se de que? É uma pergunta 
irrefutável, irrespondível, 
porque teve fim os produtos 
que davam ao Crato as prer-
rogativas de ser o celeiro 
do sul do Ceará. De tudo se 
produzia nas férteis terras do 
Crato. Acabaram-se a dispo-
sição e vontade de trabalhar 
do cratense. Nos mercados 
não mais existem: mangaba, 
caju, buriti, umbu, abacate, 
boa farinha, rapadura e uma 
infinidade de outras frutas 
e produtos que foram desa-
parecendo. “A terra é boa 
e generosa, em si plantan-
do de tudo dá.” Destaque-
-se bem “em si plantando.” 
Nas últimas décadas tem-se 
falado muito numa explora-
ção turística do Cariri, mais 
especificamente do Crato, 
mas tudo não tem passado 

A Praça do Cristo Redentor que 
deveria ser o ícone do Crato é 
relegada ao descaso e abandono
Situada nas confluência das ruas: Ratisbona, Nelson Alencar e Bárbra de Alencar 
é a segunda maior praça do Crato. Foi construída em 1938 pelo então prefeito 
Alexandre Arraes de Alencar que se destacou como um dos melhores administra-
dores que já passaram pela Prefeitura do Crato.
A Praça Francisco Sá é a mais tradicional e bonita da cidade pela sua arquitetura 
e ter ao centro a coluna da hora com uma imponente e bem feita estátua do Cristo 
Redentor ao alto.

Pesquisa histórica e texto do 
jornalista Luiz José dos Santos

ESPECIAL

de quimeras. Não apareceu 
ninguém para dar o primeiro 
passo.

Mostras dessa indisposi-
ção e indiferença estão na 
falta de cuidado com a ci-
dade de Crato. Praças e lo-
gradouros ignorados, aban-
donados e esquecidos pelas 
sucessivas gestões munici-
pais. Um exemplo patente 
desse desapego é a falta de 
cuidado com o patrimônio 
público que é visto com in-
dignação no relegado aban-
dono em que está a Praça 
Francisco Sá: escuridão com 
total falta de lâmpadas e ins-
talações elétrica e hidráuli-
ca, bancos quebrados, fontes 
luminosas com rachaduras, 
não existem jardins, falta 
água, arborização - Ficcos 
benjamin - precisando de 
podas, cuidados e tratamen-
to. A última reforma feita na 
Praça do Cristo Redentor foi 
realizada em 1998, há mais 
de vinte anos, pelo então 
prefeito Raimundo Bezerra. 
O atual prefeito José Ailton 
Brasil, mesmo depois das re-
centes reformar nas praças: 
Siqueira Campos, Da Sé, 
Alexandre Arraes e Juarez 
Távora, volta a reforma-las, 
pelo que se diz, sem neces-
sidade.

São equívocos nessa or-
dem que vem qualificando 
o a gestão com o “Sei lá, 
entende?!”, “bordões do ar-
tista Orival Pessini o Patropi 
da Escolinha do Professor 
Raimundo.

<< SELO do centenário. Essa fonte luminosa foi a fotografia 
ícone para o este Selo Histórico da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos que marcou em 21 de junho de 1953 os 100 
anos da cidade do Crato. 

A Praça Francisco Sá, por 
muitos anos, foi a sala de re-
cepção do Crato. Descendo do 
trem, o transporte mais usado 
a época, a primeira visão do 
viajante era a Praça da esta-
ção e seu monumento ao Cris-
to Redendor. Um logradouro 
bem arborizado, com belos jar-
dins, fontes luminosas jorrando 
água, bancos confortáveis e a 

calorosa recepção do Cristo de 
braços aberto.

 Crato era denominada de 
“Princesa do Cariri,” “Capital 
da Cultura” e “Município modê-
lo do Ceará.” Denominações  
divulgadas por quantos visita-
vam o Crato, mas que se per-
deram na bruma dos tempos. 
Não mais se qualifica o Crato 
como antigamente.
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<< VISÃO NOTURNA foto ainda dos tempos aureos quando a Praça Francisco Sá era bem 
cuidade com vigilantes e zeladores.

<< A SAMARITANA outro monumento exaltando \tanto a beleza da mulher quanto a hospitalida-
de e bondade do povo do Crato. 

<< NO INÍCIO o destaque foi para a Estação do Trem atração maior da cidade; Todos esperavam 
a chegada do trem de Fortaleza. A Praça Francisco Sá ainda sem sua frondosa arborização.

