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A diferença está na QUALIDADE

Unidade de testagem rápida de 
Coronavirus amplia deteccção 
de casos em Juazeiro do Norte

A Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte iniciou 
neste  dia 12, o funcionamen-
to das Unidades de Testagens 
Rápidas de Coronavírus no 
Município, em um trabalho 
inovador de descentralização 
dos serviços, mas continua 
com as testagens também na 
Unidade Sentinela.

A medida tomada pelo 
Prefeito Arnon Bezerra, visa 
ampliar a detecção dos casos 
de coronavírus no município. 
Serão mais quatro unidades de 
atendimento, além da Unidade 
Sentinela, com profissionais 
de saúde treinados para o aten-
dimento. Os locais receberão 
os casos suspeitos, dentro dos 
critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, para a re-
alização das testagens. Pág. 03

Rede Estadual de Saúde 
investe em tecnologia para 
aproximar pacientes da 
Covid-19 com familiares

Carne seca ou carne de 
sol, cultura da culinária 
nordestina, tomou conta dos 
restaurantes em todo país

Angioplastia robótica trata
infarto de pacientes com
Covid19 reduzindo chance de
contaminação do profissional

Banco do Nordeste investe em setores 
da economia nordestina mais de R$ 
7.8 bilhões no período da pandemia

O Banco do Nordeste re-
alizou,  de 16 de março a 29 
de maio, mais de 1 milhão 
de novas contratações, equi-
valentes a mais de R$ 7,8 bi-
lhões investidos na Região. 
O montante de recursos pul-

verizados beneficiou todos 
os setores da economia e 
empresas de todos os portes.

Os maiores valores con-
templaram operações não 
rurais, com R$ 6,3 bilhões 
distribuídos em 917,4 mil 
contratações. As operações 
rurais somaram R$ 1,5 bi-
lhão, correspondentes a 
107,4 mil contratações entre 
agropecuaristas.   Pág 06

Ambiente de Comunicação
do Banco do Nordeste

Durante a pandemia de co-
ronavírus, os hospitais da rede 
pública da Secretaria da Saúde 
do Ceará, do Governo do Es-
tado, implementaram diversas 
medidas de prevenção à Co-
vid-19. Uma delas foi a res-

trição de visitas nas unidades. 
Com o objetivo de proporcio-
nar um atendimento humani-
zado, as equipes recorreram à 
tecnologia para aproximar pa-
cientes e familiares, através de 
videochamadas.           Pág. 03

A carne de sol conheci-
da também como carne seca, 
é umas das carnes típicas do 
Nordeste brasileiro, vista hoje  
em todos os cardápios dos res-
taurantes nacionais é produ-
zida a partir de um método de 

conservação de alimentos de 
origem animal salgando-se e 
secando-se, em local coberto e 
bem ventilado. A produção da 
carne é feito pelos marchantes, 
profissionais que abatem e tra-
tam as carnes das reses. Pág. 04 

Procedimento realizado 
pela primeira vez por médicos 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, reduz risco de infec-
ção por profissionais da saúde.

• Hospital Israelita Albert 
Einstein executa a primeira 
colocação de stents no coração 
de um paciente infectado pelo 

novo coronavírus resguardando 
o distanciamento recomendado 
para reduzir risco de infecção 
por médicos e enfermeiros.

• Para isso, em vez dos bra-
ços do médico no manuseio do 
paciente, o procedimento foi 
feito usando os braços de um 
robô.                           Pág. 05

LEIA TAMBEM artigos e opiniões a partir da página 02
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EDITORIAL

Dizer o que não se disse Chegou a
hora da

solidariedade

Temos de comemorar a ciência na 
busca da vacina contra a Covid-19

A 3 de Janeiro de 1998, Fernando 
Gomes, então Presidente da Câma-
ra Municipal do Porto, apresentou 
o livro de Carlos Magno: “ O Poder 
Visto do Porto - e o Porto Visto do 
Poder”. Nessa ocasião, afirmou:” É 
um grande gozo ler crónicas sobre 
frases que não proferi e conceitos 
que não defendi.”

Cai aqui bem, o que escreveu 
Padre António Vieira: “ Ah, Senhor, 
quantos falsos testemunhos vos le-
vantaram! Quantas vezes ouço dizer 
que são palavras Vossas o que são 
imaginações minhas, que me não 
quero excluir deste número.”

O cristianismo anda tão infestado 
de leigos ignorantes, e falsos prega-
dores, que muito que se diz, não pas-
sam de pura caricatura.

Numa recente sondagem, reali-
zada em Portugal, muitos “crentes“, 
declararam-se católicos…mas não 
acreditavam em Deus!…

São crentes, em quê?!
Sacerdotes há (católicos e evan-

gélicos) que não pregam a Palavra, 
mas suas palavras, com roupagens 

convenientes…
Também há, quem acredite em 

Deus e na Bíblia, mas adaptam a 
Palavra, consoante os interesses: “ 
Dizem o que Ele nunca disse”.

Até há, quem pregue o que que-
rem ouvir, e afirmam, a pés juntos, 
que é preciso retirar versículos, por-
que se encontram desatualizados!…

Pastor evangélico, chegou-me 
a dizer: que devia ignorar Epistola, 
porque ensinava doutrina diferente 
ao que ensina sua denominação!

Outros, alteram a pontuação, de 
certas passagens bíblicas, para alte-
rarem o sentido do texto sagrado.

É como disse o Padre António 
Vieira: “ Quantas vezes ouço dizer 
que são palavras Vossas, o que são 
imaginações minhas”.

Quem quer conhecer a doutrina 
de Jesus, pegue no Novo Testamento 
e leia-O. Lá encontrará a verdadeira 
doutrina de Cristo.

O Evangelho, é a única fonte, 
onde se pode beber a água cristalina, 
límpida e desincrustada de precon-
ceitos e subtis infiltrações.

Cada dia histórico da ciência 
contra o coronavírus deve ser come-
morado por todos os seres humanos 
vulneráveis à Covid-19.

Enquanto SP se preocupa com a 
vida e a economia, o seu governo, 
em parceria com o Instituto Butantã 
e o laboratório internacional Sino-
vac  Biotech, vai produzir vacina 
contra o novo coronavírus.

Por outro lado, entretanto, em 
plena pandemia com milhares de 
mortes e doentes em escala ascen-
dente,  que também atinge com in-
tensidade a vida e a economia de 
outros países, temos um governo 
federal beligerante mais preocupado 
com o desempenho da economia e 
demonstrando o seu total desprepara 
para comandar o país.

Por falta de um governo concilia-
dor – que vive em briga com gover-
nadores e prefeitos no momento em 
que as divergências políticas deviam 
ser superadas para orientar o país a 
combater a Covid-19 – o Brasil so-
fre as suas consequências ao mer-
gulhar desnecessariamente em crise 
política.

A tensão política provocada pela 
forma destemperada com que o pre-
sidente da República trata os adver-
sários, os ministros, as pessoas, a 
imprensa, os profissionais da saúde, 
as instituições STF e Congresso, fa-
zendo vistas grossas e também par-

ticipando dos movimentos subver-
sivos na Esplanada dos Ministérios, 
tudo isso tem contribuído para atual 
crise política nacional.

