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Estudos mostram que falar emite gotículas
de Coronavirus que duram até 8 minutos
Mais de 230 cientistas de
32 países pedem à Organização Mundial de Saúde que reveja as recomendações.
Os cientistas argumentam
que gotículas infecciosas podem permanecer no ar em ambientes mal ventilados
Centenas de cientistas de
todo o mundo defendem que
há provas de que pequenas
partículas do novo coronavírus presentes no ar podem
infectar pessoas e pedem à Organização Mundial de Saúde
(OMS) para rever as recomendações. Sistemas de ventilação
em escolas, lares de idosos e
empresas poderão ter de ser
adaptados para minimizar a
circulação do ar.
A informação foi avançada
este domingo pelo jornal New
York Times que obteve acesso
à versão inicial de uma carta
aberta assinada por 239 médicos de 32 países, que inclui
exemplos que mostram que a

Quando o Brasil se libertará
deste “presentismo”
persistente que esquece o
futuro e confunde o passado?
“O Brasil, como de resto a
América Latina, têm um passado mergulhado em políticas
e atos infames, a história o
registra. A esquerda clássica,
intelectual, mas, também a sua

LEIA MAIS

Trabalhar ou morrer > em detrimento do isolamento social.
A história sempre se repete

Ceará investe em tecnologia e manejo para voltar
a ser um dos principais produtores de algodão

vertente orgânica, da militância miúda, das sobras do internacionalismo de outrora, aprofundou a análise da questão e
o fez com a lupa da sua visão
peculiar da História.” Pág . 03

> texto de Humbertoo Pinho
para reflexão. Divisões entre
Cristãos > Eugênio Dantas.

A diferença está na QUALIDADE

transmissão por via aérea do
novo coronavírus é possível
em espaços mal ventilados ou
cheios. Deverá ser publicada
no começo da próxima semana na revista médica Clinical
Infectious Diseases, editada
pela Universidade de Oxford.
De acordo com a OMS, o
vírus SARS-CoV-2 (causador
da covid-19) é transmitido
maioritariamente através de
contacto e pequenas gotículas
respiratórias que depois de expelidas pelas pessoas (através
de espirros ou tosse) não ficam
no ar e caem rapidamente para
o chão ou outras superfícies.
Os 239 médicos acreditam,
porém, que a OMS apenas se
refere a gotículas maiores e
não está a considerar a possibilidade de pequenos aerossóis, que também são emitidos
por pessoas, ficarem no ar. Sabemos desde 1946 que tossir e
falar gera aerossóis”, explicou
ao New York Times. Pág. 06

Algodão! O Ouro Branco do Nordeste

O Estado, que já foi um dos
principais produtores de algodão há cerca de três décadas, é
um polo nacional da indústria
têxtil, mas tem que adquirir fora
de suas divisas a matéria-prima.
O Programa de Implantação da
Cultura do Algodão no Ceará tem incentivado a mudança
dessa realidade.
Após ser destaque nacional na produção de algodão há
cerca de três décadas, o Ceará
viu suas plantações serem de-

vastadas pela praga do bicudo,
levando embora a fonte de renda de muito agricultores que
tiveram que se adaptar a outros
cultivos. Contudo, há pouco
mais de dois anos o Governo do
Ceará firmou uma parceria com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
e o Instituto Federal do Ceará
(IFCE) para o desenvolvimento
de sementes e uma metodologia
que possa trazer de volta o protagonismo no algodão. Pág.08
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EDITORIAL

Trabalhar ou morrer
“Trabalhar ou morrer, eis a
questão.” O brasileiro sempre
teve um instinto adverso, não
tem escrúpulo, está continuamente de “baioneta escalada”
para o ataque. Trabalhar nunca foi seu forte. Essa peleja do
momento é mais ideológica que
por necessidade. Os desafortunados, como sempre, vivem sob
os auspício do Governo e cobertura dos programas sociais, os
empresários, capitalistas como
são, não têm, ou pelo menos
não deviam ter iminentes necessidades pela existência de seus
capitais de reserva. No entanto
estão bradando com clamores e
desespero a dizer que preferem
morrer, mas dentro de seus estabelecimentos, não importando a
vida dos outros, milhares de seres humanos factíveis de serem
exterminados pela Covid-19,
como “talqualmente” aconteceu
há um século com a peste denominada de Gripe espanhola.
O ser humano não devia ser
como a cigarra da fábula de Jean
de La Fontaine que passava dias
a cantar enquanto a formiga trabalhava intensamente acumulando e estocando mantimentos para o próximo período de
chuvas. Num dia soalheiro de
verão, a Cigarra cantava feliz.
Enquanto isso, uma Formiga
passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente
um grão de milho que arrastava
para o formigueiro.
- Por que não ficas aqui a
conversar um pouco comigo,
em vez de te afadigares tanto? –
Perguntou-lhe a Cigarra.
- Preciso arrecadar comida
para o Inverno – respondeu-lhe
a Formiga. – Aconselho-te a fa-

