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Álcool, Gasolina  Dieselou

Novas viaturas para os Bombeiros reforçam combate 
a incêndios e ações de busca e salvamento no Ceará

Mais de R$ 20,2 milhões 
serão repassados para 301 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPIs) na 
região Nordeste. O valor irá 
beneficiar cerca de 8,7 mil 
pessoas idosas instituciona-
lizadas, que vão receber R$ 
2.322,34 cada. Os números 
divulgados, nesta terça-feira 
(27), integram o balanço re-
gional do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos.

No Crato serão beneficia-
das duas instituições a Casa 
de Acolhimento e Assistência 
ao Idoso, que atende 26 pes-
soas e o valor por idoso será 
de R$ 2.322,34 totalizando 
R$ 60.380,84 e Congregação 
das Filhas de Santa Teresa de 

Jesus que atende 8 idosos re-
cebe também por pessoa o va-
lor de R$ 2.322,34 totalizando 
R$ 18.578,72.

Já em  Juazeiro do Norte 
serão seis instituições bene-
ficiadas, Abrigo da Melhor 
Idade  que atende 11 idosos 
com o valor de R$ 25.545,74,  
Albergue Sagrada Família 
atendendo 47 idosos com o 
valor de R$ 109.149,98, As-
sociação Assistencial José Be-
zerra de Menezes que atende 
44 idosos com uma soma de 
R$ 102.182,96, Associação de 
Amparo aos Indigentes Walter 
Menezes Barbosa que atende 
54 idosos com R$ 125.406,36, 
Grupo Espirita Fraternidade 
Irmã Scheilla que atende 17 
idosos recebe R$ 39.479,78 e 
Instituto Casa da Esperança S. 
Pio de Pietralcina que atende 
15 idosos  R$ 34.835,10.

Com investimento do Esta-
do superior a R$ 4,4 milhões o 
Governo do Ceará entregou na 
manhã desta quinta-feira (29) 
nove veículos  para o Corpo 
de Bombeiros. São cinco cami-
nhões de combate a incêndio e 
quatro de busca e salvamento. 
O governador Camilo Santana 
realizou a entrega no Comando 
Geral da corporação, no bairro 
Jacarecanga, em Fortaleza.

“São novos equipamentos 
para reforçar o trabalho que o 
Corpo de Bombeiros presta aos 
cearenses todos os dias”, disse 
o governador, parabenizando 
o efetivo e agradecendo pelo 
empenho que homens e mulhe-
res da corporação empregam 

no valoroso serviço de salvar 
vidas. “Temos adquirido o que 
há de melhor para que os profis-
sionais possam executar o tra-
balho com eficiência e eficácia. 
Ano passado entregamos uma 
escada comprada na Alemanha, 
a mais alta com capacidade 
de fazer resgate em prédios”, 
apontou Camilo, informando 
que mais duas unidades seme-
lhantes estão sendo adquiridas.

Durante a entrega dos veí-
culos o governador também au-
torizou a compra de mais cinco 
viaturas e anunciou a inaugura-
ção do novo quartel dos Bom-
beiros em Quixadá. “Estamos 
ampliando não só em Fortaleza, 
mas no Interior.

R$ 20 milhões serão repassados para Instituições de Idosos no Nordeste
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EDITORIAL

Votar em quem?

CRÔNICAA hereditariedade e
a inteligência

Comércio ambulante no 
Crato volta a tomar conta 

das ruas e praças

Coisa imunda: dinheiro público
escondido nas nádegas de senador

Júlio Cesar Cardoso é articulista, 
funcionário público aposentado e 

mora no Balneário de Camburiu/PR

Como Vice Prefeito em ou-
tros tempos alimentava sonhos, 
sugeria coisas e acompanhava 
atento a marcha do que aconte-
cia ao meu redor.  Tinha um bom 
trânsito dentro da Prefeitura. Ao 
lado de um parceiro lutador. sem-
pre estive tranquilo quanto ao 
sucesso das ações que a nossa 
sadia convivência procurava de-
senvolver.

Naquele diapasão trabalha-
mos por 8 anos, sempre arrima-
dos na vontade de fazer sempre 
mais. E fizemos. Claro que muita 
coisa ficou no sonho. Afinal de 
contas governar o município é 
uma tarefa dinâmica e complexa. 
Todos os dias surge uma nova 
carência e os recursos nem sem-
pre existem. 

Ao lado do amigo José Helder 
Máximo de Carvalho senti-me 
triunfante ao fim de uma jornada 
que somou mais acertos do que 
fracassos. Ele, bem mais moço,  
continuou, eu não. Antes de uma 
nova eleição fui julgado pobre 
e metido a independente para 
os poderosos donos da opinião 
pública. Estava definitivamente  
reprovado na escola do corpora-
tivismo. Não via, como não vejo 
com entusiasmo, os modelos 
ultrapassados de fazer política. 
Que assim seja! Parei então. E 
estou feliz assim.

Apesar de tudo, continuo ci-
dadão e amante da minha terra. 
A lei até já me faculta o exercí-
cio do voto, mas faço questão de 
votar. E assim sendo, vou fazê-lo 
segundo os ditames da consciên-
cia e na certeza de que estarei 
servindo à democracia. Voltando 
à planície dos meus sonhos, vo-
tarei para prefeito em Zé Helder 
e para vereador em Zé Batista. 
Aqui pesando o sentimento de 
amizade e de confiança, sem 
menosprezar nenhum dos outros 
postulantes, todos meus amigos 
e pessoas do bem. Pensando 
igual ao compositor Renato Tei-
xeira, acho que “cada ser em si 
carrega o dom de ser capaz”. 

Faço esta revelação para dis-
sipar a curiosidade de tantos que 
não se cansam de me perguntar. 
Não gosto de especulação. Sou o 
que sou. Pobre e metido a inde-
pendente. Mas coerente e justo, 
principalmente na hora de votar. 
A dicotomia do meu voto é bem 
a revelação de  que não vejo di-
ferença entre nós varzealegren-
ses. tanto na situação quanto na 
oposição. Somos uma terra em 
evolução.

Certamente o leitor, já reparou, que 
em todas as épocas, surgem génios, fi-
guras prodigiosas que descendem de 
homens notáveis.

A ciência imputa, esse fenómeno, 
em parte, à hereditariedade; mas será? 
Será a causadora do aparecimento de 
super dotados?

Há duvidas. Certo é, que Aristóte-
les era filho de médico; que Beetho-
ven, descendia de notáveis músicos; 
que Mozart era filho do maestro da 
capela do Príncipe Arcebispo de Sal-
sburgo; Bacon, descendias de Nicho-
las, ilustre Lord Chanceler da Rainha 
Elizabeth I, e de Ana Cooke, mulher 
cultíssima, que dominava o latim e o 
grego; e inumeráveis exemplos, po-
deria citar, em abono da hereditarie-
dade.

Mas, a inteligência desses ilustres, 
foi por serem descendentes de famílias 
célebres, ou porque nasceram e cria-
ram-se num meio cultural elevado?

Platão, in: “O Banquete”, assegu-
ra: que Sócrates, considerava que a 
sabedoria não se adquire por contágio:

“ Seria bom (…) que a sabedoria 
fosse uma coisa que se pudesse trans-
mitir, de um homem, que a possui, a 
um homem, que não a possuiu, me-
diante simples contacto”.

Por certo, o saber, não é transmiti-
do de pai ou mãe, a filho; nem a here-
ditariedade garante essa transmissão; 
mas também é certo, que o convívio 

diário, com grandes homens ou mu-
lheres, favorece o desenvolvimento 
da inteligência, e a “descoberta” de 
talentos natos, que dificilmente desa-
brochariam, sem esse contacto.

Filho ou neto de músico tem mais 
probabilidade de se tornar num notá-
vel músico, de que outro, que nunca 
conviveu com músicos.

O mesmo acontece com escrito-
res, filhos e netos, de conhecidos pro-
sadores.

Aprende-se imenso por “osmose” 
– mesmo que não se seja ensinado – 
(normalmente é, )  com o convívio

É o caso da família Strauss, na 
música; e em Portugal, a influencia 
de Sofia Melo Breyner, no filho; e no 
Brasil, de Erico Veríssimo; estou cer-
to que foi determinantes para desen-
volverem, nos descendentes, o gosto 
literário

Não admira, portanto, que muitos 
dos atuais políticos, pertençam a famí-
lias de conhecidos políticos, como se 
verifica, em Portugal, e no Brasil.

Não pretendo, com esta crónica es-
crita ao corrente calame, afirmar: que 
a hereditariedade, não tem importante 
papel, no aparecimento de génios.