A gripezinha que o presidente 
da República entende que pode ser 
tratada com simples doses de clo-
roquina, quando se tomasse Tubaí-
na pelo menos não viria a óbito, se 
a fase inicial tivesse sido arrostada 
com seriedade, certamente o quadro 
nacional da doença seria hoje bem 
melhor.

O país precisa desarmar as suas 
divergências políticas e procurar go-
vernar com a mesma bandeira nacio-
nal que orgulha cada brasileiro. Bra-
sileiros não podem ser instigados a 
ser adversários de seus próprios ir-
mãos por governantes não alinhados 
totalmente ao espírito democrático.

Ademais, exigimos lealdade com 
os compromissos assumidos pelos 
governantes durante as campanhas 
políticas. Pois até aqui o que vimos 
foi o governo federal descumprir 
promessas em combater a velha  po-
lítica, a corrupção, o fisiologismo e 
descer ao submundo político para se 
ancorar no Centrão, que o general 
de pijama Augusto Heleno cantaro-
lou de ladrão, bem como interferir 
na Polícia Federal e Ministério da 
Justiça e dificultar as investigações 
contra os seus filhos mimados (fake 
news e “rachadinha” na Alerj).

Ha pouco mais de 90 dias 
tudo parou. O mundo, de repen-
te, apareceu com febre, tosse e 
falta de ar. A princípio, pensava-
-se que seria uma dessas gripes 
costumeiras. Não foi. Coisa muito 
mais séria acontecia. A ciência 
foi desafiada. A inteligência hu-
mana revelou-se pequena diante 
da nova versão de um vírus bem 
mais letal do que as anteriores. 
Os cientistas o identificaram como 
um novo corona e o chamam de 
COVID-19. Ou CORONAVÍRUS.

Desde o seu surgimento, tem 
sido o nome mais pronunciado em 
todas línguas. . É natural o fato, 
se levarmos em conta que tudo 
parou, nos diversos quadrantes 
do planeta. Sendo altamente con-
tagioso e de ameaçadora letalida-
de, o COVID-19 virou pandemia e 
já ameaça a estabilidade econô-
mica das nações, com reflexos 
devastadores e negativos até 
para as economias mais sólidas.

Os países contabilizam suas 
vítimas aos milhares, sendo 
monstruosos os números de in-
fectados e mortos. Diante desse 
quadro de horrores, os governan-
tes, qual baratas tontas, perdem-
-se em medidas individualistas, 
falhas e inconsistentes, tentando 
barrar a fúria do inimigo invisível.

Entretanto, em seguidas ten-
tativas de operarem um milagre, 
brigam muito. Entendemos que 
o milagre seria a união de todas 
as forças possíveis em defesa da 
vida humana. Sem coordenação 
e sem unificação de ações, todas 
as tentativas terminam em fracas-
so e em gastos desnecessários..

O que resta de concreto é o 
crescimento do número de víti-
mas e o receio de que advenham 
novas ondas, apesar de ainda 
não termos chegado ao pico da 
primeira. Os mais otimistas já fa-
zem os seus planos para 2021, 
quando, possivelmente, terá sur-
gido uma vacina, convencidos de 
que 2020 está perdido no horizon-
te turvo do prejuízo e da morte.

Para o mundo todo vale o dile-
ma fatal. “Se correr o bicho pega, 
mas se ficar o bicho come”. Nos 
países que já rasparam o tacho 
faltam reservas para manterem 
seus desvalidos. A maior parte 
não tem como sobreviver sem o 
trabalho. Por outro lado, o fim do 
isolamento representa um enor-
me risco de iniciar-se uma nova e 
imprevisível onda.

Uma dúvida cruel.. O mundo 
está mais carente, mas o alento 
vai surgindo quando a solida-
riedade se sobrepõe. De cada 
um espera-se um pouco mais. O 
COVID não tem nacionalidade 
.e pede registro aonde chega. 
Transformou-se em inimigo da hu-
manidade. Vencê-lo é pois missão 
de quantos amam a própria vida.

E nós aonde vamos? O Brasil 
inteiro se pergunta. Sim! como es-
taremos pós essa pandemia, essa 
“calamidade pública” que assola 
a Nação de “cabo a rabo.” Lojas 
fechadas, fábricas desligadas, ser-
viços parados e a inércia instalada 
em cada recanto do país.

Enquanto se lamenta a paraliza-
ção geral, chora-se os mortos que 
chegam aos cinquenta mil em todo 
o Brasil. A morte virou simples-
mente números que são contabi-
lizados diariamente. Estamos nos 
acostumando com a morte que se 
tornou coisa banal. Não se acen-
de mais velas sobre os caixões e 
o choro é sufocado na garganta. É 
permitido a penas o soluço.

E de quem é a culpa? Não, a 
culpa não é de ninguém,  são os 
desígnios de Deus que viu a ne-
cessidade de derreter a humani-
dade para moldá-la a sua maneira 
ou como diz as escrituras recriar 
o homem nos termos: “Façamos 
o homem à nossa imagem, confor-
me a nossa semelhança...” Essa 
mensagem todos nós entendemos 
porque o Mundo já foi extinto e 
recriado com o dilúvio e a arca de 
Noé.

O que não é possível entender 
é a briga entre os homens que se 
digladiam pelo poder à beira de 
covas e gente morta. Ninguém 
está brigando pela República, mas 
contra a República tal qual luta-
vam os “Spartacus” que viviam 
em revolta contra a república ro-
mana. Nunca as palavras foram 
tão ofensivas como as proferidas 
pelas autoridades brasileiras. O 
confronto é para saber qual dos 
poderes manda mais: o Executi-
vo, o Legislativo ou o Judiciário? 
A Justiça ameaça com a força das 
Leis, o Executivo intimida com o 
uso das Forças Armadas e o Le-
gislativo adverte com as posterga-

ções no assentimento dos proje-
tos. Não há entendimentos, não há 
cedimento, todos são irresolutos.  
Enquanto brigam no andar supe-
rior o povo permanece em ânsia e 
expectativas a espera de um duvi-
doso amanhã.

É de se crer que na pandemia 
de 1908 quando a “gripe espanho-
la” devastou o planeta deixando 
um saldo de cem milhões de pes-
soas mortas, havia ali o consenso 
de “um por todos e todos por um,” 
lema dos “Três Mosqueteiros” 
do romancista francês Alexandre 
Dumas. Não obstante o Mundo 
conviva o século XXI, as atitudes 
dos humanos, principalmente no 
Brasil, ainda estejam em nada di-
ferentes dos homens das cavernas 
e na era da pedra-lascada, perío-
do da pré-história que começou 
há cerca de 2,5 milhões de anos, 
onde o domínio advinha da força, 
da estupides e da ignorância.

Em seu livro O Príncipe, Nico-
lau Maquiavel relata sobre César 
Bórgia, filho do papa Alexandre 
VI, que conquistara uma determi-
nada região ao norte da Itália, para 
submeter o povo aos interesses seu 
e de sua família. Um processo se-
melhante parece estar acontecendo 
em nosso país. Contudo, os interes-
ses que tomaram de assalto o Esta-
do brasileiro não pertencem a uma 
família ou a uma determinada elite.

