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O município de
Cedro chega ao
seu centenário
Igreja Matriz símbolo do município de Cedro

Ceará projeta safra de 800 toneladas
de cereais e oleoginosas neste 2020

Cedro vivenciou os tempos aureos do algodão, o ouro
branco, que deu grande impulso desenvolvimentista ao novo
município coadjuvado com a

instalação de galpões da RVC
para reparos de locomotivas e
vagões dos trens, depois veio
uma Escola do Senai para formar profissionais mecânicos

para trabalhar na oficinas.
É toda uma história de lutas e
conquistas dos cidadãos cedrenses objetivando um desenvolvimento sustentável. Págs 4 e 5

Quatro mil contribuintes aderiram ao refis do ICMS e IPVA
O prazo para adesão ao
programa vai até 30 de outubro
Cerca de 4 mil contribuintes cearenses já acessaram o
site da Secretaria da Fazenda
do Ceará (Sefaz-CE) para regularizar débitos de Imposto
de Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) e Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com
redução de até 100% de multas e juros. O Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Tributárias, o Refis, já
recuperou aproximadamente
R$ 5,6 milhões. A expectativa é arrecadar cerca de R$
60 milhões até 30 de outubro,
data-limite para renegociar os
valores.

O Ceará deve alcançar uma
safra de 794.492 toneladas de
cereais, leguminosas e oleaginosas em 2020. Os dados representam um crescimento de
42% em relação ao mesmo período do ano passado. Pág 08

Banco do Nordeste ultrapassa R$ 9
bilhões investidos no crediamigo
O Banco do Nordeste, por
meio do Crediamigo, impulsionou o desejo de crescimento pessoal e profissional de
muita gente e ampliou a visão
de mundo e se tornou a chave
do sucesso”.
Pág 06

A Aliança da Misericórdia oferece
tratamento para dependentes químicos

Inteligência artificial é solução para o manejo 4.0 de canaviais

A Aliança de Misericórdia,
em Barbalha, acolhe dependentes de drogas e álcool está com
vagas disponíveis para Casa de
Triagem. No local, o acolhido
fica por 30 dias, sendo a primeira etapa do tratamento. Pág. 08

O Brasil concentra a maior
produção de cana-de-açúcar
do mundo, alcançando anualmente mais de 746 milhões de
toneladas, estimadas em cerca
de R$ 52 bilhões de acordo
com o IBGE. Para manter o
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valor e importância econômica dessas plantações – gerando empregos, produtos de alta
qualidade e sustentabilidade
agrícola – o uso de tecnologias tem se tornado cada vez
mais essencial. Pág 03
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EDITORIAL

O trabalho dignifica
o homem
Há um ditado popular bastante
conhecido que diz que “o trabalho
dignifica o homem”.
É provável que você já tenha
ouvido essa frase antes, mas sabe o
que ela significa?
Bom, a verdade é que, embora
seja uma expressão comum, muitas
pessoas costumam não dar grande
importância ao seu significado.
Além disso, nem sempre essa
frase apresenta o mesmo sentido
para todas as pessoas.
Mas o que é mesmo dignidade? Não há muito intresse em saber, porque muitos não estão nem
ai para dignidade, principalmente a
classe dominantes que são os políticos e os abastados. Embora Já pensadores históricos, como o chinês
Confúcio no século VI entendiam
que quem trabalha com o que ama,
jamais terá trabalho em um dia sequer em sua vida. Ou seja, fazer o
que gosta não seria nada trabalhoso.
O brasileiro jamais teria essa filosofia e concepção de vida. Foi, é e
sempre será um optante por “sombra e água fresca,” não interessando ter ou não dignidade, muito
menos de onde provém os recursos
para sua sustentação.
Esse comentário vem a propósito da insistência dos sucessivos
governos em dar continuidade aos
programas sociais, que Luiz Gonzaga chamou de esmola que vicia
o cidadão. Quando se vislumbra
uma imensidão de terras férteis e de
boa qualidade a ser explorada com
as mais diferentes culturas, delas
nativas, como a cana de açúcar e a
mandioca que vicejam com pouca
chuva. Mas o antes bravo sertanejo brada aos sete cantos, “pra que
trabalhar se o governo banca nosso sustento.” Esse bravo homem
cantado em prosas e versos a partir
da citação de Euclides da Cunha

escreveu que uma das frases ícones
da literatura brasileira: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.” Foi,
pelo menos, porque seus gritos de
fome falaram mais alto que a lógica
e a comida lhe chega a mesa numa
generosa contemplação da Nação.
Enquanto isso, a exemplo, aqui no
Cariri sobram terras clamando para
serem trabalhada com os cultivos
da cana de açúcar no vale e mandioca em grande escala no chapadão
da Serra do Araripe. Não se pensa
nisso, não há projetos muito menos
vontade política para tirar essa gente da mendicância e da inércia.
A mandioca e seus derivados
são produtos nobres e de larga utilidade na alimentação do homem e
na preparação da ração animal para
uso em granjas, pocilgas, estábulos
e na pisicultura. Já a cana de açúcar
e o etanol são produtos de alto consumo nos lares, indústrias e como
combustível automotivo. O cultivo
e colheita da cana de açúcar oferece
centenas de milhares de empregos,
enquanto seu bagaço serve para
alimentar caldeiras na geração de
energia, a folhagem além de deixar
os sertões verdes, depois do corte serve como excelente forragem
para os animais.
Anunciam que Brasil tem 14
milhões de desempregados, mas
não propagam que o Brasil tem
terras infinitas a espera de serem
trabalhadas para gerar emprego e
divisas para a Nação.
Há ciência de que esta Gazeta
de Notícias vem batendo nessa teclas há muito tempo, mas sempre
na esperança de que um dia um governo entenda que esse é o caminho
produtivo para levantar o ânimo do
povo e repor os cofres da Nação de
recursos para outras finalidades em
benefício desse povo.

CRÔNICA

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

Antes de me aposentar, prestei
serviço em empresa, que possuía e
possui, milhares de trabalhadores.
Convivi apenas com pouco mais
de uma ou duas dezenas. Contudo
admirava-me, que em épocas eleitorais, quando se perguntava a opinião
sobre os candidatos, esquivavam-se,
declarando receosos:
- “ Eu cá, voto na maioria, no que
vai à frente, segundo a mass-media.”
Admirava-me da atónita resposta. Vivíamos, já em plena democracia, (seria?); e em democracia,
cada qual, não se deve inibir de ter
opinião. Hoje, compreendo – a idade dá-nos sabedoria, – que para vir
à praça publica, e dizer, em letra de
forma, o que se pensa, requer coragem – muita coragem.
Principalmente, para quem não
possui protecção de poderoso, que
acuda quando se é retaliado.
Eu sei, infelizmente, que muitas
vezes, os dirigentes são escolhidos
pelas suas ideologias, e que costumam beneficiar correligionários, e
afastar os que não são da sua “ capelinha”. Eu sei…
Em Congresso de Sociologia,
realizado em Coimbra, no início do
século, o sociólogo, Manuel Villaverde Cabral, defendeu a tese: que
dois terços dos inqueridos, num es-

tudo realizado em Portugal, sentiam
receio de exprimirem opinião sobre
governantes.
Não é, portanto, de espantar, que
humildes trabalhadores, não cobertos pelo “ guarda-chuva” do partido,
sintam medo de serem marginalizados de futuras benesses, pelas suas
ideologias.
Compreende-se, que quem vive
do trabalho, ande com o “credo” na
boca, para não sofrer represália, como
eu sofri, por não ter cor politica.
O medo dos “poderosos”, é muito antigo. Desde tempos ancestrais,
sempre houve receio dos dirigentes.
Basta ler o Livro de Ester 8:17, para
se verificar isso: “ Os povos da terra,
se fizeram judeus; porque o temor dos
judeus tinha caído sobre eles”
Esse “temor” fez que muitos monarquistas se rendessem à república e
que acérrimos partidários do Estado-Novo, se refugiassem em partidos
de esquerda.
Fizeram-se esquerdistas, do mesmo modo que no tempo de Ester se “
fizeram” judeus.
A frase do antigo Presidente do
Município de Penalva do Castelo: “
Quem está com o Governo, come;
quem não está, cheira”, parece estar
– e sempre estará, – actual. Aqui e em
toda a parte.