Nem pretendo contradizer que o 
anexim, muito popular:

“Filho de peixe sabe nadar.”
Todavia, estou certo, que também, 

o convívio, favorece essa “transmis-
são”; e de que maneira…

Segundo a revista Crusoé, o en-
tão vice-líder do governo,  senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), foi 
flagrado pela Polícia Federal com 
dinheiro escondido entre as nádegas.

O dinheiro foi encontrado du-
rante a operação Desvid19, que 
apura esquema de desvio de verbas 
públicas destinadas ao combate à 
pandemia da covid-19 em Roraima. 
A operação cumpriu sete mandados 
de busca e apreensão em Boa Vista 
(RR).

Triste país dilapidado por políti-
cos corruptos que o voto obrigatório 
irresponsável elege e reelege, para a 
desgraça do Brasil. 

Já se teve notícia de político com 
dinheiro escondido nas cuecas e nas 
meias. Agora, até nas nádegas sujas 
desses malfeitores, travestidos de 
políticos, o dinheiro da nação é en-
contrado.

Por isso, essa cambada de me-
quetrefes vai para a vida pública. Vai 
apenas para roubar o Erário. Muito 
vergonhoso.  E depois querem ser 
chamados de homens públicos ho-
nestos. São honestos, sim, mas com 
a sua forma fraudulenta de agir, de 
tirar proveito da coisa pública. 

Enquanto isso, temos um país 
repleto de miseráveis e desempre-
gados, muita gente passando fome e 
necessidade porque elementos des-
qualificados como esse “senador” 
continuam a fazer a festa com o di-
nheiro público: dinheiro da saúde,  
da educação etc. 

Quem já assistiu a esse sacri-
panta senador discursar no Senado, 
reprovando com veemência a cor-
rupção política, fica desapontado, 
mas ao mesmo tempo ciente de que 
o país está diante de um bando de 
patifes, travestidos de políticos, que 
não se cansam de desmoralizar a 
República e de se locupletar com o 
dinheiro dos contribuintes, respeita-
das, obviamente,  algumas exceções 
de políticos honrados.

No período pós-redemocratiza-
ção, o que se viu mais é político lará-
pio se locupletando com o dinheiro 
da nação. E isso pode ser compro-
vado com a eclosão do Mensalão e 
da Lava-Jato, instrumentos que des-
mascararam um verdadeiro sindica-
do de criminosos políticos, que este 
governo tenta agora desmontar.

A política no país é uma farra de 
desperdício do dinheiro público.

Dias passados foi uma bata-
lha travada entre ambulantes e a 
Guarda Municipal para desbancar 
os vendedores de quiquilharias nas 
ruas do Crato. Agora, as vésperas 
de uma eleição, a coisa corre frou-
xa e cada um pode se ajeitar e aco-
modar sua barraquinha onde bem 
entender.

Isso se chama “dois pesos e duas 
medidas.”

Terminada as eleições “o pau 
voltar a cantar na cabeça dos ven-
dedores ambulantes,” sim, porque 
foi dessa maneira que a Guarda 
Municipal agiu para tirar essa gente 
das ruas. Discursões e truculências 
foram usadas para arredar os ven-
dedores das ruas.

Essa é uma peleja bem antiga 
que vem passando de prefeito para 
prefeito.

Crato já foi uma cidade que ti-
nha uma feira semanal gigantesca, 
imensurável, ocupando todas as 
ruas do centro. Só perdia para a 
feira de Caruaru em Pernambuco, 
segundo Luiz Gonzaga. Tudo era 
encontrado na feira do Crato, por 
isso vinham caminhões e caminho-
neta de toda a circunvizinhança, 
inclusive o trem da feira que par-
tia da cidade de Cedro aglutinando 
gente de outros lugares até a feira 
do Crato. Por muitas décadas o Ca-
riri foi o celeiro de região e cidades 
vizinhas.

É tradição em paises subdesen-
volvidos a exemplo do Brasil os 
pequenos agronegócios, vendas e 
trocas, sejam feitos no meio da rua, 
nas chamadas feiras.

Ao longo dos anos essa prática 

foi sendo  paulatinamente aban-
donada e os negócios passaram 
a acontecer nos supermercados e 
grandes centros comerciais. Fican-
do nas ruas verdureiros e as vendas 
de pequenos produtos importados 
da China, Paraguai e outros países. 
A Feira do Crato ficou importante 
pela imensidão e a variedade de 
produtos, em sua maioria da pro-
dução local: farinha, feijão, milho, 
rapadura, cordas de piaçava, estei-
ras e chapeus de palha, calçados, 
roupas, artesanatos de barro, couro 
e flandres, ferragens e ferramentas 
agrícolas, em suas épocas da Serra 
do Araripe vinham pequi, abacaxi, 
e frutas nativas de época. Acabar 
com a Feira do Crato foi tema de 
muitos debates e questionamentos, 
mas por fim prevaleceu o encerra-
mento definitivo da feira semanal 
da famosa feira.

Essa peleja que aconteceu há 
quatro ou cinco décadas, empobre-
ceu o município, visto que os pro-
dutores não mais puderam negociar 
seus produtos com os consumido-
res. Foi um desestímulo e a agri-
cultura ano a ano foi definhando até 
ficar uma atividade de subsistência.

As novas gerações optaram por 
morar na cidade e tornou-se inápto 
para o manuseio da foice e da en-
chada.

Agora volta a mesma celeuma, 
pode ou não negociar nas praças, 
ruas e calçadas? Ora pode, ora não 
pode, depende do humor do pre-
feito José Ailton Brasil. Essa gente 
que vende  para ganhar seu sustento 
pede apenas que a Guarda Munici-
pal aja com delicadeza.

Glórias a Várzea Alegre
em seus 150 anos
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O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) atingiu R$ 
105 bilhões concedidos como 
apoio emergencial desde o 
início da pandemia do novo 
coronavírus, em março deste 
ano. O recurso foi destinado 
a 258 mil empresas brasileiras 
que respondem pela geração 
de 8,5 milhões de empregos. 
Em entrevista hoje (27) à Voz 
do Brasil, o presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano, re-
velou que a prioridade foram 
micro, pequenas e médias em-
presas (MPMEs), que consti-
tuem 96% do total de empre-
sas atendidas.  

 “São números muito subs-
tanciais. Estamos bem satis-
feitos com o resultado desse 
trabalho, com uma inovação 
do banco em um momento di-
fícil para nós, brasileiros. Mas 
a boa notícia é que esse recur-
so, que começou como recurso 
para atravessar a crise, no pre-
sente momento, os dados que 
a gente enxerga e olha para 
os próximos meses, se tornou 
um recurso para a retomada”. 
De acordo com Montezano, o 
dinheiro que era dirigido para 
pagar o salário atrasado, o for-
necedor que ia ficar vencido, 
“já está virando dinheiro para 
capital de giro para chegar 
nesse Natal que se aproxima”.

FGTS
Também com o propósi-

to de reduzir os efeitos do 
novo coronavírus, mais R$ 
20 bilhões foram repassados 
do Fundo PIS-PASEP, admi-
nistrado pelo BNDES, para o 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), para que 
os trabalhadores pudessem 
fazer saques emergenciais, 
direcionando parte desses 
recursos para o consumo, o 
que movimentou a economia 
e os pequenos negócios, em 
especial. Com isso, as medi-
das emergenciais do BNDES 
na pandemia somam R$ 125 
bilhões.

Gustavo Montezano expli-
cou que o BNDES tinha uma 
dívida de R$ 20 bilhões com 
o Fundo Garantidor do FGTS. 
“E a gente entendeu que ago-
ra era o momento oportuno. O 
Brasil precisava, o trabalha-
dor precisava. Então, a gente 
transferiu esse recurso para o 
FGTS poder pagar os traba-
lhadores no momento em que 
eles mais tinham necessidade. 
Foi um apoio direto do BN-
DES ao trabalhador brasilei-
ro”, afirmou.

As ações emergenciais 
voltadas ao setor público so-
maram R$ 3,9 bilhões em 
suspensões de pagamentos de 
estados e municípios. O pre-
sidente do BNDES informou 
que os pagamentos que deve-
riam ser feitos este ano foram 
postergados. Isso significa que 
os empréstimos concedidos 
começarão a ser pagos somen-
te a partir de janeiro de 2021. 
“Assim, os prefeitos e gover-
nadores têm recursos para pa-
gar o salário dos servidores, 
fazer os gastos de saúde da cri-
se, pagar os fornecedores das 
prefeituras e estados. Foi um 
apoio muito importante que o 
banco contribuiu durante esse 
momento que passamos”. Por 
outro lado, o BNDES agilizou 
liberações de financiamentos 
contratados por estados no 
montante de R$ 225 milhões. 
Para o setor privado, a suspen-
são de pagamentos de finan-
ciamentos totalizou R$ 12,6 
bilhões. Foram beneficiadas 
cerca de 28.600 MPMEs e 499 
grandes empresas.