zeres o mesmo.
- Por que hei-me de preocupar com o Inverno? Comida não
nos falta... – respondeu a Cigarra, olhando em redor.
A Formiga não respondeu,
continuou o seu trabalho e foi-se embora.
Quando o Inverno chegou, a
Cigarra não tinha nada para comer. No entanto, viu que as Formigas tinham muita comida porque a tinham guardado no Verão.
Distribuíam-na diariamente entre si e não tinham fome como
ela. A Cigarra compreendeu que
tinha feito mal. Essa fábula da
cigarra retrata com fidelidade a
história da humanidade.
Não há ninguém com fome,
pelo menos nos arredores das
cidades, porque todos recebem
seus quinhões para que não lhes
faltem o básico para alimentação. Portanto não há necessidade de alardes nem desesperos.
E o amanhã? Quem está preocupado pelo amanhã como a
formiga que estocou alimentos?
Essa pandemia pode durar seis
meses ou um ano, e quem sabe
habitar entre nós.
Dizem que existe mais de 10
milhões de desempregados que
somam-se aos 12 milhões existentes anteriormente, herança
de Governos anteriores. Mas
trabalho não falta, visto que
o Brasil é um país de dimensões continental com milhares
e milhares de terras devolutas
para que nelas trabalhem. Ah!
Trabalhar não é bem nosso forte. Mesmo sabendo que a terra
é boa e generosa e que em si
plantando tudo dá, como disse
o escrivão português Pero Vaz
de Caminha.

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

Quando não me apetece ler, folheio os livros da minha modesta biblioteca. Leio umas linhas e torno a
fechá-los. Montaigne – se não estou
em erro, – fazia o mesmo.
Desta vez, ao percorrer as lombadas, encontrei: “O Soldado Prático”,
do nosso Diogo Couto (séc. XVI), e
deparei, na Cena VI, uma grande verdade:
(…) “ Há muitos anos, que senão
costuma buscar homens para cargos,
senão cargos para homens.”
Há muitos anos, diz o autor, já se
criavam cargos (como agora,) para
colocar homens: amigos, correligionários, parentes…
Décadas atrás, conheci pobre homem, que se aventurou a concorrer a
certo lugar, na firma onde trabalhava.
Ao entregar a candidatura, declarou:
- “Quando se faz capela, já se
sabe quem é o santo! …”
E não errou…
Sempre foi assim: quem não possui “ padrinho” (pistolão,) por mais
dedicado, por mais conhecedor, que
seja, raras vezes passa da cepa torta,
como o vulgo costuma dizer.
Em verdes anos, pensei, que o
mal era a ditadura em que se vivia.
Enganei-me redondamente: em de-

mocracia é muito pior…
Jovem que não nasce em família
rica e influente, se quer alcançar lugar de relevo, é obrigado abraçar a
política e bajular o líder, se quer receber benesses.
O essencial é que não hajam escrúpulos. Ser como o famoso duque
se Sabóia, Carlos Manuel – o vira casacas. - Tudo lhe servia desde que o
servisse.
Ferrenhos Salazaristas, em Portugal, após a Revolução dos Cravos,
passaram a desempenhar importantes
cargos, e asseveravam, que sempre
foram de esquerda! … Por ingenuidade ou medo, acreditavam nas suas
palavras…
Na queda da Monarquia, o mesmo aconteceu: António Manuel Pereira, em :” Do Marquês de Pombal
ao Dr. Salazar”, afirma: que quem comandava a escolta dos cadáveres do
Rei e do Príncipe, dizia aos soldados:
“Se algum de vocês virem algum republicano, atira-lhe como a cães!”….
Proclamada a Republica, acabou nomeado Governador Civil! …
Fez, como fazia o duque de Sabóia….
O Homem é sempre o mesmo.
A História sempre se repete…

Divisões entre Cristãos
Eugênio Dantas de Medeiros
é professor e cronista que calobora sistematicamente com esta
Gazeta de Notícias
Lendo as Escrituras percebi que
parece que em alguns pontos estamos vivendo no tempo do apóstolo
Paulo, mas não o lado bom. Na
sua carta escrita aos Coríntios Paulo
condena as divisões que estavam
havendo entre eles.Vejam o que ele
escreve:” eu ouvi dizer que entre
vós está havendo contendas. Uns de
vocês dizem que são de Pedro, outros que são de Paulo , outros de
Apolo e outros ainda que são de
Cristo . Vocês são de quem? Será
que Cristo está dividido? Quem foi
crucificado por nós? Por acaso foi
Pedro, foi Paulo, foi Apolo ou outro
qualquer ? Que eu saiba quem foi
crucificado por todos nós foi Cristo.
Ele é que é o nosso Salvador. Eu
lendo este texto me perguntei: que
diria Paulo se viesse hoje à terra
e visse tantas divisões no cristianismo? No tempo dos apóstolos na
Igreja de Cristo havia um só batismo, uma só fé, uma só comunidade dos que acreditavam no Cristo
ressuscitado. Era uma comunidade
sem divisões onde reinava a solidariedade e a partilha. Mas o tempo
foi passando e começaram as divisões. Foram se formando novas
comunidades de cristãos
com&n
bsp; &nb sp;costumes e até alguma
diferenças em em alguns pontos da
doutrina. Durante séculos só havia

