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Brasil nos anos dourados de 1956 a 1961
Crescimento, estabilidade e sucesso com
Juscelino Kubitscheck de Oliveira

BRASÍLIA e Juscelino, o presidente respeitado e querido pelo
povo brasileiro, detentor dos méritos de um governo progressista e responsável por grande realizações.

Imagine um pais que fosse
campeão mundial de otimismo. Fazendo bonito não só no
futebol, mas no tênis, boxe e
atletismo. Pense em um povo
que pudesse se orgulhar de sua
música sofisticada nas paradas
de sucesso pelo Mundo todo.
Cantores como Frank Sinatra
cantando a música brasileira.
Nessa época o Brasil ganhou
o Prêmio Palma de Ouro do
Festival de Cannes e o Oscar
de Melhor Filmes Estrangeiro com o filme O Pagador de
Promessa. O Brasil despontava
com o crescimento de suas indústrias a olhos vistos, o dólar
não parava de chegar e a produção de petróleo aumentava
15 vezes em cinco anos. O
brasileiro ostentava seu pais
ter como Capital a cidade mais
moderna do Planeta. Pag. 05

Morre aos 83 anos o decano Lei vai obrigar o causador de acidente
jornalista Newton Pedrosa automobilístico a custear tratamento pelo SUS
Newton Pedro foi por mais
de meio século um dos ícones
do jornalismo cearense. Repórter político, colunista e um
desses jornalistas “faz tudo” na
atividade. Por isso conquistou
colegas e leitores. Pág 04

Lei aumenta pena para
maus-tratos a cães e gatos
com até 5 anos de prisão

Segundo a proposta, o condutor que estiver sob efeito de
álcool ou qualquer outra substância psicoativa, terá que ressarcir as despesas do SUS com
o tratamento das vítimas
Apesar da queda no número de mortes por acidente de
trânsito entre os anos de 2012 e
2018, os dados da PRF trouxeram um alerta em 2019: o total
de vítimas voltou a subir. Ao
todo, 5.332 pessoas morreram
nas rodovias federais no ano
passado, contra 5.269 registra-

das em 2018. Essa foi a primeira alta do índice em sete anos.
De 2012 a 2018, o número de
mortes teve redução de 39,2%.
Um levantamento elaborado pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) constatou
que, além das mortes, entre os
anos de 2009 e 2018, os desastres no trânsito já deixaram
mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos gerando custo
direto de quase R$ 3 bilhões
para o Sistema Único de Saúde
(SUS).
Pag. 06
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EDITORIAL

Uma faculdade de
medicina para o Crato
Mais um curso de medicina
para o Cariri sediado na cidade de
Crato, é um desejo que vem sendo
acalentado pela comunidade universitária da URCA - Universidade Regional do Cariri, e personalidades no entorno.
É difícil e complicado por
existir uma burocracia dantesca
junto ao Ministério de Educação.
O Ceará precisa de mais um
curso de medicina? Essa é uma
pergunta que precisa ser respondida pelo governador Camilo
Santana e a classe político do Estado. É conveniente ser no Cariri
em detrimento de outras regiões
carentes de um curso de medicina? Numa guerra bairrista nunca
prevalece o bom senso.
O Cariri detém hoje mais de
100 cursos universitários nas
mais diferentes áreas espalhados
por faculdades e universidades
e todos com suas preferências e
sempre com vagas preenchidas.
O Cariri paulatinamente, ao longo
de três décadas, foi sendo transformado em um verdadeiro polo
universitário. Não há mais como
não se profissionalizar no sul do
Ceará. Poderia até ser melhor se
houvesse hegemonia política na
luta pelo desenvolvimento regional, mas a cada eleição há um
enfraquecimento de sua representatividade tanto a nível estadual
como federal. A região não prima
para eleger políticos do Cariri,
muitos votos são desperdiçados
em nomes desconhecidos e que
depois de eleitos não fazem nada
para conseguir benesses para seus
eleitores.
Nessa marcha a região vem

sendo escanteado no contexto nacional. Esse é um ponto que precisa ser reavaliado pelos prefeitos,
vereadores e o próprio cidadão
eleitor.
O que não pode é priorizar as
necessidade regionais de forma
oportunista e segundo as circunstâncias para fazer política eleitoreira e promocional.
Há décadas que não se debate,
nem se questiona nada, principalmente para o desenvolvimento local. O último seminário com esse
propósito foi organizada, ainda
nos anos 1976 pelo então empresário Eudoro Santana com um Seminário para o Desenvolvimento
do Sul Ceará, trazendo para o
Cariri o Conselho deliberativo da
SUDENE - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste,
presidências dos banco do Brasil
e Nordeste, governadores do Ceará e Pernambuco e outras instituições econômicas e sociais do
Estado. Nos anos seguintes tudo
volta a estaca zero, nada mais
aconteceu nesse sentido. No entanto em vésperas de eleições voltam os blábláblás, como disse, de
forma oportunista, cada um querendo puxar brasa para suas sardinhas, digo puxar promoções para
suas companhas eleitorais.
“A terra é rica e generosa, em
si plantando tudo dá.” disse o escrivão da frota, Pera Vaz de Caminha, em carta datada de 1º de
maio de 1500 a el-Rei de Portugal
Dom Manoel sobre o achamento
do Brasil. ‘Em si plantando,” porém em tudo, os passos seguintes
ficam sempre ao compasso de espera ou no vai da valsa.

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

Naquela macia manhã de domingo, fui com meu pai, à missa, na
igreja de Santíssima Trindade. Era
meio-dia, quando descíamos a ampla
escada de granito, que dá acesso à
ádito do templo.
Avizinhou-se de nós, homem,
alto, elegante, bem trajado, de óculos reluzentes, de cor doirada, cabelo
grisalho e rosto risonho, de braços
abertos, que euforicamente, cumprimentou meu pai. Sem mais delonga,
disse-lhe em afetuosa jovialidade:
- “Ainda ontem falamos de si! ”
- “Sim?!” – Respondeu meu pai,
segurando, com firmeza, os longos e
finos dedos morenos do álacre cavalheiro.
Soube, mais tarde, que se tratava
de insigne causídico da nossa cidade.
- “ Pois é verdade! Você é um jornalista genial! Escreve com estatura
dos grandes prosadores; tem cultura
invulgar; e é notável perito da História da cidade. Minha mulher - que é
formada em Letras, - até me perguntou: - ”Que curso terá esse Pinho da
Silva, para ter tanto talento, e possuir
admirável estilo?!”
Meu pai, surpreso, agradeceu o
inesperado elogio, e após breve pausa, declarou galhofeiramente:
- “Não tenho curso algum…”
Disse a verdade, omitindo, porém, que cursara as Belas-Artes, e
fora discípulo de ilustres e conhecidos Mestres.
O famoso jurisconsulto, mirou-o
num relance, estupefacto, de cima a
baixo, de olhos esbugalhados de es-

panto. Depois… tartamudeando palavras ininteligíveis, acabou asseverando, com sorriso compulsivo, nos
descorados lábios:
- “Pois não parece! …. Para quem
não tem diploma superior, escreve
bem. Muito bem… Continue…continue…que irá longe…mesmo sem
curso! …
“E eu a pensar, que tinha cursado
Letras! …”
O conhecido causídico, estampou
expressão de espanto, e certamente
pensou com seus bonitos botões doirados: “Como é que consegue, sem
ter frequentado os bancos universitários?! …” – As Belas-Artes, no
tempo da juventude de meu pai, não
pertenciam ao ensino superior.
O bom jurisconsulto, pensava,
que para se ser bom escritor e bom
jornalista, era preciso frequentar a
Faculdade de Letras! …
Como se as Letras tivessem lá! …
Compreendo, assim, perfeitamente, porque pretendentes a deputado, inventem cursos e diplomas,
que não possuem, para serem respeitados.
Quando realizei, numa publicação
local, dezenas de entrevistas (quase
duas centenas,) a figuras públicas;
jovem deputado, confidenciou-me:
que ia cursar Faculdade, para poder
impor-se, no parlamento…
Vivemos num mundo de “canudos”. Marden, asseverou: que se
dava mais valor ao diploma, que ao
verdadeiro conhecimento.
E continua a ser verdade…