Governo quer financiar programas
sociais com dinheiro alheio

Júlio Cesar Cardoso é articulista,
funcionário público aposentado e
mora no Balneário de Camburiu/PR

O Brasil, indubitavelmente, é a
terra onde os gestores públicos (políticos) são exímios engenheiros ou
arquitetos de encontrar soluções milagrosas. Para eles não existem trincheiras intransponíveis que a engenhosa fábrica do jeitinho brasileiro
não possa solucionar. São as famosas
jabuticabas só existentes aqui.
Pois bem, quando a corporação
político-administrativa-governamental deseja obter um resulta favorável
aos seus projetos ambiciosos e que
tenham repercussão no âmbito político, não importam os métodos a serem
aplicados, desde que os fins justifiquem os meios empregados.
A ex-presidente Dilma Rousseff
teve o seu mandato cassado por causa das famigeradas pedaladas fiscais,
praticadas em seu governo.
Agora, é o governo Bolsonaro
tentando surfar na mesma onda ao
acenar aporte de R$ 40 bilhões para o
novo programa social do governo, o
Renda Cidadã, cujos recursos teriam
como uma das fontes de financiamento a rolagem dos pagamentos dos
precatórios constantes na proposta
orçamentária de 2021, que prevê pagamento de R$ 55 bilhões de precatórios (valores provisionados após

sentenças definitiva na Justiça). Caso
isso seja aprovado, estaremos diante
de um verdadeiro calote da União perante os seus credores.
Quando o Estado brasileiro reclama dos sonegadores fiscais, dos
devedores que deixam de adimplir as
suas obrigações pecuniárias para com
a nação, o mesmo modus operandi é
praticado pela União e por demais
entes federativos.
Causa estranheza que o nosso Judiciário se omita no seu dever de fazer cumprir uma decisão judicial, ou
seja, que os precatórios sejam efetivamente pagos aos seus credores.
Assim, é crime de responsabilidade o governo federal limitar o pagamento de precatórios previsto no Orçamento da União. Ademais, o fato
traz insegurança jurídica.
E o impacto negativo do anúncio do governo ao programa Renda
Cidadã pôde ser observado no Índice Bovespa que fechou em queda
de 2,41%, destoando da tomada dos
mercados no exterior.
Como sói acontecer, o governo
não apresenta proposta de redução
dos gastos públicos, mas deseja financiar programa social com dinheiro alheio.

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

VÁRZEA ALEGRE está prestes
a completar 150 anos de emancipação política. Dez de outubro
será a data da histórica efeméride. Acontecimento de tamanho
simbolismo justifica uma agenda
recheada de grandes eventos
culturais e artísticos. E o sentimento cívico de nossa gente
está bem aceso a esperar a programação comemorativa.
Todos querem colaborar e participar. O varzealegrense, bairrista
e amoroso, não perde oportunidade de demonstrar amor à
terra natal. Preparava-me, por
exemplo, para, finalmente, lançar “VARZEA ALEGRE E EU...
na esteira do tempo”, o livro que
venho preparando, carinhosamente, para corrigir inverdades e
esboçar fatos concretos de uma
saga de mais de 300 anos.
Pois bem. Lamentavelmente surgiu a pandemia do século. Tudo
mudou. Nada de aglomerações.
Distanciamento, isolamento e
medo impõem-nos hábitos novos
e que não se coadunam com o
nosso jeito espontâneo e extrovertido de viver. Assim, repensei
o meu projeto.
Enquanto a onda negativa não
passa, vou acrescentando coisas e aperfeiçoando a obra para
lançá-la com festa, em clima de
paz e de muita união, quando já
terá findado essa peste terrível,
que tanto tem puxado o mundo
para trás.
A administração municipal tem
me prestigiado sob o aspecto logístico, o que acho fundamental.
Agradeço sensibilizado. E nem
uma outra coisa neste momento
me interessa que não a conquista de bons parceiros para que
possamos oferecer a Várzea
Alegre novos equipamentos culturais, visando a preservação de
sua memória e a boa formação
dos jovens no futuro.
“VÁRZEA ALEGRE E EU...na
esteira do tempo”, para os que
ainda não tomaram conhecimento, é uma obra modesta, nascida
da experiência que acumulei ao
longo dos meus 77 anos. Ora
pesquisando documentos raros,
ora observando pessoas em seu
viver, ou ainda ouvindo estórias
de antepassados ou simplesmente contemplando as coisas
ao meu redor, juntei os retalhos
de que precisei para tecer o meu
trabalho.
Não é uma obra eleitoreira, pois
jamais serei candidato a alguma
coisa e a mesma será lançada
somente após as eleições. É
prova de amor mesmo. À minha
terra e a todos os meus conterrâneos.
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Inteligência artificial é solução para o
manejo 4.0 de canaviais do Brasil
Luciano Almeida é engenheiro
agrônomo, especialista em
gestão empresarial e supervisor
de marketing para cana e
pastagem da UPL Brasil

O Brasil concentra a maior
produção de cana-de-açúcar do
mundo, alcançando anualmente mais de 746 milhões de toneladas, estimadas em cerca de
R$ 52 bilhões, de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Para manter o volume e a importância econômica dessas
plantações – gerando empregos, produtos de alta qualidade
e sustentabilidade agrícola – o
uso de tecnologias tem se tornado cada vez mais essencial.
Nesse sentido, a inteligência
artificial tem despontado como
uma importante aliada do produtor.
O mercado brasileiro está
recebendo, a partir deste mês,
a tecnologia mais moderna do
mundo para o manejo fitossanitário aéreo de canaviais. Três
aeronaves foram equipadas
com um dispositivo que captura imagens de altíssima precisão, a uma resolução de 0,3
mm/pixel, podendo percorrer
até 5 mil hectares por dia, em
velocidade de 200 km/h. Essas
imagens são potentes ao ponto
de, em apenas um sobrevoo,
identificar problemas do topo
das plantas até o nível do solo.
Esse projeto, batizado de
FlyUP, está posto em prática
de forma exclusiva pela UPL,
uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas
do mundo, que tem se focado
cada vez mais em inovações

A aluna do curso de Engenharia de Produção Mecânica
da Universidade Regional do
Cariri (URCA), Amanda Duarte Feitosa, foi premiada por
seu trabalho de conclusão de
Curso intitulado: Lean Six
Sigma e a indústria 4.0 na otimização de processos produtivos, com o Prêmio da Associação Brasileira de Engenharia
de Produção – ABEPRO 2020,
nas modalidades Dissertação
Mestrado Profissional, Dissertação Mestrado Acadêmico, Trabalho de Conclusão de
Curso e Tese de Doutorado.
O resultado da premiação
foi divulgado no último dia