umas três ou quatro comunidades
divergentes da Igreja de Roma mas
todas se dizendo cristãs e mantendo
práticas e doutrinas bem parecidas.
Cite-se o caso do luteranismo, calvinismo, anglicanismo, a ortodoxa
todas mantendo os ´pontos básicos
da fé. Mas o tempo foi passando e
muitas comunidades foram surgindo
em várias partes do mundo divergindo na interpretação das Escrituras, na doutrina e nos cultos. Aqui
mesmo no Brasil são várias as denominações de igrejas &nb sp;funda
das por pessoas que nem sequer
estudaram teologia ou exegese para
interpretar a Bíblia ou falar sobre
Deus.. Os seus membros como nos
tempos de Paulo também dizem eu
sou de Edir Macedo, sou do apóstolo
Valdomiro , de R,R Soares e outros
mais fundadores de igrejas. Muitas
delas surgiram por que algum fiel
não contente com seu chefe funda
uma nova igreja e se dá muito bem
pois o negócio é bom. . Mas será
que Cristo está dividido? Se há tantas
por que não se respeitam umas às
outras e lutam todas pela implantação
da mensagem de Cristo e não deixam
de pensar só em seu bem? De tantas
igrejas existente s no mundo muitas
pessoas se perguntam qual a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo
ou que pelo menos segue

CRÕNICA

Várzea Alegre
aniversário e
pandemia
Tiburcio Bezerra
de Morais Neto é
ex-seminarista (São
José do Crato),
municipalista e
colaborador desta
Gazeta de Notícias

Caminhamos para os 150 anos.
Uma efeméride gloriosa, sem
dúvida. Apesar de antigo, o Dia
do Município somente veio a ser
oficializado em 1968, por iniciativa do então prefeito, Dr. Pedro
Sátiro. Deste então, a data não
tem sido esquecida e é sempre
celebrada festivamente. O ano
de 2020, como todos sabem, assinala a marca histórica do sesquicentenário.
O natural espírito ufanista dos
varzealegrenses volta-se, neste
momento, para a grandeza do
acontecimento, que, por si só,
justifica comemorações à altura.
Lamentável porém a intercorrência maldita do COVID-19, justamente agora, para refrear o impulso do nosso entusiasmo.
Em recente pronunciamento
publico, o prefeito José Helder
não escondeu sua contrariedade
diante do impedimento de dar ao
SESQUICENTENÁRIO do município uma dimensão muito maior.
A pandemia que domina o mundo, grassando vidas e mudando
regras comportamentais, impõe-nos revisão em todos os planos.
Ao anunciar a construção de um
marco físico, comemorativo do
singular evento, lançará um pacote de interessantes obras e novidades. Ainda que não se possa
falar em aglomerações populares, mesmo em casa, o povo recebe com alento as promessas e
confia no gestor. Afinal de contas,
obras como essa do Mercado Público são mesmo inadiáveis. Fica
a expectativa de que, aos poucos, tudo vai renascendo.
Pena que o dia 10 de outubro
deste ano coincida com o período
eleitoral, por conta do adiamento das eleições. A polarização
de opiniões e o acirramento de
ânimos poderão atuar negativamente e empanar o brilho do
sesquicentenário. Não queremos
isto. Várzea Alegre é mais. Sua
história merece respeito.

Leia,
leia qualquer
coisa, mas leia pelo
menos os jornais.
Faça da

Gazeta
de
Notícias

sua leitura
preferida
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DESTAQUE

Quando o Brasil se libertará deste “presentismo”
persistente que esquece o futuro e confunde o passado?

Paulo Elpídio de Menezes
Neto, é articulista do Focus,
cientista político, membro
da Academia Brasileira
de Educação, Rio de
Janeiro; ex-reitor da UFC,
ex-secretário nacional da
Educação superior do MEC;
ex-secretário de educação
do Ceará.
“Poder e violência são
opostos, onde um domina absolutamente, o outro está ausente”, Hanna Arendt, “Sobre
a violência.”
Confessava-me um amigo,
em discreta revelação, que, a
cada vez que se punha a escrever sobre questões políticas
correntes, e sempre que procurava oxigenar a realidade
com algum toque teórico, era
dominado pela incerteza e insegurança.
Percebia, com enorme preocupação, acentuar-se esse
estado de espírito na presença de seus interlocutores, nos
encontros com amigos, nas
mesas de chope, e, sobretudo, nos ambientes acadêmicos
frequentados pela força de ofício intelectual. Assaltavam-no
habitualmente dúvidas desconcertantes sobre como dissimular os seus vazios de inteligência, sem parecer, todavia,
pedante. Como vestir o ar intelectual que tanto sucesso faz
entre interlocutores deslumbrados, com menção a autores
em voga e citações guardadas
para as ocasiões especiais sem
a obrigação de aprofundar a
sua profícua prosa?
Tomava, nesses momentos
fugazes, com a prudência dos
homens bem avisados os cuidados propícios diante de suas
próprias expectativas. Causava-lhe ansiedade e uma certa
frustração a sua insegurança
no manejo do equipamento a
que recorrem as criaturas cul-