<< UMA FESTA o grande momento aos domingos com a chegada do trem. Centenas de craten-
ses tinham no trem uma fonte de novidades trazidas em revistas e jornais

<< DESCASO I com o que deveriam ser as belezas do Crato. 
Bancos e lâmpadas quebrados

<< DESCASO II a imagem do desconhecer, da ignorância e 
do abandono.

<< DEPREDAÇÃO do patrimônio pelos vândalos com a falta 
de zeladores e vigilantes

<< SUJEIRA nas passarelas e os canteiros infestados de for-
migas e falta de varrição

<< SAMARITADA também abandonada e entregue as intem-
péries. Piso rachado e sem o rquipamento para jorrar pagua.
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Aline Maria
Gosto de gente que 
sorri com os olhos, 
que sorri com a alma, 
que sorri de dentro 
pra fora e vice ver-
sa. Gente que sorri 
apesar de tudo, que 
contagia quem está ao 
seu redor. Gente que 
nem parece viver num 
mundo tão injusto, 
porque sorri, sorri de 
verdade.

NATSHOP
PRODUTOS NATURAIS

Mel de abelha, Xaropes, Cereais, Banana passas, 
Chás, Produtos Emagrecedores,

Linhaça, Chia, Quinoa, Amaranto, Aveia.

Antonio Feitosa
PROPRIETÁRIO

Rua Mons. Assis Feitosa, 685 - Praça Siqueira Campos
(88) 98831 5664 / 99612 9817

Crato Ceará

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, por determi-
nação do Prefeito Arnon Bezer-
ra, dá continuidade ao processo 
de reestruturação das escolas 
municipais. Com esse objetivo, 
o Secretário de Educação Inte-
rino de Juazeiro do Norte, Nil-
do Rodrigues, iniciou na manhã 
desta terça-feira, 12, as visitas 
às escolas que estão na lista de 
prioridades para as reformas. O 
secretário esteve acompanhado 
da equipe do setor de Rede Fí-
sica da Secretaria Municipal de 
Educação.

Na oportunidade, foram vi-
sitadas as escolas Monsenhor 
Juviniano Barreto, no Centro, 
Vereador Francisco Barbosa 
da Silva, no Bairro Horto, e a 
Escola Padre Cícero, no Bairro 
do Socorro, onde foram veri-
ficadas todas as necessidades 
estruturais como cantinas, sa-
las de aula, banheiros e outras 
dependências, à proporcionar 
o bem-estar dos alunos, pro-
fessores e demais servidores.

De acordo com Nildo Ro-
drigues, a sua principal meta 
de trabalho enquanto estiver à 
frente da Seduc, é dar celeri-
dade ao programa de reformas 
das escolas municipais, um 
dos grandes planos do Prefeito 
Arnon Bezerra para a Educa-

ção de Juazeiro do Norte. “As 
escolas precisam de melhora-
mentos urgentes. Vamos bus-
car superar todos os entraves 
burocráticos e realizar essas 
reformas”, ressaltou o Secretá-
rio Nildo Rodrigues.

As escolas passarão por 
adaptações em suas estruturas 
como a criação de rampas de 
acesso e banheiros adequados 
para cadeirantes, com novas 
salas de aula, cozinhas, refeitó-
rios, banheiros e pátios. Outras 
dependências também fazem 
parte dos projetos, como almo-
xarifados e depósitos.

As salas de aula serão cli-

matizadas com a instalação de 
aparelhos de ar condicionado, 
oferecendo maior conforto 
para alunos e professores. 
Escolas já reformadas 

e entregues
Até o momento, a Prefei-

tura de Juazeiro do Norte re-
formou as escolas Maria do 
Socorro Cruz (Bairro João Ca-
bral) Líder Comunitário An-
tonio Miguel de Souza (Sítio 
Pau Seco), Creche Dra Zilda 
Arns (Bairro Campo Alegre), 
Creche Ana Amélia Bezerra de 
Menezes e Sousa (Bairro Pi-
rajá), Escola José Sabiá (Sítio 

Núcleo de Comunicação
Prefeitura de

Juazeiro do Norte

Sabiá), Escola Odete Matos de 
Alencar (Bairro Novo Juazei-
ro), Escola Nossa Senhora de 
Fátima (Sítio Carás do Umari) 
e Creche Professora Francisca 
Edileusa da Silva (no Bairro 
Timbaúbas), totalizando oito 
escolas reformadas e entregues 
à população. 

Além da reforma física, as 
escolas receberam também no-
vos equipamentos e materiais 
de escritório como carteiras, 
estantes, armários, birôs, me-
sas e ventiladores. As cozinhas 
receberam novos fogões e li-
quidificadores industriais, fre-
ezers e geláguas.