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

<< VISÃO A partir do sobrevoo equipado com o dispositivo de inteligência artificial, os produtores receberão
informações e insights sobre a cultura de forma imediata,

digitais para a chamada Agricultura 4.0. A ação é um dos
pilares do investimento de
US$ 200 milhões que a empresa de origem indiana fará no
Brasil pelos próximos anos, visando contribuir para o desenvolvimento constante e as altas
produtividades no agronegócio
nacional.
A partir do sobrevoo equipado com o dispositivo de inteligência artificial, os produtores receberão informações e
insights sobre a cultura de forma imediata, identificando os
primeiros sinais do surgimento
de plantas daninhas, doenças
fúngicas e até deficiências nutricionais, tendo em vista que
esses são problemas constante
em canaviais de todo o país,
garantindo o sucesso da terceira cultura mais importante do
país, em conjunto com os setores sucroenergético e sucro-

alcooleiro.
O impacto das pragas e
doenças nos canaviais é bastante elevado, tendo em vista
o grande investimento feito
pelos agricultores no combate
a esses problemas. Apenas no
primeiro semestre deste ano,
41 milhões de hectares de cana
foram tratados com defensivos
agrícolas. Com isso, cerca de
US$ 785 milhões foram aplicados nessas soluções, evitando quebras na produção – algo
que eventualmente pode elevar
o preço de derivados ao consumidor. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de
Produtos para Defesa Vegetal
(Sindiveg).
O projeto FlyUP é a evolução de projetos de mapeamento
de cultivos. Com análises dinâmicas, ágeis e precisas (validadas sempre por um pesquisador científico), o detalhamento

dos problemas fitossanitários
e o gerenciamento das informações em tempo real permitem tomadas de decisão mais
rápidas e assertivas, visando
a racionalização e a solução
dos problemas a partir do uso
de defensivos agrícolas com
sustentabilidade econômica e
ambiental.
Com base no voo e no cruzamento de informações especializadas, a inteligência artificial oferece altíssima precisão
e emite relatórios sobre as condições do campo, indicando
o tipo de ameaça, bem como
a espécie e a infestação, além
de elementos que auxiliam na
escolha do tratamento mais
adequado. Essa tecnologia exclusiva faz parte da essência
da UPL através do conceito
OpenAg – uma empresa aberta
à agricultura inovadora. Sem
limites, sem fronteiras.

Aluna da URCA é premiada pela Associação
Brasileira de Engenharia de Produção com
melhor Trabalho de Conclusão de Curso
Do Relesase da ASCOM Assessoria de Comunicação
da URCA

ARTIGO

30 de setembro, após a estudante concorrer com outros
trabalhos indicados por universidades de todo o país. As
indicações foram realizadas
exclusivamente pelos Associados Institucionais ABEPRO em 2020 e passaram por
todas as exigências requeridas
no edital.
Ao todo, o processo recebeu as indicações e foram
selecionados os primeiros
mais bem avaliados de cada
modalidade. O trabalho foi
orientado pela Professora
Dra. Francisca Jeanne Sidrim
de Figueiredo Mendonça, do
Departamento de Engenharia
de Produção da URCA. Vale
ressaltar que a aluna estudou
durante um ano na Université
de Lorraine (ENSGSI), França, financiada pelo Programa
BRAFITEC, que já permitiu
a nove alunos de nosso IES, a

oportunidade
de aprimorar seus conhecimentos
neste grande
centro de engenharia da
Europa.
A Sessão
de Premiação
será realizada durante o
XL Encontro
Nacional de
Engenharia
de Produção
(ENEGEP
Web 2020),
entre os dias
20 e 23 de
outubro de
2020,
em
plataforma
online

Sinto saudades do “rio da minha aldeia”; mas evito aprofundar-me na história da aldeia.
Retomo a imagem do poder local, ao lembrar uma passagem
de “As Minas de Salomão”, de Rider Haggard.
O inglês em expedição pela África em busca das minas do rei
Salomão é feito prisioneiro de um soba e conduzido à aldeia.
O inglês tenta atemorizá-lo com o poderio do Império e com as
forças de seu Deus.
O chefe da tribo exibe-lhe o cajado à mão e previne o destemido inglês missionário: “O meu poder está aqui, ao alcance de
minha mão, no meu cajado”...
Não esqueço os meu laços de origem, dos quais muito me honro, são cearenses, sou meio jagunço, de terceira geração.
No Ceará, como em outros recantos brasileiros, a força da
oligarquia dominou por muito tempo. Controlou as mínimas
relações, aprofundou desigualdades, fez-se poder e persiste,
escondida sob o véu da modernidade, gerando políticos em
suas entranhas, multiplicando interesses e favores.
É um quadro que já serviu a muitos observadores e seduz muitos estudiosos. Tenho interesse por essas relações históricas.
Não posso, entretanto, queixar-me dos bons amigos que tenho,
de quem recebo luzes e ensinamentos. Como essas lições que
me faltaram em descaminho das coisas da fé.
Grande abraço.

“De tudo que existe, nada é
tão estranho como as relações
humanas, com suas mudanças, sua
extraordinária irracionalidade. ”
(Virginia Woolf – Escritora)

Fazemos Maravilhas
com

Leite Condensado,
Nutella,
Avelã e
Chocolate

Usamos Produtos de Boa Qualidade
e muita criatividade
<< PREMIADA Amanda Duarte Feitosa, foi
premiada por seu trabalho de conclusão de Curso

Informações: @hello_doces
(88) 99493 7687
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DESTAQUE

ESPECIAL
O Município de Cedro chega nesse dia 21 de
outubro de 2020 a seu centenário trazendo em
sua história, ao longo de seus 100 anos, épocas
de progresso e grande desenvolvimento.
O nome Cedro é originário de uma árvore
nobre e madeira de lei, então abundante na região, que tem como característica a exalação de
cheiro penetrante. Cedro era um lugar comum,
uma paragem insólita, distante 450 quilômetros
da Capital Fortaleza. Quando surgiram os primeiros propósitos de Cedro ser distrito, vila e
por fim cidade. Suas terras propriamente ditas
já pertenciam ao fazendeiro João Cândido da
Costa. A esse tempo às terras que hoje formam o
município de Cedro estavam em territórios dos
municípios de Lavras da Mangabeira, Icó, Iguatu e Várzea Alegre. Nos anos seguintes a 1920
o lugarejo tornou-se ponto de convergência de
gente que vinha de um entorno de cinquenta
quilômetros, principalmente aos sábados para o
evento da feira semanal que tinha notoriedade
pela dinâmica dos agronegócios com a compra e
vendas de animais e produtos de sua agricultura
destacadamente o algodão.

Pesquisa e texto do jornalista
Luiz José dos Santos
Fotos:z Divulgação

No auge da efervescência de
seu crescimento Cedro, na primeira metade do século passado,
novos negócios foram surgindo,
ao ponto de chegar a ter quatro
usinas de beneficiamento de algodão e uma usina de extração
de óleo do caroço do algodão,
enquanto corretores de outras
cidades vinham a Cedro para
negócios com o algodão. Com a
construção da Estrada de Ferro
de Baturité que ligaria por trem
a cidade de Crato a Capital Fortaleza e que passaria por Cedro,
os negócios e a economia local
tomaram nova arrancada de progresso e desenvolvimento, ainda
mais com a promessa de que em
Cedro seriam construído galpões para a instalação de uma
oficina de reparos e consertos de
locomotivas e vagões dos trens
da RVC Rede Viação Cearense,
e que também de Cedro partiria
um ramal da ferrovia para o vizinho estado da Paraíba. Com o
funcionamento das oficinas e a
contratação de centenas de funcionário a cidade acresce em sua
economia com os salários que
chegavam mensalmente para
todo o contingente da RVC.
Anos mais tarde é instalado
em Cedro a Escola Senai - Serviços Nacional de Aprendiza-

gem Industrial, com os cursos
de mecânica e marcenaria, formando técnicos para dar suporte
às oficinas da ferrovia, gerando
mais empregos no encadeamento desenvolvimentista local.
Era a prosperidade chegando
com tempos de bonança para o
novo município. Enquanto isso,
gente de todos os lugares passou
a morar em Cedro. Entre eles
dois portugueses, Manoel Dias
Branco e Ernesto Teixeira de
Abreu. O empresário Manoel
Dias Branco se instalou em Cedro com uma espécie de padaria/
mercearia, mas era um empresário perspicaz e cheio de sonhos
e logo procurou mudar-se para
Fortaleza onde montou uma padaria e fábrica de biscoitos. Em
sua estada em Cedro nasceu o filho Ivens Dias Branco. Manoel
Dias Branco começou com um
pequeno negócios a Rua Monsenhor Tabosa em Fortaleza onde
sua prosperidade foi iminente
e hoje é um dos maiores complexo do Brasil na fabricação de
produtos com farinha de trigo.
O outro português Ernesto Teixeira de Abreu permaneceu em
Cedro como técnico eletricista
prestando relevantes serviços
na eletrificação da cidade que a
época era iluminada somente a
noite de 18 às 22 horas, por possante grupos gerador movido
a diesel. Foi por muitos anos o
único radio técnico da cidade.
Cedro pela sua grandiosa