tivadas para exibir os dotes intelectuais e torná-los visíveis
aos circunstantes reverentes.
E indagava-se, nessas ocasiões, sobre o procedimento
adequado que os intelectuais
seguem para merecer esse distinguido tratamento.
Escolhera a escrita, à falta
de dotes para o exercício de
outras artes, o canto, a música, a pintura ou práticas julgadas menores, tais a heráldica,
a memorabilia e a genealogia.
Fixara-se, por fim, na artesania das palavras desde que, a
exemplo de Monsieur Jourdain, descobrira escrever habitualmente em prosa, já que
não lhe fora dado talento suficiente para expressar-se em
poesia.
Não ficavam, entretanto,
por aí, as suas aflições. Como
uma pessoa dada às letras haverá de escapar à armadilha
da qual poucos se livram, os
que escrevem em prosa e até
mesmo constroem poesia, ao
ceder à ambiguidade das palavras e dos tropos? Notara,
entretanto, que alguns trabalhadores da palavra, mais argutos e espertos, livravam-se
dos riscos da sorte, graças a
desvios salvadores. Porventura devesse falar por anexins,
pela dissimulação de saberes
coletivos, a exemplo do personagem de Artur Azevedo,
ou escondesse suas opiniões
atrás de parábolas bem construídas. O risco das palavras

está na dissimulação mal aviada do que as pessoas pensam.
De que perigos,
afinal, estamos
a falar?
A quem escreve, sem condicionamento de gênero literário, sobretudo os que se
aventuram pela cabotagem
arriscada das coisas da política, restam poucas alternativas diante do julgamento
inevitável a que se submetem
as criaturas de opinião. Raro
que sejam consideradas pelo
que pensam; certamente são,
entretanto, julgadas pelo que
o leitor lhe atribui. A opinião
do autor forma-se, na maior
parte dos casos, pela vontade
do leitorado, pelos olhos que
são trazidos à leitura do texto,
como se comprazia afirmar
Barthes.
A percepção do conteúdo, a ideia, não se encontra
no que está escrito, porém na
leitura de quem aborda a matéria escrita. Pois aí está. O
medo daquela criatura estava
precisamente em como seria
interpretado e não pelo que
afirmara. Duvido que dessa
preocupação, angústia renovada, digamos assim, seja
poupado quem quer que escreva para a leitura de terceiros. Como o amigo penitente,
trago comigo a síndrome da
decomposição da opinião, de
como nossos escritores haverão de ser lidos e percebidos
pelos nos lerem. Em outras

palavras, como texto e ideias
serão reconstruídos pelo receptor. Sabe-se que nesses
prélios entre autor e leitor,
emissor e receptor, segundo a
fórmula pedante dos linguistas, a recepção faz-se pela recusa ou aceitação, raramente
torna-se objeto da análise em
suas projeções críticas criadoras.
Tamanhos riscos cresceram em tempos recentes, por
força de causas variadas e
contraditórias. Pela revolução
semântica em cujo nome é
trocado e desvirtuado o significado real das palavras, pela
intolerância gerada no ventre
das utopias transfiguradas em
ideologia, pela certeza das
ideias salvadoras, pela condenação do passado e a antevisão de um futuro imaginado,
pressentido entre os impulsos
a que se chama por estes dias
de progresso.
Se nos é reconhecida a
condição de intelectual pelo
juízo da contemporaneidade,
corremos o risco incontornável de ser considerados de
“esquerda”. Se não formos
premiados com esse rótulo de
vanguarda, sobram as categorias da impostura ou da “direita”, tratamento pejorativo
do qual ninguém se livra em
vida ou depois da morte. Nesses termos, progressistas são
os descompromissados com o
passado e os agentes da modelagem do “homem novo”,
fascista é o outro.
Nos países periféricos
– recorro perversamente a
um paradigma de esquerda
– esse estado pós-semântico
agravou-se nas últimas décadas, nos anos que se seguiram ao fim da segunda guerra mundial. A contraposição
esquerda-direita ruíra nos
anos 90, com a desagregação
do império soviético, desde os
começos da guerra civil europeia dos anos 17. Renasceria,
entretanto,, com mais força e
perduraria até tempos recentes. De tal modo confundiram-se doutrinas e conceitos, realidade e fantasia, de lá para
cá, que, a rigor, muito poucos sabem, por estes tempos
contraditórios, como empregar adequadamente os motes
substantivados “esquerda” e
“direita”. Fazem-no com desenvoltura, aliás, cada um enfiando na sua linguiça os embutidos da sua preferência.
Não somos exceção. Temos, no Brasil, uma visão
muito peculiar dessa destemperança ideológica. E dela fizemos arma poderosa que, em
mãos pouco afeitas à raciona-

lidade, transformou-se em engenho de destruição, cujos estilhaços cobrem consciências
e bons propósitos anunciados.
Ao estilo bolchevique e dos
campos hegemônicos que incharam nos seus quintais, a
técnica é simples e persuasiva: o argumento a contraditar,
posto na mira de longo alcance da descarga de tiro, interessa menos do que o golpe
cirúrgico para a desqualificação do opositor. Valem menos
as ideias e suas interpretações
do que o interlocutor que vocaliza ou registra a crítica a
ser desmontada. O objetivo do
ataque não é a afirmação, mas
quem a profere, quem dissente
e tem coragem para a expor.
O Brasil, como de resto a
América Latina, têm um passado mergulhado em políticas
e atos infames, a história o
registra. A esquerda clássica,
intelectual, mas, também a
sua vertente orgânica, da militância miúda, das sobras do
internacionalismo de outrora,
aprofundou a análise da questão e o fez com a lupa da sua
visão peculiar da História. É
um tema muito estudado, no
qual se recolhem ideias e ações
missionário-ideológicas de justificada projeção. Com ele, os
conceitos de esquerda e direita, fascismo, comunismo, nazismo, socialismo, capitalismo
soam com maior ou menor intensidade e recobrem verdades
e realidades contraditórias.
Segundo a forma como essas pendências sociológicas
são enfrentadas, os autores são
recolhidos a escaninhos classificatórios, condenados ou celebrados, à direita e à esquerda
– e injuriados na justa medida
dos seus merecimentos…
As tragédias de um século
mal começado e dos que o precederam não foram suficientes
para conter a onda de “presentismo” que se assenhoreou dos
intelectuais e até mesmo dos
sábios da academia.
O presente é um dado em
reelaboração permanente, a
realidade provisória, a construção que não se conclui,
moto continuum enquadrado por conceitos, doutrinas e
normas que se alimentam mutuamente. Convivemos com
um “presentismo” que não sai
do estaleiro de obras, e que é
reconstruído a cada viés que
vem somar-se aos acumulados. E os guardamos em um
passado que procuramos, também, renovar, e dar-lhe a cor
dos nossos dissensos teóricos
e conceituais. Do futuro, cultivamos uma imagem fluida,
indelével, das coisas impre-