Impactos
Gustavo Montezano afir-

mou que ele e sua equipe se 
dedicam a analisar como o 
BNDES pode melhorar a vida 
dos brasileiros, promoven-
do investimentos que tenham 
impacto social e ambiental. 
“Como a gente faz isso? Pre-
parando projetos, modelando 
a infraestrutura. A gente atua 
como um preparador de proje-
tos de grandes obras de cons-
trução, iluminação pública, 
energia elétrica, saneamento, 
rodovia, todo esse arcabouço 
de infraestrutura que o Brasil 

tanto precisa”. Enfatizou que 
o BNDES atua tanto na pre-
paração e apoio aos estados e 
ao governo federal na mode-
lagem, como no financiamen-
to. Completou que, além de 
melhorar a vida do cidadão na 
ponta, com qualidade de vida, 
o banco gera emprego na exe-
cução dessas obras.

Para financiamento ao se-
tor elétrico, com o objetivo de 
evitar aumento maior de tari-
fas, o consórcio formado pelo 
BNDES e outras 15 institui-
ções financeiras contratou R$ 
15,3 bilhões na Conta Covid. 
O banco participa com R$ 2,7 
bilhões desse total.

Saneamento
Na área do saneamento, em 

especial, Montezano revelou 
que a estimativa é que a uni-
versalização do saneamento 
no país demandará recursos 
entre R$ 600 bilhões e R$ 700 
bilhões. A carteira de projetos 
do banco, atualmente, totaliza 
R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões. 
“Estamos falando de 10% do 
volume necessário para uni-
versalizar o saneamento no 

Apoio emergencial do BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social às empresas na pandemia alcança R$ 105 bilhões

Brasil. Essa é uma agenda 
prioritária para o banco”, as-
segurou. Segundo o presidente 
do BNDES, a universalização 
do saneamento básico vai me-
lhorar a educação, a saúde, 
além de impulsionar o desen-
volvimento da região atendi-
da. “É uma medida prioritária 
para o Brasil que vai mudar, de 
uma vez por todas, a desigual-
dade social no país”.

Montezano explicou, por 
outro lado, que a elaboração 
de um bom projeto de sanea-
mento requer análise de enge-
nharia ambiental e modelagem 
de um contrato de concessão, 
que é um trabalho muito téc-
nico e pesado. Alertou, en-
tretanto, que se esse trabalho 
for bem feito, “traz um gran-
de valor para a sociedade. O 
banco atua modelando esses 
projetos junto com estados e 
municípios, e também finan-
ciando, uma vez que as obras 
se iniciem”. Reiterou que essa 
é uma prioridade chave para o 
banco e para o Brasil. “E tem 
tudo para mudar a nossa ques-
tão da desigualdade social em 
todas as regiões do país”.

Medidas
Entre as medidas emer-

genciais adotadas pelo ban-
co, destaque para o Progra-
ma Emergencial de Acesso a 
Crédito (PEAC) que transfe-
riu R$ 71,1 bilhões em crédi-
tos garantidos, desde seu lan-
çamento em junho, para 89 
mil empresas. Desse valor, 
R$ 66 bilhões foram direcio-
nados a pequenas e médias 
empresas.

Um total de 46 agentes 
financeiros está habilitado a 
contratar empréstimos com a 
garantia do Tesouro Nacional 
via Fundo Garantidor de In-
vestimentos, que é o modelo 
do PEAC. Essas instituições 
financeiras decidem quando 
utilizar a garantia do programa 
e avaliam o pedido de crédito, 
no momento em que cada uma 
das operações é estruturada.

Na linha PEAC Maquini-
nhas, os empréstimos ofere-
cidos por agentes financeiros 
com base no movimento das 
maquininhas de cartão soma-
ram R$ 105 milhões apro-
vados para 3.300 clientes. Já 
na linha Crédito Pequenas 
Empresas, que oferece crédi-
to para capital de giro, foram 

aprovados R$ 8 bilhões, re-
sultando em 24.600 empresas 
apoiadas. Também o Progra-
ma Emergencial de Suporte ao 
Emprego (PESE) aprovou, em 
duas etapas, R$ 7,3 bilhões em 
crédito.

Saúde
Além disso, o Programa de 

Apoio Emergencial ao Com-
bate da Pandemia do Corona-
vírus aprovou R$ 293 milhões 
para a área da saúde. Os re-
cursos permitem a abertura 
de até 2.900 leitos de UTI e 
enfermaria, compra de 1.700 
equipamentos médicos, como 
monitores e ventiladores pul-
monares, e 4 milhões de kits 
de diagnósticos contra a co-
vid-19. Uma outra iniciativa, 
envolvendo a ação de financia-
mento coletivo Matchfunding 
Salvando Vidas, para aquisi-
ção de materiais, insumos e 
equipamentos para Santas Ca-
sas e hospitais filantrópicos do 
país, arrecadou R$ 74 milhões, 
dos quais a metade foi aporta-
da pelo BNDES

Por Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil 

<<RECURSOS foram destinados a 258 mil empresas brasileiras que respondem pela geração de 8,5 milhões de empregos. 

Você não pode deixar de ler
as boas notícias na

GAZETA DE NOTÍCIAS
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Show com Fábio Carneiri-
nho, Luiz Fidelis, Nonato Lima 
e Waldonys acontece no dia 
primeiro de novembro, com 
transmissão diretamente pelo 
Youtube da instituição 

 A abertura da Mostra Sesc 
de Culturas 2020, que aconte-
cerá no dia 01 de novembro, às 
17h, vai contar com a participa-
ção de quatros dos mais talen-
tosos artistas cearenses. Com 
transmissão ao vivo diretamen-
te do Youtube do Sesc Ceará, o 
show terá a participação para lá 
de especial de Fábio Carneiri-
nho, Luiz Fidelis, Nonato Lima 
e Waldonys, mostrando para o 
mundo tudo que a terrinha tem 
de melhor.

Diante do atual cenário, a 
edição 2020 da Mostra será re-
alizada totalmente online, mas 
sem perder a essência de pro-
mover diálogos e propagar a 
nossa cultura, em suas mais va-
riadas formas e vertentes. Além 
disso, o encontro será 100% 

made in Ceará, como forma 
de fomentar os artistas e toda a 
cadeia produtiva que envolve a 
cultura Cearense, a exemplo do 
que vem acontecendo, desde 
março, com o Tudo em Casa 
Fecomércio.   

 “Neste ano, queremos con-
tribuir ainda mais para constru-
ção e a difusão da nossa iden-
tidade cultural. Nossa ideia é 
também promover a cultura 
popular cearense, em um es-
paço digital, sem barreiras, que 
servirá de vitrine para o mun-
do”, explica Maurício Fililoza, 
presidente do Sistema Feco-
mércio-Ce.    

 Sanfoneiro, cantor e com-
positor, Fábio Carneirinho vai 
botar todo mundo de casa para 
dançar ao som da mais autênti-
ca música nordestina. Nascido 
em São Paulo, mudou-se para 
Juazeiro do Norte aos quatro 
anos e, desde então, carrega o 
Ceará – e o Cariri – no coração. 
O artista já fez inúmeros shows 
pelo Brasil e ainda realizou tur-
nês pela Europa, apresentando-
-se em 15 países e, claro, di-
fundindo a nossa arte para um 
público cada vez maior.   

 Com mais de 200 músicas, 

eternizadas por artistas como 
Elba Ramalho, Dominguinhos, 
Fagner e Quinteto Violado, 
Luiz Fidelis promete fazer uma 

Abertura da Mostra Sesc de Culturas reúne artistas 
em uma verdadeira celebração da música cearense  

apresentação repleta de poesia 
e emoção, assim como Nonato 
Lima, jovem instrumentista que 
conquistou o público graças ao 

seu estilo particular de criar e 
improvisar com sua inseparável 
sanfona. Artista que dispensa 
apresentações, Waldonys vai 

tocar e cantar na abertura da 
Mostra Sesc de Culturas seus 
maiores sucessos e que são a 
cara do Ceará! 

Assessoria de Comunicação-
Ascom Cariri

Os 20,16 km da pavimenta-
ção do trecho Altaneira–Assa-
ré da CE-388 estão recebendo 
acabamentos finais em estru-
turas de drenagem para serem 
considerados entregues à po-
pulação. O trecho rodoviário, 
além de beneficiar as popula-
ções dos dois municípios, algo 
estimado em 30 mil pessoas, 
amplia as possibilidades de co-
nexão no Cariri e também com 
o Sertão dos Inhamuns.