Legislativo sem presencial

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

Ninguém poderia imaginar que o
Congresso pudesse funcionar sem a
participação presencial em Plenário
dos parlamentares, o que indica indubitavelmente a desnecessidade de se
direcionar tanto dinheiro para cobrir
os gastos dos trabalhos nas sessões
legislativas.
A Covid-19 obrigou as instituições a repensarem o seu modus
operandi. Por exemplo, o emprego
do homo office ( trabalho remoto ou
teletrabalho em casa) pelo setor público e privado sinalizou de forma
positiva que é possível reduzir gastos
e espaço de trabalho sem comprometer a produtividade. Portanto, pode-se
perfeitamente limitar a despesa pública sem impactar o resultado.
Entre as diversas vantagens ao
trabalho em home office estão a redução de custo com transporte, infraestrutura, alimentação, aumento
da produtividade etc. Estudos indicam que a produtividade no trabalho
home office é maior que a produtividade presencial. Mas para isso é
preciso que as empresas se planejem
e utilizem equipamentos e ferramen-

tas compatíveis com a sua realidade.
Hoje, a videoconferência virou rotina
em homo office.
Senadores e deputados estão utilizando o SDR (Sistema de Deliberação Remota), desenvolvido para
situações atípicas, como epidemias,
guerras e convulsões sociais. A plataforma possibilita debates em vídeo
e áudio de até 600 pessoas ao mesmo
tempo e pode ser instalada em celulares, tablets e notebooks.
O sistema de discussões e votações remotas é uma alternativa positiva que deveria ser implantada pelo
Legislativo Federal, que dispensaria
aquela balbúrdia improdutiva de parlamentares em Plenário, como também minimizariam os gastos com as
despesas dos parlamentares.
Hoje, não há mais necessidade de
um Congresso ou Legislativo inchado de parlamentares e servidores. O
acesso ao Plenário ficaria restrito à
Mesa Diretora, aos líderes partidários
e a alguns servidores. E apenas algumas deliberações de vulto, como a
apreciação de processos envolvendo
o presidente da República e seu staff

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

A pandemia que está a nos castigar modificou o modo de viver dos
povos em todos os quadrantes do
mundo. No trabalho, na escola, na
igreja, no desporto e no convívio
entre as pessoas houve profundas
transformações para adequar a
vida a protocolos e regras absolutamente estranhas. Desumanas até.
Trabalho em casa, aulas remotas,
festas acabadas, comemorações
adiadas e eventos sócio culturais
revistos e modificados são novidades impostas à sociedade, desde a
chegada do COVID-19.
A Fundação Edson Queiroz, cujo
calendário de eventos foi sempre
muito dinâmico, obrigou-se também
a rever suas ações para este ano,
suprimindo, inclusive, a já tradicional outorga da “Sereia de Ouro”,
comenda que premia, anualmente,
quatro personagens com boa avaliação nos campos da ciência, cultura,
artes e empreendedorismo.
Substituiu o certame por algo simbólico, porém grandioso. Aproveitando o vazio deixado pela sua
suspensão, resolveu a Fundação
ocupar-se em divulgar a história do
mesmo, fazendo-o com riqueza de
detalhes. Estamos revivendo facetas da vida e da obra dos personagens já agraciados, legítimos construtores da história contemporânea
deste Ceará tão pródigo e tão bom.
A suspensão da solenidade de entrega da comenda deu lugar a algo
bem maior, como afirmei a princípio.
Vejamos. Depois de garimpar pelos
184 municípios do Estado, a Fundação Edson Queiroz selecionou 50
mestres de cultura, para exibirem os
seus talentos e as suas potencialidades e provarem que a vocação criativa dos cearenses é inesgotável.
É aqui mesmo que pretendo chegar.
Qual não foi a minha alegria ao ver
que, entre os “Mestres de Cultura”
do Ceará, está a nossa Rosinha
Miguel a quem sempre chamei de
pequena grande, desde a adolescência. Ao lado da mana Ceilda Miguel, Rosinha tem sido, em primeiro
lugar, um exemplo de superação. O
que a distingue, contudo, é o seu espírito otimista e empreendedor. Com
esses atributos as duas irmãs vão
desbravando caminhos e derrotando preconceitos. O fato de serem
mulheres e deficientes físicas, não
turva suas mentes e nem as impede de realizarem uma obra gigante
e imortal.
Em boa hora a Fundação Edson
Queiroz descobriu o caminho do Mocotó e encontrou Rosinha em meio à
comunidade que ela ama e em em
plena atividade de líder e empreendedora. É o reconhecimento do talento e da eficiência dessa autêntica
Mestra de Cultura. O sítio Mocotó
está de parabéns. Nós, varzealegrenses, estamos de parabéns.
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Prova de vida de servidores público
aposentados é suspensa até 31 de outubro
Wellton Máximo – Repórter da
Agência Brasil
Foto: Marcelo Camargo

Os servidores federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis não precisarão fazer a prova de vida
anual (recadastramento) até
31 de outubro. O prazo, que
acabaria na próxima quarta-feira (30), foi prorrogado por
instrução normativa publicada
hoje (28) no Diário Oficial da
União.
Segundo a Secretaria de
Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, o adiamento teve como
objetivo reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários pelo novo coronavírus. De
acordo com a pasta, a medida
foi necessária porque a maioria
desses servidores são idosos e
integram o grupo de risco para
a covid-19.
A prova de vida dos servidores federais está suspensa
desde 18 de março. Inicialmente, o recadastramento tinha
sido suspenso por 120 dias, até

Em torno do estudo sobre
as populações cearenses
Paulo Elpídio de Menezes
Neto, Cientista político,
professor, escritor, ex-reitor da
UFC e membro do Instituto
do Ceará.