cisas, a visão de um “homem
novo” livre de suas origens,
desenhado segundo as regras
vitruvianas de uma criatura
perfeita, em uma sociedade na
qual se abre um “espaço público” para todas as liberdades
prometidas.
Cabem aqui, bem a propósito, frase que tanto se viu e
ouviu repetida nos vazios de
esperanças que se produziram
entre as duas grandes guerras,
na Alemanha: o que nós queremos, não sabemos e o que
nós sabemos não queremos…
Associei os eventos recentes de uma teimosa revisão do
passado, mediante a desfiguração das imagens de atores da
História, a um filme comum,
pouco cotado aliás entre especialistas e ignorado entre analistas sociais. “Nascido em 4
de julho”, dirigido por Oliver
Stone, o filme conta a história
de Ron Kovic, voluntário para
a guerra do Vietnam, inválido,
de retorno aos Estados Unidos. Recebido como herói, vê-se logo confrontado com a realidade: a rejeição da guerra, a
discriminação contra deficientes físicos militares, diante
de seus direitos negados pelo
país que os sacrificara em uma
guerra distante e inútil.
A fala de Trump no 4 de
julho reflete a exacerbação
dos ânimos quanto a personagens celebrados pela história,
de Colombo a ex-presidentes
americanos. Aos ímpetos nascidos das perdas dos sacrificados nos conflitos recentes, nos
Estados Unidos e em outros
países, somam-se movimentos
organizados a partir de grupos
de inspiração ideológica. Das
guerras em terras longínquas,
pouco recolhemos como lição
trágica de perversos jogos de
poder. Assistimos com confessada tolerância, mais que
indiferença, o ressurgimento
de formas mal desenhadas de
totalitarismo que animam movimentos populistas e fortalecem ações milicianas de rua.
O risco de tratar-se de
questões assim tão profundas
– o Brasil não escapou à força
desses movimentos – está em
que as suas origens e a razão
dos protestos sejam confundidos e afogados em um enorme
“presentismo” do qual nós,
brasileiros, não conseguimos
nos livrar.
Assistimos, aqui e em outros lugares, a um acerto de
contas com o passado, de cara
para um presente instável e
mal compreendido – e de um
futuro dominado pelas milícias da fé e das ideologias renascentes.
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2.833
LEITOS
SALVANDO
VIDAS
EM TODO
O CEARÁ.

www.ceara.gov.br
/governodoceara
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SALVAR VIDAS É
A PRIORIDADE DO
GOVERNO DO CEARÁ.
Ao todo, foram criados 2.833 leitos exclusivos
para pacientes com o coronavírus.

961

Desse total, 961 são leitos de Unidades
de Terapia Intensiva. Os leitos foram
distribuídos para que todas as regiões
pudessem ter acesso a UTIs,
descentralizando o atendimento. Para que
isso fosse possível, respiradores foram
comprados, além de outros equipamentos
necessários para implantação das UTIs.
No Ceará, mais de 100 mil pessoas já se
recuperaram do coronavírus, o que mostra
a importância da reestruturação do sistema
de saúde, com mais leitos de enfermaria, mais
leitos de UTI, mais equipamentos e mais
condições para os profissionais de saúde.

WhatsApp: 85 8439.0647

TeleSaúde: 0800 275 1475

LEITOS DE UTI
PARA O
TRATAMENTO
DO CORONAVÍRUS.
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230 cientistas de 32 países alertam que
Coronavirus também se transmite pelo ar
Fontes: Jornal
O Públioco Portugal e
The New York Time

Mais de 230 cientistas de
32 países pedem à Organização Mundial de Saúde que reveja as recomendações.
Os cientistas argumentam
que gotículas infecciosas podem permanecer no ar em ambientes mal ventilados
Centenas de cientistas de
todo o mundo defendem que
há provas de que pequenas
partículas do novo coronavírus presentes no ar podem
infectar pessoas e pedem à
Organização Mundial de Saúde (OMS) para rever as recomendações. Sistemas de ventilação em escolas, lares de
idosos e empresas poderão ter
de ser adaptados para minimizar a circulação do ar.
A informação foi avançada este domingo pelo New
York Times que obteve acesso
à versão inicial de uma carta
aberta assinada por 239 médicos de 32 países, que inclui
exemplos que mostram que a
transmissão por via aérea do
novo coronavírus é possível
em espaços mal ventilados ou
cheios. Deverá ser publicada

