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EDITORIAL

Agosto pelo 
avesso

CRÔNICAO hábito

A caristia que se avizinha

O ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, admite caixa dois nas 
campanhas eleitorais de 2012 e 2014 e 
fecha acordo com a PGR, baseado na 
Lei Anticrime, para encerrar investi-
gações, mas o STF manda o processo 
de Onyx para Justiça Eleitoral do RS.  

Lamentavelmente, o país é vítima 
de políticos inescrupulosos, que man-
cham a honradez que deveria ter a po-
lítica nacional. Parece até que apenas 
elementos de princípios não Republi-
canos procuram a política para exer-
cer suas atividades.   

Dos políticos nacionais exigimos 
probidade e reputação ilibada como 
predicado mínimo para representar o 
povo no Parlamento.  

É inquestionável que existem polí-
ticos sóbrios e incorruptíveis em exer-
cício de mandatos, mas são poucos. 
E estes, sozinhos, não reúnem forças 
para mudar o panorama negativo de 
nossa combalida política.  

Onyx Lorenzoni, hoje,  minis-
tro no atual governo, que sempre se 
apresentou como político de ilibada 
conduta, mas que na realidade foge 
desse padrão de moralidade, não é o 
único a se valer da indecorosa prática 
de caixa dois dos partidos.  O senador 
José Serra, por exemplo,  é suspeito 
de estar no topo de um esquema de 
doações via caixa dois que teria be-
neficiado sua campanha com cerca de 
R$ 7 milhões em 2014.  

O grupo JBS, em delação pre-
miada, disse ter financiado (R$ 600 
milhões) quase 2.000 candidatos de 
vários partidos nas eleições de 2014. 
Uma vergonha.  

No momento em que um político 
admite o cometimento de uma irregu-
laridade ou é condenado por tribunal, 
a punição deveria estabelecer também 
a perda dos direitos políticos para 
sempre. O político deve ter comporta-
mento exemplar incorruptível. 

O que se pode dizer do político 
Onyx Lorenzoni? Apenas que se trata 
de mais um sacripanta, não merece-
dor de nosso respeito. Beneficiou-se 
de caixa dois na maior cara de pau, 
usando dinheiro ilícito para as suas 
despesas pessoais. E se não fosse de-
nunciado, jamais teria a hombridade 
de devolver o que se apropriou.  

Ora, de acordo com o Dicio, Di-
cionário Online de Português, quem 
se comporta de forma desonesta é cor-
rupto e normalmente se refere aos que 
estão em cargos públicos e prejudicam 
a nação, o povo.  

Acordo de não persecução penal de 
que trata a Lei Anticrime, sancionado 
ano passado, não deveria ser aplicado 
para os crimes de caixa dois, pois cre-
dibiliza o político corrupto a manter o 
status de ilibada conduta, mascarando 
irregularidade em sua vida pregressa 
diante da comunidade eleitoral. 

A sociedade tem que estar atenta 
para reprochar os políticos indecoro-
sos que usam a esperteza de agir e de-
nigrem a imagem parlamentar.  

Esses políticos velhacos, travesti-
dos de figuras impolutas, respeitadas 
algumas exceções, vão para vida pú-
blica apenas para obter vantagens. E 
as vantagens são tão compensadoras 
que os vivaldinos não querem mais 
largar a mamata.

O Brasil é vítima de políticos 
inescrupulosos

É usual ouvir a cada passo: “ F. 
teve berço”. Ter berço é ter sido edu-
cado nas regras da boa etiqueta e ci-
vilidade.

É de criança – o mais jovem pos-
sível, – que começa a educação. Ensi-
na-se, não só regras exteriores: como 
se comportar, agir, e utilizar as pala-
vras-chaves, que oleiam as relações 
interpessoais; mas, também, educar a 
alma, como recomendava Barrés.

Educar, é, portanto, incutir bons 
hábitos.

Somos a sequência de hábitos, 
que se transformam em costume.

Cria-se o hábito, depois este mol-
da-nos: fisicamente e espiritualmente, 
esculturando-nos, por dentro, subju-
gando o pensamento. Ficamos servos 
do hábito.

Controla-se o hábito no início, 
mas uma vez, enraizado, libertar-se, 
é quase humanamente impossível, 
incrustando-se na personalidade.

Há hábitos bons e hábitos mau-
sões; e os que nem são, uma coisa 
nem outra.

Aparecem subtilmente, por: imi-
tação de familiares, amigos, e com o 
convívio na coletividade.

Cortar radicalmente o hábito, re-
quer força titânica. Adiá-lo: é chegar 
à ideia fixa.

Para se avaliar a força do hábito, 
vou contar fabula, atribuída a Esopo:

Uma gatinha, por sortilégio, foi 
transformada em formosa menina.

Estando à mesa – presumivelmen-
te em casa de aristocrata, – deslumbra 
um rato.

Por hábito (instinto?) saltou da ca-
deira, e foi em demanda do ratinho.

É que o carácter, é formado por 
hábitos (costume) adquiridos ao lon-
go da vida.

A “menina” traiu-se, levada pelo 
hábito, agindo como gatinha que era.

Frei Tomé de Jesus, ao abordar o 
mal dos vícios, afirma: que são o mal 
de todos males: “ Porque chamam 
uns tantos por outros, e abrem tanto 
caminho uns aos outros, que cada um 
deles parece que é a fonte de todo o 
nosso mal.” –  “Trabalhos de Jesus”.

Júlio Cesar Cardoso é articulista, 
funcionário público aposentado e 

mora no Balneário de Camburiu/PR

Quem diria!!! Agosto sem feste-
jos religiosos, sem novenas e sem 
procissões. Agosto sem “festa de 
agosto”.  Ruas vazias, clubes va-
zios, barracas desarmadas, bares 
fechados, praças silenciosas, es-
tradas desertas e o povo recluso 
a curtir saudade e tristeza. Quem 
jamais imaginou que tudo isto pu-
desse acontecer?  Só que é ver-
dade. Está acontecendo. É difícil 
mesmo a atual realidade.

A centenária festa do padroeiro 
resistiu ao tempo e transformou-se 
numa das mais apaixonantes tradi-
ções de Várzea Alegre. Um evento 
sócio religioso  com poderes mági-
cos. Sempre atraiu filhos e amigos 
da “Terra de Papai Raimundo” para 
o encontro místico e sentimental 
de agosto.  

De repente, uma festa gigan-
tesca, sob todos os aspectos, 
transforma-se  num espetáculo 
surreal e a cidade vira um grande 
muro de lamentações. Sem o  fre-
nesi das barracas e do parque de 
diversões somem jovens e crian-
ças, como também somem os mi-
lhares de devotos fiéis ao culto do 
padroeiro São Raimundo Nonato.

O varzealegrense,  habituado 
aos ritos herdados da própria 

 história, tem toda razão de 
estranhar e de sentir-se confina-
do. Sem a presença do parente ou 
do amigo que vem de longe para 
a confraternização anual resta a 
sensação de vazio e de abandono. 

 A cidade sem os ambulantes  
e sem miçangueiros mergulha  em 
profunda depressão  As conversas 
de rua, os sorrisos frouxos e a tro-
ca de afagos fazem falta a todos.  
Várzea Alegre parece não saber 
viver sem isso.  

As palavras de ordem são iso-
lamento e distanciamento. Adaptá-
-las ao espírito de nossa gente é, 
no mínimo, um ato de crueldade, 
porquanto não nascemos para a 
tristeza e nem para a solidão. Po-
rém, os tempos em que vivemos 
são outros.  Outra palavra surgiu 
no mundo para alterar completa-
mente a ordem social.  PANDEMIA. 
Estamos sob sua tutela desumana. 

 O coronavírus é o agente sa-
tânico da pandemia e por conta 
de tudo, o mundo já não é mais o 
mesmo, desde o início deste ano. 
Tudo mudou e nem sabemos ainda 
as consequências maléficas das 
mudanças. Muito menos sabemos 
o tempo que vamos levar para re-
cuperar as alegrias perdidas. 