<< FECHADOS para presença física e o atendimento online não atende a demanda

16 de julho. O prazo tinha sido
estendido para 30 de setembro
por outra instrução normativa.
Os beneficiários que excepcionalmente tiveram o pagamento das aposentadorias e
pensões suspensos antes de 18
e março podem pedir o restabelecimento do benefício. Basta
acessar o Sistema de Gestão
de Pessoas (Sigepe) e pedir,
no campo “Requerimento”, o

documento “Restabelecimento
de Pagamento – Covid-19”. O
servidor receberá um comunicado do deferimento ou não
do seu requerimento por e-mail
enviado automaticamente pelo
Sigepe.
A Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal estabelecerá posteriormente o prazo e a forma para realização da
comprovação de vida dos ser-

vidores contemplados na suspensão da prova de vida anual,
assim como dos que tiveram o
pagamento excepcionalmente
restabelecido por solicitação
via Requerimento do Sigepe.
A partir da confirmação do deferimento, caberá à Unidade
de Gestão de Pessoas de cada
órgão restabelecer o pagamento, obedecendo ao cronograma
mensal da folha.

Aprovada pela AL divulgação de gratuidade
para jovens nos ônibus interestaduais
Agência de Notícias da
Assembleia Legislativa

Terminais rodoviários e
pontos de venda de passagens
poderão ser obrigados a divulgar, por meio de cartazes visíveis, sobre a reserva de duas
vagas gratuitas aos jovens de
baixa renda nos veículos do
sistema de transporte coletivo
interestadual de passageiros.
É o que determinada o projeto de lei 168/19, de autoria
do deputado David Durand
(Republicanos), aprovado na
última quinta-feira (24/09),
pelo Plenário da Assembleia
Legislativa do Ceará. A matéria segue agora para sanção,
ou não, do governador Camilo
Santana. Caso seja deferida, a
lei entra em vigor em 120 dias
após a sua publicação no Diário Oficial do Estado.
O deputado David Durand
salienta que, diariamente, pessoas têm seus direitos desrespeitados, principalmente pela
desinformação. Segundo ele,
a proposição tem por objetivo defender a necessidade de
divulgar ostensivamente o benefício das vagas gratuitas ou

ARTIGO

Qualquer estudo científico requer prudência, das hipóteses
iniciais às conclusões. É elevado o risco que cerca a divulgação
de resultados obtidos antes da validação das fontes e da
metodologia usada.
As pesquisas populacionais seguem, em princípio, duas
vertentes: uma demográfica-histórica, outra de natureza
genética. Além, naturalmente uma de natureza etnográfica.
Não sou especialista para avançar quaisquer outras considerações
sobre a natureza do resultado da pesquisa sobre as populações
cearenses que não seja a motivação inspirada pelo espírito
científico,mesmo, que deve orientar qualquer trabalho de
investigação.
Parsifal Barroso escreveu um livro “O Cearense” que deve
integrar toda e qualquer bibliografia sobre o Ceará. É contribuição
relevante. O jornalista Luiz Sérgio Santos organizou, com
reconhecida aplicação, a reedição desse livro. É, também, da
sua autoria uma biografia impecável de Parsifal Barroso.
A rarefação de grupos étnicos africanos, negros, na classificação
genérica na qual são incluídos, no Ceará, decorre de uma
determinantes econômicas.
Enquanto o nordeste úmido (Pernambuco, entre outros estados)
desenvolveu o plantio da cana de açúcar e a usinagem de
seus derivados, o Ceará desenvolveu a criação de gado e
posteriormente o plantio de algodão. A cultura da cana demandou
enormes contingentes de mão de obra. A criação, ao contrário,
expulsava mão de obra. No Ceará a fixação de mão de obra
não alcançou a dimensão dos fluxos migratórios, de origem
escravagista, dos que foram dirigidos para Pernambuco.
É de Djacir Menezes (“O Outro Nordeste” em contraposição
a “Nordeste”, de Gilberto Freyre — 1937) a tese para explicar a
restrutura demográfica dos dois estados.
“O Outro Nordeste” teve sua 4a. Edição publicada em 2017, sob
o patrocínio do Instituto do Ceará. Quatro estudos integram a
“fortuna crítica” dessa edição.
Esse reparo se torna desnecessário, dada a repercussão da obra
de Djacir Menezes. Parsifal Barroso faz, em “O Cearense”,
remissão a “O Outro Nordeste” sobre essa questão específica

Fazemos Maravilhas
com
<< PENALIDADES Os infratores dessa lei estão sujeitos às sanções da Lei Federal n° 8.078/1990, que trata
dos direitos dos consumidores.

com desconto destinadas aos
jovens de baixa renda, e para
que eles usufruam desses direitos assegurados por leis federais. “Nossa população brasileira, hoje, é composta em
grande proporção por jovens.
Com isso, diversas políticas
públicas são e foram adotadas. Dentre elas, destacamos
as conquistas do Estatuto da
Juventude. E poucas são as
pessoas e instituições públicas
ou privadas que conhecem a
referida norma”, justifica.
De acordo com o projeto,

além da gratuidade, os terminais e pontos de venda deverão também propagandear
sobre outras duas vagas com
desconto de 50%, no mínimo,
no valor das passagens, a serem utilizadas após esgotadas
as vagas com gratuidade, conforme estabelece o Estatuto
da Juventude (Lei Federal
12.852/13) e o Decreto Federal 8.537/15.
Os cartazes de que trata o
projeto de lei deverão ser afixados em locais que permitam
aos usuários dos estabeleci-

mentos a sua fácil visualização
e deverão ser confeccionados
no formato A3, ou seja, com
297 mm de largura e 420 mm
de altura, com texto impresso
com letras proporcionais às
dimensões do cartaz. A responsabilidade pela disponibilização das referidas informações pertence às empresas que
operam o sistema de transporte rodoviário interestadual. Os
infratores dessa lei estão sujeitos às sanções da Lei Federal
n° 8.078/1990, que trata dos
direitos dos consumidores.

A gente acompanhando às Redes Sociais fica sabendo
quantos graves erros de português são cometidos em textos de toda ordem.

Leite Condensado,
Nutella,
Avelã e
Chocolate

Usamos Produtos de Boa Qualidade
e muita criatividade
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(88) 99493 7687
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Lei aumenta pena para maus-tratos a cães e gatos
Condenação pode chegar a cinco 5 anos de prisão
Edição: Kelly Oliveira e foto
de Marcelo Camargo da
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje (29), em
cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, a lei que
aumenta as penas para quem
maltratar cães e gatos. Agora,
este crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da
guarda, a novidade do projeto.
Antes, a pena era de detenção
de três meses a um ano, além
de multa.
Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente não vetou
nenhum dispositivo da nova
legislação, oriunda do projeto
de lei 1.095/2019, de autoria
do deputado federal Fred Costa (Patriota-MG).
“Quem não demonstra
amor por um animal como um
cão, por exemplo, não pode

demonstrar amor, no meu entender, por quase nada nessa vida”, afirmou Bolsonaro,
durante a cerimônia. O presidente contestou os críticos
da nova lei que classificaram
como desproporcional a pena
para o crime de maus-tratos.
“Aquele que por ventura venha reclamar da lei agora, uma
coisa muito simples: se você
não sabe, não quer tratar com
carinho, com o devido respeito
um cão ou um gato, não o tenha em casa”.
A pena de reclusão da nova
lei prevê cumprimento em estabelecimentos mais rígidos,
como presídios de segurança
média ou máxima. O regime
de cumprimento de reclusão
pode ser fechado, semiaberto
ou aberto.
Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem
28,8 milhões de domicílios
com, pelo menos, um cachorro
e mais 11,5 milhões com algum gato.