no começo da próxima semana na revista médica Clinical
Infectious Diseases, editada
pela Universidade de Oxford.
--zDe acordo com a OMS,
o vírus SARS-CoV-2 (causador da covid-19) é transmitido
maioritariamente através de
contacto e pequenas gotículas
respiratórias que depois de expelidas pelas pessoas (através
de espirros ou tosse) não ficam
no ar e caem rapidamente para
o chão ou outras superfícies.
Os 239 médicos acreditam,
porém, que a OMS apenas se
refere a gotículas maiores e
não está a considerar a possibilidade de pequenos aerossóis, que também são emitidos
por pessoas, ficarem no ar.
“Sabemos desde 1946 que
tossir e falar gera aerossóis”,
explicou ao New York Times
Linsey Marr, co-signatária da
carta e especialista na transmissão aérea de vírus da Universidade Virgina Tech, nos
EUA.
Embora a transmissão aérea seja possível, a OMS diz
que apenas acontece em ambientes em que são geradas
gotículas inferiores a 5 microns (um mícron é a milésima parte de um milímetro),
por exemplo, alguns procedimentos médicos.
Marr argumenta, no entan-

J UA Z E I R O E M A L E RTA

<< PRECAUÇÃO “É a coisa mais fácil do mundo dizer, ‘temos de seguir o princípio da precaução’ e ignorar os custos”

to, que a maioria das experiências da OMS são realizadas
em ambiente hospitalar onde
há uma boa ventilação do ar.
A especialista explica que na
maioria dos edifícios “a taxa
de renovação do ar é muito
mais baixa, permitindo que o
vírus se acumule no ar e represente um risco maior.”
Só que a OMS tem de sa-

ber gerir recomendações rigorosas que podem ser difíceis
de cumprir. “A transmissão
de aerossóis pode ocorrer,
mas provavelmente não é assim tão importante”, disse ao
New York Times Paul Hunter,
membro do comité de prevenção de infecções da OMS
e professor de medicina na
Universidade de East Anglia,

no Reino Unido. “Controlar a
transmissão por via aérea não
vai fazer muito para controlar
a propagação da covid-19. Vai
impor custos desnecessários,
particularmente em países que
já não dispõem de pessoal ou
recursos suficientes”, explicou.
“É a coisa mais fácil do
mundo dizer, ‘temos de seguir
o princípio da precaução’ e ig-

norar os custos”, frisou ainda
o especialista.
Caso a transmissão por
via aérea venha a ser considerada um factor significativo, os especialistas notam
que poderia ser necessário
usar máscara no interior de
espaço fechados, independentemente do distanciamento social.
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Adote a prevenção
no seu cotidiano
MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão,
especialmente depois de tossir ou espirrar.
Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca.
Leve sempre um frasco de álcool em gel, para garantir
que suas mãos e objetos estejam desinfectados.
Não compartilhe utensílios de uso pessoal
(toalhas, copos, talheres e travesseiros).
Cobrir nariz e boca preferencialmente com lenço de papel
descartável, ao tossir ou espirrar. O lenço deve ser jogado
no lixo depois do uso.
Evitar o contato próximo com
casos suspeitos ou confirmados.
CÂMARA MUNICIPAL DE

camarajuazeiro.ce.gov.br

CÂMARAMUNICIPALDEJUAZEIRODONORTE

CAMARAJUAZEIRODONORTE

JUAZEIRO DO NORTE
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Aline Maria
“Sem sonhos, a vida não
tem brilho. Sem metas, os
sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os
sonhos não se tornam
reais. Sonhe, trace metas,
estabeleça prioridades
e corra riscos para
executar seus sonhos.
Melhor é errar por tentar
do que errar por omitir.”
FOTO DE LUIZ JOSÉ DOS SANTOS

Nossa língua portuguêsa
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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

Minha Caixa de pandora
Foi querendo organizar
Minha vida atribulada
Que peguei uma caixinha
Para dar uma arrumada
Pois chega de desengano
E se não falhar meu plano
Vou ficar mais sossegada.
As coisas sem importância
Eu comecei a juntar
Para acomodar na caixa
E quando encher vou lacrar
Diferente de Pandora
A esperança fica fora
Pois nela vou apostar.
Peguei a farsa e a mentira
Dentro da caixa botei
Mensagem sem sentimento
Bem no fundo acomodei
Sem querer mais me enganar
Comecei a faxinar
Pois assim determinei.
A saudade quis ficar
Mas peguei pelo gogó
Arrastei a descarada
Fiz uma trouxa e dei um nó
Inda disse uma gracinha
Você vai para a caixinha
Eu prefiro ficar só.

Este túmulo com o violão está no cemitério do Crato e onde está enterrado o cantor Célio Silva, numa homenagem de seu amigo Colo Alves
de Sousa (também falecido).