Em Várzea Alegre, infelizmen-
te, temos dezenas de vidas sacrifi-
cadas e centenas de conterrâneos 
infectados ao lado de milhares de 
irmãos temerosos e angustiados,  
Que Deus e São Raimundo nos 
livrem dessa terrível desgraça!!!... 
É triste vermos o mês de agosto 
assim pelo avesso.

Salve-se quem puder ou cada 
um por si e Deus por todos. Ter-
minaram os tempos de calmaria 
na economia brasileira. Tudo su-
biu e subiu muito, além da conta, 
diria o mineiro. O básico arroz e 
feijão foram com seu preços às 
altura. Os outros intens da cesta 
básica acompanharam as subidas.

Fica aquela de ser “correr o bi-
cho pega se ficar o bicho come.” 
A quem culpar? O governo fede-
ral ou o mercado com sua velha 
história da oferta e procura, que 
por certo é o verdadeiro vilão. 
O mercado envolvem as impor-
tações e exportações que traz no 
fron dos acontecimentos o dólar. 
Dólar este que é visto com bons 
olhos por uns e mal visto por ou-
tros. No caso do arroz, por exem-
plo, está sendo vendido para o 
exterior tendo como moeda de 
troca o dólar que paga muito mais 
por um quilo do principal produto 
da cesta básica. Quem tem arroz 
estocado vende para o extrior, 
mesmo sabendo que o mercado 
interno vai ficar desabastecido. 
Sem o produto seu valor vai às 
alturas. É a lei, - pouca oferta e 
muita procura. Como o nordeste 
não produz mais arroz, vai ter que 
“se virar nos trinta” e se valer da 
criatividade, ou voltar a plantar 
tal qual fazem os chineses desde 
que mundo é mundo. 

Rebuscando a história do arroz 
no nordeste, os grande produto-
res eram todo o Estado do Mara-
nhão e em nosso Ceará a cidade 
de Várzea Alegre, chão do Padre 
Antônio Veira, que era conhecida 
como terra do arroz. Em pequena 
escala cada sítio ou fazenda nas 
cercania tinham seus plantios de 
arroz entre outros cereais. 

A ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, garante que o go-

verno fará o preço do arroz baixar 
e que o produto não vai faltar nas 
prateleiras dos supermercados.... 
“O arroz não vai faltar, agora ele 
está alto, mas nós vamos fazer ele 
baixar. Se Deus quiser vamos ter 
uma supersafra ano que vem,” 
garantiu Tereza Cristina... 

“Se Deus quiser,” diz também 
a ministra. Enquanto Deus não 
se decide em ajudar o brasileiro. 
como diz a ministra, os preços 
continuam nas alturas e propen-
sos a subidas constantes como 
acontece com os combustíveis. 

No momento esses aumentos 
estão sendo suportados por esta-
rem ancorados no Auxilio Emer-
gencial por conta da pandemia, 
pelo menos até dezembro nin-
guém vai deixar de comer arroz. 

O Brasil está se transforman-
do no país das incertezas, embora 
sabe-se que “o futuro a Deus per-
tence,” mas estamos em épocas 
de previsões ou programações 
futuras.

Já se comentou demasiada-
mente nesta Gazeta de Notícias 
de que o Governo federal deve se 
voltar para o setor  primário - agri-
cultura, para que o nordeste volte 
a produzir arroz, feijão, algodão, 
milho entre outros produtos do 
consumo comum. Foi animador o 
anúncio do atual Governo em im-
portar a tecnologia agrícola de Is-
rael que planta no deserto com es-
cacez d’água e colhe produtos em 
grande quantidade e de altíssima 
qualidade, inclusive participando 
de uma boa fatia do mercado de 
exportação mundial. O nordeste 
também tem clima quente e es-
cacez d’água, identicos a Israel e 
que com interesse do Governo fe-
deral pode ser transformado, com 
modernos sistema de irrigação, 
em terras altamente produtivas. 
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Fui admoestado pelos censores do Facebook que atentei, por 
estes dias, contra os padrões da empresa quanto aos limites do 
exercício da liberdade política. 
No caso, postara uma frase de Mussolini sobre o exercício do 
poder. Como não pertenço, por absoluta incompetência ideoló-
gica, a tribos da direita ou da esquerda, mas penso e escrevo 
sobre questões políticas, vi-me colocado em dificuldades exis-
tenciais graves.
Cresceu em mim a insegurança sempre que me arrisco a des-
fiar alguns textículos irreverentes sobre os homens e as suas 
ambições de mando em poder.
Como saber os autores que será permitido citar? Os de direita 
e os de esquerda? 
Pode Mussolini? Não pode. Pode Carl Smidt? Pode Goebells? 
Pode Trotski? Pode Lênin? Pode Stálin? Pode Hitler? Pode 
Lula? Pode Bolsonaro? Pode Florestan Fernandes? Pode Ja-
cob Gorender? Pode Olavo Carvalho? E Altusser? Marx dá 
direito? Heidegger, pode? E Camus? Sartre ? Hanna Arendt? 
A Inquisição era mais organizada na escolha dos livros per-
mitidos e nos destinados à fogueira. Havia um Index Librorum 
Prohibitorum preparado no Concílio de Trento que classificava 
livros, leituras e autores. Ninguém caia em risco a ler obras 
condenadas pela comunidade religiosa... Estava tudo lá e as 
fogueiras das vaidades humanas.
Escrevi umas tolices que imaginei publicar. As citações que 
fiz, sob impulsos incontrolados, podem, entretanto, levar-me à 
condenação, aqui mesmo onde recolho e divulgo escritos cujas 
citações hão de me incriminar um dia. 
Já me vejo expulso das rodas de tolerância que eu frequento, 
burgueses letrados, alguns revolucionários, obesos de tanta 
leitura e exercícios espirituais, empresários bem sucedidos, 
médicos e pacientes da sua arte, como todos nós...
Fico a pensar na perplexidade dos amigos mais desvelados: 
“Afinal, ele era de esquerda ou de direita? Ou de centro?” Vai 
ver, era de esquerda querendo fazer-se passar por direitista... 
Um descarado infiltrado, agente do novo totalitarismo demo-
crático...
Eu, que já venho a duvidar de certos ímpetos ideológicos que, 
vez por outra, me assediam, começo a perquirir sobre qual seja 
a minha tribo de fé e dogma.
Já não me basta a dúvida sobre a minha origem étnica — se 
sou norueguês ou jagunço do Cariri?
Melhor recorrer à linguagem dos sinais, muito em moda atual-
mente. E mais seguro.
Os eleitores, a cada dia mais surdos aos apelos do seu eleitora-
do, são asseados por um engenhoso gestual patriótico.Aí, não! 
O direito de pensar e de opinião, vá lá. O de ir e vir, já estamos 
cumprindo disciplinadamente.
Lei seca, não! O país não escapará a uma conflagração. Bares 
e biroscas de todo o Brasil e os seus afiliados irão às ruas. Em 
protesto veemente.

Paulo Elpídio de Menezes 
Neto, Cientista político, 

professor, escritor, ex-reitor da 
UFC e membro do Instituto

do Ceará.

O aumento da expectativa 
de vida é realidade. Especialis-
ta mostra como chegar à velhi-
ce com qualidade

Cerca de 30% dos idosos 
com mais de 60 anos têm pro-
blemas de sarcopenia, enten-
dida como a perda de massa, 
força e desempenho da mus-
culatura. A boa notícia é que 
esse mal pode ter seu impacto 
reduzido ou postergado com 
cuidados simples ao longo da 
vida.

“Por volta dos 30 anos, co-
meçamos a perder massa mus-
cular, num processo natural, 
mas a velocidade dessa perda 
e o impacto que ela causa na 
qualidade de vida do paciente 
decorrem diretamente da quan-
tidade de massa magra que as 
pessoas têm no corpo: quanto 
menos massa magra tivermos 
mais riscos corremos”, diz o 
dr. Roberto Miranda, cardiolo-
gista e geriatra.

Segundo dados do IBGE 
(2018), a expectativa de vida 
ao nascer dos brasileiros au-
menta ano após ano e já atinge 
72 anos para os homens e 79 
anos para as mulheres, além 
de ser cada vez mais comum, 
pessoas comemorem mais de 
100 anos de idade. Mas es-
ses números são superados 
quando pensamos por faixa 
etária, ainda segundo o IBGE 
uma mulher com 60 anos, por 
exemplo, em média viverá 
mais 22,9 anos, ultrapassando 
assim o número estimado no 
nascimento.