Nildo Rodrigues, secretário interino de educação, 
visita escolas à serem reformadas em Juazeiro 

<< SECRETÁRIO Nildo Rodrigues esteve acompanhado da equipe da Rede Física da Secre-
taria Municipal de Educação sendo informado de todos os problemas

Entre os dias 24 e 28 de 
fevereiro, o Grupo Gestor da 
Praça Centro de Artes e Espor-
tes Unificados (CEU) realiza 
a última etapa da formação: a 
grafitagem do equipamento, 
com a participação da comuni-
dade. A ação será coordenada 
pelo artista plástico Wander-
son Petrova e irá mobilizar os 
moradores dos bairros contem-
plados, que são Mirandão, Mu-
riti, São Miguel e Vila Lobo. 
A equipe se reuniu no último 
sábado, 16, no SENAC, para 
definir os detalhes da última 
etapa.

A grafitagem antecede a 
inauguração, prevista para o 
dia 21 de março, às 19h. Se-
gundo informações da Secre-
taria Municipal de Cultura, 
todos os pré-requisitos para o 
bom funcionamento do local já 
foram cumpridos pela gestão 
municipal, bastando apenas 
a liberação do Ministério da 
Cultura.

Esse é um momento bas-
tante esperado pelos cratenses, 
pois irá ampliar os equipamen-
tos culturais ofertados à popu-
lação. Por isso, o Núcleo Ges-

tor promete uma programação 
cultural diversificada para a 
noite da inauguração da Praça 
CEU, com cortejo e apresenta-
ção de artistas locais.

Conheça a Praça 
CEU

Os CEUs – Centros de Ar-
tes e Esportes Unificados – in-
tegram em um mesmo espaço 
programas e ações culturais, 
práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o 
mercado de trabalho, serviços 
sócio assistenciais, políticas de 
prevenção à violência e de in-
clusão digital, para promover 
a cidadania em territórios de 
alta vulnerabilidade social das 

cidades brasileiras.
A gestão dos CEUs é com-

partilhada entre as prefeituras e 
a comunidade, com a formação 
de um Grupo Gestor, que fica 
encarregado de criar um Plano 
de Gestão, e também conceber 
o uso e programação dos equi-
pamentos.

Praça de artes e esportes do bairro Mirandão 
em Crato será inaugurada em 21 de março

Os centros contam com bi-
blioteca, cineteatro, laborató-
rio multimídia, salas de ofici-
nas, espaços multiuso, Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS), além de pista 
de skate, quadra de eventos 
coberta, playground e pista de 
caminhada.  

Portal da
Prefeitura do Crato

Uma comissão de par-
lamentares da Assembleia 
Legislativa, formada pelo 
líder do Governo na AL, 
deputado Júlio César Filho 
(PPS), e pelos deputados 
Dra. Silvana (PR), Augus-
ta Brito (PCdoB), Nezinho 
Farias (PDT), Fernando 
Santana (PT) e Guilherme 
Landim (PDT), recebeu mi-
croempresários cearenses 
para celebrar a suspensão 
do Decreto 32.900, do Go-
verno do Estado.

Assinado pelo Governa-
dor Camilo Santana no final 
de 2018, o decreto muda a 
sistemática de cobrança do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para o regime de 
substituição tributária.

O deputado Júlio César 
Filho ressaltou a capaci-
dade de diálogo do Go-
verno Camilo Santana e 
sua iniciativa em resolver 
de imediato um problema 
que poderia trazer muitos 
impactos à vida dos cea-
renses. “Isso mostra o inte-
resse e a vontade de fazer 

o melhor pela população 
cearense”, afirmou.

O parlamentar informou 
também que deverá ser for-
mada uma comissão com 
três representantes dos co-
merciantes e microempre-
sários, para acompanhar 
a elaboração de um novo 
decreto, conciliando com 
as demandas da categoria.

A deputada Augusta Bri-
to elogiou a movimentação 
dos comerciantes e frisou 
que o Governo do Estado 
está sempre pronto para 
receber e ouvir demandas 
do povo. “Esse Governo é 
reconhecido pela capacida-
de de diálogo, e ele aconte-
ce. É a prova de mais essa 
conquista”, acrescentou.

O empresário Osvaldo 
Janeri agradeceu aos par-
lamentares pela “ponte” 
criada entre os comercian-
tes e o Governo do Estado. 
“Espero que essa abertura 
para o diálogo permane-
ça de forma ordeira e que 
sempre tenhamos a liber-
dade de vir aqui e mostrar 
o que está acontecendo.”