 “A obra trouxe o encur-
tamento da distância, em mé-
dia, de 14 km de quem partia 
de Nova Olinda para Assaré, 
que antes tinha de seguir pelo 
distrito de Aratama, e com ela 
passa agora só por Altaneira 
para chegar ao município. O 
que permitiu um maior dina-
mismo no escoamento da pro-
dução e no ir e vir da população 
daquela região. Principalmente 
a acessibilidade do povo de 
Altaneira, que só contava com 

o retorno de Nova Olinda pa-
vimentado”, destaca Quirino 
Ponte, gerente de Obras Rodo-
viárias da Superintendência de 
Obras Públicas (SOP).

O segmento, com 99% dos 
serviços executados, passou 
por serviços de pavimentação, 

Pavimentação do trecho Altaneira–Assaré 
passa por acabamentos finais para entrega

revestimento asfáltico, buei-
ros, sinalizações vertical e 
horizontal e proteção ambien-
tal. As obras levam melhorias 
para a infraestrutura produtiva 
local, aproximando as pesso-
as, estimulando a economia, 
proporcionando mais desen-

volvimento.
A construção do trecho Al-

taneira-Assaré envolve inves-
timento total de cerca de R$ 
15 milhões, com recursos do 
Tesouro do Estado e do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).

- Texto e Foto  de Airton 
Lima Jr. - Ascom SOP 

 << ENCURTOU DISTÂNCIA A obra encurtou a distância de 14 km entre Nova Olinda e Assaré.

Com a regionalização da 
saúde, a população do interior 
cearense passou a ter acesso à 
serviços essenciais de alta com-
plexidade. O Hospital Regional 
do Cariri (HRC) e o Hospital 
Regional do Sertão Central 
(HRSC), unidades da rede pú-
blica da Secretaria da Saúde 
do Ceará, do Governo do Es-
tado, contam com o serviço de 
atendimento para pacientes 
diagnosticados com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC).

A Unidade de AVC Agudo 
do Hospital Regional do Ca-
riri foi a primeira implantada 
no interior do Estado, descen-
tralizando o atendimento que 
até 2013 era realizado apenas 
no Hospital Geral de Fortale-
za (HGF), referência nacional. 
Por dia, a Unidade recebe em 
média três novos casos. Só 
este ano, de janeiro a outubro, 
foram realizados 672 atendi-
mentos na Unidade de AVC 
agudo, que conta com 10 leitos, 
somando-se a outros 12 leitos 
de retaguarda.

O aposentado Raimundo 
Tavares Campos (77) mora em 
Fortaleza e estava de visita em 
sua propriedade no município 
do Cedro, a cerca de 100 km 
de Juazeiro do Norte, onde está 
localizado o HRC. Segundo a 
esposa, Ana Carmem, o apo-
sentado foi encontrado no meio 
da noite caído ao chão e sem 
conseguir falar.

 “Foram momentos de 
muita aflição. Acordei com ele 
gemendo sem conseguir falar. 

Logo socorremos ele e ao che-
gar no hospital do Cedro de 
imediato foi transferido para 
o Regional”, conta a esposa. 
“Hoje ao encontrá-lo tão bem 
entendi que foi providência di-
vina estarmos no Cedro para 
que ele pudesse ser atendido 
aqui, um dos melhores hospi-
tais do Estado”, finalizou.

O Hospital Regional do 
Sertão Central, em Quixera-
mobim, oferta 20 leitos, sendo 
10 leitos na Unidade de AVC 
agudo e 10 na Unidade de AVC 
subagudo. A aposentada Maria 
das Graças Ferreira Sousa (68) 
residente no município de Qui-
xadá, recebeu alta no último 
dia 22 após ter sofrido um AVC 
isquêmico. “Eu estava em casa 
e ia dormir quando comecei a 
sentir uma forte dor no braço 
direito. Não conseguia mais 
levantar meu braço. Quando 
comecei a sentir os sintomas 
não liguei muito, mas no ou-
tro dia minha filha já me levou 
para um pronto atendimento. O 
recado que deixo é que as pes-
soas se cuidem para isso não 
acontecer. E se começar a ter 
os primeiros sintomas procure 
um médico logo”, disse Maria. 
Desde a abertura do serviço em 
julho de 2018, a unidade já re-
alizou 1.593 atendimentos, com 
uma média de dois novos aten-
dimentos por dia.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
AVC é a segunda causa de mor-
te no mundo e a primeira causa 
de incapacidade. 

Hospitais do interior garan-
tem atendimento especializa-
do para pacientes com AVC

<< REVOLUCIONA a cultra regional:  as danças, as cantigas, o folclore, as artes e o modo de ser da gente sertaneja 
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O arquiteto, advogado e 
mestre em administração cra-
tense Alexandre Landim após 
curso de especialidade na 
França, dá uma dinâmica na 
ARCHITECTUS ENGENHA-
RIA ARCHITECTUS, empre-
sa fundada em 2003 atuando no 
mercado de consultoria técnica 
em arquitetura, engenharia, 
planejamento urbano regional, 
consolidando-se como empre-
sa de referência a nível nacio-
nal voltada para consultoria 
projetos arquitetônico de alta 
complexidade com abrangên-
cia em todo território nacional, 
principalmente no setor por-
tuário terminais marítimos de 
passageiros, hospitais, labora-
tórios e grandes projeto como o 
TLT – Transporte Leves sobre 
Trilhos.

A empresa traz o perfil de 
seus quatro sócios: Mariana 
Furlane que é arquiteta urba-
nista formada pela Universi-
dade Federal do Ceará, MBA 
em Administração de Em-
presas e Auditoria e Finanças 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
além de experiências de traba-
lho na Suíça e Estados Unidos 
e tem uma visão de gestão e 
estratégia muito forte. Ricardo 
Saboia Arquiteto e Urbanista 
pela Universidade Federal do 
Ceará, Doutorado em Repre-

sentação Gráfica: Sistemas e 
Tecnologia pela Universidad 
Politécnica de Cataluña. Ar-
quiteto Colaborador do escri-
tório Interdec em Barcelona, 
Espanha. Ricardo é o homem 
da prancheta que estuda e dá 
corpo aos projetos. Helton 
Timbó Arquiteto e Urbanista 
formado pela Universidade 
Federal do Ceará, Técnico em 
Construção pela Escola Técni-
ca Federal, vasta experiência 
em construção e projetos ur-
banos, incluindo premiações 
em concursos parte do time da 
empresa desde sua fundação. 
E eu Alexandre Lacreda Lan-
dim. Essa equipe, cada um tem 
o reconhecimento de seu po-
tencial. Toda equipe que chega 
a 74 colaboradores onde cada 
um faz parte de um todo.

Atuamos em todo territó-
rio nacional, começamos no 
Ceará, mas hoje temos obras 
em vários estados do nordes-
te como Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
e outras em São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Ron-
dônia onde temos uma equi-
pe trabalhando. Destacamos 
duas grandes obras: o terminal 
marítimo de passageiros que 
é uma obra premiada a nível 
nacional e mundial que está 
entre importantes obras a se-
rem visitadas e outro projeto é 
a Fiocruz Ceará outro projeto 
que vem sendo reconhecido e 
recebendo seus prêmios em al-
gumas publicações.

A empresa em seus 16 traz 

uma história de aprendizagem 
a partir dos ensinamento de 
minha mãe que sempre me di-
zia: “É bom ser bom porque 
faz bem à alma e ao coração” 
e ao meu pai que queria que eu 
conquistasse o Mundo. Certa 
vez eu perguntei se ele faria 
alguma coisa diferente se ti-
vesse que voltar ao princípio 
de sua vida e ele disse: “Não, 
eu conquistei muito mais do 
que eu pensei conquistar e fa-
ria tudo de novo.” Foi ai que 
descobri que ali estava a feli-
cidade e vou querer um dia di-
zer aquelas mesmas palavras. 
Trago ensinamento de minha 
infância como de min há babá 
Francinete que me ensinou a 

amar o próximo, de meu sogro 
que me ensinou a disciplina 
de ser um empresário e acima 
de tudo de minha esposa com 
quem eu convivo há vinte anos 
e que me dá uma estabilidade. 
Assim igual a mim, todos os 
sócios têm suas histórias de 
vida, tudo isso é para mostrar 
que o sucesso é construído 
com o tempo e em cada ação 
que você faz no dia a dia.

Nosso desafia foi atingir o 
que a gente nunca esperou um 
dia atingir como empresa. To-
dos nós sócios temos que ser 
exemplo e dar esse exemplo 
para todos na empresa agindo 
com dedicação e trabalho, dis-
se Alexandre. 