Muito se fala em como o 
país está ou não preparado para 
cuidar dessas pessoas e pouco 
sobre como a população está 
se preparando para viver mais 
e melhor.

Dr. Roberto Miranda expli-
ca que o indivíduo com pouca 
massa magra torna-se “fraco” 
e o quadro pode ser agravado 
com a incidência de uma do-
ença aguda. Por exemplo: um 
idoso com boa quantidade de 
massa magra tende a se recu-
perar melhor de uma pneumo-
nia, pois o organismo usa esse 
recurso para auxiliar a recupe-
ração. Com o quadro estabili-
zado, ainda sobra massa para 
ele se recuperar e voltar para 
suas atividades rotineiras. O 
mesmo não acontece com o 
idoso com pouca massa magra. 
Ele tem as chances de morte ou 
dependência ampliadas, pois o 
seu organismo pode não ter a 
força necessária para se recu-
perar completamente de uma 
enfermidade pontual.

“Outro problema é a per-
da de massa e de tecido ósseo 
(osteoporose), que também é 
comum e aumentam o risco de 
fraturas, as quais são extrema-
mente complicadas para lidar e 
recuperar os pacientes”, ressal-
ta o geriatra.

Segundo o Ministério da 
Saúde, aproximadamente 10 
milhões de brasileiros têm os-
teoporose, o que causa 1 mi-
lhão de fraturas por ano. Esses 
graves problemas podem ser 
minimizados (ou adiados) com 
mudanças simples no cotidia-
no: ter estilo de vida ativo, o 
que significa no mínimo 5 mil 
passos por dia, ou fazer meia 
hora de caminhada; ter alimen-
tação balanceada, que não res-

trinja os alimentos, mas reduza 
a ingestão daqueles que não 
contribuem com a saúde; ter 
equilíbrio emocional, para que 
o corpo não sofra as consequ-
ências de problemas menores; 
evitar o excesso de álcool e 
não fumar.

Outra ferramenta importan-
te é a suplementação, que pro-
porciona ao organismo os nu-
trientes essenciais quando eles 
não são aportados por meio da 
dieta nutricional padrão. Um 
exemplo clássico é a ingesta de 
proteínas, que na maioria das 
vezes não atinge a recomenda-
ção diária. Uma ótima fonte de 
proteínas são os peptídeos de 
colágenos que são isentos de 
alérgenos, como a proteína do 
leite, soja e glúten. Uma com-
binação adequada e balanceada 
de proteínas associada a vita-
minas, minerais e aminoácidos 
de cadeia ramificada (BCAA´s) 
são indispensáveis para a sínte-
se muscular auxiliando na pre-
venção da sarcopenia.

Já para a saúde dos ossos e 
contra a osteoporose é necessá-
ria uma ingesta adequada cál-
cio, vitamina D, K e magnésio. 
Lembrando que os ossos não 
são formados apenas por cálcio 

e que o aporte de proteína para 
os ossos, além da vitamina D e 
magnésio, é fundamental para 
a formação de um composto 
ósseo de qualidade, não esque-
cendo o papel da vitamina K2 
como um carreador do cálcio 
para os ossos evitando que ele 
se acumule nas artérias e rins. 
Vale mencionar que existem 
diversas fontes de cálcio, e que 
o Cálcio Citrato Malato, dentre 
os compostos de cálcio é o me-
lhor absorvido pelo nosso or-
ganismo, chegando a ser quase 
2 vezes mais absorvido do que 
o carbonato de cálcio.

Uma alimentação balance-
ada, seja via dieta nutricional 
padrão ou suplementada, e a 
prática de atividade física regu-
lar são a chave para manter o 
organismo em condição de ofe-
recer a melhor resposta frente 
às necessidades habituais, pro-
movendo um envelhecimento 
mais saudável e longevo.

“Nada disso é fácil, mas 
os resultados são evidentes e 
comprovados por inúmeros 
estudos. Por isso, minha dica 
para todos é: parem de procras-
tinar. Comecem hoje a fazer a 
diferença, independente da sua 
idade”, completa dr. Roberto 
Miranda

O segredo da longevidade:
a receita para viver mais e melhor

FOTO: ILUSTRAÇÃO

Durante a pandemia de co-
ronavírus, o Hospital Regional 
do Cariri, unidade da rede pú-
blica da Secretaria da Saúde do 
Governo do Estado, dá suporte 
especializado a pessoas com 
Covid-19 que receberam alta 
hospitalar. O serviço, realizado 
por meio do Programa de As-
sistência Domiciliar (PAD), foi 
fundamental para a reabilitação 
de pacientes com quadro grave 
da doença.

Adriano Almeida, 35, está 
entre as pessoas atendidas pelo 
Programa. Ao ser diagnosticado 
com coronavírus, ele precisou 
ser internado em um leito de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Ao todo, foram 46 dias 
internação até o policial militar 
finalmente se recuperar e ir para 
casa. As visitas semanais reali-
zadas pela equipe do PAD fo-
ram fundamentais para que, em 
pouco mais de 20 dias, Adriano 
reaprendesse a andar e estivesse 

pronto para voltar ao trabalho. 
“Ter esse cuidado em casa pela 
equipe foi fundamental. Nunca 
imaginei que fosse voltar a an-
dar tão rápido. A fisioterapeuta 
se surpreendia a cada visita. Só 
tenho a agradecer a Deus pela 
chance de uma nova vida, pelos 
profissionais, que não desisti-
ram de mim, e pela minha fa-
mília”, diz.

O PAD
O Programa de Assistência 

Domiciliar do HRC possui 15 
vagas e foi criado em agosto 
de 2014 com o intuito de pos-
sibilitar a desospitalização de 
pacientes e realizar o devido 
acompanhamento no domicí-
lio, diminuindo, dessa forma, 
os riscos relacionados ao tem-
po maior de permanência em 
unidades hospitalares. Com 
abrangência nas zonas urbanas 
de Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha, PAD conta com uma 
equipe composta por médico, 
enfermeiro, fisioterapeuta e fo-
noaudiólogo. Mais do que um 

serviço, o PAD proporciona ao 
paciente uma recuperação ao 
lado da família.

Durante as visitas, o pa-
ciente é avaliado pelos profis-
sionais, que dão continuidade 
aos cuidados necessários para a 
reabilitação. Além disso, o PAD 
tem o caráter educativo para 
que o familiar e/ou cuidador se-
jam treinados para a execução 
e manutenção dos cuidados e 
procedimentos da forma corre-
ta e segura.

Entre janeiro e julho deste 
ano, a equipe do PAD atendeu 

43 pacientes. “Nosso propósito 
é proporcionar o cuidado em 
todas as suas etapas, inclusive 
no momento da partida, tornan-
do-a mais confortável junto à 
família. Do total de pacientes 
atendidos, 26% precisaram ser 
reinternados para melhor con-
trole de sintomas. Outros 47% 
receberam alta por melhora de 
sua condição de saúde a partir 
da reabilitação desenvolvida. A 
cada alta dada pelo PAD é uma 
vitória para todos nós”, fina-
lizou o coordenador do PAD, 
Gustavo Vieira Rafael.

Hospital Regional do Cariri tem atendimento 
especial  a pessoas com Covid-19

FOTO ILUSTRAÇÃO
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Release: O SobrePeso é um website de 
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A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e as federações esta-
duais do Norte e do Nordeste 
discutiram, na sexta (28), a 
renegociação de dívidas rurais 
de produtores das duas regiões, 
em reunião por videoconferên-
cia com o subsecretário de Po-
lítica Agrícola e Meio Ambien-
te do Ministério da Economia, 
Rogerio Boueri, e representan-
tes dos Bancos do Nordeste 
(BNB) e da Amazônia (Basa).

A proposta é, além de dar 
um fôlego a produtores que 
enfrentaram problemas climá-
ticos e tiveram prejuízos em 
suas atividades, incluir mais 
operações de crédito rural nes-
te escopo de renegociações, 
especialmente aquelas com 
recursos dos Fundos Consti-
tucionais do Nordeste (FNE) e 
do Norte (FNO).