Cedro cheg

<< PRIMEIRA CASA DE CEDRO do Cel. Joao Cândido da Costa de onde se delumbra um vale de terras úmidas propícias para
as cultuas de algodão, milhro, feijão e arroz.

produção de algodão movimentou agricultores e empresários
levando-os a investirem cada
vez mais na cotonicultura, daí
passou a exportar a pluma, o
algodão já beneficiado, para
outros estados do país. Eram os
anos dourados para Cedro que
com o dinheiro fácil havia o incentivo que movimentou outros
negócios. O comércio se expandia e os fazendeiros passaram a
investir em máquinas agrícolas,
jipes e caminhonetas para atender suas necessidades. Enquanto
a pecuária se expandia e os negócios nesse setor agigantavam
a economia de Cedro.
A partir do início da segunda metade do século passado o
município de Cedro já era destaque no contexto da economia
estadual. Pelo explendor de sua
pujante economia seu município
foi classificado como o sétimo
em destaque na conjuntura estrutural do Estado. A época seus
cidadãos a exemplo de: Gabriel
Diniz, Cel. Aguiar, Celso Araújo, Antônio dos Santos, posteriormente Nilo Diniz, os irmãos
Antônio e João Marques, Artur
Cortez e tantos outros se voltaram para a sustentabilidade da
mvimentação econômica local.
Até então a cidade de Cedro
era iluminada por grupos geradores/diesel que eram postos
em funcionamento a partir das
18 horas indo até às 22 horas,
quando era dado um sinal que

as luzes seriam apagadas. Em
1965 chegou a região a energia
gerada a partir da cachoeira e do
Complexo Hidrelétrico de Paulo
Afonso na Bahia, que veio dar
mais brilho a iluminação da cidade e proporcionar a instalação
de novas indústrias e a adequação de equipamentos mais modernos.
Cedro estava predestinada a
ser um município de progresso
e desenvolvimento. Seus cidadãos, todos eles cheios de bons
propósitos, contribuíram para
o aproveitamento de todas as
bonanças que resultavam dessa
onda de prosperidade, sobretudo da economia gerada com a
produção de algodão, cereais e
a pecuária que também ganhava expansão. Mais gente aderia a esse avanço crescentes do
município, a exemplo de Luiz
Gonzaga de Moura, Antônio
Ferreira da Silva (Bindá), Luiz
Norberto, Luiz Gonzaga dos
Santos (Aluísio), Antônio Bitu,
José Bezerra Viana, José Quintino, Manoel Quintino Bezerra
(Neo Bezerra), José Guedes,
Manoel Bezerra, Clovis Benevides, Francisco Luiz, Azarias
Diniz, Vicente Cadeira, Assis
Ferreira (Olinda), Raimundo
Batista, Antônio Oliveira (Antônio do O) José Clementino e
Silva, o deputado João Viana
de Araújos, médicos: Obi Diniz, Antônio Bitu e Rubens Albuquerque, em destaque para o

padre Antônio Costa e o pastor
Antônio Pereira que cuidaram
da condução de seus rebanhos
católicos e evangélicos e tantos
outros, não menos importantes,
e que moravam na zona rural,
mas que também arregaçaram
suas mangas nas mais diferentes ações para o crescimento
de Cedro. Na Capital, Fortaleza, Cedro sempre contou com
a disposição de Moacir Aguiar
que junto ao então governador
Vígilio Távora, de quem era assessor especial, intermediava as
benesses para Cedro.

Catástrofe

O desenvolvimento de Cedro a época estava tão consolidado que em 15 de março de
1963 a cidade foi tomada por
uma avalanche d´água, inundando e derrubando prédios
em todo o centro comercial,
com o arrombamento de um
açude no distrito de Assunção,
não aniquliou com a cidade,
embora águas revoltas tomaram conta das ruas, mercado,
lojas, indústrias, escolas, igreja
e residências em grandes agitações levando tudo que encontravam pela frente. Ao fim
foram somados os prejuízos em
mercadorias: cereais, bebidas,
enlatados, sacas de cimento petrificados, mercadorias apodreceram que começaram a exalar
um mal cheiro insuportável
por vários dias. O comércio de

Cedro ficou arrasado com tal
intensidade, consequentemente
pela perca, como também pela
inexistência dos produtos e
mercadorias. Não havia o que
vender. Mesmo assim, diante
de tamanha catástrofe, a economia do município de Cedro
recrudesceu e à custa de sacrifícios e lutas, não demorou
muito para o município voltar a
sua normalidade e retomar seu
processo de desenvolvimento. Dois anos depois chegou a
Cedro a eletrificação de Paulo
Afonso e tudo ficou mais fácil.
Como disse Luiz Gonzaga em
uma de suas canções:
“Eu vou pro Crato
Pois a coisa melhorou
A luz de Paulo Afonso
O Cariri valorizou.”
Foram anos de bons invernos e a produção de algodão
florescia em cada sítio, fazendas e recantos do município.
Na segunda metade dos
anos 1960 Cedro vivia seus
anos dourados com suas pomposas festas trazendo grandes
orquestras para as festas no
Clube Recreativo Cedrense.
Até esse tempo existiam em
Cedro uns poucos caminhões e
jipes. O combustível, gasolina,
era trazido e vendida em latas
de vinte litros. Nos anos seguintes a cidade foi povoada
de jipes, rurais, caminhonete e
automóveis, tudo trazida com a
força do dinheiro provindo das
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ga ao seu centenário
das excelentes safras do algodão, chamado também de
“ouro branco”.

Extermínio do algodão

No entanto, como diz o antigo provérbio: “Não há mal que
sempre dure, nem bem que não
acabe.” Esse panorama maravilhosos onde o tempo parecia
deter-se em clima de felicidade
e prosperidade, com a convivência harmoniosa entre pessoas
chegava ao fim com a praga do
“Bicudo” nos algodoais que foi
capaz de destruir grandes plantios de algodão em uma única
safra. A fonte do “ouro branco”
estava secando e esvaziando
consigo todas as esperanças da
riqueza sustentável de Cedro
e de todo o nordeste. Plantios
foram abandonados, usinas fecharam os negócios pararam e
o município passou a viver de
especulações e negócios na pecuária.
Desde então pouco ou quase
nada se produz em Cedro para
os agronegócios, a exemplo de
muitos outros municípios em
seu entorno.