Frente as dores e agruras do 
povo brasileiro, o momento é da 
racionalidade e da coerência, do 
bom senso e da harmonia. “Har-
monia entre os poderes” apregoa 
a Constituição do Brasil.

É preciso que se ponha em 
prática a racionalidade que é a 
capacidade que o ser humano tem 
de reconhecer a príopria razão. 
Como a coerência que é o ponto 
de relação harmônica e a conexão 
entre fatos e ideias.

Faltam:
Racionalidade e Coerência
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ARTIGO
Responsabilidade ambiental e 

mudança de hábito
Luiz Gonzaga Alves Pereira 

é o presidente da Associação 
Brasileira de Empresas de 
Tratamento de Resíduos e 

Efluentes (Abetre), entidade 
signatária do Pacto Setorial de 

Integridade no setor de Limpeza 
Urbana, Resíduos e Efluentes.

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, através da 
Secretaria de Saúde, iniciou 
neste no último  dia 12, o fun-
cionamento das Unidades de 
Testagens Rápidas de Coro-
navírus no Município, através 
de um trabalho inovador de 
descentralização dos serviços, 
mas continua com as testagens 
também na Unidade Sentinela, 
que desde março está aberta, 
recebendo casos suspeitos da 
doença.

A medida tomada pelo 
Prefeito Arnon Bezerra, visa 
ampliar a detecção dos casos 
de coronavírus no município. 
Serão mais quatro unidades de 

atendimento, além da Unida-
de Sentinela, com profissio-
nais de saúde treinados para 
o atendimento. Os locais re-
ceberão os casos suspeitos, de 
acordo com os critérios esta-
belecidos pelo Ministério da 

Saúde, para a realização das 
testagens.

Os pontos estão sendo ins-
talados na Rua Vereador An-
tonio Braz, no bairro Limo-
eiro; em frente ao CRAS, do 
bairro Frei Damião; na praça 

Unidades de testagem rápida de Coronavírus 
ampliam detecção de casos em Juazeiro 

da Igreja dos Franciscanos 
e outro em frente à Praça da 
Igreja do Socorro.

Critérios para os tes-
tes

Os testes serão realizados 
em indivíduos que apresentem 
ou tenham tido os sintomas 
da Covid-19, ou então que te-
nham tido contato direto com 
algum caso confirmado, há 
pelo menos oito dias. A reali-
zação do teste não é indicada 
se a pessoa não atender a estes 
critérios.

Com a ampliação do acesso 
à testagem, será possível iden-
tificar mais pacientes que este-
jam infectados, possibilitando 
dar continuidade ao isolamen-
to para impedir a transmissão 
da doença a outras pessoas.

Asscom - AssessoriA de 
Comunicação da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

<< SENTINELAS estão na Rua vereador Antonio Braz, no Limoeiro; 
em frente ao CRAS, do bairro Frei Damião; na praça da Igreja dos Fran-
ciscanos e em frente à Praça da Igreja do Socorro.

Durante a pandemia de co-
ronavírus, os hospitais da rede 
pública da Secretaria da Saúde 
do Ceará (Sesa), do Governo 
do Estado, implementaram 
diversas medidas de preven-
ção à Covid-19. Uma delas 
foi a restrição de visitas nas 
unidades. Com o objetivo de 
proporcionar um atendimento 
humanizado, as equipes recor-
reram à tecnologia para apro-
ximar pacientes e familiares, 
possibilitando a realização de 
videochamadas.

No Hospital de
Messejana

Dr. Carlos Alberto Studart Go-
mes (HM), as videochamadas 
têm sido uma alternativa para 
aliviar a saudade. Internada 
há 16 dias na unidade para se 
recuperar da Covid-19, a apo-
sentada Francisca Andrade de 
Oliveira, 75, se emocionou 
quando viu a neta na tela do 
tablet. “Vó, nós estamos aqui 
torcendo por sua recuperação, 
logo a senhora estará aqui com 
a gente. Vai dar tudo certo”, 
disse Vanessa Andrade.

A coordenadora do Serviço 
Social do HM, Dione Bezerra, 
explica que a implantação do 
projeto é voltada para pacien-
tes internados nas enfermarias 
do eixo Covid-19. “O contexto 
de isolamento e a excepciona-
lidade do período exigiu uma 
intervenção objetiva e huma-
nizada para atender os anseios 
dos pacientes e seus familia-
res. Nós buscamos minimizar 
esse distanciamento através 
das videochamadas, mostra-
mos que o paciente não está 
sozinho, desamparado. Dessa 
forma, a família também se 

tranquiliza”, explica.
A família do aposentado 

Edilson Vieira Ibiapina, 86, 
também aguardou ansiosa o 
encontro virtual. “Já são 16 
dias longe. Apesar de receber 
a ligação do médico todos os 
dias para dizer como ele está, 
é diferente de poder ver e fa-
lar com ele”, ressaltou o neto 
de Edilson, Yuri Ibiapina, que 
reuniu a família para partici-
par da visita online. “Estamos 
todos em isolamento. Apro-
veitei o contato da assistente 
social e fui colocando todo 
mundo na videochamada. Ele 
tem muitos filhos e netos e 
todos estão com saudades”, 
acrescentou.

Hospital Regional
do Cariri

No Hospital Regional do 
Cariri (HRC), as visitas aos 
pacientes internados na Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
também foram adaptadas à 
nova realidade. As videocha-
madas são realizadas pelo Ser-
viço Social em parceria com 
o Núcleo de Atendimento ao 
Cliente (NAC).

As visitas virtuais ocorrem 
em dias alternados para cada 
paciente. Além de esclarecer 
dúvidas da família sobre o es-
tado de saúde, o serviço traz 
conforto em dias difíceis e 
tem como premissa a empatia. 
“Através da videochamada, 
conseguimos olhar no olho 
do familiar que está distante 
daquele ente querido e com 
as mais diversas dúvidas. Por 
mais deliciado que seja ver o 
paciente na UTI, essa proximi-
dade online nos ajuda a escla-
recer dúvidas quanto a evolu-
ção do paciente, mas também 
serve como um bálsamo efi-
ciente para acalmar aquele co-
ração aflito”, destacou a resi-
dente de Clínica Médica, Ana 
Beatriz Filgueiras

Assistentes sociais, resi-

dentes e enfermeiras dividem-
-se para acompanhar as enfer-
marias e fazer a avaliação e o 
preparo prévios dos pacientes 
antes das visitas virtuais. O 
trabalho inclui o levantamen-
to dos contatos dos pacien-
tes que estão orientados e em 
condições de interagir, além 
do agendamento com os pa-
rentes. As famílias também são 
diariamente contatadas por um 
médico, que passa todas as in-
formações e evoluções clínicas 
dos pacientes.