O deputado federal Júlio 
César, coordenador da bancada 
do Nordeste na Câmara e pre-
sidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
do Piauí (FAEPI), explicou 
que ainda há produtores que 
não foram contemplados pe-
las leis publicadas nos últimos 
anos. No BNB, por exemplo, 

há mais de 400 mil operações 
em condições de renegociação. 
No Basa, esse número de con-
tratos é de aproximadamente 
177 mil contratos.

Apesar dos benefícios tra-
zidos pela Lei 13.340/2016, 
que definiu a repactuação de 
passivos dos produtores do 
Norte e Nordeste, e de outras 
legislações publicadas poste-
riormente para atualizar prazos 
e regras para renegociações, o 
deputado defende a necessida-
de de a proposta exigir a obri-
gatoriedade das instituições 
financeiras realizar a renego-
ciação, ao invés da autorização 
ou o caráter facultativo para re-
negociar os débitos, e também 
a inclusão de agroindústrias.

Estes e outros pontos, disse 
Júlio César, estão sendo discu-
tidos com o governo. “Ficou 
um passivo a negociar. A rene-
gociação, ao invés de faculta-
tiva, deve ser uma obrigação. 
E há recursos destinados à re-
negociação que voltaram para 
o Estado. Também queremos 
incluir as agroindústrias, in-
clusive as instaladas na própria 
fazenda, pois os produtores 
contraíram empréstimos. O 
produtor precisa de condições 
para se restabelecer”, disse.

Para o presidente da fede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria da Paraíba (Faepa), Mário 
Borba, é preciso uma flexibi-
lização nas condições de re-

negociação para o produtor 
rural, que há vários anos lida 
com problemas climáticos, 
correções monetárias e prejuí-
zos na atividade por conta das 
seguidas secas. Ele também 
defendeu um novo prazo para 
a negociação de passivos refe-
rentes à Dívida Ativa da União 
(DAU).

“Sabemos dos problemas 
econômicos e da preocupação 
do governo, mas não queremos 
que nos deem nada. Apenas 
um tratamento diferenciado. 
Uma flexibilização para que o 
produtor rural volte a ser cida-
dão. Por conta do passado, ele 
não consegue acessar crédito. 
Precisamos discutir estas ques-
tões para chegar a um denomi-
nador comum”.

O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará (Faec), Flávio 
Saboya, defendeu a suspensão 
das execuções das dívidas du-
rante a vigência das leis que 
tratam de renegociação. O pre-
sidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
do Amazonas (Faea), Muni 
Lourenço, defendeu maior 
alcance do número de produ-
tores nas renegociações para 
que possam acessar o crédito e 
gerar emprego e renda em suas 
regiões.

Na avaliação do presidente 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Alagoas 

CNA e Federações discutem renegociação de dívidas rurais 
com Ministério da Economia e bancos oficiais credores

(Faeal), Álvaro Almeida, o go-
verno precisa retribuir a con-
tribuição que o agro tem dado 
para o governo. “Milhares de 
produtores não podem resol-
ver suas pendências porque a 
legislação não permite”.

Governo – O subsecretário 
de Política Agrícola do Minis-
tério da Economia, Rogério 
Boueri, falou sobre os debates 
em torno de uma nova renego-
ciação e reconheceu a impor-
tância e a necessidade de ame-
nizar a situação dos produtores 
das duas regiões. Segundo ele, 

o governo estuda alternativas 
como o pagamento semestral 
de parcelas e questões relativas 
às transações tributárias.

Também participaram do 
encontro o diretor de crédito 
do BNB, Hailton Fortes, o di-
retor de Crédito do Banco da 
Amazônia, Roberto Schwarz, 
os presidentes das Federações 
de Agricultura e Pecuária do 
Acre, Assuero Veronez, do 
Maranhão (Faema), Raimundo 
Coelho, e de Rondônia (Fape-
ron), Hélio Dias.

Também estiveram no en-

contro a assessora técnica do 
Núcleo Econômico da CNA, 
Carolina Nakamura, além de 
representantes de federações e 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural do Norte e Nor-
deste e produtores rurais.

Assessoria de Comunicação
Telefone: (61) 2109-1419
flickr.com/photos/canaldopro-
dutor
twitter.com/SistemaCNA
facebook.com/SistemaCNA
instagram.com/SistemaCNA
facebook.com/SENARBrasil

Do Release da Assessorai 
de Comunicação da CNA

<< PROPOSTA  é de dar um fôlego a produtores que enfrentaram problemas climáticos e tiveram prejuízos em 
suas atividades.

Um dos principais corre-
dores que liga Ceará ao estado 
vizinho Rio Grande no Norte 
está com a pavimentação con-
cluída. É a CE-269, no Vale do 
Jaguaribe, que liga o municí-
pio de Potiretama à cidade po-
tiguar de Rodolfo Fernandes. 
A estimativa é que a rodovia, 
implantada através da Supe-
rintendência de Obras Públi-
cas (SOP), beneficie mais de 
10 mil pessoas diretamente.

Os novos 14,46 km da CE-
269, pavimentados e sinali-
zados, representam melhor 
deslocamento entre a sede de 
Potiretama e suas comunida-
des. Eles abrem perspectiva 
de locomoção mais fácil até 
o Rio Grande do Norte e de-
senham um futuro de mais 
possibilidades para toda a 
região ao redor, incentivando 
mais trocas produtivas e pro-
porcionando melhor acesso a 
serviços.

 “Vai facilitar o intercâm-
bio entre os dois estados, fa-
cilitando o escoamento da 
produção e auxiliando no de-
senvolvimento socioeconô-
mico. Vai também facilitar a 
vida dos lindeiros que tanto 
aguardavam essa obra”, expli-

ca Quirino Ponte, gerente de 
obras rodoviárias da SOP.

Para este trecho da CE-269 
foram investidos R$ 9,6 mi-
lhões, contemplando serviços 
de terraplanagem, drenagem, 
pavimentação, revestimento, 
sinalização e proteção am-
biental. A intervenção é via-

Na sessão plenária da As-
sembleia Legislativa do Cea-
rá, desta quinta-feira (27/08), 
foi aprovado projeto de lei n° 
628/19, de autoria do depu-
tado Fernando Santana (PT), 
que considera patrimônio his-
tórico e cultural do Estado do 
Ceará, a estátua do Padre Cí-
cero, em Juazeiro do Norte.

O monumento faz crescer 
o fluxo de turistas e romeiros 
de todas as partes do Brasil, 
além de estudiosos nacionais 
e estrangeiros interessados 
em pesquisar a religiosidade 
regional e seus aspectos histó-
ricos, sociais e culturais, que 
transformaram Juazeiro do 
Norte no maior fenômeno da 
religiosidade popular do país. 

A história religiosa e cultu-
ral de Juazeiro do Norte, com 
a estátua do Padre Cícero, a 
cidade tornou-se um dos mais 
importantes destinos de ora-
ções e um verdadeiro centro 
de religiosidade com grande 
fluxo, romeiros e turistas. A 
estátua do Padre Cícero cons-
truída pelo prefeito de então 
Mauro Castelo Branco Sam-
paio colocou um espécie de 
divisor de água no fluxo de 
romarias, entre o antes e o de-
pois da estátua.

Obras de pavimentação da CE-269 estão concluídas Estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte agora 
é patrimônio histórico e cultural do Estado do Ceará.

