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Brasil registra 3.613.184 de pessoas recuperadas da Covid19
FOTO:ILUSTRAÇÃO

Governo do Ceará assina
memorandum com
multinacional chinesa para
instalação de complexo eólico
O governo do Ceará formalizou a intensão de que seja
instalada no Estado um complexo eólico offshore, sistema
que aproveita a força do vento

que sopra em alto-mar.
Camilo Santana recebeu no
Palácio da Abolição, o vice-presidente da multinacional
chinesa Larry Wang. Pág 03

Inadimplência leva Caixa
Econômica a leiloar 750
imóveis no Ceará com
descontos de até 80%
O comprador perde o imóvel se atrasar três parcelas do
financiamento. De acordo com
Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH),

a retomada do imóvel acontece
somente após a segunda oferta
do imóvel à praça, sem que a
compra seja efetuada por terceiros.
Pág 03

Banco do Nordeste amplia
oferta de crédito para
micro e pequenas empresas
O Banco do Nordeste contratou, nos primeiros oito meses deste ano, R$ 3,09 bilhões
no âmbito do Programa de
Financiamento às Microem-

presas, Empresas de Pequeno Porte e ao Empreendedor
Individual (FNE MPE). Por
meio de 33,7 mil operações.
Pág. 05

Juazeiro do Norte chega
a última fase do Plano de
Retomada a Normalidade
Econômica e Social Pág 04

<< CURAS E MILAGES. A pandemia do Coronavirus, que assola o planeta, vem sendo implacável principalmente com
os idosos, jovens e até profissionais da saúde.

O Brasil alcançou a marca
de 3.613.184 pessoas curadas da doença. No mundo,
estima-se que pelo menos 17
milhões de pessoas diagnos-

ticadas com Covid-19 já se
recuperaram. O número de
pessoas curadas no Brasil é
superior à quantidade de casos ativos (600.420), que são

os pacientes em acompanhamento médico. O registro de
pessoas curadas já representa
mais da metade do total de
casos acumulados (83,1%).

As informações foram atualizadas na data do dia (14/09)
e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde.
Pág.06

Projeto que proibe sacolas plásticas no
Ceará segue para sanção do Governador
As tradicionais sacolas
plásticas descartáveis, produzidas com materiais que agridem o meio ambiente, poderão
ser banidas do mercado no Ceará, sendo substituídas pelas
biodegradáveis, recicláveis ou
retornáveis.
Na quinta-feira (03/09),

a Assembleia Legislativa
aprovou o projeto de lei nº
395/2019, do deputado Evandro Leitão (PDT), em coautoria com o deputado Marcos Sobreira (PDT), que proíbe o uso
do material. A proposta segue
para sanção do governador do
Estado.
Pág. 04
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EDITORIAL

Dom quixote do Planalto
De forma incorrigível, as recaídas do presidente Jair Bolsonaro ao criticar prefeitos e
governadores já se tornaram a
marca de seu governo. Bolsonaro se esquece de que no Estado Democrático de Direito as
questões devem ser resolvidas
de comum acordo e não prevalecendo sua maneira ditatorial
de agir.
Recentemente, o presidente voltou a minimizar os efeitos da pandemia, mesmo diante de mais de 132 mil mortes
pela Covid-19, e chamou os
prefeitos e governadores, que
apresentaram medidas de isolamento social, de “projetos de
ditadores nanicos”, certamente,
fazendo alusão a ele, o “ditador
gigante”.
Bolsonaro é a aberração
ululante que eu e outros, infelizmente, ajudamos a eleger.
Assim como erramos ao eleger
Collor, Lula e Dilma, reincidimos no erro ao eleger Bolsonaro. Mas são os ossos da democracia, ou seja, as dificuldades
de se encontrar verdadeiros estadistas para presidir o Brasil.
Deseducado, Bolsonaro tem
contribuído negativamente para
o combate do coronavírus. Pre-

potente, age como se fosse um
ditador. Mas vai pagar por seus
excessos ditatoriais na próxima
eleição, temos certeza. E, de
acordo com pesquisa, 56% da
população reprova a atuação do
chefe do governo.
Manobra com todas as fichas para impedir que seus
filhos mimados sejam processados por cometimentos de irregularidades. Agora mesmo,
a Globo foi proibida de exibir
documentos da “rachadinha”
no Rio de Janeiro do senador
Flávio Bolsonaro, cujo procedimento judicial é próprio de Estado antidemocrático e cerceia a
liberdade de trabalho e divulgação da imprensa brasileira.
Maquiavélico,
Bolsonaro apunhalou o ex-juiz Sérgio
Moro, que largou a magistratura
para servir ao governo. Sem esquecer também a sua traição ao
seu colaborador de campanha,
Gustavo Bebianno, ex-ministro
da Secretaria-Geral da Presidência, exonerado, que morreu
de tristeza (infarto) por tudo o
que passou no governo.
Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

A Gazeta de Notícia
é um jornal independente para
discussão, questionamentos e
debates de interesse público.
> As opiniões assinadas podem até não ser a opinião do jornal.

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

Sempre que há acontecimento,
que envolve politico ou figura pública, aparecem intelectuais e pseudointelectuais, em bicos de pés, na mass-media.
Para marcarem opinião? ou para
aparecerem?
Creio, na maioria das vezes, é apenas vaidade. Só vaidade; para se tornarem conhecidos…
Joaquim Letria, quando faleceu
Jorge Amado, escreveu interessante
crónica intitulada: “Abutres” (24 Horas - 20/8/01), Nela refere-se ao desaparecimento de figuras conhecidas,
e assegurando que logo surge quem
afirme ser amigo, e narra curioso episódio ocorrido com ele:
“ Morre uma personalidade – escreve Joaquim Letria, – um vulto, uma
figura, como lhes querem chamar, e aí
estão eles a voar baixinho, prontos a
dizerem o que mais aprouver, sempre
politicamente corretos, sem risco dum
desmentido, pois o cadáver não reclama e parece mal à família protestar,
em vez de estar entregue à sua dor.
“ Surgem assim as grandes frases
doa mortos, as controvérsias tardias,