Cratense é destaque no mundo empresarial 
da arquitetura e é sucesso em todo Brasil

<< DESTAQUE o engenheiro, arquiteto e advogado Alexandre Lacerda 
Landim é filho do Juiz José Landim e Dra. Dulcilene Lacerda

Anotações e texto do jornalista 
Luiz José dos Santos

CL  TRANSPORTE
CNPJ 39.544.706/0001-50

Torna público que requereu  à Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do 
Norte - AMAJU, a regularização de de licença de operação para armazena-
mento temporário de resíduos diversos - exceto classes I  e A, a Rua Francisco 
Martins de Souza 2A - bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte CE.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licencimaneto da AMAJU

No dia nove de agosto de 1978 compareceu a minha presença, no Fórum 
de Vila Velha (ES), Edna S., grávida de oito meses, que estava presa na 
Cadeia da Praia do Canto, em Vitória, enquadrada no artigo 12 da Lei de 
Tóxicos (tráfico) porque foi presa com gramas de maconha.
Diante do quadro dramático – uma pobre mulher grávida, encarcerada –, 
proferi, em audiência, despacho que a libertou.
Anteriormente, Edna vira-se envolvida noutro processo, enquadrada em 
crime de lesões corporais leves porque, utilizando-se de um pedaço de 
vidro, ferira Neuza M. A.
O motivo da agressão de Edna a Neuza foi ter Neuza abandonado a Es-
cola de Samba “Independente de São Torquato” para desfilar na Escola 
de Samba “Novo Império”.
Neuza era figura importante do desfile, como porta-bandeira da Escola, na 
qual também Edna desfilava, como passista.
Depondo em audiência, um ano após ter Edna sido solta para dar à luz, 
disse Neuza, a vítima das agressões que, se dependesse dela,
“pediria que a Justiça fosse mais calma com a acusada, pois o fato ocorreu 
por provocação de outra pessoa, a acusada tem uma filha pequena e, 
além disso, está se regenerando”.
Diante dos fatos proferi sentença absolutória, por entender que
“a Justiça Criminal, dentro de uma visão formalista, localiza-se no passa-
do, julga o que foi. A Justiça Criminal, numa visão humanista, coloca-se no 
presente e contempla o futuro.”
O despacho que libertou Edna, no processo de tóxicos, e a sentença ab-
solutória, no processo de lesões corporais, são transcritos a seguir.
A) Despacho libertando Edna, a que ia ser Mãe.
“A acusada é multiplicadamente marginalizada: por ser mulher, numa so-
ciedade machista; por ser pobre, cujo latifúndio são os sete palmos de 
terra dos versos imortais do poeta; por ser prostituta, desconsiderada pe-
los homens, mas amada por um Nazareno que certa vez passou por este 
mundo; por não ter saúde; por estar grávida, santificada pelo feto que tem 
dentro de si, mulher diante da qual este Juiz deveria se ajoelhar, numa 
homenagem à maternidade, porém que, na nossa estrutura social, em vez 
de estar recebendo cuidados pré-natais, espera pelo filho na cadeia. 
É uma dupla liberdade a que concedo neste despacho: liberdade para 
Edna e liberdade para o filho de Edna que, se do ventre da mãe puder 
ouvir o som da palavra humana, sinta o calor e o amor da palavra que 
lhe dirijo, para que venha a este mundo tão injusto com forças para lutar, 
sofrer e sobreviver.
Quando tanta gente foge da maternidade; quando milhares de brasileiras, 
mesmo jovens e sem discernimento, são esterilizadas; quando se deve 
afirmar ao Mundo que os seres têm direito à vida, que é preciso distribuir 
melhor os bens da Terra e não reduzir os comensais; quando, por motivo 
de conforto ou até mesmo por motivos fúteis, mulheres se privam de gerar, 
Edna engrandece hoje este Fórum, com o feto que traz dentro de si. 
Este Juiz renegaria todo o seu credo, rasgaria todos os seus princípios, 
trairia a memória de sua Mãe, se permitisse sair Edna deste Fórum sob 
prisão. 
Saia livre, saia abençoada por Deus, saia com seu filho, traga seu filho 
à luz, que cada choro de uma criança que nasce é a esperança de um 
mundo novo, mais fraterno, mais puro, algum dia cristão.”
Foi ao vê-la grávida, incomodada com o peso do feto, pois recusou sentar-
-se dizendo que ficava mais à vontade de pé, que eu pude compreender 
a dimensão do sofrimento de Edna. Foi diante de Edna mulher, Edna ser 
humano, que pude perceber o que significava para ela estar presa.
B) Sentença absolvendo Edna.
A Justiça Criminal, dentro de uma visão formalista, localiza-se no passa-
do, julga o que foi. A Justiça Criminal, numa visão humanista, coloca-se 
no presente e contempla o futuro. A Justiça Criminal não é uma máquina 
calculadora que só fecha suas contas quando o saldo é zero. 
A prova testemunhal convence que Edna é hoje uma pessoa inteiramente 
recuperada para o convívio social. Como ficou demonstrado, sua vida está 
inteiramente dedicada a sua casa. Compareceu hoje perante este Juízo 
com uma filha nos braços. Insondáveis caminhos da vida... Da última vez 
que veio a esta sala de audiências, a criança, que hoje traz nos braços, 
ela a trazia no ventre. Por despacho deste juiz, foi naquela ocasião posta 
em liberdade.
Creio que a sentença justa, no dia de hoje, é a sentença que absolve a 
acusada. Não se trata da sentença sentimental, da sentença benevolen-
te, como se julga tantas vezes, erradamente, sejam as sentenças deste 
juiz. É a sentença que crê no ser humano, é a sentença convicta de que 
muitas vezes pessoas marginalizadas pelas estruturas sociais encontram, 
no contato com o julgador, o primeiro relacionamento em nível de pessoa. 
Absolvo a acusada, em voz alta, sentença ouvida, palavra por palavra, 
pela acusada, para que ela sinta que desejo tenha uma vida nova. Liberto-
-a deste processo e espero que nunca mais fira quem quer que seja.
Considerando tudo que foi ponderado, atendendo ao gesto de perdão da 
vítima Neuza M. A., atento à criança que Edna traz no colo, sua filha Elke, 
desejando que esta sentença seja um voto de confiança que Edna saiba 
compreender – ABSOLVO a acusada da imputação que lhe foi feita.
 É livre a divulgação deste texto, por qualquer meio ou veículo, inclusive 
através da transmissão de pessoa para pessoa.

Libertação de Edna, a 
que ia ser Mãe

CRÔNICA

        João Baptista Herkenhoff
Juiz ce Direito aposentado, 

cronista, articulista e   escritor.
 jbpherkenhoff@gmail.com

Show com Fábio Carnei-
rinho, Luiz Fidelis, Nonato 
Lima e Waldonys acontece 
no dia primeiro de novembro, 
com transmissão diretamente 
pelo Youtube da instituição 

 A abertura da Mostra Sesc 
de Culturas 2020, que aconte-
cerá no dia 01 de novembro, 
às 17h, vai contar com a par-
ticipação de quatros dos mais 
talentosos artistas cearenses. 
Com transmissão ao vivo di-
retamente do Youtube do Sesc 
Ceará, o show terá a partici-
pação para lá de especial de 
Fábio Carneirinho, Luiz Fide-
lis, Nonato Lima e Waldonys, 
mostrando para o mundo tudo 

que a terrinha tem de melhor. 
Diante do atual cenário, a 

edição 2020 da Mostra será 
realizada totalmente online, 
mas sem perder a essência de 
promover diálogos e propagar 
a nossa cultura, em suas mais 
variadas formas e vertentes. 
Além disso, o encontro será 
100% made in Ceará, como 
forma de fomentar os artistas 
e toda a cadeia produtiva que 
envolve a cultura Cearense, 
a exemplo do que vem acon-
tecendo, desde março, com o 
Tudo em Casa Fecomércio.   

 “Neste ano, queremos 
contribuir ainda mais para 
construção e a difusão da nos-
sa identidade cultural. Nossa 
ideia é também promover a 
cultura popular cearense, em 
um espaço digital, sem barrei-
ras, que servirá de vitrine para 

o mundo”, explica Maurício 
Fililoza, presidente do Siste-
ma Fecomércio-Ce.   

Sanfoneiro, cantor e com-
positor, Fábio Carneirinho vai 
botar todo mundo de casa para 
dançar ao som da mais autên-
tica música nordestina. Nas-
cido em São Paulo, mudou-se 
para Juazeiro do Norte aos 
quatro anos e, desde então, 
carrega o Ceará – e o Cariri 
– no coração. O artista já fez 
inúmeros shows pelo Brasil 
e ainda realizou turnês pela 
Europa, apresentando-se em 
15 países e, claro, difundindo 
a nossa arte para um público 
cada vez maior.   