Assessoria de Imprensa do
Deputado Fernando Santana

Jóslen Herbster - Ascom 
SOP - Texto e Foto

bilizada através do Ceará de 
Ponta a Ponta, Programa de 
Logística e Estradas do Esta-
do, que atua na construção e 
recuperação da malha rodo-
viária estadual. Os recursos 
são do Tesouro Estadual e do 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

<< OS NOVOS 14,46 km da CE-269, pavimentados e sinali-
zados, representam melhor deslocamento entre o Ceará e Rio 
Grande do Norte

<< ENTREGUES as obras na CE-269 foram entregues pela 
Superintendência de Obras Públicas (SOP) << PATRIMONIO deputado Fernando Santana eleva a está-

tua do Padre Cícero para patrimônio histórico e cultural do 
Cariri
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Reflexões sobre a cor-
rupção: ministro Luís 
Roberto Barroso fala so-
bre combate à corrupção 
no Brasil

 “O Brasil vive uma 
onda negativa muito 
intensa. Recessão pro-
longada, desemprego. 
Ocorreu uma tempesta-
de política, econômica 
e ética que abalou a au-
toestima de todos. En-
tretanto, esse processo é 
imprescindível para lan-
çar a base de novas fun-
dações para construir o 
Brasil que a gente preci-
sa.” Assim o ministro do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Luís Roberto 
Barroso abriu a palestra 
“Combate à corrupção, 
mudança de paradigma 
e refundação do Brasil” 
ministrada na noite deste 
14 de outubro passado, 
no Ministério Público do 
DF e Territórios 

O ministro aceitou o 
convite do “Projeto Na-
Moral,” que trabalha com 
estudantes das escolas 
públicas do DF concei-
tos como integridade, 
cidadania e ética, para 
falar sobre o combate à 
corrupção para represen-
tantes das nove escolas 
participantes, universi-
tários, professores, inte-
grantes e interessados no 
assunto. “Não é possível 
garantir os direitos fun-
damentais sem o com-
bate à corrupção. A im-
punidade leva a desvios 
exponenciais. Desde o 
escândalo dos Anões 
do Orçamento, ocorri-
do no final dos anos 80, 
os valores desviados só 
aumentaram. Devemos 
nos manter inspirados e 
resilientes. O combate à 

corrupção deve ser uma 
iniciativa coletiva”, en-
fatizou a promotora de 
Justiça Luciana Asper, 
idealizadora do projeto.

A procuradora-geral 
de Justiça do DF e Ter-
ritórios, Fabiana Barreto, 
falou sobre a importân-
cia do “Projeto NaMo-
ral,” que traz um olhar 
de esperança nesse ce-
nário de corrupção sistê-
mica, que tem como pro-
posta educar os jovens e, 
assim, contribuir para a 
formação de uma nova 
consciência, na qual os 
desvios de conduta não 
sejam aceitáveis em nos-
so cotidiano.

“A corrupção impede 
o progresso e retarda o 
crescimento econômico 
e social. Retira da socie-
dade a possibilidade de 
usufruir da prestação de 
serviços essenciais, asse-
gurados pela Constitui-
ção. Impede o exercício 
da cidadania e a requisi-
ção de direitos básicos, 
como o acesso à saúde, 
à educação, à seguran-
ça pública e à proteção 
da vida. Enfrentar essa 
prática criminosa exige 
o envolvimento da so-
ciedade. Ensinar, desde 
cedo, que ser esperto é 
ser honesto”, completou.

Palestra
Barroso acredita que 

o momento do país não é 
negativo, mas importante 
para aprimorar e evoluir. 
“O velho está morrendo 
e o novo ainda não nas-
ceu. Por isso, entre uma 
coisa e outra surge uma 
grande variedade de situ-
ações mórbidas. Esse é o 
momento que estamos vi-
vendo. Devemos ser oti-
mistas na ação e severos 
no diagnóstico”, disse.

Ele lembrou que na 
década de 60, o Produ-
to Interno Bruto (PIB) 
do Brasil era duas vezes 
maior que o da Coreia 
do Sul. Hoje, não che-

ga a um terço. “Precisa-
mos reconhecer que nos 
últimos anos erramos 
muito.” Barroso listou 
os três principais equí-
vocos: a falta de inves-
timento em educação, 
a criação de um Estado 
excessivamente grande e 
paternalista com reserva 
de mercado e fechamen-
to da economia e, por úl-
timo, a apropriação pri-
vada do Estado por uma 
elite que direcionou as 
políticas públicas para os 
seus próprios interesses.

O ministro se consi-
dera uma pessoa otimista 
e não quis apenas apon-
tar os problemas do país. 
Disse que há muitas vitó-
rias nos últimos 30 anos 
de democracia. Ele res-
saltou a estabilidade eco-
nômica, a inclusão social 
de mais de 30 milhões 
de pessoas, que viviam 
na linha da pobreza, e a 
conquista de vários di-

reitos para as minorias. 
“Com a democracia tudo 
pode ser debatido à luz 
do dia”, completou.

Sobre o combate à 
corrupção, ele destacou 
que a sociedade deixou 
de aceitar o inaceitável. 
“As pessoas querem um 
país melhor, o que pres-
supõem viver com inte-
gridade. Há uma justa 
indignação da socieda-
de, pois a corrupção tem 
muitos custos: econô-
micos, sociais e morais. 
Entretanto, o pacto oli-
gárquico reage”, disse.

Para esse combate, ele 
destacou três obstáculos: 
parte do pensamento 
progressista acha que os 
fins justificam os meios; 
parte do pensamento 
conservador acha que a 
corrupção ruim é a dos 
outros; e os corruptos, 
que além de não aceita-
rem a punição, querem 
continuar a viver nas 

mesmas práticas. “Esse 
trem já saiu da estação. 
Não há como voltar aos 
patamares anteriores. 
Não vamos terminar 
como a Itália, depois da 
Operação Mãos Lim-
pas. Temos uma socie-
dade mais mobilizada, 
um imprensa independe 
e plural e o Judiciário e 
o Ministério Público in-
dependentes. O mal não 
vence no final. Temos de 
professar a fé no bem e 
nos valores da Constitui-
ção”, concluiu.

NaMoral
Em 2019, o progra-

ma “Cidadão contra a 
corrupção” deu início ao 
projeto NaMoral. Foram 
apadrinhadas noves esco-
las públicas do DF. Pro-
fessores, estudantes, vo-
luntários e integrantes do 
MPDFT estão trabalhan-
do, durante um semestre, 
para desenvolver ações 

voltadas à prevenção pri-
mária da corrupção.

O NaMoral utiliza 
ferramentas inovadoras, 
principalmente de gami-
ficação, que transforma 
o processo de aprendi-
zagem em um jogo. O 
desafio será construir um 
ecossistema de integrida-
de no ambiente escolar. 
Até o início de dezem-
bro, as unidades de ensi-
no participantes recebe-
rão sete missões e aquela 
que alcançar melhor re-
sultado será premiada 
com R$ 15 mil para ser 
aplicado em projetos de 
fomento a integridade na 
escola. Os professores 
também ganharão bolsas 
de pós-graduação. Os 
vencedores serão conhe-
cidos em 6 de dezembro 
em evento na sede do 
MPDFT. Os recursos da 
premiação são de multa 
de condenação por atos 
de corrupção.

O ministro Luís Roberto Barroso fala 
sobre combate à corrupção no Brasil

D E S T A Q U E
E S P E C I A L

<< CONTUNDENTE Em palestra na Capital federal o ministro da Suprema Corte Roberto Barroso é enfático no combate a corrupção

Secretaria de Comunicação do 
Ministério Público federal.

jornalismo@mpdft.mp.br
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No dia 20 de agosto de 1992, 
a primeira lombada eletrôni-
ca do mundo foi 
instalada na cidade de 
Curitiba, no Paraná. 
Inventada pela Perkons, ela 
trouxe um novo conceito para 
promover a redução da velo-
cidade 

A lombada eletrônica, uma 
criação brasileira – mais espe-
cificamente, curitibana – está 
completando 28 anos neste mês 
de agosto. Mesmo depois de 
tanto tempo fazendo parte do 
dia a dia de diversas cidades 
brasileiras, muitas pessoas ainda 
têm dúvidas sobre o seu funcio-
namento. O que ela faz? Como 
faz?  E várias outras perguntas 
chegam diariamente aos canais 
de informação da empresa que a 
criou, a Perkons.

Curiosamente, ao digitarmos 
no Google “lombada eletrônica” 
aparecem as principais buscas, 
que são: lombada eletrônica 
pega moto? Lombada eletrônica 
multa? Lombada eletrônica tira 
foto? Lombada eletrônica mul-
ta rodízio? Lombada eletrônica 
multa de madrugada?