<< PRESIDENTE Bolsonaro assina lei que penaliza maus tratos

Em meio à pandemia da
covid-19, que manteve mais
pessoas em casa, aumentaram
os registros de denúncias de
maus-tratos a cães e gatos, segundo relatos de organizações
não-governamentais de defesa
e proteção animal. De acordo
com a Delegacia Eletrônica
de Proteção Animal (DEPA),
somente em São Paulo essas
denúncias de violência contra
animais apresentaram aumento de 81,5% de janeiro a julho
de 2020, em relação ao mesmo
período do ano anterior.

O deputado Fred Costa
destacou que, com a sanção da
lei, quem comer crime contra
os animais terá punição efetiva. “A partir de hoje, quem
cometer [crime] contra cão e
gato vai ter o que merece: prisão. Este ato de hoje é em defesa dos animais, mas também
é em defesa do ser humano,
é em defesa da vida, porque
aqueles que cometem crime
contra os animais, estatisticamente, têm enorme propensão
a cometer contra o ser humano”, afirmou o deputado.

A GAZETA DE NOTÍCIAS é o jornal do Grande Vale do Cariri

Morre o jornalista Newton Pedrosa
Texto do
jornalilsta
Pompeu
Macário
Batista um
dos grandes
amigos de
Newton
Pedrosa

Pra quem não sabe quem
foi Newton Pedrosa, o necrológico feito pelo jornalista Edison Silva
Morre o jornalista Newton
Pedrosa, um dos pioneiros do
colunismo político cearense
Registro de Newton Pedrosa em uma de suas viagens internacionais.
Morreu nesta quinta-feira
(24) em Fortaleza o jornalista
cearense Newton Pedrosa aos
83 anos. O corpo está sendo
velado na funerária Ternura e o
sepultamento será às 10 horas
desta sexta-feira (25) no cemitério São João Batista. Francisco Mozenito Soares Pedrosa,
nome de batismo, nasceu em
20 de julho de 1937 no município de Pedra Branca.
Newton teve uma carreira
brilhante no jornalismo político cearense. Além de bom
profissional, era excelente e
respeitoso colega. Só durante
o mandato de Adauto Bezerra,
como governador do Ceará,
Newton não atuou no jornalismo. Ele foi o chefe da comunicação do Governo. Deixou
de trabalhar faz pouco tempo,
mas nunca deixou de, vez por
outra, frequentar a Assembleia
Legislativa.
Bem informado, responsável, foi destaque sempre por

onde passou, a partir dos jornais dos Diários Associados:
Correio do Ceará e Unitário,
assim como na Tribunal do
Ceará e no jornal O Estado,
para citarmos apenas o meio
impresso de comunicação.
Newton, ainda criança, foi
morar na cidade de Juazeiro
do Norte com os pais, Josias
Pires Pedroza e Maria Figueira Pedroza, onde estudou no
Colégio Salesiano e no Grupo Escolar Padre Cícero. Em
1955 fez o exame para o Curso de Formação de Oficiais da
Polícia Militar do Ceará, hoje
academia de Polícia Edgar
Facó. Apesar de aprovado nos
exames, desistiu da carreira
militar.
Iniciou sua vida profissional em 1956 na Rádio Iracema de Juazeiro do Norte como
cronista político.
Veio para Fortaleza em
1957 para estudar no Colégio
São José e depois Fênix Caixeiral onde concluiu o Curso
Científico. Ainda em 1957
trabalhou no jornal O Estado,
depois na Rádio Uirapuru onde
permaneceu por onze anos.
Durante esse período trabalhou
também nos jornais Tribuna do
Ceará, Correio do Ceará, Gazeta de Notícias, Correio do
Ceará e depois na rádio Iracema de Fortaleza.
Trabalhou também nos
anos 80 na rádio Cidade e na
TV Cidade onde fazia um comentário político dentro do
jornal noturno da emissora.
Em 1962 ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará
concluindo o bacharelado em

<< BRILHANTE Newton teve uma carreira brilhante no jornalismo político cearense. Além de bom profissional, era excelente e
respeitoso colega.
Ciências Jurídicas e Sociais
em 1966. Era advogado inscrito na OAB sob o número 1652.
Foi funcionário efetivo do
Dnocs desde 1964. Foi chefe
de gabinete da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de Fortaleza na gestão
do prefeito Murilo Borges; assessor de imprensa do Vice-governador do Estado, Humberto
Bezerra entre 1971 e 1972;
diretor de comunicação da
Emcetur de 1974 até março de
1975; chefe da Assessoria de
Imprensa (hoje Secretaria de
Comunicação) dos governos
Adauto Bezerra e Waldemar de
Alcântara; diretor de Esportes
da Fundação de Assistência ao

Desporto do Estado do Ceará
nos governos Virgílio Távora
e Manoel de Castro; e diretor
de Assuntos de Organização
Administrativo do Governo do
Estado em 1985 no governo de
Gonzaga Mota.
Também em 1985 recebeu
o título de Cidadão de Fortaleza pela iniciativa do então
vereador Raimundo Linhares e
sancionado pelo prefeito José
Maria de Barros Pinho.
O jornalista Newton Pedrosa era casado com a senhora
Maria Elisa Ribeiro Pedroza
e deixa três filhos: Antônio
Augusto, Maria Luiza Ribeiro
Pedroza e Ana Cristina Ribeiro
Pedroza.

ARTIGO

Todo país tem a obrigação de
defender-se do “pacifismo”
das outras nações.
As forças armadas é tão útil que os bolcheviques entregaram a trotsky, um teórico e pensador, o desafio
de criar o exército vermelho...
As forças armadas são, em qualquer país, uma reserva de emergência, assim como a Constituição e
as provisões de fé. Temo-las estocadas em quantidade segura ainda que não saibamos como usá-las.
Mal comparando, a fé, a defesa armada e a constitucional só nos parecem úteis quando as aflições
democráticas, a cobiça dos vizinhos e as crises de