as confissões intimas, a última entrevista, as palavras no leito de morte, as
amizades desconhecidas, os amores
escondidos, os murmúrios extemporâneos, as vivências exclusivas. Pobres
mortos, que nem assim conseguem
descansar!”
Fazem por amizade e admiração?
Não! Fazem-no, para se tornarem importantes. Para se porem em bicos de
pés, e serem conhecidos.
Do mesmo jeito, muitos militam
nos partidos políticos; bajulam os líderes; berram na praça pública; assinam abaixo-assinados e petições…
Por convicção? Não! Apenas para obterem lugar rendoso, ou satisfazerem a
vaidadezinha.
Todavia, há – mas poucos, muito
poucos, – que se dedicam a uma causas. Que servem, e não se servem.
Se o Mundo não está ainda pior,
é devido a esse punhado de homens
e mulheres, que abnegadamente se
entregam, a obras meritórias, como a
Irmã Teresa de Calcutá.
Mas, infelizmente, são poucos,
muito poucos A maioria, buscam apenas benesses….

Militares do Governo querem
remuneração acima da lei
Júlio Cesar Cardoso é articulista,
funcionário público aposentado e
mora no Balneário de Camburiu/PR

“O vice-presidente da República,
Hamilton Mourão, afirmou ser contra
a possibilidade de integrantes das Forças Armadas com cargo no governo
acumularem remunerações que ultrapassem o teto do funcionalismo – R$
39,2 mil. Como mostrou o Estadão, o
Ministério da Defesa obteve aval da
Advocacia-Geral da União (AGU)
para aplicar um entendimento diferente para a regra no caso de militares
com cargo no governo, o que, na prática, liberaria salários acima do limite”Fonte: Felipe Frazão e Julieta Linder.
Lamenta-se que a Advocacia-Geral da União não tenha o discernimento lógico - que qualquer indivíduo de
média cultura teria - de entender que
a soma de salários pagos ao servidor
por fonte pública não pode ultrapassar
o teto de R$ 39,2 mil.
O vice-presidente Hamilton Mourão está coberto de razão. Temos que
respeitar o teto constitucional em
qualquer hipótese. E refutar todo o
artifício usado para driblar a baliza salarial na esfera pública.
Fico a questionar a seriedade da
Advocacia-Geral da Replica, que deveria primar pelas regras constitucionais rebatendo qualquer pretexto de
corporações em contornar, para benefício próprio, os impedimentos de
políticas fiscais.
Estamos cansados de assistir aos
jeitinhos brasileiros de poder burlar
os regramentos. Ora, o teto constitucional, como também os limites de
gastos públicos são mecanismos repu-

blicanos de políticas fiscais que precisam ser respeitados sempre por todos
os governos.
A coisa é tão absurda, mormente
num país de alto grau de desemprego
e de fechamento de empresas causado
em parte pela pandemia da Covid-19,
que o próprio vice-presidente da República, como militar da reserva e que
também se beneficiaria, teve o bom
senso responsável e elogiável de se
manifestar contrário ao acúmulo de
salário dos militares acima do teto
constitucional.
Atitude igual à do vice-presidente
Mourão, no entanto, não se viu em
outros militares da ativa ou da reserva. O país carece de servidores públicos nos altos escalões da República
com mais senso de responsabilidade.
É inacreditável que a AGU defenda
entendimento favorável a que as remunerações de militares recebidas de
fontes públicas diversas possam ultrapassar o teto constitucional. Trata-se
do cúmulo do absurdo, do irrazoável
e de afronta à base legal permitir que
servidores acumulem remunerações
acima do teto.
Diante de flagrante desrespeito ao
teto do funcionalismo, causa estranheza a passividade do STF em matéria
constitucional, bem como do Congresso Nacional, tendo em vista que
já existe decisão do próprio tribunal
de que o teto constitucional previsto
no inciso XI do artigo 37 da Constituição incide sobre o SOMATÓRIO de
remuneração recebido pelo servidor.

CRÔNICA

Um novo
modelo de
eleições
Tiburcio Bezerra
de Morais Neto é
ex-seminarista (São
José do Crato),
municipalista e
colaborador desta
Gazeta de Notícias

Em tempo de pandemia tudo muda.
A vida assume um caráter sisudo e
burocrático. Todo dia surgem normas
restritivas ao habitual comportamento das pessoas. Uso de máscaras,
asseio corporal e distanciamento social são apenas algumas das regras
que, aos poucos, vão se incorporando ao nosso dia a dia. Acredita-se
que, assim, poderemos controlar a
disseminação de um vírus que tem
apavorado o mundo todo.
O tal vírus é mesmo perverso e já vitimou quase um milhão de pessoas,
desde que surgiu, no início deste
ano. A vida quase parou completamente. As quarentenas tornaram-se
inevitáveis, com reflexos negativos
na vida social e econômica de todos os países. Começou uma luta
para equilibrar o avanço da doença
de um lado e do outro as finanças
públicas e privadas.
Enquanto uns comemoram o achatamento das curvas de contaminação e óbitos, outros deparam-se
com a importunação de uma nova
e crescente onda. Vamos permanecer nessa corda bamba, até que
surja uma vacina salvadora. Neste
tocante as expectativas são muitas,
graças ao esforço de cientistas nos
diversos quadrantes da terra.
A música “O bêbado e a Equilibrista,
de Chico Buarque, já diz num dos
seus versos que “a vida tem que
continuar”. Só Deus sabe como,
mas a vida continua. Apesar das
restrições, muitos serviços estão tentando voltar e alguns poucos eventos, eleições entre eles, estão mantidos, apesar do adiamento inicial.
Teremos portanto eleições municipais, mantidas as regras básicas de distanciamento social e
esquecido o processo tradicional
de aglomerações festivas. Sem
reuniões, comícios, carreatas e
caravanas em movimento de casa
em casa, restam aos candidatos as
redes sociais para levarem suas
mensagens aos eleitores.
Para alguns, o processo é mais democrático e menos oneroso. Para
outros, é a negação da liberdade e
do direito de ir e vir. Resta saber se
o eleitorado já atingiu o estagio de
politização ideal para fazer sua escolha com base na coerência e no
pragmatismo. Resta esperar dos
candidatos mais compromisso com
a verdade e menos apego a interesses próprios ou de grupinhos.
Este novo modelo, por paradoxal
que possa parecer, chega em boa
hora. Está aberta a cruzada contra a
demagogia, a mentira e o abuso do
poder econômico. Não sei quantos
candidatos concorrem aos cargos
de prefeito e vereador. Quantos e
quem sejam não devem importar. O
fundamental é que tenham história
e não pretendam fazer do poder um
alimento de caprichos pequenos e
meramente pessoais.
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Ceará assina memorandum com multinacional
chinesa para instalação de complexo eólico
Antônio Cardoso / Comunicação
Institucional Casa Civil
Carlos Gibaja – Fotos