Hospital Geral
Waldemar de Alcantara

No HGWA, a ação tem, so-
bretudo, o objetivo de melho-
rar a saúde mental do paciente 
e de sua família, por meio da 
aproximação virtual, intervin-
do sobre o sofrimento emocio-
nal decorrente do afastamento 
familiar e do isolamento hos-
pitalar. As videochamadas são 
feitas com pacientes diagnos-
ticados com coronavírus que 
desejem manter contato com a 
família. Até o momento foram 
realizadas 25 visitas virtuais.

Hospital Infantil
Albert Sabin

O serviço no Hias é feito na 
UTI 3, onde estão internados 
pacientes suspeitos ou confir-
mados de coronavírus. Reali-

zado por quatro profissionais, 
o projeto já atendeu seis pa-
cientes, que entram em contato 
semanalmente com a família.

Hospital Geral
de Fortaleza

As videochamadas no HGF 
estão sendo realizadas apenas 
nas UTIs de atendimento a 
pacientes com Covid-19. A 
equipe envolvida no projeto é 
composta por duas assistentes 
sociais e uma psicóloga. Até o 
momento, 22 pacientes foram 
contemplados pela iniciativa.

Hospital Geral
Dr. César Cals

Por conta da pandemia, o 
Hospital Geral Dr. César Cals 
(HGCC) restringiu o contato 
entre mães e bebês nas cin-
co unidades neonatais. Mes-
mo assim, as famílias podem 
acompanhar a evolução dos fi-
lhos de longe, por meio de fo-
tos e vídeos feitos pela equipe 
responsável por acompanhar 
os pequenos. Entre os dias 27 
de abril e 9 de junho, foram 
enviados 1000 registros dos 
recém-nascidos internados no 
Hospital. O projeto contem-
plou ao todo 259 famílias. 
Além disso, houve 18 video-
chamadas e 184 atendimentos 
a distância voltados aos pa-
cientes do Eixo Covid.

Unidades da Rede Estadual de Saúde investem em 
tecnologia para aproximar pacientes e familiares
Assessoria de Comunicação 

da Polícia Militar 

<< OBJETIVO de proporcionar um atendimento humanizado.

O Brasil ainda precisa desenvolver-se bastante no 
tocante à mobilização e engajamento das pessoas e 
empresas numa corrente forte e irreversível de respon-
sabilidade ambiental. Aqui, ainda se joga muito entulho 
de modo irregular nas ruas, praças, terrenos baldios e 
rios. A responsabilidade ambiental implica, também, a 
mudança de hábitos de consumo. Não são necessárias, 
por exemplo, quatro folhas de papel para embalar uma 
roupa. Basta uma sacola. Muita gente reclama da ques-
tão do lixo, mas continua jogando coisas pelas janelas 
dos carros e das casas. Empresas fazem grandes cam-
panhas e valorizam o discurso ecologicamente correto, 
mas usam quantidade exagerada de copinhos plásticos 
em máquinas de café e água. Geramos 79 milhões de 
toneladas de resíduos sólidos por ano. 6 milhões de to-
neladas nem são coletadas. Das restantes 73 milhões 
coletadas, 40% vão parar em lixões. Depósitos a céu 
aberto, agressores do meio ambiente! 

Luiz Gonzaga Alves Pereira é o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resí-
duos e Efluentes (Abetre)Luiz Gonzaga Alves Pereira 
é o presidente da Associação Brasileira de Empresas 
de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre) (Arqui-
vo pessoal)Em agosto completamos 10 anos de Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos. O que comemorar? 
3.257 lixões no país. Em dezembro de 2019 foi aprova-
do, com manobras na Câmara, o Marco Regulatório do 
Saneamento, mas através de um emaranhado de leis e 
artigos, à última hora, travou-se o segmento de resídu-
os e drenagem. Embora sejam igualmente saneamento, 
o PL aprovado pela Câmara exclui a possibilidade dos 
contratos na área de Resíduos Sólidos e Drenagem se-
rem feitos em regime de concessão, programa de par-
ceria público-privada (PPP)... E por quê? O segmento 
e a sociedade brasileira esperam que o Senado ou um 
veto presidencial destrave o tema. Resíduos e Drena-
gem necessitam de grandes investimentos. O retorno é 
de longo prazo. Portanto ou é concessão ou PPP. Nada 
de Contratos Programa. Nada de excepcionalidades. 
Igualdade para todos.Se não mudar, os lixões vão con-
tinuar. É caro construir um Aterro Sanitário? NÃO. Falta 
vontade política. Que o munícipe cobre do seu prefei-
to que seja dado o tratamento adequado aos resíduos. 
Que a população não se sinta gratificada pelo fato de 
que os “saquinhos” de lixo, de forma “mágica”, desapa-
recem todos os dias da frente de suas residências. Co-
bre o seu destino adequado. Primeiro reciclar e, depois, 
o que sobrar: Aterro Sanitário. Erradicar 3.257 lixões 
significa construir 500 Aterros Sanitários. O processo de 
regionalização, economia de escala, permitem. Estudos 
feitos pela ABETRE, apontam que com 2 bilhões de re-
ais liquidamos o problema. Mas é a manutenção a maior 
dificuldade. O marco regulatório, que está para sair do 
Senado, exige que os municípios aprovem a cobrança 
de tarifas. Normal para uma utilidade que a exemplo de 
água, energia, celular, TV a cabo, pagamos. Devemos 
pagar também pelo tratamento dos resíduos. Os novos 
prazos, para erradicar lixões, só beneficiarão aqueles 
que estabelecerem a cobrança de tarifa. É legal, é ne-
cessária e sem ela não haverá caminho para o trata-
mento adequado dos resíduos. Dói no bolso? Talvez, 
em um primeiro momento. Estudos da OMS mostram 
que cada 1 dólar gasto em limpeza urbana significa uma 
economia de 4 dólares nos serviços de saúde. Vale a 
pena. 

Ambiente limpo não é 
aquele que você limpa, 

mas o que você
não suja.
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Carne Seca/ou de Sol cultura da culinária
nordestina que tomou conta de todo país

DESTAQUE

Texto de Lenart Verissimo 
com pesquisa e

copidesque da Redação.
Fotos divulgação.

  
A carne de sol é umas das 

carnes típicas do Nordeste 
brasileiro, conhecida também 
como carne seca, é produzi-
da a partir de um método de 
conservação de alimentos de 
origem animal salgando-se e 
secando-se, em local coberto e 
bem ventilado, peças de carne, 
bovina. O método de produção 
da carne é feito pelos marchan-
tes, profissionais que abatem e 
tratam as carnes das reses. 

      O processo de salgar e 
expor a carne ao sol é consi-
derado pré-histórico. É impro-
vável que a cultura brasileira 
tenha herdado essa técnica de 
produção dos indígenas, pois a 
conservação alimentos em sal 
não é hábito da cultura indíge-
na. No entanto, os portugueses 
tinham a tradição de conservar 
alimentos expondo-os ao sol 
e salgando-os (peixes e baca-
lhau). No litoral nordestino, 
onde o sal e o sol se encontram 
em abundância, nos séculos 
iniciais da colonização portu-
guesa, os pescadores passaram 
o processo de salgamento dos 
peixes às carnes. O preparo da 
carne de sol se difundiu nas 
regiões semiáridas do Nor-
deste porque exige um clima 
muito seco. 