consciência apertam.
Exércitos de terra, mar e ar funcionam como a economia baseada no lastro ouro. Nenhum país toca no
ouro depositado, como garantia da moeda, em Bretton Woods.
Mas ela estava lá e todos acreditavam nessa simbologia.
Os países com forte aparato estatal, desde o advento do bolchevismo e do fascismo, não desprezam os
seus exércitos: são os maiores e estão entre os mais
poderosos do mundo.
O pós-guerra desmilitarizou as nações derrotadas,
mas armou fortemente os países vencedores, socialistas, comunistas e democratas.
O poder de uma nação está diretamente associada à
sua riqueza estratégica, matérias primas essenciais,
aos padrões da sua tecnologia e à sua capacidade
de as defender. Quem tem um Vale do Silício há de
trr vom defendê-lo. Afinal, a guerra é a diplomacia seguida por outros meios, mais eficazes...
O Brasil está cercado por uma vizinhança com tradição autoritária, filhos de uma colonização realizada
com as armas de fogo e os bacamartes da fé, por
soldados e jesuítas... Além dos Estados Unidos, gendarme do planeta, cercam-nos pequenas nações armadas pela pobreza e pela ambição geopolítica. O
Brasil culturalmente tem muito pouco ou quase nada
de América Latina, demos as costas aos manos, na
pretensão de sermos europeus. Não há muito do que
nos arrependermos por termos ficado no litora, arranhando a arria como caranguejos, como descobriu
frei Vicente do Salvador...
As esquerdas perfilaram os ideais de paz, pregaram
ao mundo em todas as “Internacionais” bolchevique
do partido. Mas, por via das dúvidas, mantiveram os
melhores exércitos do mundo. Trotsky, teórico e pensador, defensor da paz com a Alemanha do Kaiser
vou o criador e organizador do Exército Vermelho...
Imaginar um país sem força armada, assim como a
Suiça, é uma utopia mal concebida. Viver de bancos
é uma astúcia que só suíços sabem cultivar. Além de
produzir relógios.
O Brasil está longe de ser uma potência militar nos
padrões internacionais, à altura do seu tamanho, das
condições geográfica e da ameaça discreta porém
efetiva de uma vizinhança Conquistada pelo radicalismo político e pela corrupção que fez morada entre
nós.
Precisamos, sim, de uma força armada moderna,
dotada de armamentos de dissuasão convincentes,
bem treinada, livre de compromissos ideológicos.
Os novos komintern buscam a paz na condições que
os países militar e ideologicamente poderosos pretendem impor.
Exército não serve apenas para guerrear. É muito útil
para a defesa da cultura, dos bens e de uma nação,
das suas conquistas civilizatórias e da democracia,
se é dela da qual estamos tratando.
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Brasil nos anos dourados 1956/1961
Crescimento, estabilidade e sucesso

FOTOS: DIVULGAÇÃ/ILUSTRAÇÃO

Pesquisa de Aventura na História Editora Abril. Texto de:
Celso Miranda, Lira Neto e
copidesque de Luiz José
dos Santos

Durante cinco anos o Brasil
se fez acreditar que estaria entrando no Primeiro Mundo, mas
65 anos depois, muitas questões
ainda continuam precisando de
respostas, principalmente saber
o que deu errado?
Imagine um pais que fosse
campeão mundial de otimismo. Fazendo bonito não só no
futebol, mas no tênis, boxe e
atletismo. Pense em um povo
que pudesse se orgulhar de sua
música sofisticada nas paradas
de sucesso elo Mundo todo.
Cantores como Frank Sinatra
cantando a música brasileira.
Nessa época o Brasil ganhou o
Prêmio Palma de Ouro do Festival de Cannes e o Oscar de
Melhor Filmes Estrangeiro com
o filme O Pagador de Promessa. O Brasil despontava com o
crescimento de suas indústrias
a olhos vistos, o dólar não parava de chegar e a produção de
petróleo aumentava 15 vezes
em cinco anos. O brasileiro ostentava seu pais ter como Capital a cidade mais moderna do
Planeta.
Esse pais, acredite, existiu.
E por incrível que pareça era
o Brasil de então. Logo após a
metade do século parecia que a
terra amada havia chegado no
Primeiro Mundo, que tínhamos
deixado para trás o estigma de
uma nação rural, doente e analfabeta condenada ao subdesenvolvimento e que o Brasil estava prestar a ter sua cadeira nos
pais desenvolvidos. O momento era de entusiasmo. O escritor
emblemático da época, Nelson
Rodrigues, disse que o brasileiro estava se libertando do complexo de vira-lata.
Mas de onde vinha tanto
otimismo? Para historiadores,
jornalistas e os que viveram na
época aqueles foram os anos
dourados, sendo a figura responsável por essa arrancada
desenvolvimentista o sorridente e jovial presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Desde a suicídio de Getúlio Vargas, o mais popular
presidente brasileiro, em 24 de
agosto de 1954, o pais passou a
viver uma constante crise política. Em 1955 o povo escolheu
Juscelino Kubitschek que encabeça a chapa PTB/PSD. Foi a
vitória da democracia.
Juscelino Kubitschek, um
mineiro da cidade de Diamantina em Minas Gerais, ex-telegrafista teve uma careira
política meteórica, elegeu-se
deputado federal, prefeito de
Belo Horizonte, governador de
Minas Gerais, o médico Juscelino chegou a presidência prometendo fazer o Brasil saltar
meio século a frente em um
único mandato. O slogan de
sua campanha foi “50 anos em
5” que veio a tornar-se lema
de seu governo. Para alcan-

çar seus objetivos foi criado o
“Plano de Metas” com 30 prioridades nas área de energia, industrialização, transporte, alimentação e educação. “O que
me interessa é a fábrica que o
fulano tem, não o pais onde ele
mora,” era o pensamento de
Juscelino.
Abandonou o discurso e trabalhou para atrair investimento
e isso levou quase a unanimidade para seus projetos. A receita
era o pais deveria deixar de ser
exportador de matéria prima
para o Mundo e desenvolver
um poderoso parque industrial
dentro do Brasil.
Às empresas estrangeiras
eram oferecidos incentivos e
apoio no novo Brasil.
Entre1955 a 1961 2 bilhões
de dólares entravam no pais.
A indústria automobilística tomou conta do Brasil com a fabricação de Fusquinhas, Jipes
e Kombis fabricadas em séria
no pais. Com esse desenvolvimento vieram os eletrônicos:
liquidificadores, vitrolas, geladeiras, enceradeiras, espremedores de frutas e principalmente televisores.
As metas de Juscelino conquistaram todo o Mundo. O
Congresso, a Imprensa e o povo
estavam convencidos de que o
Brasil estava dando certo.
Com a fabricação em alta
escala de automóveis, o pais
precisa de estradas e rodovias
para levar o crescimento aos
mais longínquos pontos do território nacional.

Quando os resultados começaram a aparecer o pais
passou a viver seus momentos
de glória.
Só nos dois primeiros anos
de seu governo o Brasil teve
300% de suas estradas pavimentadas e ou construídas.
Momento em que a quantidade de indústrias triplicou e
passou a empregar dez vezes
mais gente. Foram construídas as gigantescas hidrelétricas de Furnas e Três Marias. A
economia passou a colecionar

recordes. O Produto Interno
Bruto PIB, cresceu 7% ao ano
superando todos os países da
América Latina.
Foi um momento raro na
história do Brasil, o brasileiro
viveu um excelente momento econômico e a democracia
plena, chamado de liberdade e
prosperidade a caminho do Primeiro Mundo.
O carisma de Juscelino se
tornou uma lenda em todos os
rincões do pais. Junto a imprensa ele se tornou um mito, quase

um semideus, mas um semideus, pé-de-boi que trabalhava
cerca de 20 horas por dia.
O coroamento de sua ideologia foi a construção de Brasília, cidade que ele ergueu no
meio do nada, nos desertos do
Planalto Central, uma nova capital para o Brasil.
O que deu errado estava
no Plano de Estabilidade Econômica e na Reforma Cambial
que não tiveram a devida atenção do presidente.
Juscelino Kubitschek foi su-

cedido na Presidência da República pelo advogado e professor Jânio da Silva Quadros em
1961. O presidente mineiro de
Diamantina morreu em 22 de
agosto de 1976 em um acidente
automobilístico no km 2 da Via
Dutra.
Ainda hoje, 44 anos depois,
se pergunta: Foi acidente ou
atentado? Há quem diga que ele
foi morto a mando dos militares, mas as evidências apontam
que Juscelino Kubitschek morreu em um acidente rodoviário.
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Projeto de Lei obriga o condutor de veículo causador
de acidentes a custear tratamento pelo SUS