Paulo Elpídio de Menezes
Neto, Cientista político,
professor, escritor, ex-reitor da
UFC e membro do Instituto
do Ceará.

<< MAIS ENERGIA governador Camilo Santana assina memorandum ao ldo do vice presidente Larry Wang da Mingyang Smart Energa

te líquida. Temos a única Zona
de Processamento Industrial
em funcionamento no Brasil e
empreendimentos importantes
instalados que fornecem para
empresas de outros estados do
Brasil”, apontou Camilo Santana. “Nós temos procurado dar
velocidade nas ações de investidores no Ceará, o que chamamos de Ceará Veloz, uma plataforma que temos construído
ao longo dos anos”.
Fundada em 1993, com
sede em Zhongshan Guangdong, China, a Mingyang
Smart Energy é fabricante de
turbinas eólicas de primeira
classe e fornecedora de soluções integradas de energia limpa. A empresa conta com nove

mil colaboradores e 16 fábricas
situadas na China e Índia. Atua
nos setores de energia eólica e
solar, ocupando a 37ª posição
entre as 500 maiores empresas
de novas energias do mundo e a
1ª em inovação eólica offshore.

Viabilização

A intenção da empresa em
se instalar no Ceará leva em
consideração fatores como localização geográfica que assegura potencial para a geração
de energia elétrica a partir de
fontes renováveis, com destaque para a tecnologia eólica offshore. “(A tecnologia)
Offshore não é simplesmente
a geração de energia reno-

vável. É o grande propulsor
de desenvolvimento econômico para cada país e região
onde esse sistema se instala”,
declarou Larry Wang, vice-presidente da multinacional
Mingyang.
Também participaram da
assinatura do memorando o
secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do
Ceará (Sedet), Maia Júnior; o
assessor especial de Relações
Internacionais, César Ribeiro; o secretário-executivo de
Energia e Telecomunicações
da Seinfra, Adão Linhares; e a
secretária-executiva da Indústria (Sedet), Roseane Oliveira
de Medeiros; além de empresários do setor.

Inadimplência leva a Caixa Econômica a leiloar
750 imóveis no Ceará com descontos de até 80%
Fonte: Portal G1 CE

O comprador perde o imóvel se atrasar três parcelas do
financiamento. De acordo com
Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH),
a retomada do imóvel acontece somente após a segunda
oferta do imóvel à praça, sem
que a compra seja efetuada por
terceiros.
O prazo para cadastramento terminou nesta quinta-feira
(10) e foi todo feito online no
site da Caixa.
Todo o processo é feito de
forma virtual. “A venda dos
imóveis adjudicados é bem
transparente. É mais um nicho
de mercado para os corretores de imóveis. Os descontos
chegam a 80% do valor real
do imóvel, além de condições
diferenciadas, como financiamento de até 95% do valor do
imóvel”, revela a corretora de
imóveis Bia Pontes, coordenadora do Convênio Cofeci-Caixa.
“Os imóveis da Caixa são

Penalização para
prática de venda de
votos: Os que vendem
e os que compram

juridicamente perfeitos, com
toda a documentação em ordem. A Caixa também assume os débitos de condomínio
e impostos, como o Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU)”. E no caso de imóveis
ocupados, “o novo comprador
vai estar ciente de que o imóvel está em estado de uso e
ocupação e que ele terá que arcar com as custas do processo,
muitas vezes, judicial.”
Mas a corretora não acredita que a ocupação do imóvel seja impedimento para a
venda. “A desocupação não é
uma objeção, pois o perfil do
comprador é a aquisição para
investimento: uma oportunidade de comprar imóveis de
qualidade a um preço abaixo
do valor de mercado.”

Riscos e oportunidades

Para o economista Lauro
Chaves, Conselheiro Federal
do Cofecon, é na crise que se
encontram as melhores oportunidades de investimentos.
“Nós estamos tendo em
2020 excelentes opções de investimentos, com preços muito

Como comprovar essa operação? É negócio antigo,
bem sucedido. Vende-se voto a grosso e a retalho,
em relação estreita de lealdades recíprocas e ao
preço do mercado.
Os “colégios eleitorais” são reservas de votos bem
administradas, forma de herança que se transmite
há gerações. Estão ligados à propriedade da terra e
ao prestígio familiar.
O negócio prosperou em ambiente urbano, com as
novas oligarquias, pela relação entre amigos na
intermediação das prebendas que o Estado pode
oferecer e prover...
Vendem-se votos, alhures e algures, a governabilidade
torna-se possível mediante esse mecanismo
republicano.
Governo que não tem nas veias alma de mercador
não faz caminho.
Votos têm preço em moedas de curso livre,
apresentam-se sob o invólucro de ministérios,
pelos custos operacionais de decisões relevantes,
pareceres e votos.
Há votos que são adquiridos para que certos votos
sejam viabilizados...
Como a maior parte dos desvios políticos e dessa
visão peculiar e particular que nós temos do Estado,
fo governos e dos seus valiosos préstimos são, como
o futebol, o samba e a corrupção um traço cultural
próprio aos brasileiros.
A essas práticas nos habituamos; e por serem tão
comuns, todos terminamos por acreditar que são
legais e republicanas.
Como dizia um velho jesuíta, Ivan Illitch, as doenças
passaram a existir depois que os médicos lhes deram
nome.
No Brasil, a corrupção só passou a existir quando
um corrupto, por súbita recuperação, denuncia outro
corrupto.
A corrupção no Brasil foi inventada pela deleção
premiada, pela prescrição por decurso de prazo, por
arquivamento ou pedido de vistas de processo.