Há ainda perguntas sobre 
inteligência artificial, cálculo de 
velocidade e identificação dos 
condutores pela foto. Essa últi-
ma dúvida persiste desde a cria-
ção da lombada. Em 1992, numa 
parceria com o Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC), foi possível 
instalar as primeiras lombadas 
eletrônicas na capital parana-
ense. Uma delas na famosa rua 
Mateus Leme, no bairro São 
Lourenço, o que causou  certa 
comoção na cidade. Alguns con-
dutores estavam preocupados 
que a instalação de uma lomba-
da eletrônica na região acabasse 
registrando casais de amantes, o 
que traria problemas conjugais 
para os envolvidos. Passados os 
anos a dúvida ainda existe e, na 
internet, sempre há alguém pre-
ocupado em ter sido flagrado em 
uma situação dessas.

Para comemorar o aniver-
sário dessa invenção brasilei-
ra que é considerada uma das 
maiores inovações do século, 
conversamos com o gerente de 
Desenvolvimento da Perkons, 
Adriel Bilharva da Silva, que 
vai comentar e tirar as principais 
dúvidas do público sobre o fun-
cionamento do equipamento.

1.    Uma das principais dú-
vidas dos condutores é se a mul-
ta de trânsito que chega em casa 
é feita de um registro seguro...

Adriel Bilharva: Ao receber 
uma notificação de multa de 
trânsito, a primeira sensação é 
mesmo de desânimo para todo 
condutor, até porque, muitas 
vezes, ele não se lembra de 
ter cometido aquela infração e 
questiona. O que ninguém sabe 
é toda a engenharia que está 

por trás daquele registro de in-
fração, e que as informações 
que estão ali são tratadas com 
a mesma segurança que as in-
formações do sistema financei-
ro, por exemplo. Até chegar à 
casa do proprietário do veículo, 
cada infração registrada pelos 
equipamentos de fiscalização 
eletrônica percorrem um longo 
caminho, e todo ele é sim muito 
seguro.

2.    Do registro da infração, 
na passagem da lombada eletrô-
nica, por exemplo, até chegar 
para o condutor infrator, qual é 
esse caminho?

Adriel: A câmera da lomba-
da registra a imagem do veícu-
lo, que á assinada digitalmente 
juntamente com o resultado 
da medição de velocidade. A 
imagem e os dados são crip-
tografados e assinados digital-
mente, ou seja, recebem uma 
série de códigos que “fecha” as 
informações, de forma que ela 
só pode ser acessada por uma 
pessoa autorizada e que pos-
sua uma chave de segurança. 
Todas as ocorrências (imagens 
+ informações criptografadas) 
vão do equipamento direto para 
o órgão de trânsito para o que 
chamamos de processamento. 
Importante ressaltar que essa 
etapa de processamento das 
ocorrências é feita apenas com 
visualização, sem permitir al-
teração de dados ou cópias. 
Depois de validadas pelas au-
toridades de trânsito, as ocor-
rências que geraram infrações, 
posteriormente, serão enviadas 
aos condutores infratores.

3.    O que garante a inviola-
bilidade e a autenticidade dessas 
ocorrências feitas pelas lomba-
das eletrônicas?

Adriel: A criptografia e a as-
sinatura digital é o que garante a 

inviolabilidade e autenticidade 
dos dados da infração. Nós, aqui 
na Perkons, fomos a primeira 
empresa no Brasil a adotar essa 
tecnologia para registro de in-
frações de trânsito, com certifi-
cação do `The National Institute 
of Standards and Technology of 
the United States of America` e 
`The Communications Security 
Establishment of the Govern-
ment of Canada`. Atualmente, 
a assinatura digital do resultado 
da medição, juntamente com o 
registro fotográfico, é um requi-
sito do INMNETRO para apro-
vação de modelos de medidores 
de velocidade de veículos auto-
motores.

4.    Como é calculada a ve-
locidade do veículo pela lomba-
da eletrônica?

Adriel: No caso de equipa-
mentos intrusivos (que é o caso 
da lombada eletrônica clássica, 
que fez 28 anos), com laços 
indutivos instalados na pista. 
A velocidade é calculada pelo 
tempo que o veículo leva pra 
passar pelos sensores. Adicio-
nalmente, este sistema tam-
bém permite a identificação 
da categoria do veículo (carro, 
moto, caminhão, ônibus etc), 
por meio do perfil magnético, 
que ”lê” o veículo a partir da 
sua massa metálica. Também 
existem os equipamentos não 
intrusivos, ou seja, sem senso-
res instalados no asfalto. Nes-
ses podem ser utilizados sen-
sores laser ou radares Doppler 
para medição da velocidade 
dos veículos.

5.    Ou seja, as lombadas 
captam informações de todos 
os veículos que passam por ela, 
não só dos infratores, é isso?

Adriel: Isso mesmo, todos 
os veículos que passam pela 
área de medição das lombadas 

têm sua velocidade medida e 
o registro fotográfico realiza-
do. Neste momento, em equi-
pamentos que contam com a 
tecnologia, também é reali-
zada a leitura automática dos 
caracteres da placa, chamado 
OCR. Com estas informações, 
o software da lombada verifica 
também se há alguma irregula-
ridade, como licenciamento ou 
IPVA atrasados, ou ainda pode 
executar a fiscalização de ro-
dízio. Não geram multas, por 
exemplo, veículos sem placa e 
veículos que respeitaram o limi-
te de velocidade naquele ponto 
da via. As infrações são envia-
das para central de processa-
mento, onde é feita a obliteração 
do para-brisa do veículo, assim, 
condutor e passageiros não são 
identificados. A identidade das 
pessoas dentro do veículo não é 
uma informação necessária para 
o registro da infração.

6.    Isso deixa algumas pes-
soas bem apreensivas: as lom-
badas registram a imagem do 
condutor e do passageiro, mas 
ela não é usada para a notifi-
cação da infração de trânsito. 
Correto?

Adriel: Exatamente. Essa é 
sempre uma preocupação e sa-
bemos de muitas histórias nesse 
sentido, desde a primeira insta-
lação do equipamento, em Curi-
tiba. Casos em que condutores 
tinham receio que as imagens 
registradas dos carros – e de 
quem estava nele - fossem rece-
bidas em casa... Não, a foto do 
condutor e dos passageiros não 
é uma informação, como eu dis-
se, necessária para o registro da 
infração. Por isso elas passam 
pelo processo de obliteração, 
garantindo, assim, a privacidade 
das pessoas.

7.    Com as informações do 

veículo infrator, o que acontece 
até que a multa chegue na casa 
do condutor?

Adriel: As ocorrências pro-
cessadas como infrações pelo 
órgão de trânsito geram autos 
de infração, que são enviados ao 
Detran para registro no banco de 
dados que o órgão possui de cada 
proprietário de veículo (o Detran 
tem que ter ciência de todas as 
infrações para impor as penalida-
des, como pontos na carteira de 
habilitação). Feito isso, a notifi-
cação da infração é impressa, en-
velopada e enviada à casa do pro-
prietário do veículo. Todo esse 
processo precisa ser feito em 30 
dias. Caso a notificação seja emi-
tida depois de 30 dias a infração 
perde a validade, conforme prevê 
o Código de Trânsito Brasileiro. 
(art. 281,II do CTB).

8.    As lombadas captam 
infrações cometidas por motoci-
clistas?

Adriel: Atualmente, todos os 
equipamentos da Perkons detec-
tam motocicletas, inclusive os 
que utilizam sensores não intru-
sivos. Motociclistas podem ser 
detectados mesmo quando tra-
fegam na entre faixas, o popular 
corredor.

9.    É possível que a velo-
cidade mostrada no display da 
lombada eletrônica seja diferente 
do velocímetro?

Lombada eletrônica completa 28 anos e especialista esclarece 
as principais dúvidas do público sobre o funcionamento

Adriel: Sim, a exatidão 
das lombadas é superior a dos 
velocímetros dos carros. Isto 
significa que a margem de erro 
tolerado nas medições de velo-
cidade das lombadas é muito 
inferior ao dos velocímetros, 
aliado ao fato dos órgãos me-
trológicos fazerem verifica-
ções periódicas da precisão 
das medidas realizadas pela 
lombada. Por outro lado, além 
dos velocímetros dos carros 
tolerarem erros maiores, varia-
ções na calibração dos pneus, 
desgaste ou ainda a troca deles 
por modelos com dimensões 
diferentes da original podem 
impactar em maiores erros na 
medição de velocidade.