Famílias Diniz e Santos

O dono das terras onde foi
construído a cidade de Cedro,
João Cândido da Costa, tinha
uma bonita irmã chamada Maria Cândida da Costa - carinhosamente chamada de “Macândida” cuja beleza encantava os
rapazes da época.
Dois primos, Joaquim Diniz
e Joaquim dos Santos, recem
chegados de Iguatu, se enamoraram de Macândida e Joaquim
dos Santos pediu a Joaquim de
Diniz para ir falar namoro a
moça, só que o Diniz falou, mas
para ele e por fim casou com
Macândida. Dessse enlace nasceram: Gabriel, Josué, Cândido,
José e Aquilino, cinco filhos que
deram proseguimento a essa geração que proliferou e hoje forma grande parte das famílias em
Cedro e Várzea Alegre. Joaquim
dos Santos desgostoso com essa
primordial intervenção de seu
primo, preferiu ficar solteiro.
Muitos anos depois morre Joaquim Diniz e Joaquim dos Santos, solteiro ainda volta a se interessar por Macândida e casa-se
com ela, desse segundo enlace
nasceram os filhos: Antônio, Álvaro, Chico, Adolfo e Júlio que
geraram a família Santos.

Tipos populares e bem
conhecidos

Seu Olegário que andava
sempre de branco que vendiajoias e peças de ouro, André da
Massa entregava todas as ma-

nhãs massa de milho moído
para cuscuz, Seu Miguelzinho que escrevi o horóscopo
em mum caderno orientando
toda a vida da pessoa, Nezinho enfermeito que se tornou
uma pessoa familiar da casa de
cada cedrense, aplicava injeções, Manoel Piaba que vendia
leite e ganhou esse nome por
ter sido encontrado uma piaba dentro de seu bule de leite.
Tinha as famílias dos pau cagado com a especialidade em
esgotar fossas residenciais,
dos pebas que plantava e vendia verduras, dos pescocinhos
que venduam jogo do bicho e a
família Breu todos trabalhando
em construção civil.

Os Assis

Haviam cinco Assis em Cedro: Assis Mincharia que era o
proprietário do Bar 7 de Setembro, Assis Cara Dura dono
de um outro bar com jogos de
sinuca, Assis Boca Rica era o
dono da principal padaria da
cidade, Assis de Olinda comerciante e Assis Caderneta
era um pequeno comerciante
que fazia todo tipo de negócios
e vivia anotando tudo em uma
caderneta.

<< IGREJA de São João Batista que pela sua magnitude e beleza arquitetônica sempre foi o símbolo da cidade.

Cedro de açúcar

Alguém, não se sabe quem,
cognominou a cidade como
Cedrim de açúcar, sem fundamento, porque Cedro é um
lugar de terras extremamente
salgadas, água salobra e impotável, não tem engenhos de
rapadura nem fábrica de doces,
enfim, não tem nada que justifique essa prerrogativa.
O povo de Cedro por muitos anos consumiu água de
cacimbas dos sítos próximos,
transportada em jumentos,
vendidas e entregue nas residência, a água para limpeza,
banho e outros afazeres havia
várias carroças vendendo água
de porta em porta. Cafa casa
deveria ter um tambor de 200
litros para receber essa água
para o uso diário.
Depois de várias décadas
de pedidos e pleitos de toda
ordem o Governo do Estado
construiu um grande reservatório “Açude Ubaldinho” a cerca
de 20 quilometros da cidade e
por tubulações levou água que
depois de tratada abastece as
residências.
Aurea Moreira, pelos mais
chegados “Tia Aurea,” um dos
tipos populares de Cedro, anunciou em alto e bom som que o
povo de Cedro agora tinha água
encanada e estava tomando banho de “chuvisco.”

<< LOCOMOTIVAS estacionadas na estação. De Cedro
os rens saiam para Crato ou Sousa na Paraíba

<< COMÉRCIO centro da cidade - Rua Pedro II terminando na via ferrea. A iluminação em postes de ferro

<< LEMBRANÇA velha locomotiva diesel deixada para
trás que está sendo preservado com resquícios do trem.

<< POSTO DE SÁUDE o primeiro da cidade que funciou
como tudo ambulatório, casa de saúde e hospital até 1965

Cedro traz em seu contexto histórico passagens gloriosas de lutas e
conquistas, nos anos dourados vivenciou o ápice da riqueza com as
exuberantes safras do algodão.
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Banco do Nordeste ultrapassa R$ 8 bilhões
investidos no Crediamigo neste 2020
Imprensa - Ambiente de
Comunicação Banco do
Nordeste

O cenário de pandemia
trouxe um desafio a mais para
os microempreendedores, o
da reinvenção. Foi por esse
caminho que Werbeson Feitosa Bezerra e o Banco do Nordeste trilharam juntos. Para
Werbeson, “o BNB, por meio
do Crediamigo, impulsionou
meu desejo de crescimento
pessoal e profissional, ampliou minha visão de mundo
e se tornou a chave de meu
sucesso”.
O Banco do Nordeste acaba de ultrapassar, na posição
do último dia 25 de setembro, a marca de R$ 8 bilhões
desembolsados pelo Crediamigo, o seu programa de microcrédito urbano. O valor
corresponde a 3 milhões de
operações realizadas em toda
a área de atuação da Instituição, os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais
e do Espírito Santo.
Para o superintendente de
Microfinança e Agricultura
Familiar do BNB, Antônio
Jorge Pontes Guimarães, “no
apoio à retomada da economia
nesse período de crise sanitá-

NEUMA MUNIZ SAMPAIO GOMES DE MATOS
CPF: 139.778.063-00
TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - SEMADT - CRATO CE, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO
DE AREIA EM UMA ÁREA DE 5,01 HECTARES, LOCALIZADA NO SÍTIO
PARAÍSO - ENGENHO DO MEIO, S/N - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE CRATO-CE, COM VALIDADE ATÉ 21 DE SETEMBRO DE 2021.
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - SEMADT.

ACINBEL - Agro-Comércio Indústria Bezerra Ltda.

<< O BNB acaba de ultrapassar, na posição do último dia 25 de setembro, a marca de R$ 8 bilhões
desembolsados pelo Crediamigo, o seu programa de microcrédito urbano.
ria, o Crediamigo do Banco
do Nordeste tem sido fundamental para os microempreendedores, um impulso às suas
atividades e o melhor crédito
para a superação dessa fase”.
É o caso de Werbeson,
cliente do Crediamigo desde 2018, quando realizou seu
primeiro empréstimo e retirou
aproximadamente R$ 1.000.
Com o recurso, montou uma
pequena loja de acessórios
para celular, em Fortaleza. Em
dois anos, fez mais 7 emprés-

timos, ampliando o capital de
giro e estoque, o que lhe permitiu elevar a rotatividade e,
consequentemente, o lucro.
Maior programa de microfinança urbana da América do
Sul, o Crediamigo do Banco
do Nordeste oferece capital de
giro e investimento para micro e pequenos empreendedores, com financiamentos que
variam de R$ 100 a R$ 21 mil,
contemplando empreendedores individuais ou em grupo.
Mais de 2 milhões de empre-

endedores já foram atendidos
pelo programa, que, além do
crédito, oferece orientação
para uma aplicação eficiente
do recurso.
No Ceará, as contratações
do Crediamigo alcançaram R$
2,5 bilhões, montante 7,1%
superior às contratações realizadas em igual período do ano
passado, que somaram R$ 2,3
bilhões. Somente no Estado, o
número de operações em 2020
já ultrapassou a marca de 1
milhão.

CNPJ 05.324.207/0001-35 Av. Thomaz Osterne de Alencar s/n
bairro São Miguel Crato Ceará, notifica o (a)s o clientes abaixo
relacionados de acordo com os artigos 32 e 39 de Lei nº 6.766/79,
para que compareçam a sede da empresa para regularizar a situação referente ao contrato (s), de promessa de compra e venda,
no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de recisão do(s) referido (s) instrumentos (s) contratual (as),
ficando os (a) cientes devidamente constituídos em mora e a consequente resolução automática do contrato, sem a necessidade
de nova notificação.
- Raimundo Rodrigues da Silva CPF 112.387.468-96

LOTEAMENTOS:

Vista do Cariri CNPJ 23.362.172/0001-00 - Terra Santa, e
Lagoa Encantada CPJ 14.333.633/0001-26

CANCELAMENTOS

“BNB busca consolidação como banco das MPEs na Região”

e pequenas empresas, notadamente no período da crise sanitária”.
A abertura do evento contou, ainda, com a participação
do superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
Evaldo Cruz, e do diretor de
Administração e Finanças do
Sebrae, Eduardo Diogo.