HELLO DOCES

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

biscoitos amanteigados, e diversas opções para presentes.

<< INTERESSADOS visitam os imóveis em fase de negociação
convidativos para quem tem
liquidez e não tem pressa para
o retorno. E o mercado imobiliário está sendo impactado
positivamente tanto pela queda
na taxa de juros no mercado financeiro como pelas linhas de
crédito específicas que foram
criadas e que estão bastante
atrativas”.
Mas como em qualquer
negócio, o investidor precisa
se cercar de certos cuidados.
“Os imóveis que vão a leilão
exigem que o comprador seja
assessorado por especialistas,
tanto para visitar os imóveis
e fazer uma avaliação correta, como na área jurídica para

verificar os aspectos referentes
à documentação dos imóveis
que venham a ser adquiridos”,
alerta Chaves.
Um cuidado importante ao
comprar um imóvel adjudicado é em relação à desocupação
dele. É praxe os bancos transferirem ao novo proprietário
a tarefa de desocupar o imóvel ainda ocupado pelo antigo
proprietário o que, em muitos
casos, é necessário recorrer
ao Poder Judiciário. Assim, os
especialistas recomendam que
o comprador tenha uma reserva em dinheiro para cobrir as
questões judiciais, caso elas se
façam necessárias.

CRATO

O Governo do Ceará assinou na manhã desta quinta-feira (10) memorando de
entendimento com a empresa
chinesa Mingyang Smart Energy formalizando a intenção de
que seja instalada no estado
um complexo eólico offshore,
sistema que aproveita a força
do vento que sopra em alto-mar. O governador Camilo
Santana recebeu no Palácio da
Abolição, sede do Executivo
estadual, o vice-presidente da
multinacional, Larry Wang.
“O Ceará é um estado pioneiro no Brasil no processo
de energias renováveis, tanto
eólica quanto solar. Queremos
retomar a nossa vanguarda”,
afirmou Camilo Santana. “Estou a frente do Governo há cinco anos e 9 meses e temos procurado estimular e intensificar
essa política de investimento
em energias renováveis em
toda a sua cadeia, porque acreditamos que ela é importante
para o Ceará e para o mundo”,
complementou.
Durante a reunião de assinatura do memorando, o governador ressaltou que o Estado do Ceará tem se destacado
ao longo dos anos na eficiência
do ponto de vista da sua gestão financeira. “Nos últimos
cinco anos consecutivos foi o
Estado que mais fez investimento público no Brasil, proporcional à sua receita corren-

ARTIGO

Para mais informações:
@hello_doces
(88) 994937687

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CERÂMICA TELHA FORTE CARIRI LTDA.
CNPJ 28.123.205/0001-83

Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial - SEMADT a Renovação da Licença de
Operação, para produção de telhas, Tijolos e Lajotas, localizada
no Município de Crato, na Rodovia CE 292, Nº 990, Km 07 - bairro Gisélia Pinheiro.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.
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Projeto que proíbe sacolas plásticas no Ceará da
Assembléia segue para sanção do governador
Fonte: Agência de Notícias
da Assembleia Legislativa

As tradicionais sacolas
plásticas descartáveis, produzidas com materiais que agridem o meio ambiente, poderão
ser banidas do mercado no Ceará, sendo substituídas pelas
biodegradáveis, recicláveis ou
retornáveis.
Na quinta-feira (03/09),
a Assembleia Legislativa
aprovou o projeto de lei nº
395/2019, do deputado Evandro Leitão (PDT), em coautoria com o deputado Marcos
Sobreira (PDT), que proíbe o
uso do material. A proposta segue para sanção do governador
do Estado.
De acordo com Evandro
Leitão, microempreendedores
e as empresas de pequeno porte terão prazo de 24 meses para
se adaptar à regra. Após esse
período, o descumprimento
poderá gerar multa de R$ 2
mil. Já as grandes empresas terão 18 meses para adequação,
passíveis à multa de R$ 5 mil,
em caso de não cumprimento.
Além disso, os infratores poderão ser enquadrados na Lei
Federal 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente. A fiscalização será de responsabilidade da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, segundo a
proposta. Em caso de venda, o
valor não pode exceder o preço de custo.
“Esses sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis deverão
ter resistência de, no mínimo,
quatro quilos, ser confeccio-

<< PLÁSTICO vem se tornando um envólucro (lixo) inconveniente pela sua durabilidade e decomposição
nados com mais de 51% de
material proveniente de fontes
renováveis e deverão ser confeccionados nas cores verde
e cinza, de forma a auxiliar o
consumidor na separação dos
resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo”, informa.
O deputado Evandro Leitão ressalta ainda que o projeto
foi melhorado a partir de diálogo com entidades de classe
e com o coautor do projeto, o
deputado Marcos Sobreira. “A
preservação do meio ambiente é essencial para estimular
o turismo e, assim, fortalecer
a nossa economia. Esse projeto está em sintonia com essa
ideia”, afirma.
Os sacos plásticos são uma
preocupação mundial. A China vai proibir sacolas plásticas
não biodegradáveis nas prin-

cipais cidades até o fim deste ano. Na França, empresas
que produzem esses produtos
com materiais biodegradáveis
ganham benefícios. No Reino
Unido, a cobrança pela distribuição de sacolas em 2015
reduziu em 80% o seu uso em
três anos.
Já no Brasil, leis semelhantes já existem em Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo. “Estamos seguindo uma tendência mundial e
uma prática já existente em
algumas cidades brasileiras. O
Ceará dá um importante passo
para reduzir o uso das sacolas
plásticas que tanto agridem o
meio ambiente”, avalia Evandro Leitão.