Salgam as carnes, cortam-
-nas em pedaços bastante 
largos, mas pouco espessos, 
quando muito dois dedos de 
espessura, se tanto. Quando 
estão bem salgadas, tiram-nas 
sem lavar, pondo-as a secar ao 
sol; quando bem secas, podem 
conservar-se por muito tempo, 
sem se estragar, contanto que 
fiquem secas (...)”.

Tradicionalmente a car-
ne de sol é preparada: tira-se 
de quatro a cinco mantas, de 
acordo com o tamanho da rês. 
Estas são chamadas de: lombo, 
posta-gorda, peito, pescoço e 
pá. A manta do lombo é tirado 
junto com a posta-gorda. Com 
a carne já despencada, são fei-
tos alguns talhos nas partes 
mais grossas no sentido do 
comprimento da manta, e sal-
gada com sal fino. Esta pratica 
é muito usada pelos pecuaris-
tas da região do Seridó no Rio 
Grande do Norte, depois das 
mantas todas salgadas, são em-
pilhadas à sombra e em local 
ventilado, sobrepostas, umas 
nas outras. Depois de salgada, 
o sal da carne derrete, vertendo 
salmoura, são levadas ao sol e 
estendidas em varal de madei-

ra ou arames, mantendo a par-
te mais gorda para o lado de 
cima. Este procedimento deve 
ser feito nas primeiras horas 
da manhã e a carne deve tomar 
sol por um período de seis a 
oito horas, com este tempo a 
sua superfície já fica seca  e 
queimada pelo sol, a manta é 
virada com a parte mais gorda 
para baixo, permanecendo no 
estaleiro até o sol se pôr, quan-
do de novo empilhada para 
voltar a ser estendida na ma-
nhã seguinte. Dependendo da 
intensidade do sol, os prepara-
dores mais criteriosos repetem 
esta operação por três a quatro 
dias. A carne está pronta para a 
venda no mercado, quando fica 
bem enxuta.

Pouca coisa mudou da ma-
neira tradicional de preparo da 
carne de sol em relação a ma-
neira mais atual, uma das prin-
cipais mudanças foi que com 
o aparecimento de aparelhos 
de refrigeração, a técnica de 
deixar a carne sobre o sol foi 
sendo abolida.

O Rio Grande do Norte a 
carne sol é um dos principais 
produtores que movimenta m 
sua economia, os locais mais 
conhecidos de produção são os 
municípios de Caicó e Currais 
Novos, a carne de sol é a base 
de vários pratos da culinária 
potiguar. Dos modos de cozi-
mento mais conhecidos, o as-
sado na brasa e fritada no óleo, 
o assado na brasa é o mais co-
mum no nordeste, tanto nos 
restaurantes, como também no 
ambiente familiar. No sertão 
nordestino era consumida no 
almoço assada, acompanhada 
de farinha. Também é feita a 
paçoca com carne de sol, fa-
rinha de mandioca, manteiga 
do sertão e cebola. Na capital, 
Natal, a carne de sol é servi-
da com os acompanhamentos: 
farofa d’água, arroz de leite, 
feijão verde, macaxeira frita 
ou cozida, salada, alface, to-
mate e cebola e manteiga de 
garrafa.

A Região do Seridó gran-
de produtora de carne de sol é 
interestadual e fica localizada 
bem no centro do sertão nor-
destino. 

Pelo seu sabor típico e bem 
diferenciado das carne prepa-
radas pela moderna cozinha  
nacional e internacional, a car-
ne de sol vem ganhando espaço 
nos cardápios dos restaurantes 
de todo o Brasil como prato re-
quitado e de sabor exótico.

Por todo o nordeste a car-
ne seca é a mais preferida, é 
a primazia dos pratos, princi-
palmente a manufaturadas na 
região do Seridó - município 
de Caicó no Rio Grande do 
Norte, 

Carne de sol com batata frita Carne de sol com farofa

Carne de sol com arroz e feijãoCarne de sol com macaxeira e legumes

Carne de sol com queijo na
manteiga da terra Paçoca de carne de sol

Carne de gado ao sol e ao vento para secar
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P O D E R  L E G I S L A T I V O  D E 
JUAZEIRO DO NORTE

TERÇAS E QUINTAS| 15H SESSÕES ORDINÁRIAS |
CÂMARAMUNICIPALDEJUAZEIRODONORTE CAMARAJUAZEIRODONORTE

A Câmara de Juazeiro do Norte 
devolve à Prefeitura Municipal, 
numa soma de dois anos de resí-
duos de duodécimo, o montante 
de R$ 4,4 milhões. O valor é origi-
nário do equilíbrio dos gastos fei-
to pelo Legislativo nesse último 
biênio, sendo R$ 2,2 milhões no 
ano passado e R$ 2,2 autoriza-
dos para devolução este ano, via 
decreto legislativo. Vale ressaltar 
que resíduos do duodécimo, nor-

malmente, são devolvidos aos 
cofres do Executivo no final de 
cada ano. Mas, o decreto legisla-
tivo, cujo projeto tem autoria do 
presidente Darlan Lobo, permitiu 
a antecipação.

Contas em dias, transparên-
cia e respeito aos juazeirenses 
são alguns dos princípios que 
regem a atual gestão do Legis-
lativo. Nesse momento difícil 
em que vive a população, pro-

vocado pela pandemia do novo 
coronavírus, a Câmara reafirma 
o seu compromisso com o povo. 
O decreto, assinado na última 
semana, só foi possível graças a 
uma administração transparen-
te e comprometida com o bem 
público. O valor da economia do 
Legislativo vai ajudar a salvar vi-
das, custeando qualificação no 
atendimento de vítimas da co-
vid-19 no Município. 

Na última semana, a Câmara 
de Juazeiro também antecipou o 
pagamento da primeira parcela 
do 13º salário para os servidores. 
A medida prova que, mesmo com 
a doação dos valores ao Executi-
vo, a gestão legislativa continua 
empenhada no seu papel admi-
nistrativo. Funcionários, asses-
sores e vereadores receberam a 
primeira parte do benefício no 
último dia 10.

A devolução foi efetivada 

graças à economia e 

transparência aplicadas nos 

últimos dois anos na Casa 

Legislativa, na gestão do 

presidente Darlan Lobo.

CÂMARA DEVOLVE  R$ 4,4 MILHÕES
AO EXECUTIVO EM RESÍDUOS DODUODÉCIMO

JOSIMAR SEGUNDO

camarajuazeiro.ce.gov.br

Procedimento realizado 
pela primeira vez por médicos 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, reduz risco de infec-
ção por profissionais da saúde.

• Hospital Israelita Albert 
Einstein executa a primeira 
colocação de stents no coração 
de um paciente infectado pelo 
novo coronavírus resguardando 
o distanciamento recomendado 
para reduzir risco de infecção 
por médicos e enfermeiros.