Parlamentares e 
empresários celebram 
suspensão de decreto 
sobre ICMS

<< COMISSÃO de deputado: Júlio César Filho (PPS), e pelos deputados Dra. Silvana 
(PR), Augusta Brito (PCdoB), Nezinho Farias (PDT), Fernando Santana (PT) e Guilherme 
Landim (PDT)

<< COMPLETO de prédios do Programa PEC 300 que levou mais de 8 anos para ser construido.

<< ADMINISTRAÇÃO do equipamento que será inaugurado em Março
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A Bella da Semana
Barbara Stil

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

Barbara Stil ou Babi chega ao Bella da Semana em um 
ensaio inédito. Essa gata 23 anos, é estudante de direito, apaixo-
nada por animais séries e games, promete fazer muito marmanjo 
ir à loucura com seu ensaio. Em sua entrevista Babi revelou que 
sua maior loucura foi fazer amor em público, e quando questio-
nada sobre o que a excita, revelou: “Sussurros no ouvido, beijos 
no pescoço, vontade, paixão.” Nome: Barbara Steil, nascimento: 
02/10/1995-  Porto Alegre/RS, onde mora: Porto Alegre/RS Sig-
no: Libra

CONFIRA outros lindos modelos no site:
www.belladasemana.com.br

Quem Sobe ou Desce
Farmácias e postos 
de combustíveis 
dispararam em 
quantidade, em 
toda esquina tem 
um. São bons ne-

gócios, ganha-se muito dinheiro 
vendendo medicamento e gaso-
lina. Todo mundo tem um carro e 
a prática da automedicação.

O mundo universitário no Ca-
riri, leia-se triângulo Crajubar, 
que cresce vertiginosamente. Há 
especialidade para tudo, como a  
biomedicina que estuda coisas 
da biologia, medicina, farmácia 
e demais profissionais da saúde.

Os bons serviços da Expresso 
Guanabara, ônibus para Forta-
leza, sempre novos, modernos, 
confortáveis e acima tudo 
pontuais. São mais de 20 ho-
rários diários para a Capital. 
Há facilidades de pagamen-
to das passagens.  

O fechamento 
de várias esco-
las no Crato. 
Faltam alunos 
é a justificativa. 

Mas na realidade é a falta 
de um programa de estímu-
lo aos estudantes (crianças 
e adolescentes).

A Prefeitura do Crato que 
não tem zeladores e guardas 
municipais cuidando das pra-
ças. São sujas e mal zeladas 
que chegam a não condizer 
com a título de “Princesa do 
Cariri.” 

 
Os vereadores do Crato, a 

maioria,  que entregaram suas 
rédeas às mãos do prefeito mu-
nicipal e agora fica tudo na base 
do “sim senhor.” O que o pre-
feito quiser está bom para to-
dos. O que dinheiro e peia não 
fizerem é que foram poucos.

Portugues para não errar mais...

Áries - 21/03 A 20/04
Experiências sociais podem ser compartilhadas com mais 
intensidade com a pessoa amada. Período favorável para novo 
envolvimentos no caso dos solteiros.
Touro -21/04 A 21/05
Tende a compartilhar momentos culturais ou de interesses que 
envolvam gostos, ideologias e mesmo a fé pessoal junto da 
pessoa amada.
Gémeos -22/5 A 21/06
Evite prender-se a sentimentos antigos ou fugir de novas situações 
amorosas por causa do passado, especialmente se estiver só.
Câncer - 22/06 A 22/07
Situações importantes que envolvam acordos com finanças podem 
ser alteradas ou propensas a imprevistos. Hora de mais precaução 
com dinheiro.
Leão - 23/07 A 22/08
O trabalho pode colocá-lo(a) diante de algumas burocracias e 
desafios que envolvam finanças ou novos interesses. Actue com 
cautela.
Virgem - 3/08 A 23/09
Momento de refletir sobre o quanto compensa manter despesas 
pouco compensadoras. Fase pouco indicada para iniciar negócios 
ou lidar com burocracias.
Libra - 24/09 A 23/10
Há possibilidades de conseguir mais popularidade ou vivenciar 
mais contactos pessoais em assuntos de trabalho.
Escorpião - 4/10 A 22/11
Despesas com instituições que podem ser esclarecidas em breve. 
Vínculos que envolvam amigos ou sociedades em grupos também.
Sagitário - 23/11 A 21/12
Tenha cautela para não agir com certos impulsos em assuntos 
que compartilhe com a pessoa amada ou mesmo em hábitos na 
vida a dois.
Capricórnio - 2/12 A 20/01
Pode reflectir sobre sacrifícios desnecessários que faça no 
trabalho. Acções prestativas podem ocorrer e ser necessárias 
vindas de sua parte.
Aquário - 21/01 A 19/02
Possibilidades de lidar com despesas que envolvam viagens, 
assuntos culturais e estudos em geral. Tente conter gastos e evitar 
acordos de risco.
Peixes - 20/02 A 20/03
Amizades e relações em grupo podem ser mais bem vivenciadas 
no trabalho e serem benéficas para ajudar metas que tenha.