Saiba mais

- O meio ambiente leva entre
450 e 500 anos para decompor
uma sacola plástica;

- 500 bilhões de sacolas plásticas são consumidas por ano
em todo o planeta;
- Dados do Fundo Mundial
para a Natureza (WWF) apontam que o Brasil é o 4º maior
produtor de lixo plástico do
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da
Índia;
- Somente 1,2% do lixo plástico no Brasil é reciclado. O
país fica atrás apenas do Yêmen e da Síria. A média mundial é de 9%;
- 1 bilhão de sacos plásticos
são distribuídos mensalmente pelos supermercados no
Brasil;
- 56% do lixo plástico no Brasil é utilizado apenas uma vez;
- Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de
plástico por ano.

Juazeiro do Norte chega a última fase do Plano
de Retomada a Normalidade Econômica e Social

Após apresentar bons resultados na avaliação sobre os
números relacionados à taxa
de casos, óbitos e internações
por Covid-19, o município
de Juazeiro do Norte avança
nesta segunda -feira,14, para
a quarta etapa do Processo
de Abertura Responsável das
Atividades Econômicas e
Comportamentais no Estado
do Ceará.
Seguindo as orientações do
decreto do Estado e em acordo
com o decreto 574 publicado
no Diário Oficial do Município na Fase 04 do Plano de
Retomada permanecem liberadas as atividades das etapas
anteriores

com acréscimo da capacidade de operação para os segmentos de Alimentação Fora
do Lar e Atividades Religiosas e retorno de 100% do trabalho presencial das demais
áreas. Restaurantes poderão
abrir das 6h às 23h, mantendo neste período metade da
capacidade. Bares, clubes e
academias no entanto devem
permanecer fechados durante
os próximos 14 dias. Já em relação as atividades religiosas
estão permitidas cerimônias
desde que seja seguido o protocolo sanitário, a ocupação
limitada a 50% da capacidade,
e mantido o distanciamento físico entre as pessoas.
No setor da cultura continuam autorizadas as atividades de produção artística e
cultural sem público, evitando-se as aglomerações. Neste
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<< JUAZEIRO DO NORTE converge toda movimentação comercial da Região no entorno de 150 km

segmento os cinemas devem
permanecer fechados, mas
há liberação para atividades
de cine “drive in”, com a condição de que aconteçam em

espaço amplo e de acordo com
as medidas sanitárias
Para o Turismo ficam ainda suspensas as realizações de
eventos e espetáculos.

Que lê tem ideias próprias e opiniões formadas
não fica à mercê das ideias alheias

ARTIGO

Cuidados na hora de fazer o
inventário, saiba como pode
ser a distribuição de bens
de um familiar que faleceu
Após a morte de
um ente querido, além
do luto, os parentes
precisam superar uma
série de burocracias
antes de seguir adiante, entre as quais a
que envolve o cálculo
da herança, se houver.
Quando uma pessoa falece, a família tem 60 dias corridos
para dar entrada no inventário ou no chamado arrolamento dos
bens (processo mais direto de partilha), caso contrário podem
ser aplicadas multas.
A partir daí, o tempo para a conclusão dos procedimentos e
a efetiva sucessão dos bens varia bastante, podendo ir de dias,
quando tudo é feito de forma amigável e extrajudicial, a até
décadas, caso os herdeiros entrem em litígio sobre a divisão
do espólio.
Antes de tudo, é preciso verificar a existência de um testamento deixado pelo falecido. Ainda em vida, uma pessoa pode
definir o destino de até 50% de seu patrimônio, a chamada
parte disponível. A outra metade, chamada parte legítima, deve
ficar, obrigatoriamente, com os herdeiros legais.
Para calcular quanto da herança cabe a cada um, é preciso
primeiro verificar a existência dos chamados herdeiros necessários, que têm prevalência na sucessão. Pelo Código Civil,
têm direito prioritário aos bens: os descendentes (filhos ou netos); o cônjuge sobrevivente; e também os ascendentes (pais
ou avós do falecido).
Caso haja cônjuge, o cálculo da divisão depende também
do regime de comunhão de bens, se universal ou parcial, e ainda da natureza dos bens, se particulares ou comuns. Se houver
filhos, influi na conta se eles foram tidos em comum ou se são
fruto de outro relacionamento.
Com todos esses detalhes, torna-se bastante complexo antecipar o percentual do patrimônio total que ficará com cada
herdeiro. “A sucessão tem a regra geral, mas é preciso analisar
caso a caso, para saber quem herda o que”, resume a advogada Ana Brocanelo, especialista em direito civil, da família e
de sucessões.
Na ausência de herdeiros necessários, podem ser chamados a herdar os colaterais: irmãos, sobrinhos, tios e primos,
de diferentes graus. O cálculo da partilha, nesses casos, pode
ficar ainda mais complexo, em função de diversas condicionantes previstas no Código Civil.
“Tudo depende de quem herda, se só irmãos, se irmãos
e sobrinhos, se tios, se primos. Precisa ser feita uma análise
geral de cada caso. Diferentemente dos filhos, que em regra
geral, herdarão de forma igualitária”, diz Brocanelo, que lembra
ainda não haver distinção entre os tipos de filiação, se biológica, civil (adoção) ou socioafetiva.
Seja qual for o cálculo de cada quinhão, há custos que são
universais, recaindo sobre o total do patrimônio a ser herdado,
como as custas judiciais e de cartório, os honorários advocatícios e o imposto de transmissão por causa mortis, que varia de
estado para estado, podendo ser de 3% a 8%. Para evitar surpresas, os advogados da área costumam orientar seus clientes
a separarem de 15% a 20% do valor total dos bens para esses
pagamentos.
Vale lembrar sempre que se o falecido possuía dívidas, elas
devem ser abatidas do patrimônio deixado, podendo até zerar
a herança, caso o valor das cobranças supere o dos bens disponíveis. “Nesse caso, o herdeiro só arca até o limite dos bens
que receber em herança, a dívida não avança sobre o seu patrimônio particular”, explica Brocanelo.
Em alguns casos, é possível que os valores herdados não
fiquem imediatamente disponíveis, mas permaneçam depositados em uma conta sob responsabilidade da Justiça. Por exemplo, até que menores de idade completem 18 anos.
Por fim, a advogada lembra haver situações ainda controversas, como a discussão se companheiros sem casamento ou
união estável são herdeiros necessários ou não. Nesses casos,
ainda não se consolidou um entendimento jurídico uniforme,
tornando-se ainda mais difícil prever o desfecho de uma partilha de herança.
Por Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil

GAZETA DE NOTÍCIAS

01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020 -

05

Banco do Nordeste amplia oferta de crédito para micro e pequenas empresas
Ambiente de Comunicação do
Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste contratou, nos primeiros oito meses deste ano, R$ 3,09 bilhões
no âmbito do Programa de
Financiamento às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e ao Empreendedor
Individual (FNE MPE). Por
meio de 33,7 mil operações,
o BNB beneficiou 25,3 mil
clientes, favorecendo o fortalecimento de negócios e,
consequentemente, a manutenção de emprego e renda.
Os investimentos apresentam
incremento de 32,4% nas aplicações em relação ao mesmo
período de 2019.
Desse total, 29,7 mil operações, no valor de R$ 3,01
bilhões, foram realizadas com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE), beneficiando 25,3 mil micro e pequenas
empresas e empreendedores
individuais em toda área de
atuação do BNB, que compreende os nove estados do
Nordeste e o norte de Minas
Gerais e o norte do Espírito

Santo.
O presidente do Banco do
Nordeste, Romildo Rolim,
destaca que “os investimentos nas micro e pequenas empresas são fundamentais para
fortalecer o segmento, contribuindo para o aumento da produtividade e da inovação nos
empreendimentos”. Segundo
Rolim, “o Banco faz sua parte
ao disponibilizar ferramentas
de autoatendimento e ofertar
o crédito da forma mais rápida e segura, visando minimizar os efeitos da pandemia”.
O Banco do Nordeste
atende, atualmente, 211 mil
empresas de micro e pequeno
porte que alcançam faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O segmento tem grande
relevância na economia da
Região e do país porque responde pela maior parcela de
geração de empregos.

Desempenho no Ceará

O Banco atendeu 4,2 mil
clientes no Ceará em 5,5 mil
operações, equivalentes a R$
525,1 milhões, o que representou crescimento, nos oito
primeiros meses de 2020, de
23,1% em comparação com
igual período do exercício anterior.

<< EMPRESAS O Banco do Nordeste atende, atualmente, 211 mil empresas de micro e pequeno porte que alcançam
faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Quando observadas somente as operações contra-

tadas com recursos do FNE,
o incremento no período, no

Ceará, evoluiu para 25,6%,
correspondentes a 4,9 mil

operações, equivalentes a R$
513 milhões investidos.

A pandemia
não acabou.
USE
MÁSCARA!
#TENHACONSCIÊNCIA

MANTENHA DISTÂNCIA.

O SEU RESPEITO PELAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
FAZ TODA A DIFERENÇA.
CÂMARA MUNICIPAL DE

JUAZEIRO DO NORTE
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Brasil registra 3.613.184 de pessoas recuperadas da Covid19
Agencia Brasil Ministério da Saúde

O Brasil alcançou a marca
de 3.613.184 pessoas curadas da doença. No mundo,
estima-se que pelo menos 17
milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se
recuperaram. O número de
pessoas curadas no Brasil é
superior à quantidade de casos ativos (600.420), que são
os pacientes em acompanhamento médico. O registro de
pessoas curadas já representa
mais da metade do total de
casos acumulados (83,1%).
As informações foram atualizadas na data do dia (14/09)
e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde.
A doença está presente
em 99,5% dos municípios
brasileiros. Contudo, mais da
metade das cidades (3.785)
possuem entre 2 e 100 casos.
Em relação aos óbitos, 4.263
municípios tiveram registros
(76,5%), sendo que 854 deles
apresentaram apenas um óbito confirmado.
O Governo do Brasil mantém esforço contínuo para garantir o atendimento em saúde à população, em parceria
com estados e municípios,
desde o início da pandemia.
O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas,
além de promover e prevenir
a saúde da população. Dessa
forma, a pasta tem repassado
verbas extras e fortalecido a
rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS),
com envio de recursos humanos (médicos e profissionais
de saúde), insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes de diagnóstico,
habilitações de leitos de UTI
para casos graves e gravíssimos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) para
os profissionais de saúde.
O Ministério da Saúde já
enviou mais de R$ 83,9 bilhões a estados e municípios
para o financiamento das
ações e serviços públicos de
saúde, sendo R$ 25,6 bilhões
voltados
exclusivamente
para combate ao coronavírus.
Também já foram comprados
e distribuídos mais de 20,3
milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no
tratamento do coronavírus,
255,4 milhões de EPI, mais
de 14,5 milhões de testes de
diagnóstico para Covid-19 e
79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda
a diminuir casos de influenza
e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de
coronavírus.
O Ministério da Saúde,
em apoio a estados e municípios, também tem ajudado
os gestores locais do SUS na
compra e distribuição de ventiladores pulmonares, sendo
que já entregou 10.711 equipamentos para todos os esta-

<< PACIENTE cada paciente curado da Covid-19 mais uma conquista e os funcionários dos hospitais festejam, principalmente quando sai um idoso.

<< CURA E GLÓRIA são contagiantes nos corredores dos hospitais brasileiros. São verdadeiros milagres visto nos pacientes que saem curados.
dos brasileiros.
As iniciativas e ações estratégicas são desenhadas
conforme a realidade e necessidade de cada região, junto
com estados e municípios, e
têm ajudado os gestores locais do SUS a ampliarem e
qualificarem os atendimentos, trazendo respostas mais

efetivas às demandas da sociedade. Neste momento, o
Brasil tem 4.345.610 casos
confirmados da doença, sendo 15.155 registrados nos sistemas nacionais nas últimas
24h.
Em relação aos óbitos, o
Brasil possui 132.006 mortes
por coronavírus. Nas últimas

24h, foram registradas 381
mortes nos sistemas oficiais,
a maior parte aconteceu em
outros períodos, mas tiveram
conclusão das investigações
com confirmações das causas
por Covid-19 apenas neste
período. Assim, 391 óbitos,
de fato, ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.498

seguem em investigação.