• Para isso, em vez dos bra-
ços do médico no manuseio 
do paciente, o procedimento 
foi feito usando os braços de 
um robô

Médicos do Hospital Isra-
elita Albert Einstein, de São 
Paulo, realizaram pela primei-
ra vez no Brasil uma angio-
plastia – colocação de stents 
para a desobstrução de arté-
rias coronarianas – observan-
do o critério de segurança de 
distanciamento social de dois 
metros de distância estabele-
cido na pandemia do novo co-
ronavírus. O procedimento só 

foi possível com a utilização 
de equipamento robótico para 
fazer a inserção do cateter que 
leva o dispositivo até o ponto 
da artéria onde o fluxo sanguí-
neo está bloqueado por placas 
de gordura. Uma vez no local, 
o stent é armado, como uma 
rede que empurra as placas em 
direção às para as paredes do 
vaso de forma que a passagem 
do sangue é restabelecida. A 
angioplastia é a técnica padrão-
-ouro no tratamento do infarto 
do miocárdio (músculo cardí-

aco), caracterizado pelo blo-
queio da circulação do sangue 
em pontos das artérias que ir-
rigam o coração. A interrupção 
do suprimento de sangue leva à 
morte do tecido cardíaco ao re-
dor e, se não revertida a tempo, 
pode matar.

Há cerca de dez meses, o 
Einstein foi pioneiro no He-
misfério Sul ao executar, em 
caráter experimental, uma 
angioplastia com cirurgia ro-
bótica. Neste tipo de método, 
os braços do robô funcionam 

como extensão dos braços do 
profissional. Eles são maneja-
dos pelo médico por meio de 
um console, que fica em uma 
saleta contígua à sala onde es-
tão o paciente e o aparelho. A 
visualização do coração é feita 
pelo sistema de imagem. Pela 
técnica convencional, a passa-
gem do cateter levando o stent 
ou pela artéria femoral, puncio-
nada na virilha, ou pela radial, 
puncionada no pulso, é feita 
pelo cardiologista posicionado 
ao lado da maca cirúrgica. A in-
tervenção via robótica traz van-
tagens em comparação à tradi-
cional. Como está fora da sala 
cirúrgica, o médico não precisa 
vestir o avental de chumbo, que 
pesa sete quilos, para se prote-
ger da radiação emitida pelo 
aparelho de imagem. Desta for-
ma, livre do peso, concentra-se 
melhor na execução dos movi-
mentos que guiam o stent até o 
coração. O conforto repercute 
na outra ponta. O paciente é 
beneficiado ao usufruir de um 
procedimento que tende a ser 
mais rápido e preciso.

Há um mês, o time de 
cardiologistas deu um passo 
adiante, usando o modelo robó-
tico para realizar a angioplastia 

em um paciente com Covid-19. 
O objetivo era reduzir ainda 
mais o tempo em que os pro-
fissionais permaneciam ao lado 
do paciente e também o seu 
manuseamento, diminuindo 
os riscos de contaminação dos 
envolvidos no procedimento. O 
paciente era um homem de 60 
anos que havia sido internado 
no Hospital M´Boi Mirim – 
Moysés Deutsch, um dos equi-
pamentos públicos gerenciados 
pelo Einstein, e transferido 
para a unidade do Morumbi.

O primeiro passo foi marcar 
no chão um círculo demarcan-
do dois metros de distância da 
mesa cirúrgica para que ficas-
se visualmente clara a zona de 
segurança de afastamento do 
paciente infectado pelo novo 
coronavírus. Enquanto um 
médico manejava o robô na 
saleta de fora, dentro do palco 
cirúrgico ficaram dois médi-
cos e quatro enfermeiros. O 
tempo que cada um teve que 
entrar dentro do círculo de 
risco foi registrado, permitin-
do a medição da efetividade 
das medidas na proteção dos 
profissionais. A aferição reve-
lou que, em média, os profis-
sionais adentraram na área de 

Angioplastia robótica trata infarto de paciente com Covid-19 
e reduz chance de contaminação pelos profissionais de saúde

exposição 14,7% do tempo da 
intervenção. Em circunstâncias 
normais, eles em geral ficariam 
100% do período ao lado da 
maca. “É uma redução impor-
tante no risco de contaminação 
pelos profissionais de saúde”, 
afirma o cardiologista Pedro 
Lemos, coordenador do Centro 
de Intervenção Cardíaca Com-
plexa do Einstein.

Trata-se de um resultado 
importante. Mais de 30 mil 
profissionais de saúde foram 
infectados no Brasil. Por isso, 
é urgente a criação de métodos 
que resguardem todos os que 
neste momento estão dedicados 
à assistência aos pacientes com 
todas as doenças. Apesar de 
ainda experimental no Brasil, 
a angioplastia robótica é prati-
cada como rotina nos Estados 
Unidos e na Europa. Aguarda-
-se para os próximos meses a 
liberação, pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, do 
procedimento por aqui. 

O paciente atendido no 
Einstein recebeu dois stents e 
foi liberado três dias depois. 
Um mês após, encontrava-se 
livre da Covid-19 e com um 
coração pronto para bater for-
te novamente.

Por Cilene Pereira, da 
Agência Einstein

<< STENTS COM  COVID 19 Hospital Israelita Albert Einstein executa a primei-
ra colocação de stents no coração de um paciente infectado pelo novo coronavírus.
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CRÔNICA

Racismo

Desde a última semana de maio de 2020, após 
a morte de George Floyd – um homem negro de 40 
(quarenta) anos de idade, asfixiado por um policial 
nos EUA, em 25.05.2020 –, várias manifestações 
antirracistas ganharam força nas ruas de vários pa-
íses e também na rede mundial de computadores 
(internet).

No Brasil, cuja luta contra o racismo já estava em 
evidência por causa da morte do jovem João Pe-
dro – um adolescente negro de 14 (quatorze) anos 
de idade, baleado durante uma operação policial 
em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, em 
18.05.2020 –, o ato bárbaro ocorrido nos EUA enco-
rajou a realização de inúmeros protestos.

Em verdade, movimentos dessa natureza sempre 
fizeram parte da história mundial, inicialmente com o 
propósito de defender a liberdade das pessoas es-
cravizadas e após a abolição, ganhou um novo sen-
tido, qual seja: a busca pela igualdade racial. 

Aliás, considerando que a Mauritânia, um país no 
noroeste da África, foi o último a abolir legalmente a 
escravidão em 1981, a qual só se transformou em 
crime em 2007, constata-se “um passado histórico 
bem recente”.

Por isso a importância do combate a atitudes ra-
cistas, enraizadas há séculos na cultura global, e so-
mente quando o indivíduo for enxergado por suas 
habilidades e não por sua cor/raça, crença ou gêne-
ro será possível falar em uma sociedade igualitária 
e justa.

Oportuno destacar que, nesse combate é possí-
vel recorrer às normas internacionais e nacionais.

No Brasil o racismo é um crime previsto na Lei 
nº 7.716/1989 e implica na conduta capaz de atingir 
uma coletividade indeterminada de indivíduos, dis-
criminando toda a integralidade de uma raça dirigida 
a determinado grupo ou coletividade, sendo inafian-
çável e imprescritível (artigo 5º, inciso XLII da Cons-
tituição Federal de 1988). Difere da injúria racial, 
porque neste ilícito penal (tipificado no artigo 140, 
parágrafo 3º do Código Penal), a conduta é direcio-
nada a uma ou mais vítimas, valendo-se de elemen-
tos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, 
sendo inafiançável e prescritível. 