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

ÁRIES 21/03 A 20/04
Não tenha pressa no desenvolvimento de um relacionamento.
Evite picardias com colegas e não gaste sem controle..
TOURO 21/04 A 20/05
O dia é auspicioso, nos afetos reina a paz. Conseguirá resolver
problemas por acordo e em definitvo.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Não há nada obscuro numa relação, reforce a confiança. Seja
diplomático em negociações mas defenda as suas convicções.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Terá inspiração para viver o dia de forma apaixonada. Verá o
seu mérito reconhecido e novos caminhos ao seu alcance.
LEÃO 24/07 A 23/08
Dia de força e poder de sedução para lutar pelo que quer. Assuntos do seu interesse são resolvidos de forma justa.os.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Evite conflitos, no momento certo deve parar uma discussão.
Entre a fundo numa atividade , a sua atitude será decisiva.
LIBRA 24/09 A 22/10
Não perca tempo com questões irrelevantes. Dia muito desgastante em questões profissionais e económicas.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Dia favorável a evoluções afetivas mesmo sem estar à espera.
Conjuntura de bons resultados, uma atividade pula e avança.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
O dia é positivo, dê mais tempo a momentos familiares. As suas
capacidades estarão acentuadas e ninguém o engana.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Faça um esforço para estruturar melhor uma relação. Dia evoluções nulas, encontra obstáculos em todas as direcções.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Dia excelente, vive momentos inesquecíveis. Boa fase profissional mas quem está em férias também colhe boas influências.
PEIXES 20/02 A 20/03
Terá dificuldade em conduzir a sua vida com os pés em terra.
Evite decisões repentinas ou com poucas bases.

Olhei bem para a paixão
Que almejou me encarar
Porém me viu decidida
Nem parou pra argumentar
Era de meia tigela
Pena eu não tive dela
Decidi empacotar.
Eu fiquei encasquetada
Quando a lembrança chegou
Quis me lembrar do abraço
Mas abraço não pintou
Quis me lembrar do beijo
Mas beijo não aconteceu
A lembrança mereceu
O cantinho que ganhou.
Quem sumiu pra vadiar
Tem espaço garantido
Quem achou outra guarida
Na caixa será mantido
Desapegar é legal
A faxina foi geral
Meu tempo não foi perdido.
Na caixa prendi os males
Pra começar nova andança
Apos lacrar enterrei
O que não era bonança
Mas na caixa de Pandora
Pensei bem deixei de fora
Minha guia:
A ESPERANÇA!

“Se você se organizar direitinho, cuidar
da própria vida ainda sobra tempo para
aprender a língua portuguesa.”

08 - 01 A 15 DE JULHO DE 2020

GAZETA DE NOTÍCIAS

Ceará investe em tecnologia e manejo para voltar a
ser um dos principais produtores de algodão no Brasil
Fhilipe Augusto - Texto
Fotos de Tatiana Fortes e da
pesquisa para ilustração

O Estado, que já foi um
dos principais produtores de
algodão há cerca de três décadas, é um polo nacional da
indústria têxtil, mas tem que
adquirir fora de suas divisas a
matéria-prima. O Programa de
Implantação da Cultura do Algodão no Ceará tem incentivado a mudança dessa realidade
Após ser destaque nacional na produção de algodão há
cerca de três décadas, o Ceará
viu suas plantações serem devastadas pela praga do bicudo,
levando embora a fonte de renda de muito agricultores que
tiveram que se adaptar a outros
cultivos. Contudo, há pouco
mais de dois anos o Governo
do Ceará firmou uma parceria
com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Federal do
Ceará (IFCE) para o desenvolvimento de sementes e uma
metodologia que possa trazer
de volta ao Estado o protagonismo na produção, além de
dar mais sustentabilidade à
cadeia têxtil cearense, um dos
polos nacionais e que precisa
adquirir fora de suas divisas
a matéria-prima de seu negócio. Através do Programa de
Implantação da Cultura do Algodão no Ceará, essa realidade
parece estar mudando aos poucos. Há algumas semanas foi
iniciada a colheita de milhares
de hectares (ha) plantados em
solo cearense, ainda pouco em
relação à demanda das empresas locais, mas um alento para
o futuro, visto o resultado nas
lavouras. A expectativa do Estado é colher 3.500 ha este ano.
O crescimento de áreas
plantadas com a cultura no
Ceará tem sido relevante. Em
2019, o aumento superou em
80% o ano anterior. Mas além
da quantidade, o trabalho que
vem sendo desenvolvido pelo
Programa de Implantação da
Cultura do Algodão no Ceará
tem ampliado também a produtividade por área, como explica o coordenador Euvaldo
Bringel. “Ano passado chegamos a 1.800 kg por hectare e
esse ano acho que vamos para
uma produtividade média de
2.500 kg/ha. Acredito que em
dez anos a gente volte a ter a
nossa produtividade do passado. É importante que a gente
continue com esse programa
e a Aprece (Associação dos
Municípios do Ceará) já se
manifestou que quer levar para
outras regiões. Nós queremos
levar com o pacote controlado
para que não volte a dar prejuízo. O governador Camilo
Santana já garantiu que vai
ampliar”, destacou Bringel.
O coordenador do progra-

ma, que é tocado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet),
explica que o aumento da produção é fruto da utilização de
tecnologia, capacitação dos
produtores,
aproveitamento
da infraestrutura de irrigação
do Estado e parcerias. “São
várias regiões no Ceará que a
gente tem condições de plantar
algodão em larga escala com
altíssima produtividade. Dentro desse pacote a gente fez
parceria com as empresas para
garantir a compra do algodão.
Articulamos a cadeia de compra, de máquinas colheitadeiras, de insumos. A gente está
dando todo o apoio para o agricultor produzir. Estamos organizando o negócio e abrindo
caminhos”, enfatizou.