Cenário Internacional

Até o dia 22 de agosto, o
Brasil ocupava a segunda posição em relação ao número de
casos (3.582.362) e ao registro
de óbitos (117.665). Contudo,
quando considerado o parâmetro populacional, por mi-

lhão de habitantes, entre os
países de todo o mundo, o
Brasil ocupa a 7ª posição em
relação aos casos (17.047)
confirmados e em relação
aos óbitos (544), na 8ª posição. A medida populacional
é a taxa padrão para comparações entre os países.
Ministério da Saúde.

GAZETA DE NOTÍCIAS

CONHECER

Aline Maria
“Nesse mundo só os
fortes sobrevivem.
Eu sei que a batalha
é dura, mas acredite
quando eu digo que
as coisas sempre
melhoram.”

HUMOR
Haviam 3 bêbados, bebendo ao lado de um morro, a bebida acabou então fizeram um sorteio para decidir quem iria subir o morro
para comprar mais cachaça: o sorteado já bêbado, subiu o morro e
comprou a cachaça colocando-a no bolso traseiro da calça, porém
na hora de descer, escorregou e foi rolando até lá em baixo, quando parou, sentiu aquele frio na bunda e disse: > Ah Deus tomara
que seja sangue!

TG 10004 do Crato recebe
visita de orientação técnica
O Tiro de Guerra do Crato recebeu a comitiva composta pelo Cel
Pedro Sousa Holanda (Chefe do Escalão Logístico da 10ª RM) e 1º
Ten Francisco Thomaz de Moura (Oficial Mobilizador Regional).
no dia 02 de setembro de 2020.
Trata-se de uma Visita de Orientação Técnica da 10ª Região Militar
(VOT). A VOT ocorre todos os anos nos 14 Tiros de Guerra subordinados à 10ª Região Militar. No ato foi realizada uma formatura
para recepcionar os Oficiais do Escalão Superior, na que contou
com as presenças dos empresários Valdemir Correia de Sousa e Sônia Rolim de Sousa (1ª Madrinha do Tiro de Guerra10-004). Foi
ministrada uma palestra pelo subtenente Josenildo e depois a Comitiva percorreu as instalações da Unidade Militar.
O Tiro de Guerra 10.004 foi elogiado pelo Oficial Superior pelas
suas constantes reformas e melhoramentos. No ano de 2019 foram
realizadas mais de vinte significativas reformas. Está complementamente diferente, dispondo de instalações que proporcionam uma
melhor formação aos Atiradores.
Atualmente o TG 10-004 tem como instrutores o subtenente Josenildo Batista de Araújo e o Subtenente Karlen Kelson Leal Nunes.

<< INSPEÇÃO a representação da 10ª Região faz revista de tropa turma de 2020.

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues
ÁRIES 21/03 A 20/04
Está preparado para assumir alterações na sua vida. O dia evolui
da forma que mais o beneficia.
TOURO 21/04 A 20/05
Meias palavras vão gerar confusão na vida sentimental. Bom dia
para esclarecer dúvidas sobre novas opções.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Vai tirar da vida sentimental dúvidas que o intranquilizam. Não
esconda emoções, ser autêntico derruba obstáculos.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Não tente impor à força as suas ideias, seja maduro e respeite
diferenças. Hoje nada lhe sai bem à primeira.LEÃO 24/07 A 23/08
AVai sentir-se encorajado, consegue dar passos no sentido que
ambiciona. De boas conversas e encontros nascem boas ideias.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Deve ultrapassar recordações e fantasias. Tome toda a atenção a
pertences e dinheiros , o dia é de perdas.
LIBRA 24/09 A 22/10
Viva o dia de forma descontraida e sem pensar no futuro. Chegará
a consensos em aspectos profissionais.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Os sentimentos evoluem de forma pouco consistente. Negócios
feitos hoje não oferecem garantias.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Liberte-se de alguns pesos de forma determinada. Concentre-se
mais no trabalho, não pode deixar assuntos pendentes.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Não confie em aparências ou no que lhe dizem. As atitudes ou as
falhas de terceiros vão comprometer resultados.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Não deixe para amanhã o que pode fazer ou dizer hoje. Terá argumentos para fazer prevalecer o seu ponto de vista
PEIXES 20/02 A 20/03
Usufrua dos sentimentos e da estabilidade sentimental. Está
exemplar na forma como conduz o dia.

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

Se não tem disposição não
me chame para brincar
1
Eu não sou mulher de briga,
Mas também não corro dela.
Não sou de largar panela
Só para fazer intriga,
E aviso: Não se maldiga!
Se vier me importunar,
Pois não gosto de apanhar,
Provocada eu viro o cão:
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR

2
Eu não atulero insulto
De poeta insolente
Que atiça e de repente
Dele só se vê o vulto
Isso é que me deixa puto
Quando vou pra enfrentar
Vejo o cabra se mandar
Sem deixar rastro no chão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR.
Mote: Dalinha Catunda
Glosa: Gevanildo Almeida.
3
Se vier fazer arenga
Eu já solto os “cachorro”
Você vai pedir socorro
Tô fumando numa quenga
Já puxei a estrovenga
Já comecei a fungar
Pense logo em escapar
Xispa logo seu Tungão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR
Mote dalinha catunda
Glosa rivamoura Teixeira

A mulher do Epaminondas sumiu e, uma semana depois, ele resolveu dar queixa na polícia.
– O senhor tem uma foto dela? – indagou o delegado.
– Sim, aqui está.
Após olhar o retrato, o policial perguntou:
– O senhor quer mesmo que a procuremos?

<< APOIO ao lado direito da foto os empresários Valdemir Correia e
Sônia Rolim que são apoiadores do TG 10.004 de Crato.