Assim, considerando que inexiste espaço para 
que o racismo gere a morte de mais “Georges e 
Joãos”, principalmente provocadas por autoridades 
que deveriam promover a justiça e zelar pela paz, 
conclui-se que a luta por igualdade racial deve acon-
tecer todos os dias, por todas as pessoas e em todos 
os lugares do mundo. 

Basta! É preciso acabar com todas as formas de 
preconceitos!

Patricia Lucas Maia é
advogada - OAB/CE 32.012,

graduada pela Faculdade 
Paraíso do Ceará, pós-graduada 

em Direito do Trabalho e 
Previdenciário pela Universidade 

Regional do Cariri e Integrante 
da equipe do Escritório

Gurgel & Quezado Advocacia.

Dom Pedro II Transmissora de Energia SPE Ltda
CNP 36.348.379/0001-72

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial 
- SEMADT a Licença Prévia - LP para a Subestação SE 230/69 – 13,8 kV Crato II, 
localizada no Município do Crato, na Zona Rural com acesso pela Rua Chiquinha Macedo 
2,5 km a Nordeste do bairro São Bento.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMADT.”

RHA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. ME 
CNPJ 28.891.374/0001-63

Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte - 
AMAJU a Renovação LO para atividade 22.15 - Fabricação de Produtos Farmacêuticos 
e Veterinários na cidade de Juazeiro do Norte na Avenida Castelo Branco, 481, loja C, 
Santa Tereza. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

CURIOSIDADE
SOBRE A GRIPE 

ESPANHOLA

Dentre as pessoas 
que adoeceram à épo-
ca está Rodrigues Al-
ves, que foi o quinto 
presidente do Brasil 
entre os anos de 1902 
e 1906. O político 
chegou a ser reeleito 
em 1918, mas cotraiu 
a Gripe Espanhola 
antes de tomar posse 
e foi substituído pelo 
vice-presidente Del-
fim Moreira, que, por 
sua vez, se tornou o 
primeiro presidente 
interino do Brasil.

O Banco do Nordeste rea-
lizou,  de 16 de março a 29 de 
maio, mais de 1 milhão de no-
vas contratações, equivalentes 
a mais de R$ 7,8 bilhões in-
vestidos na Região. O mon-
tante de recursos pulverizados 
beneficiou todos os setores da 
economia e empresas de todos 
os portes.

Os maiores valores con-
templaram operações não 
rurais, com R$ 6,3 bilhões 
distribuídos em 917,4 mil 
contratações. As operações 
rurais somaram R$ 1,5 bilhão, 
correspondentes a 107,4 mil 
contratações.

Do montante contratado,  
R$ 4,6 bilhões foram direcio-

nados a mutuários de micro e 
pequeno porte. Além disso, o 
programa de microcrédito ur-
bano do Banco do Nordeste, 
o Crediamigo, alcançou 890,2 
mil operações, no valor de R$ 
2,1 bilhões injetados direta-
mente em negócios geridos 
por empreendedores infor-
mais e microempreendedores 

individuais (MEIs), com fatu-
ramento anual de até R$ 200 
mil.

O BNB atua nos nove esta-
dos do Nordeste, norte de Mi-
nas Gerais e norte do Espírito 
Santo. Entre as ações traba-
lhadas pelo Banco, com o ob-
jetivo de minimizar os impac-
tos da pandemia de Covid-19 

Banco do Nordeste investe mais de R$ 
7,8 bilhões no período da pandemia

na economia da Região, está o 
lançamento da linha de crédi-
to FNE Emergencial,  que dis-
põe  de recursos para capital 
de giro e investimento, com 
taxa fixa de 0,21% ao mês.

A empresária Bruna Ver-
çosa, proprietária da doceria 
Pedaços de Sabor, localizada 
na capital cearense, está entre 
os clientes que contaram com 
o capital de giro FNE Emer-
gencial. “É muito bom saber 
que neste momento eu não 
estou só e posso contar com 
o apoio do Banco do Nordes-
te, por meio de um recurso 
em condições especiais neste 
tempo de emergência. O pro-
cesso foi bem tranquilo e tive 
acesso a uma carência para 
começar a pagar só a partir 
de janeiro de 2021”, frisa, 
demonstrando o quanto o este 
fôlego financeiro ajudará seu 
pequeno negócio a superar os 
desafios atuais.

<< VALOR de R$ 2,1 bilhões foram  injetados em negócios de empre-
endedores informais e microempreendedores individuais

Ambiente de Comunicação - 
Imprensa BNB 

Banco do Nordeste

NAT SHOP
Produtos naturais das melhores procedências

ANTÔNIO  FEITOSA

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685
- Praça Siqueira Campos -

Tels: (88) 98831 5664 / 99612 9817
CRATO CEARÁ

HELLO DOCES

@hello_doces

(88) 994937687

Trabalhamos com Kits para aniversário, docinhos, empadas, brownie,

Para mais informações:

biscoitos amanteigados, e diversas opções para presentes.
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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

Cantinho da Poesia

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

Aline Maria
“Que as perdas sejam 
medidas em milímetros e 
que todo ganho não possa 
ser medido por fita métrica. 
Que minha bolsa esteja 
cheia de papéis coloridos 
e desenhados pelo anjo 
que mora comigo. Que as 
relações criadas sejam 
honestamente mantidas e 
seladas com abraços longos 
e sinceros.

FOTO DE VALTER PINHEIRO LEITE

Mande-nos uma foto bonita descrevendo um pouco 
sobre a fotografia que publicaremos nas edições 
impressas, no site, no twitter e no facebook da 

GAZETA DE NOTÍCIAS

Descrição: Você sabia que a flor do Gerimum abre na cor verde clara, 
e só dura exatamente 01h, depois começa a murchar numa cor mais 
amarelada. As flores de Gerimum podem ser utilizadas em diferentes 
pratos, como sopas ou guisados. É muito utilizada em pratos da 
gastronomia . A flor de gerimum é comestível e faz bem para a saúde. Ela 
é um ingrediente popular da culinária italiana e no Brasil. É uma planta 
nativa da Mesoamérica, com um sabor suave e levemente adocicado...

ÁRIES 21/03 A 20/04
Não faça grandes cedências mas deve ser mais recetivo a ma-
nifestações de afeto. Bom dia para entendimentos e acordos.
TOURO 21/04 A 20/05
Não altere opiniões ou decisões, mostre que sabe o que quer. 
Não complique a sua situação financeira, faça cortes em des-
pesas.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Uma relação está harmoniosa com acerto de objectivos. Pro-
grame tarefas estabelecendo prazos razoáveis.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Meça as palavras, é prudente evitar conflitos. Descanse mais 
para repôr os níveis de atenção e concentração.
LEÃO 24/07 A 23/08
Hoje cabe-lhe promover a harmonia. Dia de muita fluidez , os 
bons resultados acontecem naturalmente.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Deve preparar-se profundamente para enfrentar conflitos. No-
vos encargos devem ser encarados com prudência e bom senso.
LIBRA 24/09 A 22/10
Vida sentimental equilibrada , mantenha a tranquilidade. Face 
a novos problemas, peça conselhos antes de tomar decisões.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Dia radioso, bons afetos e bons momentos marcam o dia. No-
vas propostas ou desafios devem merecer boa atenção.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Vai sentir que não lhe dão todo o apoio de que precisa. Poucas 
evoluções , todos os caminhos estão bloqueados.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Confie no amor , não há falsas intenções à sua volta. Dia de 
bons resultados , está numa fase de sorte.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Vai sentir emoções e afetos fortes, retribuía da mesma forma. 
Dia de  contratempos mas nada que não consiga resolver.
PEIXES 20/02 A 20/03
Hoje há boas energias mas os afetos não estão consistentes. 
Deve perspetivar negociações com realismo.