 Com mais de 200 músi-
cas, eternizadas por artistas 
como Elba Ramalho, Domin-

guinhos, Fagner e Quinteto 
Violado, Luiz Fidelis promete 
fazer uma apresentação reple-
ta de poesia e emoção, assim 
como Nonato Lima, jovem 
instrumentista que conquis-
tou o público graças ao seu 
estilo particular de criar e im-
provisar com sua inseparável 
sanfona. Artista que dispensa 
apresentações, Waldonys vai 
tocar e cantar na abertura da 
Mostra Sesc de Culturas seus 
maiores sucessos e que são a 
cara do Ceará!

A Mostra SESC Cariri de 
Cultura é um acontecimento 
esperado durante todo o ano 
por isso já consta na agenda 
cultural de todos na região, 
principalmente dos artista ca-
ririenses.

Assessoria de
 Comunicação

Ascom Cariri

Abertura da Mostra Sesc de Culturas reúne artistas 
em uma verdadeira celebração da música cearense
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CRÔNICA

Fazemos Maravilhas
com

Leite Condensado,
Nutella,
Avelã e

Chocolate
 

Usamos Produtos de Boa Qualidade
e muita criatividade

Informações: @hello_doces
                     (88) 99493 7687

Começaria estas minhas 
breves palavras sobre a 
minha querida amiga Fáti-
ma Lemos, lembrando uma 
passagem que li, atribuída 
ao nosso poeta Vinicius de 
Moraes, quando afirma: “Eu 
poderia suportar, embora 
não sem dor, que tivessem 
morrido todos os meus amo-
res, mas enlouqueceria se 
morressem todos os meus 
amigos. Até mesmo aqueles 
que não percebem o quanto 
são meus amigos e o quanto 

FÁTIMA LEMOS, a doçura
personificada no ser humano

minha vida depende de sua existência”.
Conheci Fátima Lemos, em 1966, na Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal do Ceará. Exatamente, na hora em que 
os calouros estavam recebendo o tradicional trote dos veteranos. 
Naquela época o trote causava medo e revolta dos novatos porque 
havia muito excesso.  Fiquei ao lado de Fátima e não permiti que 
lhe aplicassem um trote agressivo. Surgiu desse primeiro encontro 
uma grande e fraterna amizade

Quando em 1970 vim morar em Crato, ela trabalhava na Clínica 
Cirandinha. Ficamos, então, muito amigas. Éramos como irmãs.

Algum tempo depois ela foi com o seu marido para a França, 
onde se especializou em Ortodontia, tornando-se uma excelente 
profissional na área e muito requisitada em todo o Estado do Cea-
rá. Aqui no Crato, atendia em minha Clínica na Praça da Sé.

Em 1992, recebi o convite para participar a Academia Cearense 
de Odontologia. A diretoria resolveu, então, vir me dar à posse aqui 
no Crato e escolheu Fátima Lemos como oradora da solenidade. 
Fez um grande discurso o que muito me enterneceu. 

Pelo seu valor profissional, pelo relevante trabalho prestado à 
Ciência Odontológica em nosso Estado, foi convidada a participar 
da Academia Cearense de Odontologia, motivo de orgulho não só 
para sua ilustre família, mas também para o Crato e os seus amigos.

Pela liderança que exercia no seio da Academia foi escolhida 
para presidente, tendo exercido a função com competência, digni-
dade e sabedoria. Era uma excelente oradora.

Fátima foi uma grande mulher, exemplo para todos nós. Mesmo 
portadora de uma saúde frágil, jamais deixou-se abater, lutando 
pela vida até o último momento de sua existência.

Eu adaptaria a celebre frase, segundo a qual ao lado de um 
grande homem está uma grande mulher, para afirmar, que ao lado 
de Fátima Lemos, esteve sempre o seu querido marido Welington 
Alves, o nosso querido Tontom.
Terminaria esta breve reflexão sobre a minha querida amiga Fátima 
Lemos, lembrando umas palavras que li há vários anos, tendo a 
memória do tempo me feito esquecer o seu autor, ficando apenas a 
bela mensagem: “Passarei por este caminho, apenas uma vez, todo o 
bem, toda ternura, tudo quanto eu possa fazer pelo meu semelhante, 
que o faça agora, pois passarei por este caminho, apenas uma vez”.
Assim foi a vida de minha querida amiga-irmã Fátima Lemos! 

Dulcilene  Landim é odontóloga, 
personalidade envolvida com os 

movimentos sociais caririense, da 
Casa da Amizade do Rotary Club 
do Crato, e casada com o juiz dr. 

José Vanderley Landim

Fátima Lemos

NATSHOP
PRODUTOS NATURAIS

Antonio Feitosa

Rua Monsenhor  Ass is  Fei tosa,  685
Contatos:  (88)  98831 5664
               (88)  99612 9817

Próximo a Praça Siquei ra Campos
CRATO CEARÁ

Com investimento do Esta-
do superior a R$ 4,4 milhões o 
Governo do Ceará entregou na 
manhã desta quinta-feira (29) 
nove veículos  para o Corpo de 
Bombeiros. São cinco cami-
nhões de combate a incêndio e 
quatro de busca e salvamento. 
O governador Camilo Santana 
realizou a entrega no Comando 
Geral da corporação, no bairro 
Jacarecanga, em Fortaleza.

“São novos equipamentos 
para reforçar o trabalho que 
o Corpo de Bombeiros presta 
aos cearenses todos os dias”, 
disse o governador, parabeni-
zando o efetivo e agradecendo 
pelo empenho que homens e 
mulheres da corporação em-
pregam no valoroso serviço de 
salvar vidas. “Temos adquirido 
o que há de melhor para que os 
profissionais possam executar 
e realizar o trabalho com efici-
ência e eficácia. Ano passado 
entregamos uma escada com-
prada na Alemanha, a mais 
alta com capacidade de fazer 
resgate em prédios”, apontou 
Camilo, informando que mais 
duas unidades semelhantes es-
tão sendo adquiridas.

Também há poucos dias 
foi entregue uma frota de mo-
tos aquáticas e quadriciclos 
para atuação no litoral cea-
rense. Turbinas de combate 
a incêndio são outros impor-
tantes equipamentos que estão 
em processo de compra pelo 
Estado e mais recentemente 
foi anunciada a construção do 
novo Batalhão dos Bombei-
ros a ser construído no espaço 
onde ficava o Edifício Andrea, 
que desmoronou tragicamen-
te em Fortaleza ano passado. 
“Já está em processo de pre-
paração para a licitação. O 
novo Batalhão vai atender a 
uma área importante da cida-
de onde tem muitos edifícios 
altos”, contou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

Durante a entrega dos veícu-
los o governador também autori-
zou a compra de mais cinco via-
turas e anunciou a inauguração 
do novo quartel dos Bombeiros 
em Quixadá. “Estamos amplian-
do não só em Fortaleza, mas no 
Interior. Vamos inaugurar mais 
um Batalhão de Combate a In-
cêndio no Sertão Central, em 
Quixadá e estamos reformando 
batalhões no Interior e reforçan-
do com equipamentos. Quanto 
mais estrutura o Corpo de Bom-
beiros estiver, quanto mais pró-
ximos estiverem, mais rápido 

podem debelar qualquer foco de 
incêndio”, afirmou Camilo San-
tana.

O secretário da Segurança 
Pública e Defesa Social, Sandro 
Caron reforçou que as novas 
viaturas se somam ao trabalho 
do Estado na busca do que há de 
melhor para o Corpo de Bom-
beiros realizar suas atividades de 
combate a incêndio, busca e sal-
vamento. “Esse investimento se-
guirá buscando o que há de me-
lhor. No processo de aquisição 
o próprio Corpo de Bombeiros 
repassou informações para que 
houvesse a customização dos 
equipamentos para uma melhor 
atuação e atendimento. Os veí-
culos com menor dimensão per-
mitem o acesso a vários locais, 
passando por caminhos mais es-
treitos”, disse o secretário.

Comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros, Eduardo Holanda 
assegurou que hoje os profis-
sionais do Ceará estão entre os 
mais preparados tecnicamente e 
os mais equipados. “Esses equi-
pamentos só vêm a somar. São 
equipamentos adquiridos ouvin-
do as necessidades da tropa. Os 
veículos são de modelo europeu, 
com mais eficiência, para aten-

Com mais nove caminhões e viaturas, Bombeiros reforçam 
combate a incêndios e ações de busca e salvamento

Antonio Cardoso - 
Comunicação Institucional 

Foto Carlos Gibaja

der cada vez mais e melhor. As 
escadas já estão sendo produzi-
das e as turbinas de combate a in-

cêndio, que serão as primeiras da 
América Latina, também estão 
em  fase de produção”.