Português: Para não errar mais
1) Mas x Mais
Para ter certeza do emprego correto do mais, é interessante
substituí-lo pelo seu antônimo ‘menos’.
Ex.: Este carro vale mais que o do seu irmão. Gostaria de mais
açúcar no meu café.
Pode ser substituída pelas conjunções porém, contudo, todavia,
e entretanto.
Ex.: Estou cansado, mas preciso treinar. Ela é uma boa pessoa,
mas tão boa que até parece anjo. Nem mas nem meio mas,!
2) Para mim x Para eu
Para eu deve ser empregado sempre que o sujeito for seguido
de um verbo no infinitivo que indique uma ação.
Ex.: Trouxe o livro para eu ler. Comprei as ferramentas para eu
montar o móvel. Veja se tem algum erro para eu corrigir.
Para mim deve ser usado quando for complemento em uma
oração. O mim é um pronome pessoal oblíquo usado antes de
preposição e não exerce função de sujeito.
Ex.: Ela trouxe o presente para mim. Eles contaram a verdade
para mim. Ligou para mim tarde da noite.
3) Mal x Mau e bem x bom
Mal é advérbio e antônimo de bem. Para garantir corretamente
o seu uso seria substituí-lo pelo seu termo contrário. Ex.: Estou
me sentindo mal esta manhã. Estou me sentido bem esta manhã.
Todo o mal deve ser evitado. Mal cheguei ao colégio, os portões
fecharam.
Mau é adjetivo e antônimo de bom. Logo, para usá-la da forma
correta basta substituí-la pelo seu termo contrário.
Ex.: João é mau aluno, João é bom aluno. Ele foi muito mau
comigo, Ele foi muito bom comigo.
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Cantinho da Poesia

Mote: Dalinha Catunda
Glosa: Dalinha Catunda.

Oração do corno Tomara que eu nunca seja... Mas se for... Tomara
que eu nunca desconfie de nada... Mas se eu desconfiar... Tomara
que eu nunca tenha certeza... Mas se eu tiver certeza... Tomara
que eu não faça nada... Que é pra não magoar os sentimentos da
minha amada!!!
A mulher está na cama morrendo, dando as últimas suspiradas,
e o marido está ao lado falando-lhe e afagando as mãos carinhosamente: -Meu amor, quando você for embora, vou ficar tão sozinho! -Aaaaii....Não, não quero isso para você! Ai, procure boa
mulher e case-se outra vez! - Mas como? Não vou encontrar alguém como você, meu bem! - Aaaii... aii que dor! Vai sim, e você
pode até dar-lhe os meus (clubs) tacos de golfe para ela poder
jogar com você! -Não meu amor, não poderei porque teus tacos
são para pessoa de mão direita,.... e ela é canhota!
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Tive fama de briguenta
Num tempo já bem distante
Sem ter sido arrogante
Tinha cabelo na venta
Quando passei dos quarenta
Decidi me aquietar
Mas não queira provocar
Pois chego com precisão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR
Mote Dalinha Catunda
Glosa Creusa Meira
5
Na munheca me garanto
Tenho força pra valer
Pois, sei bem onde bater
Dizem: Dulce é um espanto
Na sorva eu bato tanto
Faço gente desmaiar
Quando bato é pra torar
Encomende o teu caixão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR.
Mote: Dalinha Catunda
Glosa: Dulce Esteves
6
Eu disfarço no sorriso
Uma cobra em cada presa

Do veneno fiz represa
Não faço plano indeciso
Eu mato se for preciso
Dou bote pra derrubar
E me ergo pra olhar
A presa cair no chão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR
Glosa: Ritinha Oliveira
Mote: Dalinha Catunda
7
Pois comigo é diferente,
Eu não gosto de desface,
Gosto de mostrar a face,
Cara a cara dente a dente,
Quem for bom que aguente,
Na hora de atacar,
Sou igual a carcará,
Pió do quê gavião,
“SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR”
Glosa Assis Mendes,
Mote, Dalinha Catunda,
8
Aprendi quando criança
Se um colega lhe bater
Não é pra você rebater
Mas ter sempre a temperança
E ter muita confiança
Que o verbo amar faz mudar
E a briga pode acabar
Sem usar arma na mão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR.
Glosa - Vânia Freitas
Mote - Dalinha Catunda
9
Sou um cabra nordestino,
sou legítimo, pois é...
Gosto muito de muié,
faz tempo, desde minino...
Eu sou um cabra mufino
e fácio de me zangar
basta só me tapear,
portanto, num fresque não...
“SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR.”
Glosa – David Ferreira
Mote - Dalinha Catunda
10
Se tu não pode com o pote
Não vá pegar na rudia
Me garanto na poesia
E vou glosar o seu mote
Pode mandar de magote
Já preparei meu jucar
Se você quer apanhar
Mexa com o negro Dão
SE NÃO TEM DISPOSIÇÃO
NÃO ME CHAME PRA BRIGAR
Glosa Dão de Jaime
Mote Dalinha Catunda

Roda de glosas coordenada por
Dalinha Catunda
Obrigada a todos que participaram. E-mail: dalinhaac@
gmail.com
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GAZETA DE NOTÍCIAS

+-------------------------------------------+

Participe do programa que transforma
cidadania em solidariedade.

+-------------------------------------------+

Você imagina o que tem por trás da sua nota fiscal? Tem saúde, segurança e oportunidades
de crescimento para todos. Por isso, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria
da Fazenda, lançou o Programa Sua Nota Tem Valor. Abrace essa causa. Cadastre-se, escolha uma
instituição para ajudar e exija seu CPF na nota fiscal a cada compra. Além de ajudar a fortalecer
a economia e promover o desenvolvimento sustentável do nosso estado, você colabora com quem mais
precisa e ainda pode ganhar prêmios. Participe. Ganha você, sua instituição e a sociedade.

Para cadastro e mais informações, baixe o Ceará APP no seu celular
ou acesse suanotatemvalor.sefaz.ce.gov.br