Cuidamos de sua
contabilidade enquanto
você cuida dos
negócios

Rua Teotônio Vilela, 655

Bairro Zacarias Gonçalves

Crato Ceará

(88) 2156 0145
99615 9664

A língua portuguesa é de uma beleza e uma riqueza inegáveis. 
Mas não é só isso. O idioma, falado por mais de 250 milhões 
de pessoas em várias partes do mundo, tem muitas situações 
excêntricas que se revelam na linguagem escrita ou falada. Lis-
tamos aqui 15 curiosidades interessantes sobre a nossa língua 
portuguesa. Veja abaixo:
Nove países
Os nove países que usam a língua portuguesa de forma oficial 
são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equato-
rial, Moçambique, Portugal, São Tomé, Príncipe e Timor Leste. 
A cada cinco indivíduos que falam português no mundo, quatro 
são de origem brasileira.
Hesitar, exitar e excitar
Hesitar: indica ato de demonstrar indecisão,  ficar indeciso, em 
dúvida, incerteza ou insegurança. Exitar: ato de ter êxito em algo 
ou alguma coisa. Excitar: incitamento, motivação, estímulo.
Qualquer e quaisquer
O plural de qualquer é quaisquer. O interessante é que nenhuma 
outra palavra da língua portuguesa tem a indicação de plural no 
interior, o comum é sempre no final.
Porcentagem e percentagem?
As duas palavras refletem a mesma ideia: proporção de uma 
quantidade calculada sobre 100. Percentagem é uma adaptação 
do termo percentage, de origem inglesa. De acordo com o di-
cionário Houaiss, o termo foi adotado na língua portuguesa no 
século 19. E porcentagem é um abrasileiramento a partir da lo-
cução por cento.
Maçã e maçaneta
A palavra maçaneta (aquela das portas) é um diminutivo de 
maçã, a fruta. O motivo? A origem desta palavra é que, muitos 
anos atrás, a aparência da maçaneta era de uma pequena fruta.
Todo país e todo o país
Uma única letra na língua portuguesa faz toda a diferença. Neste 
caso, por exemplo, “todo país” significa em qualquer país. Se a 
intenção for se referir ao país inteiro, usa-se “todo o país”, com 
a letra “o”.
Quem nasce em Salvador é soteropolitano, por quê?
O termo soteropolitano está ligado à Soterópolis, a versão grega 
de Salvador. 
Palavras esquisitas e poucos conhecidas
A língua portuguesa conta com centenas de palavras estranhas e 
que são pouco usuais. Por exemplo, tebas é um indivíduo impor-
tante, que tem destreza, esperto; remocar é o mesmo que censu-
rar; e iterar é tornar a fazer ou dizer algo.
Novas palavras incorporadas à língua
As palavras surgem a partir da necessidade de expressar algo 
novo. E com as línguas vivas, caso do nosso português, isso 
acontece com uma grande frequência. Nos anos 1990, se alguém 
falasse em tuitar, bullying ou GPS, ninguém saberia do que se 
trata. Hoje é diferente, sabemos bem do que se trata.
Acabar em pizza
Na política, já ouvimos essa expressão algumas vezes, não é 
mesmo? Significa que algo errado aconteceu e ninguém foi pu-
nido. O tema é originário do futebol, na década de 1960.
Dirigentes se reuniram para resolver problemas e, 14 horas de-
pois de discussões, foram à pizzaria saciar a fome. Em seguida, 
foram para casa e os problemas simplesmente cessaram.
Palavras de origem árabe
O português incorporou em seu dicionário palavras de diversas 
origens, dentre elas a árabe. Almofada, Café, Esmeralda, Garra-
fa, Mesquita, Papagaio, Tambor e Xerife são alguns exemplos.
Falando grego e chinês
É comum os brasileiros recorrem à expressão “está falando 
grego” para deixar claro que não estão entendendo algo. Já os 
gregos, quando estão na mesma situação, dizem “está falando 
chinês”.
Biscoito ou bolacha?
Para os cariocas, biscoito. Para os paulistanos, bolacha. Na ver-
dade, as duas palavras estão corretas e são equivalentes. Mas o 
biscoito leva vantagem por ingressar primeiro na língua portu-
guesa.

Curiosidades de nosso idioma portugues

Hoje sofro sem São João,
Sem fogueira, sem balão,
E o canto do meu amor.
Retirando seu chapéu,
E dizendo: Olha pro céu,
Repare quanto esplendor!

Chegou a praga, a desdita,
Chegou a peste maldita,
E acabou nossa ilusão
Fiquei sem meu arraial
Pois agora é virtual
Nossa festa e tradição.

Embora fique bem triste
Meu coração não resiste
E me pede pra cantar.
E eu entro na brincadeira
Acendo minha fogueira
E meu facho pra brincar.

Para seguir nova meta
Convido cada poeta
A fazer sua oração
Vamos rimar alegria
Fazer versos com poesia
Para festejar São João.

São João virtual

Que tudo tem o seu tempo
Eu não posso discordar
As vezes nós temos pressa
Mas só por ignorar
Que sofremos consequência
Quando na adolescência
Não paramos pra pensar.

O certo é que precisamos
Ter uma orientação
Porém jovem não aceita
De pai de mãe o sermão
Por não querer escutar
Acaba enfim por pagar
O preço da transgressão.

Nós somos donas do mundo
No auge da mocidade
Audazes e corajosas
Com a força da pouca idade
Voamos sem ter noção
Sem consultar a razão
Pois é nossa a liberdade.

E é nessa ingenuidade
Ignorância talvez
Que inadvertidamente
Chegamos a gravidez

Onde a vida se complica
O corpo se modifica
Perdemos a solidez.

Uma gravidez precoce
Com certeza altera a vida
E quando a barriga cresce
Você se sente perdida
E nem sempre é apoiada
Achando-se desprezada
Chora então desiludida.

As vezes quem faz o filho
Não toma a paternidade
Muitas vezes por ser jovem
Sem responsabilidade
Faz um filho sem querer
Numa transa por prazer
Só pra matar a vontade.

Se não pensamos em nós
Imagine no inocente
Esse chegará ao mundo
Por uma ação imprudente
Qual será nossa esperança
Se apenas somos criança
Brincando de fazer gente.

Gravidez precoce



08 - 01 A 15 DE JUNHO DE 2020 GAZETA DE NOTÍCIASINFORMES