1ª) Custou cincoenta  reais.
O certo é cinquenta.
Cincoenta nunca teve registro em nossos principais dicionários.
E o correto é quatorze ou catorze?
Tanto faz. As duas formas são aceitáveis. 
2ª)  Está fazendo zero graus.
Zero é singular, portanto o correto é “zero grau”.
3ª)  São uma hora da tarde?              
O verbo ser sempre concorda com as horas: “É uma hora da 
tarde”; “São treze horas”; “São duas horas”; “São dez horas”; 
“É uma e dez da madrugada”; “É zero hora”.
4ª) Anexo seguem os documentos.
A forma anexo corresponde a anexado e deve concordar com 
o substantivo a que se refere: 
“Anexos seguem os documentos”
“Anexa segue a nota fiscal”         
5ª) Ele sempre quiz estudar.
O certo é ele quis. 
6ª) Ele requis seus direitos.
O certo é ele requereu.
7ª) Não estrupe a nossa língua.
O verbo é estuprar. Estuprador é quem comete estupro. 
8ª) Não depedre a sala de aula.
O verbo é depredar. Quem destrói comete depredação. Nada 
tem a ver com pedras. Jogar pedras é apedrejar.
9ª) Não seje infeliz. 
Não seje, nem esteje, muito menos teje. Os verbos ser, estar e 
ter no presente do subjuntivo, são: seja, esteja e tenhas.
10ª) Houveram muitos problemas.
Pelo visto, mais problemas que se imaginava. O verbo haver, 
com o sentido de “existir ou acontecer”, é impessoal (sem 
sujeito), por isso só pode ser usado no singular. O certo é 
“houve muitos problemas”.

Mote: Dalinha Catunda
1
O homem é mestre no verso,
e a mulher nunca se acanha,
rodando a saia com manha,
Ingressa nesse universo.
Encara tema diverso
Na cultura popular,
Ocupando seu lugar,
ela faz bem seu papel.
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Dalinha Catunda
2
A mulher só aglutina
Com sua sabedoria
Canta noite, canta dia
Burilando sua rima
Tem calma, não desatina
O seu lema é cantar
O verso metrificar
Já provou não ser bedel
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Rosário Pinto
3
Homem tem nó no pescoço
Mulher tem dengo e tem 
manha
Tem respeito e não apanha
E quando agarra no osso
Pode ser idoso ou moço
Tá difícil de soltar
Os dois se dana a rimar
Cada um no seu papel
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Anilda Figueiredo
4
Se o verso não for matuto
Respeitem a nossa língua
Ela está morrendo á míngua
Num português dissoluto;
Com verso mau não disputo
Regra é pra orientar
Existe pra ensinar
Não versejar à revel
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Bastinha Job
5
O direito à igualdade
Sempre foi nossa bandeira
Seguindo numa trincheira
Lutamos por liberdade
Dentro da sociedade
Marcamos nosso lugar
Conseguindo conquistar
Seu registro em papel
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Creusa Meira
6
Merecemos mais respeito
E mais valorização
Mais amor no coração
Deixar de ter preconceito
Temos os mesmos direito
Aqui e em todo lugar
No papel e no pensar
Nosso instinto é fiel
Se tem mulher no cordel você
tem que respeita
Lindicássi Nascimento

Se tem mulher no cordel você
tem que respeita

A mulher vê o marido chegar em casa:
– Nossa, Dagoberto! Como cinco uísques te modificam!
– Que papo é esse, mulher? Eu não bebi cinco uísques.
– Mas eu bebi…

Dois amigos conversando…
– Meu pai quer que eu faça Direito e seja um bom Advogado.
– Que bom, vai seguir a profissão do velho?
– Não, ele quer que tire ele da cadeia.

O marido entra com muito cuidado na cama, se aninha e sussurra 
suave e apaixonadamente no ouvido de sua mulher:
– Estou sem cueca…
E a mulher:
– Amanhã mando a empregada lavar uma!

Tá dificil dormir. Se não ligo ar, não durmo com o calor.
Se ligo, não durmo pensando na conta de luz.

HUMOR
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A Gazeta de Notícias por 22 anos foi e é 
sempre pautada  pela verdade, nunca tergiversou.
É um jornal que oferece conhecimento dos 
fatos para formar opinião.

Opinião!
se quer ter?
tem que ler.