10. Algumas pessoas sem-
pre questionam se as lombadas 
eletrônicas flagram infrações 
como não usar cinto de segu-
rança, dirigir ao celular, trans-
portar criança sem cadeirinha...

Adriel: Não. As lombadas 
eletrônicas não registram esse 
tipo de infração de forma au-
tomática. Outras tecnologias 
como as câmeras de monitora-
mento, sim, podem detectar es-
sas violações, e um agente do 
órgão de trânsito que fica em 
uma central de monitoramento 
faz os registros infrações que 
puderem ser confirmados pelo 
vídeo ao vivo.

As informações são da 
Assessoria de Imprensa do 

Denatran

<<  NO BRASIL Em 1992, numa parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), foi possível instalar as primeiras lombadas eletrônicas na capital paranaense.

<< TOLERÂNCIA de 7km/h entre o velocímetro e a lombada
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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

” Há pessoas que 
choram por saber que 
as rosas têm espinho. 
Há outras que sorriem 
por saber que os 
espinhos têm rosas!”

ÁRIES 21/03 A 20/04
Deixe os sentimentos fluir e viva o dia em paz. Deve abordar as-
suntos com muita flexibilidade e paciência.
TOURO 21/04 A 20/05
A instabilidade sentimental marca o dia trazendo deceção. Preve-
nir o dia de amanhã é imperioso.
GÉMEOS 21/05 A 21/06
Conseguirá superar conflitos e ter um dia tranquilo. Dê muita 
atenção ao seu trabalho para evitar erros.
CÂNCER 22/06 A 23/07
Simplicidade e sinceridade trazem harmonia sentimental. Nada 
deve ficar para amanhã, aproveite as boas influências.
LEÃO 24/07 A 23/08
A conjuntura de hoje é marcada por tristeza e saudade. Instabili-
dade profissional e insegurança económica.
VIRGEM 24/08 A 23/09
Pode sentir-se só, isolado e desmotivado. Dia de resultados insa-
tisfatórios por muito que se esforce.
LIBRA 24/09 A 22/10
Dia brilhante, consegue dar a volta a tudo. Novos impulsos sur-
gem para a sua carreira ou vida económica.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Faça a gestão do dia seguindo o coração. É altura de rever situa-
ções que não respondem às suas necessidades atuais.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Diga o que sente mas faça-o sem excessos. Vão surgir contactos 
ou respostas que lhe abrem novas portas.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Sentimento de insegurança faz com que não arrisque. Alguns pro-
blemas económicos vão prejudicar a sua estabilidade atual.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Vai deixar para trás alguns momentos menos bons. Uma postura 
muito confiante e segura traz bons avanços
PEIXES 20/02 A 20/03
Usufrua dos sentimentos e da estabilidade sentimental. Está 
exemplar na forma como conduz o dia.

HUMOR

CONHECER

No Ponto de Ônibus
Uma bonita moça no ponto de ônibus viu um homem já maduro 
e sem hesitar foi até ele e disse:
- Te achei muito bonito. Gostei de você.
O homem admirado colocou a mão no ombro da moça e disse:
- Minha querida, esse sentimento é temporário. Você é muito jo-
vem para se comportar assim. Por favor, vá para casa e estude 
muito para que você possa ter uma vida de sucesso.
Em seguida ele colocou um papel na mão da moça e disse:
- Escrevi algumas palavras de sabedoria para você. Leia antes de 
dormir.
E a moça foi embora para casa chorando e se sentindo humilhada. 
Antes de dormir ela se lembrou de abrir o papel e estava escrito:
“A minha mulher estava atrás de mim. Seja como for, este é o 
meu número. Me ligue a qualquer hora.”

Preparando o frango
Posso ajuda-lo a fazer o pedido, cavalheiro? - pergunta 
o garçom.
- Sim... Como é que vocês preparam esse frango?
- Sem muita conversa mole, senhor. Nós vamos direto 
ao assunto e informamos que ele vai morrer.

Livros: Diário de um devedor 
e outros contos de João Bosco

Enfocamos aqui o funcio-
nário público João Bosco de 
Sousa Rodrigues e seus es-
critos a partir de vários ras-
cunhos enfeixados, do livro 
“Diário de um devedor” e por 
último “Os Catingueiras” com 
um aprofundado estudo sobre 
a origem do nome “Catinguie-
ra” do município de Santana 
do Cariri.

Catingueiro não é um 
nome oficial de família, mas 
um apelido posto em João 
Catingueira um velho cria-
dor de ovelhas cheio de mui-
tas peripécias, entre elas a de 
que curava um animal apenas 

andando sobre seu rastro. Ca-
tingueira não ficou circuns-
crito ao velho João, mas foi 
dessiminado por toda  a des-
cedência familiar até os dias 
de hoje.

João Bosco, que poderia 
chamar-se também João Ca-
tingueira, em seu livro res-
gata a historiografia de seus 
antepassados e isso induz aos 
caririenses a também busca-
rem suas raízes, enfim, pois 
ninguem é gerado em proveta 
para não ter uma árvore gene-
alógica com seus ascendentes.

“Os Catingueiras” é um 
opúsculo de interesse geral, 
visto que traz um relato das 
famílias oriundos  de Santana 
do Cariri, como: Oliveira, La-
cerda, Aquino, Pereira, Viei-
ra e outras que se entrelaçam 
com por consanguinidade 
com os Catingueiras nos mu-
nicípios circundantes.

O livro relata coisas e cau-
sos acontecidos com os Catin-
gueiras do distro do Latão em 
Santana e todos eles contados 
por pessoas que viveram até 
então. 

João Bosco Sousa Rodrigues

Sou do tempo em que se as-
sistia filmes, notadamente, em 
tela grande, no aconchego inde-
fectível do escurinho das salas 
de cinema.

Na minha infância, tinham 
três cinemas em Crato, na 
emblemática e cinematográfi-
ca região do Cariri Cearense: 
Cine Cassino, na praça Siquei-
ra Campos; Cine Moderno, no 
final do Calçadão da rua José 
Alencar, e o Cine da Rádio 
Educadora, no bairro do Pimen-
ta. Ia para todos, assiduamente, 
onde assisti grandes clássicos 
da sétima arte, como Paixão 
de Cristo, Marcelino Pão e Vi-
nho, Ben-Hur, Os Dez Manda-
mentos, Help! (dos Beatles) e 
muitos filmes do cinema tupini-
quim, com destaque para a obra 
de Amácio Mazzaropi, que eu 
adorava.

Ainda na adolescência, os 
cinemas cratenses fecharam 
todos, vitimados pela popula-
rização da TV e, depois, pelo 
aparecimento do videocassete. 
Mas a minha paixão pelo cine-
ma tradicional nunca arrefeceu.

Por essas épocas, fiquei sa-
bendo que minha cidade, tal 
como a Cataguases de Humber-
to Mauro, tinha uma tradição 
na produção de filmes. Soube 
de tudo isso quando conheci 
Jackson de Oliveira Bantim, o 
Bola, no bojo dos movimentos 
artísticos que se desenrolaram 
no Cariri no final dos anos 1970 
e início dos oitenta.

Soube dos filmes feitos pela 
rapaziada do Grupo de Arte Por 
Exemplo, depois transformado 
no Movimento Nação Cariri: 
Rosemberg Cariry, Jefferson 
Júnior, Luiz Carlos Salatiel, 
José Roberto França, Luiz José 
dos Santos, Emerson Monteiro 
e o próprio Bola, dentre outros, 
que seguiam a estética do Ci-

nema Novo misturada com a 
Nouvelle Vague francesa.

Filmes documentários e de 
ficção, como A profana comé-
dia, Terra ardente, Patativa o 
poeta do povo, Músicos cam-
poneses, Dona Ciça do Barro 
Cru e O Caldeirão da Santa 
Cruz do Deserto foram algumas 
das películas rodadas na região.

Bola Bantim, juntamente 
com Rosemberg Cariry, foi um 
desses cineastas que mantive-
ram essa tradição. Rosemberg, 
hoje um nome de destaque no 
cenário cinematográfico nacio-
nal, e Bola militando, com to-
das as dificuldades interpostas, 
no cenário nativo.