Ene disse que “é preciso
gerar mais valor por unidade e
entregar mais com menos recursos”, e acrescentou que “o
Governo Federal tem desenvolvido esforços visando criar
políticas que facilitem o acesso das micro e das pequenas
empresas ao crédito”.
Já o superintendente de
Negócios de Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio
Farias, destacou que a performance do Banco do Nordeste
no segmento gerou ou manteve 143,5 mil empregos e
aumentou em R$ 1,3 bilhão a
massa salarial em sua área de
atuação. Os aportes do Banco
incrementaram em R$ 583,9
milhões a arrecadação tributária, em R$ 7,1 bilhões o valor
bruto da produção e em R$ 4,1
bilhões o valor adicionado à
economia.

Desafio
No painel mediado pelo
diretor de Negócios do BNB,
Anderson Possa, o secretário
de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene, alertou que
“o grande desafio das MPE no
Brasil é aumentar a produtividade, dentro dos padrões da
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”.

Premiados
Durante o evento, foram
anunciados os vencedores do
VI Prêmio Banco do Nordeste
2020 MPE, no Ceará: na categoria Comércio, Francisco
Charles Pereira, de Aracati; na
categoria Serviços, Nova Russas Vexnet Telecon Informática Ltda., de Nova Russas; na
categoria Indústria, Lucileda
Vieira Barros Eireli, de Canindé; e na categoria Inovação,
ITC Vertebral Comércio de
Franquias Ltda., de Fortaleza.

Imprensa - Ambiente de
Comunicação Banco do
Nordeste

“BNB busca consolidação
como banco das MPEs na Região”, diz Romildo Rolim
“O Banco do Nordeste
caminha para consolidar a
posição de banco da micro e
pequena empresa na sua área
de atuação, sendo parceiro dos
empreendedores, gerando empregos, aumentando a massa
salarial e incrementando o valor bruto da produção e o valor
adicionado à economia”.
A afirmação é do presidente do Banco do Nordeste,
Romildo Rolim, ao participar,
nesta segunda-feira, 5, da live
“Cenários, tendências, pós-pandemia e o papel de um
Banco de Desenvolvimento
para ampliar a inovação, produtividade e competitividade
das MPEs”.
O evento marcou o Dia
Nacional da Micro e Pequena
Empresa, celebrado anual-

<< ROMILDO ROLIM “O Banco do Nordeste caminha para consolidar a posição de banco da micro e pequena empresa na sua área de atuação

mente em 5 de outubro, ocasião em que foi entregue o VI
Prêmio Banco do Nordeste
MPE 2020, que reconhece os
empreendedores do segmento
que se destacaram com apoio
do BNB.
Rolim disse, também, que,
“nos primeiros nove meses
deste ano, o Banco do Nordeste já investiu R$ 3,6 bilhões
no segmento, montante superior em 35% ao que foi aplicado no mesmo período do ano
passado”. Para o presidente do
BNB, “esse fato evidencia o
foco permanente estabelecido
pelo BNB em relação às micro

Dom Pedro II Transmissora de Energia SPE Ltda

CNPJ 36.348.379/0001-72
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Territorial - SEMADT, a Licença de Instalação LI para a Subestação SE 230/69 – 13,8 kV Crato II, localizada no
município de Crato, na Zona Rural com acesso pela Rua Chiquinha Macedo 2,5 km a Nordeste do bairro São Bento.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.

A diferença no raciniocío e entendimento entre as pessoas
está na quantidade de livros que cada um já leu

Se você tem uma atividade comercial
e esconde, ninguém fica sabendo.
ANUNCIE na GAZETA DE NOTÍCIAS
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CONHECER

Aline Maria

Observe essas dicas de palavras
que sempre erramos
1. Uso dos porquês: “Por que”, “porque”, ‘porquê” e “por

“Aprendi que não
posso controlar
o tempo… Se a
tempestade não
passar, danço na
chuva mesmo!”

HUMOR
A moça entra na delegacia e anuncia: - Acabo de ser violentada
por um débil mental. - Como tem certeza que era mesmo um débil mental? - Pergunta o delegado. - Certeza absoluta. Tive que
ensinar tudo para ele.
Lata D”agua
Em uma destas cidades do sertão, um senhor, após enviuvar,
arranjou uma namorada. Toda a cidade comentava sobre a má
fama da moça. Então, um amigo do viúvo lhe disse:
- Olha, tá todo mundo dizendo que esta moça já é furada.
Enfurecido, o viúvo responde:
- Eu quero assim mesmo. É pra casar, e não para carregar água.
De amigo para amigo recém-casado:
-Ou, quando a sua mulher tiver meia velha, fala para ela me dar.
O amigo recém casado espanca o coitado e depois pede explicação.
-Por que você disse isso?
-Não entendi porque você me bateu. Eu só gosto de meia velha
para por na cabeça.
Com muito custo, aquela família conseguiu juntar algum dinheiro e mandar a filha para estudar em uma escola na capital. Alguns meses depois, a moça retorna a casa da família com um
carro novo, jóias, casacos de pele, etc...
A mãe dela espantada lhe diz:
- Mas, minha filha, como conseguiu tudo isso? Você saiu daqui
com uma mão na frente e outra atrás?
- Pois é, mamãe. Foi só tirar a mão da frente...

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues
ÁRIES 21/03 A 20/04
Dê mais tempo antes de assumir um compromisso. Bom dia para dedicar
a estudos ou preparação de provas.
TOURO 21/04 A 20/05
Seja objetivo e ponha travão a pensamentos mórbidos. Evite deixar trabalhos pendentes ou sem a totalidade das conclusões.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Bons progressos, pode tomar decisões que impliquem mudanças. Está
numa etapa ascendente e promissora.
CÂNCER 21/06 A 22/07
Não deve reagir a quente a contrariedades. Programe bem as despesas
do dia contando com o pior cenário.
LEÃO 23/09 A 22/10
Terá uma oportunidade de ouro para definir melhor uma relação. Acontecimentos evoluem de forma rápida e favorável.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Riscos de desentendimento nas relações mais antigas. Não aceite mais
do que pode fazer, acabará por se prejudicar.
LIBRA 23/09 A 22/10
Conjuntura tensa, modere a teimosia. Vai confrontado com opiniões que
divergem muito das suas, mantenha a calma.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Não confunda uma relação colorida com algo mais sério. Com sentido de
humor e oportunidade dá a volta aos problemas.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Está insatisfeito em consequência de situações em que se colocou. Enfrente as ocorrências do dia com racionalidade.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Está insatisfeito em consequência de situações em que se colocou. Enfrente as ocorrências do dia com racionalidade.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Reduza ao mínimo o uso de palavras duras. Mantenha a sua humildade,
estamos sempre a aprender.
PEIXES 20/02 A 20/03
Mostre confiante e desperto para o amor. O dia traz-lhe a oportunidade de
mostrar o que vale.