PONTO DE VISTA
A moralização da política
passa pela moralização do debate

Agência Senado

Segundo a proposta, o condutor que estiver sob efeito de
álcool ou qualquer outra substância psicoativa, terá que ressarcir as despesas do SUS com
o tratamento das vítimas
Apesar da queda no número de mortes por acidente de
trânsito entre os anos de 2012
e 2018, os dados da PRF trouxeram um alerta em 2019: o
total de vítimas voltou a subir.
Ao todo, 5.332 pessoas morreram nas rodovias federais no
ano passado, contra 5.269 registradas em 2018. Essa foi a
primeira alta do índice em sete
anos. De 2012 a 2018, o número de mortes teve redução de
39,2%.
Um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM) constatou
que, além das mortes, entre os
anos de 2009 e 2018, os desastres no trânsito já deixaram
mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos gerando custo
direto de quase R$ 3 bilhões
para o Sistema Único de Saúde
(SUS). Segundo a análise do
CFM, a cada hora, em média,
cerca de 20 pessoas dão entrada em um hospital da rede pública de saúde com ferimento
grave decorrente de acidente

Roberto Rachewsky
É empresário e articulista.
Residente em
Porto Alegre-RS

<< PAGAMENTO das depesas com a vítima deverá ser custeado pelo causador do acidente

de transporte terrestre.
Segundo a Agência Senado,
entre as propostas relacionadas
às mudanças na legislação de
trânsito que tramitam na CCJ
(Comissão de Constituição e
Justiça) está o PLS 32/2016,
apresentado pelo senador
Wellington Fagundes (PL-MT). O texto obriga o condutor causador de acidente, sob
efeito de álcool ou qualquer
outra substância psicoativa, a
ressarcir as despesas do SUS
com o tratamento das vítimas.
Conforme o senador, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima uma perda de
7,3% do produto interno bruto

(PIB) do Brasil, em decorrência de problemas relacionados
ao álcool. “Ou seja, quase R$
400 bilhões”, afirma.
Os acidentes de trânsito são
considerados um grave problema de saúde pública e impactam significativamente nas
despesas da gestão do SUS, segundo Wellington. Conforme
ele explica, com a aprovação
da medida, além de ressarcir
os cofres públicos, a legislação
poderá servir como ferramenta para educação permanente
da população. O senador disse esperar que a matéria seja
apreciada quando os trabalhos
presenciais no Senado forem

retomados.
Aureliano Caron, advogado
da Consilux, empresa especializada em gestão e segurança
no trânsito, comenta que é entendimento de diversos tribunais que quando a embriaguez
ao volante, devidamente comprovada, for fator determinante para o acidente de trânsito,
é cabível a indenização por danos morais. “Então, nada mais
justo que o condutor responsável pelos acidentes de trânsito,
devido à embriaguez ou uso
de outras drogas também custeiem o tratamento das vítimas
– e até o próprio – ao SUS”,
avalia.

Obrigados pela reforma da Previdência a alterar a alíquota
dos servidores públicos locais, os estados e os municípios
ganharam mais três meses para realizarem a mudança.
Fonte: Agência Brasil

Obrigados pela reforma
da Previdência a alterar a alíquota dos servidores públicos
locais, os estados e os municípios ganharam mais três meses
para realizarem a mudança.
Uma portaria do Ministério da
Economia estendeu até 31 de
dezembro o prazo que os entes
locais tinham para se adequarem à reforma.
O prazo terminaria neste
(30) de setembro, mas foi prorrogado para o fim do ano por
causa da pandemia do novo
coronavírus. Segundo o Ministério da Economia, o adiamento ocorreu para que prefeituras e governos estaduais não
deixem de receber o dinheiro
de convênios da União e continuem com acesso a financia-

mentos com bancos federais
durante a pandemia.
Embora os servidores estaduais e municipais tenham
ficado de fora da reforma da
Previdência aprovada pelo
Congresso no ano passado, o
texto final da emenda à Constituição estabeleceu algumas
obrigações para os governos
locais. As prefeituras e os
governos estaduais devem
cobrar alíquota mínima de
14% dos servidores ou aderir
ao modelo da União, que cobra alíquotas progressivas de
7,5% a 22% dependendo da
faixa salarial.
A reforma da Previdência
também obriga os estados e
os municípios a transferirem
para a União a gestão dos benefícios por incapacidade temporária, salário-maternidade,
salário-família e auxílio-reclusão. Apenas as aposentadorias

Os debatedores estão muito preocupados com os fins e como
eles justificam os meios, e muito pouco preocupados com os
princípios, valores e ideais dos indivíduos na sociedade.
O debate político foca ideologias e estratégias para tangenciar
a discussão sobre o que falta aos debatedores, virtudes e caráter.
Políticos debatem o tempo todo sobre o que fariam com nossas
vidas quando chegassem ao poder, eu só queria saber o que
eles fariam com as vidas deles para nos deixarem em paz, porque das nossas cuidamos nós.
A raiz do problema é que poucos na nossa sociedade pensam
como eu. Não é à toa que os políticos discutem sobre o que
farão com a economia, com a educação, com a saúde, com
o bem comum, com o estado de bem-estar social. Existe uma
imensa maioria formada de gente que não se preocupa com a
falta de moral no debate.
Eles não veem a vida como uma sucessão de escolhas, exatamente aquilo que institui a necessidade de um debate baseado
na moralidade.
Eles veem a vida como uma sucessão de chances, como uma
loteria, por isso reclamam a todo momento sobre igualdade de
oportunidades.
Para esses, tudo deve ser visto com pragmatismo, querem ter
a sorte de serem os escolhidos pelos donos das suas vidas,
aqueles que foram eleitos na roleta russa da democracia para
decidirem sobre o futuro das nossas vidas.
Eu gostaria de moralizar o debate político, o que significa trazer
para o contexto social leis que protejam o direito de escolha
dos indivíduos, impedindo os políticos de transformá-lo em um
jogo de azar.
Não vivemos num casino onde para alguém ganhar, outro tem
que perder. Vivemos no mercado onde a liberdade permite que
haja cooperação e trocas voluntárias para mútuo benefício.
A moral da liberdade de escolha é que ela permite que o jogo
não seja de sorte ou azar, o jogo é ganha-ganha
No jogo ganha-ganha do mercado ninguém precisa de alguém
para dar as cartas, elas já estão nas nossas mãos e cabe a nós
escolhê-las.
O papel do governo numa sociedade moral é fazer com que as
escolhas sejam respeitadas e que ninguém use as cartas que
não lhe pertencem, inclusive e principalmente quem está no
governo.