Condições favoráveis

O Ceará possui um conjunto de características naturais que o credencia a voltar
a ser um grande produtor de
algodão se aliado à tecnologia.
Nessas primeiras colheitas,
o novo produto cearense está
apresentando um custo de produção menor que o produzido
em outras áreas do País – entre
30% e 50%. “O Ceará já foi
o maior produtor do Nordeste
de algodão e o terceiro maior
do Brasil. Nos anos 1980, antes do bicudo, a gente chegou
a plantar cerca de 1,2 milhão
de hectares. Muitas pessoas
no Ceará viviam do algodão.
Existem estudos já bem sedimentados de que o sol no Ceará produz o melhor algodão
do Brasil, com fibras longas, a
planta vegeta muito bem com
a insolação, então nós temos
condições
edafoclimáticas
(relacionadas ao solo e clima)
fantásticas para a questão do
algodão”, comentou Euvaldo
Bringel.
Além do ganho qualitativo
com as novas sementes desenvolvidas pela Embrapa, o
protocolo de manejo da cultura
tem ajudado a reduzir o custo
da plantação e controlar pragas. No Ceará foi implementado um vazio sanitário entre os
meses de outubro e dezembro,
nos quais o agricultor é obrigado a limpar a terra de qualquer
presença de algodão, fazendo
assim com que o bicudo não
tenha com o que se alimentar
e consequentemente diminua
sua capacidade de reprodução.
Em outros estados brasileiros
esse hiato é somente de dois
meses.
Essa diferença de um mês
a mais no Ceará tem refletido
na quantidade de defensivos
agrícolas utilizados na lavoura, o que acaba por diminuir o
investimento e aumentar o uso
sustentável da terra. A expectativa é que, em um futuro breve,
o Ceará possa estar produzindo
4 mil kg de algodão por hectare em média. Atualmente, o
Estado já registra áreas planta-

<< PRODUÇÃO Mas quando chega o tempo rico da colheita / Trabalhador vendo a fortuna se deleita / Chama a família e sai, pelo roçado vai
Cantando alegre... Da canção de Luiz Gonzaga

<< OURO BRANCO Vamos plantar algodão / Ouro branco que faz nosso povo feliz / Que tanto enriquece o país / Um produto do nosso sertão.

das no Vale do Jaguaribe, Cariri e Sertão Central. Para o ano
que vem a ideia é ampliar para
o Centro Sul e os Inhamuns.

Alternativa para
produzir na seca

Por ser bem adaptada à
nossa realidade climática, com
precipitações chuvosas irregulares no decorrer dos anos, a
produção de algodão, seguindo os protocolos estabelecidos
no Programa de Implantação
da Cultura, tem sido vista por
agricultores como um produto confiável. Em Limoeiro do
Norte, a Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi (Fapija)
apostou no novo algodão e já
está colhendo os 260 hectares
plantados por seus associados.
Raimundo César, presidente
da Fapija, comenta que os 324
agricultores que compõem a

entidade sofreram bastante
com os recentes seis anos de
estiagem no Ceará, mas que
hoje estão confiantes que com
o algodão isso será diferente.
“Começamos a plantar o algodão esse ano, que nos mostrou que é uma saída para voltar a produzir. Começamos aos
poucos, ainda tem muita área.
Para 2021 a gente espera plantar dois mil a três mil hectares
só aqui no projeto. O Ceará por
ser seco a saída é o algodão.
Estamos esperando de 4 mil
a 5 mil kg por hectare, então
é uma produção excelente”,
comemorou Raimundo César.
Com o trabalho feito pelo Programa de Implantação da Cultura do Algodão no Ceará, de
ligar os produtores às empresas do setor têxtil, o quilo está
sendo vendido pelos agricultores por R$ 2,15 e toda a produção com venda garantida.

Esperança de
dias melhores

Criado dentro das plantações, o agricultor José da
Silva Ferreira, conhecido em
Limoeiro do Norte como “Negro de Júlio”, desde de criança
acompanha o pai na agricultura. Nesses anos lutando pela
sobrevivência junto à terra,
o sertanejo disse que já plantou diversas culturas. Contudo, “Negro de Júlio” se viu
nos últimos anos sem muitas
alternativas para furar as dificuldades geradas aos agricultores pela pouca oferta hídrica. “Aqui, a gente estava sem
opção de plantar” confessou.
Foi então que ele decidiu
arriscar no novo algodão, que,
até o momento, tem representado um fio de esperança
diante do passado que assombra a vida no campo. “Minha
produção está lá. É um algo-

dão lindo, uma das melhores
produções que têm por aqui.
Segui as regras e está surpreendendo. Tenho 150 hectares
e plantei 50 esse ano. Tudo
saindo bem posso plantar o
dobro ano que vem ou até
mais”, fala com entusiasmado
com dias melhores.
Outro que tem uma realidade parecida é o agricultor
João Batista, que resolveu
experimentar a cultura em
37 hectares. Na opinião do
homem do campo, 2020 será
um ano para se comemorar e
de fazer planejamentos mais
ousados para o que se avizinha. “Quem entende diz que
a qualidade do algodão está
boa. Acredito que vai ser bom.
Para a gente que vinha sofrendo com a seca, é uma alternativa a mais. Dando o retorno
esperado, quero plantar pelo
menos uns 100 hectares no
próximo ano”, ressalta.