Entretanto, essa diferença 
de compasso territorial não tem 
sido um obstáculo para que Bola 
Bantim seja um cineasta, assim 
como Rosemberg , de um grande 
público e de uma grande obra.

Graças às novas mídias di-
gitais, Bola vem conseguindo 
a proeza de ser universal e de 
massa. O seu filme As sete al-
mas vaqueiras, de 2008, atin-
giu, na data desta postagem, a 
significativa marca de 66 mil 
acessos no You Tube.

Um marco para ser celebra-
do e para servir de estímulo aos 
novos cineastas. - Parabéns, Ja-
ckson “Bola” Bantim.
Carlos Rafael Dias - agosto 19, 2020

Filme do cratense Jackson Bantim 
atinge 66 mil visualizações no You Tube

Hoje eu acordei querendo
Comer um Baião de Dois
E não deixei pra depois
Porque de baião entendo
Os ingredientes tendo
Eu corro para o fogão
Para  fazer meu baião
E matar minha vontade:
DISTANTE TENHO SAU-
DADE DAS COMIDAS DO 
SERTÃO.SOU DA LINHA DA 
CIRANDA

Sou da linha da ciranda
Eu sou mulher cirandeira
Quando boto minha saia
Eu danço toda faceira
Sem a flor no meu cabelo
Eu não vou pra brincadeira.
Com o meu borná do lado
Eu fico toda lampeira
Pra ninguém botar quebranto
Vou logo na rezadeira
Pego com gosto na mão
Da dama que é parceira.
Pra dança ficar bonita
Enfeito minha peneira
Além de cantar ciranda
Eu canto a mulher rendeira
Canto o forró de Gonzaga
Pois também sou forrozeira.
Por fazer minhas bonecas
Me chamam de bonequeira.
Se alguém pisa no meu calo
Eu calo com a peixeira
Sou cultura nordestina
Minha cantiga é brejeira.

Dalinha Catunda 
com Vânia Freitas
É pintora e artesã,
Escritora e cordelista,
Essa mulher dedicada,
Na verdade, é uma artista.
Nas veredas do cordel,
Sabe cumprir seu papel,
Com muita propriedade.
Como parceira atuante
Traz um sorriso constante
Para cada atividade.

Agora sou dou o pé
Se todo cuidado é pouco
Eu me resguardo na fé
Meu marido quando pede
Eu nego até cafuné
Em cantada já não caio
Tô igual a papagaio
Agora só dou o pé.

Distante tenho saudade 
das comidas do sertão

Sou da linha da ciranda

Veja mais cordel no blog: http://cantinhodadalinha.blogspot.com/

Contato com Dalinha Catunda:
E-mail: dalinhaac@gmail.com
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Poeta Pedro Bandeira faz 
sua partida e, com sua viola, 
faz cantorias agora em outros 
céus e tantas paragens

“Enquanto outros fazem 
muros, eu vou construindo 
pontes”, cantou Pedro Ban-
deira.

O Mestre da Cultura do 
Ceará, o poeta Pedro Ban-
deira, o “Príncipe dos poetas 
populares do nordeste”, nos 
deixou nessa segunda-feira, 
dia 24 de agosto. Com muita 
tristeza e pesar. O Ceará se 
despede desse grande artista. 
No coração, suas canções e 
também um mundo de grati-
dões por seu imenso legado 
e obra, por sua grandeza, por 
sua imensidão. Com pesar, a 
Secretaria de Cultura do Ceará 
agradece sua existência, feste-
ja sua arte, e deseja luz e paz 
na sua travessia.

Nascido em 1º de maio de 
1938, no sítio Riacho da Boa 
Vista, município paraibano de 
São José de Piranhas, sendo 
filho de Tobias Pereira de Cal-
das e da poetisa Maria Ban-
deira de França. Bem jovem 

veio morar no Cariri, onde 
fez fama com sua poesia e 
sua cantoria que ecoaram nas 
quermesses, festivais, rádios e 
televisões de todo o nordeste. 
No ano de 2018, ele recebeu 
o título de “Tesouro Vivo da 
Cultura” pela Secult-ce, reco-
nhecido pelo Governo do Cea-
rá. Sua cantoria seguirá viva e 
alegre por todo e para sempre!

“No dia do meu enterro / 
não precisa de aparato / en-
terre os meus pés em Barba-
lha / o meu coração no Crato / 
e a cabeça em Juazeiro”, can-
tou, certa vez, seu amor pelo 
nosso estado.

O Governo do Estado do 
Ceará, teve a alegria de en-
tregar pelas mãos da Vice-
-governadora Isolda Cela, ao 
poeta Pedro Bandeira, a “Co-
menda Patativa do Assaré,” 
no dia 6 de junho de 2019, no 
teatro José de Alencar. Esta 
condecoração é dada a per-
sonalidades, artistas, poetas, 
cantadores, pesquisadores 
que se destacam por suas re-
levantes contribuições à tra-
dicional cultura popular. Na 
ocasião, receberam a mesma 
comenda, a folclorista Elzevir 
Colares e também o poeta po-
pular Geraldo Gonçalves (in 
memoriam). Foi um encontro 
formidável, com a mão trêmu-

Governo do Ceará homenageia o poeta Pedro Bandeira
Assessoria de Comunicação 
da Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará e da Redação

la e com seus versos firmes, 
o mestre Pedro Bandeira en-
cantou toda a plateia do teatro 
José de Alencar com sua poe-
sia e sabedoria.

“Pedro Bandeira não era 
só o Príncipe dos Poetas Po-
pulares do Nordeste, ele era 

um grande arquiteto da lite-
ratura popular e da cantoria. 
Nessa matéria, foi professor 
e maestro. Seus versos são da 
grandeza dos poetas clássicos 
da língua portuguesa. Era um 
homem culto e extremamen-
te popular. Seus versos lidos, 

declamados ou cantados es-
tão gravados nos corações do 
sertão nordestino além disso, 
foi um grande comunicador 
e difusor da cultura popular. 
O nordeste deve muito a esse 
menestrel da viola e da poe-
sia que cuidou com afinco da 

difusão dos modos e da cos-
tumes dos seres nordestinos. 
Toda gratidão ao poeta mes-
tre Pedro Bandeira! siga seu 
caminho de luz! Viva Pedro 
Bandeira!, destaca o secre-
tário da cultura do Estado do 
Ceará, Fabiano Piúva.

<< MENESTREL Pedro Bandeira de Caldas foi poeta, cantador de viola, escritor, cordelista, advogado e teólogo
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MÁSCARAS PODEM 
SALVAR VIDAS 

O USO DE MÁSCARAS, JUNTO AO 
DISTANCIAMENTO SOCIAL, COMPROVADAMENTE 
DIMINUEM OS RISCOS DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS. NESSE MOMENTO EM QUE OS 
NÚMEROS DE COVID-19 COMEÇAM A CAIR EM 

JUAZEIRO, É NECESSÁRIO MANTER OS CUIDADOS  
PARA QUE OS ÍNDICES NÃO VOLTEM A SUBIR. POR 

ISSO, JUAZEIRENSE, SÓ SAIA DE CASA 
QUANDO HOUVER NECESSIDADE E, AO SAIR,

 NÃO DEIXE DE USAR A MÁSC ARA.            
HÁ POUCOS DIAS, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO CEARÁ APROVOU O PAGAMENTO DE MULTA 
PARA QUEM NÃO USAR MÁSCARA  EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS DO CEARÁ. OS VALORES 

VARIAM ENTRE R$ 100,12 E R$ 300,81 PARA 
PESSOAS FÍSICAS E ENTRE R$ 359,18 E R$ 1.001,22 

PARA EMPRESAS. A CÂMARA DE JUAZEIRO DO 
NORTE JUNTOU-SE AO POVO NA LUTA CONTRA A 

COVID-19. PROTEJA-SE E NÃO SEJA RESPONSÁVEL 
PELA CONTAMINAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS.

máscara!
Use
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C O R O N AV Í R U S

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

C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E 
JUAZEIRO DO NORTE