Há mais de um século foi
escrita essa frase que vigora
como se fosse hoje.:
<< ALÍQUOTA As prefeituras e governos estaduais devem cobrar alíquota mínima de 14% dos servidores ou cobrar alíquotas progressivas de 7,5% a 22%

e as pensões permanecerão
nos regimes próprios de Previdência das prefeituras e dos
governos estaduais.
Em dezembro do ano passado, a Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia havia
fixado o prazo de 31 de julho

para as medidas. Por causa da
pandemia de covid-19, a pasta
tinha editado portaria transferindo a data para 30 de setembro, após pedidos dos estados
e dos municípios em reunião
do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência
Social (CNRPPS).
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23 anos de um jornaismo sério e comprometido
com as discursões e os questionamentos locais

“De tanto ver triunfar as
nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver
crescer a injustiça. De tanto
ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se
da virtude, a rir-se da honra
e a ter vergonha de ser honesto.
Rui Barbosa
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CONHECER

Aline Maria
“Pense em tudo com
entusiasmo, mas
principalmente no seu
trabalho. Assim, você
vai dar um toque de
glória à sua vida. Se
amar seu trabalho de
forma entusiástica,
você irá mudar tudo.”

HUMOR
Durante a missa, um bêbado segue andando em meio aos fiéis e
senta. Em seguida, entra uma moça e cai, com o vestido levantado. O padre sentencia:
-Irmãos, aquele que olhar ficará cego!
Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira uma das mãos e diz:
-Vou arriscar só um olho… –
Filha, as vizinhas estão comentando que você anda dormindo
com seu namorado – diz a mãe.
-Ai, mãe, elas são tão fofoqueiras! Uma pessoa dorme com um
rapaz qualquer e já dizem que é namorado!
-O marido foi à capital fazer compras para sua loja. No dia seguinte, mandou um telegrama para a mulher: “Preciso de uma
semana para fazer compras.” Um tempo depois, ele enviou outro:
“Preciso de mais 15 dias.” Então veio a resposta: “Querido, fique
o tempo que quiser. O que você está comprando na capital eu
estou dando de graça por aqui.”
A nova recreadora se surpreende quando o diretor da colônia de
férias para jovens dá suas ordens:
-Mas por que colocou os rapazes numa ilha e as garotas em outra?
-ela pergunta.
-Acredite na minha experiência – responde o diretor. – Desse jeito, quando acabarem as férias, todos saberão nadar.
Durante uma entrevista com um universitário, o avaliador pergunta:
-Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém, vivo
ou morto, com quem seria?
-O vivo!

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues
ÁRIES 21/03 A 20/04
Conflitos e desacordos trazem afastamento num relacionamento. Vai
sentir-se magoado com críticas injustas.
TOURO 21/04 A 20/05
O sexto sentido apurado permite o conhecimento situações que não lhe
agradam. Não confie em aparências nem em promessas.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Aceite que a realidade é diferente do que sonhou. Dia muito intenso mas
não se sentirá satisfeito com os resultados.
CÂNCER 21/06 A 22/07
Um relacionamento está em análise, não se mostre ansioso. Seja muito
pragmático, não esteja à espera de soluções ideais.
LEÃO 23/09 A 22/10
Assuma inteiramente o que diz e o que quer. A melhor forma de agradar
é sendo leal e justo.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Deixe a vida sentimental fluir, não queira mudar ninguém. Envolva-se
mais em trabalhos de equipa.
LIBRA 23/09 A 22/10
Verá as situações sentimentais com muita objetividade. Não hesite em
pedir ajuda, o ritmo de trabalho é intenso.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Dia de bons momentos, tudo corre feição. A conjuntura tem sinais positivos trazendo melhorias quase imediatas.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Uma relação vai entrar numa fase mais intensa. A vitória num conflito
leva-o a ganhar terreno.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Mostra grande empenho numa relação e tudo corre a seu jeito. Vão
surgir opções profissionais que deve agarrar com garra.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
O futuro é promissor, mantenha a serenidade. Hoje os seus conhecimentos técnicos vão fazer a diferença.
PEIXES 20/02 A 20/03
Numa nova relação encontrará grandes afinidades. Tudo o que conseguir partirá apenas de si e do seu grau de esforço

Coisas que não devem ser
levadas pelas brumas do tempo
Provérbios e Ditados
1. Do arco-da-velha arco da velha
É utilizada para indicar que algo é muito velho ou muito antigo, a expressão “do arco-da-velha” originalmente indicava algo
surpreendente; fantástico.
A expressão possui uma variação, arca-da-velha, que consiste
em um tipo de baú onde senhoras idosas guardavam seus pertences, alguns deles relíquias. Daí o sentido de velho; antigo.
2. Fazer ouvidos de mercador ouvidos de mercador
A expressão “fazer ouvidos de mercador” significa não ouvir
por decisão própria de ignorar o que outra pessoa está dizendo.
A versão mais popular da origem da expressão afirma que o
mercador, pessoa que se deslocava entre diferentes locais para
vender mercadorias, gritava tanto para anunciar e publicitar
seus produtos que acabava ficando totalmente indiferente a
quem com ele falava, pois não os conseguia ouvir.
3. De meia-tigela tigela
Quando dizemos que algo é “de meia-tigela” estamos nos referindo a algo sem qualidade e/ou insignificante.
O origem da expressão tem por base a época da monarquia portuguesa. Durante esse período, os funcionários da realeza eram
alimentados de forma que a quantidade de comida recebida fosse proporcional à função desempenhada.
4. Vá tomar banho!
Atualmente, quando dizemos “Vá tomar banho!” a alguém,
mostramos a essa pessoa que provavelmente estamos irritados
por ela estar nos chateando.
A origem da expressão está relacionada com o período da monarquia portuguesa no Brasil. Naquela época, o banho não era
um hábito comum. Alguns membros da corte passavam dias e
dias com as mesmas roupas, que também não eram lavadas.
5. Colocar panos quentes panos quentes
“Colocar panos quentes” é uma expressão de uso figurado, utilizada para fazer referência a uma tentativa de amenizar uma
situação. O objetivo principal é o de apaziguar um problema,
evitando, assim, que uma confusão seja instaurada.
A origem da expressão tem por base um tratamento terapêutico
paliativo, no qual panos quentes são aplicados sobre determinada parte do corpo para aliviar dores e/ou sintomas como, por
exemplo, a febre.
6. Tempo é dinheiro
A expressão “tempo é dinheiro” é utilizada para indicar que, em
um contexto laboral, o tempo utilizado para fazer algo acaba
por ser um tempo vendido. Afinal, a pessoa que trabalha recebe
determinado valor pelo tempo que passou trabalhando.
A expressão teve origem em uma frase do filósofo grego Teofrastos, que afirmou em um de seus livros que “o tempo custa
muito caro”.
7. Meter o bedelho
“Meter o bedelho” significa intrometer-se em um assunto que
não diz respeito a si próprio.
Bedelho tem dois significados principais. A palavra designa a
pequena tranca posicionada na horizontal entre os batentes de
uma porta ou janela, de forma a permitir que ela seja fechada
ou aberta, e também um trunfo pequeno, insignificante, em um
jogo de cartas.
8. Dar a mão à palmatória
“Dar a mão à palmatória” significa “confessar ou admitir um
erro”; “reconhecer que não tem razão”.
A palmatória é um antigo objeto de madeira formado por um
cabo onde uma das extremidades é mais larga e geralmente arredondada. Antigamente, ela era utilizada pelos professores para
bater na palma da mão de alunos como forma de discipliná-los.
9. A cavalo dado não se olha os dentes
A expressão significa que quando se recebe algo, não se deve
fazer exigências, nem cobranças nem questionamentos sobre
aquilo que é recebido.
10. Dizer cobras e lagartos
A expressão “dizer cobras e lagartos” é utilizada de duas formas
diferentes para indicar agressividade verbal.
Uma pessoa que diz cobras e lagartos para outra, profere ofensas e insultos contra ela. Já uma pessoa que diz cobras e lagartos
de outra, fala muito mal dela.
11. Sexta-Feira 13
É considerada um dia de azar no Brasil, nos países anglo-saxões e
em várias nações europeias.
O número 13 era considerado portador de má sorte em várias culturas ocidentais, assim como a sexta-feira. Por isso, quando os dois
coincidiam, as pessoas acreditavam que as chances de algo sair
errado se multiplicariam.
Igualmente, no Livro do Apocalipse, no capítulo 13, o autor descreve a besta que será responsável pelo fim dos tempos. Mais um
motivo para que os supersticiosos vissem nesta dezena uma fonte
de males inesgotáveis.
Essas interpretações são feitas por pessoas que não tinham estudos
e que a Igreja nunca aprovou estas associações. Afinal, os cristãos
acreditam na providência divina e não na sorte ou azar.
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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