<< ENTREGA o governador Camilo Santana faz entre das viaturas e novos equipamentos

<< FROTA de veículos personalizados novos e modernos deixa o Corpo de Bombeiros do Ce-
ará pronto para toto tipo de tarefas no combate a incêndios e  salvamentos.
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Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro, 
inspira e transpira a literatura de Cordel. 

É presença constante no Cariri

Cantinho da Poesia

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues

Aline Maria

“Eu não quero 
nem que você seja 
mais otimista do 
que eu. Se for 
igual a mim, já 
está ótimo.”

ÁRIES 21/03 A 20/04
Quanto mais direto for aos assuntos, melhor serão as respostas. Não gas-
te para além do que tem programado..
TOURO 21/04 A 20/05
Estão favorecidos novos conhecimentos e novas emoções. Pequenas 
entradas de dinheiro das quais conseguirá tirar bom proveito.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Terá condutas que vão ser muito contestadas. Bom dia para mudanças 
profissionais e novas aprendizagens.
CÂNCER 21/06 A 22/07
Quanto mais direto for aos assuntos, melhor serão as respostas. Não 
gaste para além do que tem programado.
LEÃO 23/09 A 22/10
Não crie expectativas unilaterais, isso vai trazer-lhe problemas mais tar-
de. O trabalho será intenso mas produtivo.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Não reaja sem perceber bem o que se passa. Não gaste por conta ou 
com base em promessas por concretizar..
LIBRA 23/09 A 22/10
Melhora uma relação se controlar atitudes egocêntricas. Não deixe de ir 
a eventos vai conhecer pessoas que lhe serão muito úteis.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Siga a sua inspiração para gerir o dia e até mudar de planos. Dia de 
muito bom desempenho das suas funções.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Tem de se mostrar mais ativo e revelar o que sente. Alguns vão podem 
correr muito melhor do que estava à espera.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Tudo vai  correr conforme bem e conforme programado. Terá bons resul-
tados sendo prudente e realista.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Tente comunicar melhor com a família, pode alterar os seus pensamen-
tos. Antes de tomar decisões pondere bem os efeitos.
PEIXES 20/02 A 20/03
Encontrará o melhor caminho para um bom entendimento. Bons indica-
dores para quem se encontra em fase de escolhas.

CONHECER

HUMOR
Dor da Injeção
O bêbado foi à farmácia tomar uma injeção, chegando lá ele per-
guntou:
— Vai doer ?
O enfermeiro respondeu:
— Agora vai doer um pouco, mas mais tarde não.
O paciente contente então responde:
— Então eu volto mais tarde.

Só quando pagar o trator
O fazendeito tinha tres filhos. Um dia o mais velho lhe 
fez um pedido.
- Pai, o senhor podia me dar um carro, na minha facul-
dade só eu que não tenho carro.
- So quando eu pagar o tratos - respondeu o pai.
Vem o outro filho: 
- Pai eu queria uma moto
- Só quando em pagar o trator. - Respondeu o pai.
Nisso vem o menorzinho.
- Pai me dá uma bicicleta.
- Só quando eu pagar o trator.
O pequeno vai pro quintal e vê o galo em cima da gali-
nha. Ele vai até lá, dá um chute no galo e fala:
Enquanto papai não pagar o trator todo mundo anda a pé 
nessa casa.

O velho trem da saudade
Resolveu me visitar
Na bagagem a lembrança
É tanta, chega a pesar
Abro a porta do vagão
E deixo a recordação
Pelos trilhos me guiar.

Êta saudade danada
Que bateu, mas foi de mim
Menina moça levada
Batom da cor de carmim
Faceira e desaforada
Pela vida apaixonada
Como eu gostava de mim.

Nas tertúlias da cidade
Era a primeira a chegar
Pra “tirar uma fornada”
Com quem soubesse dançar
Dançava bem um brecado
Um bolero apaixonado
E sem “macaco botar.”

Short curto, minissaia
Era assim que eu me vestia
Minha mãe era moderna
E para minha alegria
Gostava de costurar
E a gente podia usar
A roupa que bem queria.

Passear de bicicleta
Era outra diversão
Cidade do interior
Ipueiras, meu sertão
Banhos de açude e de rio
Quando recordo sorrio
Fui feliz em meu rincão.

Passei por cima de tudo
Pra viver em liberdade
Desdenhei até das leis
Da nossa sociedade
Liberta da hipocrisia
E sem precisar de guia
Vivi só minha verdade.

No trilho da mocidade

Eu sou cria do sertão
Nasci no meu Ceará
Como cuscuz com jabá
Tapioca em vez de pão
A paçoca de pilão
Como até não mais caber
E chego a me embevecer
Com esse mote Agrestino:
Quando mais sou nordestino
mais tenho orgulho de ser.

 Quando mais sou nordestinao mais 
tenho orgulho de ser.

MAIS VERSOS E POESIAS de
Dalinha Catunda:

http://cantinhodadalinha.blogspot.com/
http://cordeldesaia.blogspot.com/

1- Ao invés de
“Ao invés de” com “em vez de” ou, o que é pior, acha que signifi-
cam a mesma coisa:
Ao invés de: significa ao contrário de, em oposição. Ou seja, só use 
quando você estiver apresentando duas ideias opostas.
Exemplo: o carro virou à direita ao invés de virar à esquerda.
Em vez de: significa em lugar de. Exemplo: foi ao cinema em vez 
de ir ao teatro.
2- A maioria são
“A maioria das pessoas que gosta de tal coisa já sabem como isso 
funciona” ou “a maioria dos itens de decoração custam mais caro”. 
Os redatores acabam se esquecendo de que a concordância deve 
estar com ‘a maioria’ e não com o que vem depois. Para evitar esse 
erro bobo, feio e chato, sempre releia a frase com essa atenção. 
3- Afins e porquês
O uso dos porquês e dos afins. Junto, separado, com ou sem acento, 
a verdade é que esse erro já é uma constante. 
Afins
A fim separado deve ser usado sempre quando você estiver falando 
de propósito, finalidade ou desejo (fulano é a fim de sicrano).
Afim junto deve ser usado apenas para indicar afinidade, semelhan-
ça.
Porquês
Porquê: sempre que vier precedido de artigo, deve ser usado junto 
e com acento. Exemplo: o porquê (já que se comporta como um 
substantivo)
Por que: usado geralmente em início de frases, para perguntar, se-
parado e sem acento.
Por quê: separado e com acento é usado em finais de frase interro-
gativa, antes do ponto ou em pergunta isolada. Exemplo: por quê?
Porque: usado para explicar alguma coisa. Exemplo: “eu escrevi 
esse texto porque quero te ajudar”.
4- Alcóolico
Pode parecer bobeira, mas é impressionante a quantidade de redato-
res que acentua a palavra alcoólico do jeito errado. O acento agudo 
é no segundo “o”, nunca no primeiro!
5- Mal/Mau
Para tirar a sua dúvida, lembre-se sempre que:
Mal é o contrário de bem.
Mau é o contrário de bom.
Certo: Ele esteve de mau humor porque seu texto como freelancer 
não foi aprovado ontem.
Errado: Ele esteve de mal humor porque seu texto como freelancer 
não foi aprovado.
6- Onde/Aonde
Use aonde por dois motivos: quando os verbos da oração solicita-
rem a preposição e quando as orações indicarem movimentos.
“Aonde você vai?”
“Aonde seu tio pode me levar?”
No primeiro caso, o advérbio “aonde” foi utilizado porque o verbo 
ir pressupõe ir a algum lugar. Enquanto na segunda sentença, existe 
ideia de movimento,  pois o sujeito precisa levar alguém ou algo.
O advérbio “onde” está indicando o lugar em que algo ou alguém 
está? Quando troco “onde” por “local em que/ lugar em que”, a 
frase permanece com o mesmo sentido?
7- Mas e mais
Quando utilizado sem o “i”, o “mas” torna-se uma conjunção ad-
versativa. Ou seja: limita-se ou se opõe a uma nova ideia. 
“Você está escrevendo um texto, mais não consegue entregar a tem-
po. Logo, entra em contato pedindo desculpas pelo ocorrido.”
A frase acima apresenta dois problemas. Primeiro porque o “mas” 
deveria está grafado sem o “i”, uma vez que você não conseguiu 
concluir o texto conforme o esperado. 
Mas é igual a:
Todavia, No entanto, Entretanto, Porém.
O “mais” é um advérbio de intensidade. Pode ser usado também 
como adição. Portanto, a partir de hoje, escreva textos com mais 
carinho, mais qualidade e menos erros gramáticas, combinado?
8- Há/A
O “Há” é utilizado para indicar algo que já ocorreu.
Exemplo: há dois dias estou lendo os conteúdos do blog da Comu-
nidade Rock Content.
O “A”, sem o H, é utilizado para o futuro.
Exemplo: A dois dias saberemos o resultado da prova final.
9- Iminente/Eminente
Veja como a diferença entre eles é simples.
Eminente é um adjetivo. Ele pode ser usado para indicar as seguin-
tes características: Alto, Grande, Elevado, Saliente, Pessoa impor-
tante, Notável.
Exemplo: é um eminente redator freelancer.
A palavra “iminente” também indica um adjetivo. No entanto, po-
demos utilizá-la somente quando algo está prestes a acontecer.
Exemplo: o perigo de acidente no jogo de futebol é iminente.
10- Ao encontro de/de encontro a
 “De encontro a” significa oposição, embate, choque. Se uma coisa 
vai de encontro à outra, ela está indo na direção.
“Ao encontro de” já significa concordância, estar favorável a algu-
ma coisa.