quê”?
- Por que – Inicio de uma pergunta e pergunta indireta.
- Por que você está com sono?
- Porque – Resposta.
- Eu estou com sono porque demorei a dormir essa noite.
- Por quê – Final da frase
Você está com sono, por quê?
- Porquê – Depois de artigo e tem a função de substantivo.
- Não entendi o porquê do seu sono. (motivo, razão).
2º Diferença entre “Esta” e “Está”
- “Esta” é usada para objetos que estão próximos de quem fala.
- “Está” vem do verbo “estar” na terceira pessoa do singular do
presente do indicativo.
3º Diferença entre “Mas” e “Mais”
- MAS: Possui ideia de oposição. Pode ser substituído por “contudo, todavia, entretanto, não obstante, no entanto”.
- Ex: Barbara gosta de correr, mas está com o pé quebrado.
- MAIS: Expressa ideia de intensidade; quantidade.
- Ex: Sou o mais alto da sala.
4º Diferença entre “MAU” e “MAL”
- MAU: É um adjetivo (Regra: é usado como contrário de bom)
- Ex: Peter é um mau amigo.
- MAL: Pode ser:
- Advérbio de modo (Regra: é usado como contrário de bem)
- Substantivo (Regra: é usado com sentido de doença, tristeza,
desgraça, tragédia)
- Conjunção temporal (Regra: é usado com o sentido de quando)
Ex: - Ele escreve muito mal. (adv)
- Seu mal não tem cura. (subst)
5º Uso de “a” ou “há”
- Usa-se “há” quando o verbo “haver” é impessoal, tem sentido de
“existir” e é conjugado na terceira pessoa do singular.
- Ex: Há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo.
Existe um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo.
- Quando não for possível a conjugação do verbo “haver” nem no
sentido de “existir”, nem de “tempo decorrido”, então, emprega-se “a”.
- Ex: Daqui a pouco você poderá ir embora.
Estamos a dez minutos de onde você está.
6º Uso de Menas ou menos?
A forma menas simplesmente não existe.
7º Como se diz: quatorze ou catorze?
Você pode optar por qualquer uma das formas, pois ambas estão
corretas.
8º Como se diz: São uma hora da tarde ou é uma hora da tarde?
O verbo ser deve concordar com as horas, portanto “é uma hora
da tarde”, “são duas horas da tarde” e assim por diante. Lembre-se de que “são doze horas”, mas se for substituir o “doze horas”
por “meio-dia”, então será “é meio-dia”.
9º Como se diz: Está fazendo zero graus ou está fazendo zero
grau?
Se o zero é singular, devemos, pois, atentar-nos à concordância.
O correto é “zero grau”, no singular.
10º Como se diz: Anexo ou em anexo?
Dizer que algo está em anexo é o mesmo que dizer que algo está
anexado, portanto a palavra deve concordar com o substantivo a
que se refere:
Anexas seguem as promissórias. Anexo segue o recibo.
Os documentos solicitados estão anexos.
Em anexo é uma forma invariável, portanto não vai para o feminino e nem para o plural:
Em anexo, seguem as promissórias. Em anexo, segue o recibo.
Em anexo, seguem os documentos solicitados.
11º Como se diz: Seje ou seja?
Não existe a forma seje, tampouco esteje. No presente do subjuntivo, os verbos ser e estar são seja, esteja e tenha.
12º Como se diz Ela sempre quiz ou ela sempre quis?
A forma adequada do verbo querer na 3ª pessoa do pretério perfeito do indicativo é quis.
13º Como se diz: Houveram muitos desentendimentos ou houve muitos desentendimentos?
Quando ao verbo haver for atribuído o sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal, isto é, sem sujeito, portanto só pode ser
usado no singular. O correto é “houve muitos problemas”.
14º Como se diz: Degraus ou degrais?
Só existe uma forma correta para o plural da palavra degrau, e
essa forma é degraus. A terminação -ais deve ser empregada apenas nas palavras terminadas em -al, como canais, animais, anuais
etc.
Viu só? São dicas simples de português que vão ajudá-lo(a) a
dissipar todas as dúvidas que tanto incomodam no dia a dia.

“O progresso é impossível sem mudança;
e aqueles que não conseguem mudar as suas
mentes não conseguem mudar nada.”
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Cantinho da Poesia
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.
* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro,
inspira e transpira a literatura de Cordel.
É presença constante no Cariri

O caminhar da Sociedade
dos Poetas de Barbalha
Com fé rogo a Santo Antônio
A quem tenho devoção
Para iluminar-me a mente
Nessa minha redação
Dando-me capacidade
Na ode à SOCIEDADE
Que faço de coração.
2
Dezessete de setembro
2010 na folhinha
Nascia a SOCIEDADE
Como de fato convinha
Os POETAS DE BARBALHA
Celebram cada batalha
E pra frente ela caminha.
3
Num Encontro Literário
Chamado “Canta Cordel”
Dali nasceu a ideia
E logo foi pro papel
Brotou na literatura
Mais um ponto de cultura
E Barbalha é seu vergel.
4
Foi Josélio de Araújo
Também Ernane Monteiro
Com José Sebastião
Os que atuaram primeiro
Assim começou a história
Numa gestão provisória
De Hugo Melo o roteiro.
5
É Doutor Napoleão
Médico e historiador
O patrono da entidade
Homem de grande valor
Nos encontros culturais
Aprecia os rituais
Pois da arte é defensor.
6
O saudoso Mestre Bula
Marcou a SOCIEDADE
Mudou-se para outro plano
Mas aqui deixou saudade
Grande foi sua importância
Pois mesmo com a distância
O Mestre é celebridade.
7
seguiu A SOCIEDADE
Tocando a vida pra frente
Foi Josélio de Araújo
O primeiro presidente,
Depois Zé Sebastião
Hoje em outra dimensão
Sua falta a gente sente.
8
Meu nome na Cordelteca
Da nobre instituição
O segundo presidente
Foi quem deu a sugestão
Ficou, Dalinha Catunda
Minha gratidão profunda
A José Sebastião.
9
Lindicássia Nascimento
Cheia de disposição
Lançou a candidatura
E ganhou a eleição
Com seu jeito de mulher
Que sabe bem o que quer
Mudou da casa a feição
10
Agora a SOCIEDADE
Na gestão da presidente
Figura nas grandes mídias
Pois é notícia presente
Lindicássia em sua meta
Divulga cada poeta
Seu trabalho é consistente
11
Mesmo sendo bem difícil
A direção feminina
A presidente tem voz
É briosa e determina
Às vezes com energia
Outras com diplomacia
O que for certo ela assina.
12
O MUGUNZÁ COM POESIA
VERSO E PROSA INTINERANTE
Foi obra de Lindicássia
Uma ideia interessante
Culinária e tradição
Poetas e interação
Um movimento importante
13

Em dois mil e dezessete
Lá pro mês de abril nascia
A caminhada ecológica
Que de Lindicássia é cria
E essa bonita jornada
Foi por ela batizada
Como TRILHA DA POESIA.
14
E cresce nos intercâmbios
A cada nova passada
Tem a Escola dos Saberes
Como ótima aliada
O quadro de beneméritos
Cada membro com seu mérito
Faz a casa mais amada.
15
Academias unidas
Dividem conhecimentos
Essa boa convivência
Registra-se nos eventos
Essa troca cultural
A real ou virtual
Ajuda em nossos intentos.
16
A Grande SOCIEDADE
DOS POETAS DE BARBALHA
Faz jus a literatura
Com ela não se atrapalha
O SESC virou parceiro
Cordel lança o ano inteiro
Se faz presente e não falha.
17
Dos poetas atuantes
Quero citar Zé Joel
Que toca bem a viola
Esse eu chamo menestrel
Com sua benevolência
Fez da sua residência
A CABANA DO CORDEL.
18
Duma saudade profunda
Não deixarei de falar
Foi-se Fátima Vieira
A nossa vice exemplar
No rádio com a leitura
Ela espalhava cultura
Vazio está seu lugar.
19
O poeta Dão de Jaime
Recordo bem o momento
Foi lá na feira do Crato
Em dia de lançamento
Foi meu primeiro contato
Registrado num retrato
No dia daquele evento.
20
Discorro sobre o passado
Sem esquecer o presente
Da nova SOCIEDADE
De atividade recente
Alcançando novas metas
Fez vídeos com os poetas
A desperta presidente.
21
A VARANDA DA POESIA
Teve boa aceitação
E a dos poetas da casa
Foi a primeira edição
Curtidas davam sinais
Lá nas redes sociais
Da grande repercussão.
22
Daí surgiu a segunda
Lindicássia achou por bem
Fazer logo uma terceira
E o projeto foi além
A edição com convidados
De variados Estados
Bombou nas redes também.
23
Ainda é uma menina
A nossa Sociedade
Mas sinto que ela cresceu
Mesmo com dificuldade
E cresce a cada dia
Nos braços da poesia
Que inunda essa cidade.
24
Nesses meus versos finais
Quero parabenizar
Poetas e poetisas
Desse valoroso lar
E a atual presidente
Que soube ser competente
Para o Sucesso alcançar.
Fim
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Quase 4 mil contribuintes já aderiram ao Refis de débitos
de ICMS e IPVA que vai até dia 30 de outubro de 2020
Imprensa SEFAZ Governo do Caerá