Encrenca com mulher
DALINHA CATUNDA
Bardo que não tem cautela
Tira da boca a tramela
Mas de repente amarela
Na quebrada da rotina
Pois a mulher na porfia
Com astúcia desafia
E o homem nem desconfia
Da esperteza feminina.

VÂNIA FREITAS
Da caneta faço espora
O verso faço na hora
Para chegar sem demora
Esbanjando o meu versar
Sonora como uma fonte
Eu me junto com este monte
De mulher que traz na fronte
A arte de bem cantar.

BASTINHA JOB
Cutucar com vara curta
A onça se espanta e surta
A valentia se furta;
O arrogante sequer
Dessa teia não escapa
Perdeu a mina e o mapa
Da Musa levou um tapa
Respeita, macho, a Mulher!

DALINHA CATUNDA
Risco verso é na peixeira
No traçado sou ligeira
Acabo sendo a primeira
Na hora de um debate
Por gostar duma disputa
Vou preparada pra luta
Trago a mulher pra labuta
Pra seguir nosso combate.

DALINHA CATUNDA
Cabra que arranha viola
Com estrume na cachola
Na merda sempre se atola
Por não saber acatar
O canto de espinho e flor
Que chega trazendo ardor
E não pede, por favor,
Para com macho cantar.

DAVID FERREIRA
Quem se acha todo macho,
não tem medo de esculacho,
é melhor baixar o facho...
Quem avisa, bem lhe quer.
O melhor que a gente faz
é ser fino... Perspicaz...
Pois, quem quer viver em paz,
não encrenca com mulher.

JOSÉ WALTER
Êta, Dalinha, danada
Que jamais perde parada
Ao se mostrar preparada
Pra qualquer situação
Dando nó em pingo d’água
Sabe cantar sem ter mágoa
Nem a tristeza deságua
NOS OITO PÉS DE QUADRÃO.

DALINHA CATUNDA
David já chegou com manha
É homem que não se acanha
De mulher jamais apanha
Pois conhece seu lugar
Chegou com diplomacia
Num verso de voz macia
Como quem acaricia
Gata pra não lhe arranhar.

DALINHA CATUNDA
Meu amigo sou nojenta
Tenho cabelo na venta
E pouca gente aguenta
Quando entro em ação
Eu canto até ficar rouca
Se o bardo dormir de touca
Morre e não me deixa louca
NOS OITO PÉS DE QUADRÃO.

DAVID FERREIRA
Toda mulher de verdade,
pelo voto à liberdade,
nutre a sensibilidade
qu’há de ter um grande amor...
Já o homem, infelizmente,
sendo ou não inteligente,
nele incute, ingenuamente,
qu’ é um ser superior...

JERSON BRITO
Eita que mulher valente
Quero ver cabra que enfrente
Essa dama do repente
Braba feito uma leoa
De versos fonte infinita
Dalinha tá bem na fita
Porque sempre sua escrita
Como melodia soa.

DALINHA CATUNDA
A mulher em seu roteiro
Quer apenas um parceiro,
Um amante, companheiro.
Não um dono, um senhor.
Não quer viver em prisão
Detesta a submissão
Quer fazer sua oração
Sem ser a santa no andor.

DALINHA CATUNDA
Eu não conheço fadiga,
Não fujo da boa briga,
Não sou mulher com intriga,
Mas não sou de calmaria!
Na hora de pelejar
Gosto do nó apertar
Pra ver verso estrebuchar
Nos braços da poesia.

DAVID FERREIRA
Tenho uma que é valente,
me cativa docemente,
mas tem hora que, somente
Deus do céu, pra lh’a acalmar.
Basta eu demorar fora,
não voltar conforme a hora...
Quebra um pau, pega uma tora
e, ai de mim, se eu gaguejar...

CREUSA MEIRA
Homem, respeite Dalinha
Tome sua caipirinha
Vá brigar na sua rinha
Onde só tem confusão
Não irrite a minha amiga
Que ela nem gosta de briga
Fuja de qualquer intriga
Nos oito pés de quadrão.

DALINHA CATUNDA
Deixo a porta sem tramela
E nem fico na janela
Só pensando em esparrela
Se tarde ele vai voltar...
Enquanto eu for importante!
Serei esposa e amante,
Vou esperar radiante,
Sem pensar em controlar.

DALINHA CATUNDA
Porém se quiser chegar
Vá chegando de vagar
Não vai dar pra se espalhar
Na minha jurisdição
Não queira me ver irada
Pois baixo mesmo a porrada
E saio dando risada
Nos oito pés de quadrão.

JOSÉ WALTER
Essas gralhas encrenqueiras
Não resistem brincadeiras
Logo viram barraqueiras.
E se ofendem sem razão.
Se não faz mal perguntar
Para poder me calar
O que deixaram passar?
NOS OITO PÉS DE QUADRÃO

MARIA ELI
Seguimos nessa jornada
Lembrando a macharada
Que respeite a mulherada
Não brinque com sua loa
Que um motim iniciou
Buliu com uma danou
E com todas se lascou
Pois ninguém verseja a toa.

DALINHA CATUNDA
Em cada pé que versei
Eu rimei, metrifiquei,
Cantei mas não relinchei
Pra não perder a razão.
Porém sei que fiz besteira
Deixei aberta a porteira
E entrou a crina coiceira
NOS OITO PÉS DE QUADRÃO

DALINHA CATUNDA
Eu vou contar um segredo
Cabra pra me fazer medo
Nem precisa vir azedo
Pois eu sou é de amargar
Eu mato o vate na unha
Provoco boto alcunha
E usando de mumunha
Faço o sujeito chorar.

CREUSA MEIRA
Zewalter, tome cuidado
O terreno é complicado
É mehor ficar calado
Pra não perder a razão
Dalinha não dá vacilo
Tem amigas no estilo
Aqui ninguém dá cochilo
Nos oito pés de quadrão
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GAZETA DE NOTÍCIAS

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

Participe do programa que transforma
cidadania em solidariedade.

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

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

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