Português no dia a dia 
para não errar mais
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Mais de R$ 20,2 milhões 
serão repassados para 301 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPIs) na 
região Nordeste. O valor irá 
beneficiar cerca de 8,7 mil 
pessoas idosas instituciona-
lizadas, que vão receber R$ 
2.322,34 cada. Os números 
divulgados, nesta terça-feira 
(27), integram o balanço re-
gional do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos.

No Crato serão beneficia-
das duas instituições a Casa 
de Acolhimento e Assistência 
ao Idoso, que atende 26 pes-
soas e o valor por idoso será 
de R$ 2.322,34 totalizando R$ 
60.380,84 e Congregação das 
Filhas de Santa Teresa de Je-
sus que atende 8 idosos recebe 
também por pessoa o valor de 
R$ 2.322,34 totalizando R$ 
18.578,72.

Já em  Juazeiro do Norte 
serão seis instituições bene-
ficiadas, Abrigo da Melhor 
Idade  que atende 11 idosos 
com o valor de R$ 25.545,74,  
Albergue Sagrada Família 
atendendo 47 idosos com o 
valor de R$ 109.149,98, As-
sociação Assistencial José Be-
zerra de Menezes que atende 
44 idosos com uma soma de 
R$ 102.182,96, Associação de 
Amparo aos Indigentes Walter 
Menezes Barbosa que atende 
54 idosos com R$ 125.406,36, 
Grupo Espirita Fraternidade 
Irmã Scheilla que atende 17 
idosos recebe R$ 39.479,78 e 
Instituto Casa da Esperança S. 
Pio de Pietralcina que atende 

15 idosos  R$ 34.835,10.
O Estado da Bahia (BA) 

lidera o ranking, com 105 ins-
tituições habilitadas. Em se-
guida, estão Pernambuco (56), 
Ceará (32), Paraíba (31), Rio 
Grande do Norte (28), Alago-
as (15), Maranhão (13), Sergi-
pe (12) e Piauí (9). Ao todo, 
R$ 160 mi serão concedidos 
pelo Governo Federal como 
auxílio emergencial a 2.118 
instituições em todo o Brasil. 
As entidades foram habilita-
das pela Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa, do 
MMFDH.

A lista final com as insti-
tuições contempladas foi as-

sinada pelo titular da SNDPI, 
secretário Antônio Costa.

A previsão é de que 68.896 
idosos de todo país sejam be-
neficiados. A titular da pasta, 
ministra Damares Alves, des-
taca que a iniciativa de forne-
cer recursos diretamente para 
as instituições que abrigam 
idosos é inédita no Brasil. 
“O presidente Jair Bolsonaro 
ouviu o apelo dessas insti-
tuições. Estamos escrevendo 
uma nova história na política 
de proteção ao idoso no Bra-
sil”, disse.

A ministra também res-
salta que a medida, estabe-
lecida pela Lei 14.018/20 e 
regulamentada pela Portaria 

2.221/2020, foi construída 
em parceria com o Congres-
so Nacional e o Ministério 
da Economia. Ela disse ainda 
que o papel da primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, com o 
programa Pátria Voluntária, 
no apoio às instituições que 
atendem idosos no país.

O titular da SNDPI, Antô-
nio Costa, explica que as ins-
tituições receberão um curso 
de gestão financeira gratuito. 
Além disso, segundo ele, será 
disponibilizada uma cartilha 
para auxiliar na utilização dos 
recursos. “Esse é o começo 
de uma grande caminhada no 
nosso compromisso de criar 
políticas públicas para atender 

Mais de R$ 20 milhões serão repassados para 
301 Instituições de Idosos na região Nordeste

essas entidades”, afirmou.

Repasse
O pagamento do auxílio será 

realizado em parcela única, por 
meio eletrônico e à vista. Além 
disso, não será autorizada a re-
alização de transferências entre 
contas, uso de cheques, saques 
em espécie ou pagamentos par-
celados.

As instituições deverão rea-
lizar a prestação de contas dos 
recursos que poderão ser usa-
dos para adquirir equipamentos 
médico-hospitalares de livre 
comercialização; alimentos 
para o favorecimento da me-
lhora da imunidade dos idosos 
atendidos; e produtos e mate-

riais para limpeza e desconta-
minação dos ambientes, por 
exemplo. Acesse manual sobre 
a correta utilização dos recursos

A ação de repasse conta 
com a parceria da Fundação 
Banco do Brasil.

Solidarize-se
A liberação do dinheiro faz 

parte da segunda ação de inves-
timento do programa Solidarize-
-se, coordenado pela SNDPI. Ou-
tros R$ 5 milhões, investidos na 
primeira ação de investimento do 
programa em forma de doações 
para 500 ILPIs, já resultaram na 
entrega de 239,5 mil máscaras, 
22,3 mil cestas de alimentos e 
11,5 mil kits de higiene.

Assessoria de Comunicação 
Social do Ministério da 

Mulher da Família e dos 
Direitos Humanos

O Ceará registrou o maior 
crescimento no índice de ati-
vidades turísticas do País no 
mês de agosto. Com aumento 
de 85% em relação a julho, o 
Estado teve quase o dobro do 
crescimento do segundo lugar 
da lista, a Bahia, que chegou 
aos 48%. Apesar do cresci-
mento, o ano de 2020 ainda 
acumula queda de 44%, decor-
rente da pandemia da Covid19. 
Os dados são do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

O índice do Ceará também 
foi bem superior ao da média 
do Brasil, que chegou a 19% 
se comparado a julho deste 
ano. Todos os estados pesqui-

sados registraram aumento: 
Goiás (47%), Paraná (28%), 
Distrito Federal (25%), Minas 
Gerais (22,9%), Rio Grande 
do Sul (20%), Santa Catari-
na (16,3%), Espírito Santo 
(15,9%), São Paulo (15,8%), 
Rio de Janeiro (15%) e Per-
nambuco (12,7%).

“Estamos no início da re-
tomada e esse número mostra 
nossa capacidade e força no se-
tor de turismo. Vamos continu-
ar trabalhando para voltarmos 
ao patamar que a gente estava 
antes da pandemia”, aponta o 
secretário do Turismo do Ce-
ará, Arialdo Pinho. Ele acres-
centa que uma nova campanha 
promocional está sendo feita 
para impulsionar a promoção 
do Estado.

Responsabilidade
O secretário ressalta que 

todo o trabalho está sendo feito 

de forma cautelosa, respeitan-
do as regras estabelecidas pe-
los protocolos do Governo do 
Ceará. “Não podemos retroce-
der e por isso é importante que 
tudo seja feito de forma segu-
ra”, destaca.

Na semana passada, o Ce-
ará recebeu o selo de segu-
rança global ‘Safe Travels’ do 
Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo (WTTC, sigla em 
inglês). A certificação foi con-
cedida após a Secretaria do 
Turismo do Ceará apresentar 
ao órgão os protocolos estabe-
lecidos pelo Governo do Esta-
do. O selo tem como objetivo 
garantir a saúde dos viajantes 
e impulsionar a retomada do 
turismo no mundo.

Ceará é o estado que mais cresce em atividades turísticas no País
 Ascom Setur

Yanna Guimaraes
Foto de Ariel Gomes 

Eu só queria / Que você fosse 
um dia / ver as praias bonitas 

do meu Ceará. >> 

<< NO CARIRI várias instituições estão sendo beneficiadas, exatamente as que mais precisam. Crato e Juazeiro esrtão no topo da lista.