O prazo para adesão ao
programa vai até 30 de outubro
Cerca de 4 mil contribuintes cearenses já acessaram o
site da Secretaria da Fazenda
do Ceará (Sefaz-CE) para regularizar débitos de Imposto
de Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) e Imposto
sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), com redução de até 100% de multas
e juros. O Programa Especial
de Parcelamento de Dívidas
Tributárias, o Refis, já recuperou aproximadamente R$

5,6 milhões. Os dados estão
no último levantamento realizado pela Coordenação de
Arrecadação do órgão entre os
dias 21 – quando teve início o
refinanciamento – e 30 de setembro. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 60 milhões
até 30 de outubro, data-limite
para renegociar os valores.
O Refis abrange tanto as
dívidas de ICMS contraídas
entre janeiro e maio deste ano
como as relativas ao IPVA
2020. Para o contribuinte
acertar as contas com o Fisco estadual, basta acessar
o site da Sefaz e escolher a
melhor opção de pagamento
(confira vídeo tutorial no link
https://www.youtube.com/
watch?v=GLCiUpyRNKw ).
O débito do ICMS pode
ser pago de três formas:
> Em até três parcelas
mensais e sucessivas, com re-

dução de até 100% das multas
punitivas e moratórias e dos
juros de mora;
> Em até oito parcelas
mensais e sucessivas, com redução de até 85% das multas
punitivas e moratórias e dos
juros de mora;
> Em até 12 parcelas mensais e sucessivas, com redução
de até 70% das multas punitivas e moratórias e dos juros
de mora;
> O valor de cada parcela
não poderá ser inferior a R$
200,00.
Já a dívida do IPVA 2020
poderá ser quitada em até três
vezes, com redução de 100%
das multas e dos juros de
mora. O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$
50,00.
Caso haja algum parcelamento em curso referente aos
períodos previstos na lei que

<< ABRANGÊNCIA O Refis abrange tanto as dívidas de ICMS contraídas entre janeiro e maio deste ano
como as relativas ao IPVA 2020.

criou o Refis 2020, o contribuinte poderá solicitar a transformação do parcelamento
para usufruir dos novos benefícios.

Plantão Fiscal
Para mais informações, os
interessados podem entrar em
contato com o Plantão Fiscal, por meio do telefone (85)

3108-2200, ou acessar o Assistente Virtual, disponível no
site da Sefaz (buscar no tema
Legislação Tributária na Pandemia).

Ceará projeta safra de quase 800 mil toneladas de cereais e oleaginosas em 2020
Imprensa Secretaria do
Desenvolvimenro Agrário
Governo do Ceará

O Ceará deve alcançar uma
safra de 794.492 toneladas de
cereais, leguminosas e oleaginosas em 2020. Os dados representam um crescimento de
42% em relação ao mesmo período do ano passado (559.791
toneladas) e de 75,71%
(452.158 toneladas) em relação à expectativa de safra de
janeiro de 2020. As informações são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA/IBGE) de setembro
deste ano e foram divulgados
na última quinta-feira (8).
O sorgo forrageiro (212%),
o algodão herbáceo (59,7%) e
o milho primeira safra (50,7%)
foram os produtos que melhor
pontuaram no comparativo

anual. Outros dados positivos
são a estimativa de colheita de
132.663 toneladas de feijão primeira safra (25,9%), de 95.488
toneladas de castanha de caju
(8,9%), 729 toneladas de uva
(29,3%) e de 575 toneladas de
amendoim (34,3%). As baixas
são nas colheitas de mamona
(-57%), fumo (-33,3%) e café
arábica (-24,8%).
“Mais que uma boa quadra
chuvosa, o agricultor cearense
comemora porque contou com
o apoio do Governo do Ceará
com a distribuição de sementes, prestação de assistência
técnica e, também, no estímulo
à comercialização”, justifica o
secretário do Desenvolvimento Agrário. De Assis Diniz destaca, por exemplo, a entrega
de 2 milhões de toneladas de
sementes pelo Hora de Plantar.
“São sementes de alto potencial genético e adaptadas ao

semiárido cearense”.
Além disso, a entrega dos
projetos de mecanização agrícola pelo Projeto São José,
incluindo 184 tratores e implementos agrícolas, e permitiu preparar melhorar o solo e
colaborou também para acelerar a colheita. “Em 2019,
atingimos a marca de 69 mil
agricultores familiares que receberam a assistência técnica
prestada pela Ematerce e outros 27.329 pelo Projeto Paulo
Freire e mantivemos esta mesma atenção neste ano, mesmo
à distância, em decorrência da
Covid-19”.
Outros dados positivos
são a estimativa de colheita
de 120.815 toneladas de feijão primeira safra (28,5%), de
418.229 toneladas de banana (2,9%), 95.520 toneladas
de castanha de caju (8,9%) e
de 173.449 toneladas de to-

<< O MILHO primeira safra 50,7% foI o produto que melhor pontuou no comparativo anual.
mates (10,4%). Alguns dos
dados negativos se referem
às safras de mamona (-57%),
fumo (-33,3%), café arábica

(-24,8%) e mandioca (-7,5%).
A baixa estimativa de produção de mamona se refere à
redução da área plantada, de

752 para 457 hectares, o que
também ocorreu em relação
à mandioca, de 113.800 para
58.574 hectares.

Aliança de Misericórdia está com vagas abertas para o tratamento de dependentes químicos
Assessoria de Imprensa
commonike.com.br

A Aliança de Misericórdia, em Barbalha, que acolhe
dependentes de drogas e álcool está com vagas disponíveis para Casa de Triagem.
No local, o acolhido fica por
30 dias, sendo a primeira etapa do tratamento. Após essa
fase inicial, ele é encaminhado para Casa de Acolhida São
João Batista para dar continuidade ao caminho de recuperação, onde ficará por um ano.
De acordo com Jordânia
Ameno, uma dos responsáveis pela Central de Vagas
da Aliança de Misericórdia
“neste tempo de pandemia, a

cada 15 dias disponibilizamos
vagas para homens maiores de
18 anos, em situação de vulnerabilidade social, que expressam o desejo de mudança
de vida e restauração. Tendo
preferência pelos que se encontram na rua, também acolhendo os que se encontram
no início de risco social em
suas famílias.”
O candidato ou o responsável deve entrar em contato
com a Central de Vagas de
terça à sexta, no horário das
10h às 17h pelo número (88)
99791 -2122 falar com Lucas
ou Jordânia,
Durante a ligação serão
pedidas algumas informações
básicas e posteriormente será
marcada uma entrevista para
melhor avaliação do candidato, explica a missionária.

