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Álcool, Gasolina  Dieselou

Economia de Juazeiro do Norte se 
abate com a Pandemia da Covid 19

A pandemia com o corona-
viris que assola todo o mundo 
vem aniquilando com as ativi-
dades básicas da cultura, turis-
mo e religião principalmente.

Juazeiro do Norte, terra do 
Padre Cícero, desde abril que 
teve suas atividades religiosas 
paralisadas com lojas, ônibus 
intermunicipais, hotéis, igrejas 
e restaurantes fechados. Mui-
tos deles fecharam suas portas 
para não mais abrir. Os donos 
de seus negócios que tem pré-
dios próprios perduram mes-
mo enfrentando despesas com 
empregados e energia.

Juazeiro do Norte recebe 
anualmente, nas mais diferen-
tes épocas, por ocasião de seus 
eventos religiosos, milhares de 
romeiros e turistas.

Está um caos, locais antes 
lotados com um vai e vem de 
gente, estão desolados, não 
há uma viva alma romeira nas 
ruas da cidade. Não há pers-
pectiva de eventos para este 
ano diz o pároco da Matriz.

O Patamar da Igreja Matriz, antes sempre lotada está vazio

Governador
inaugura
duplicação da 
rodovia Barbalha 
Missão Velha 

Banco do Brasil 
tem R$ 1 bilhão 
para reforçar
crédito rural

Municípios terão 
R$ 10 bilhões 
para Marco Legal 
do Saneamento

Ministério da 
Saúde vai 
investir R$ 60 
milhões pelo SUS 
em atendimento 
odontológico 

Banco do Noreste
abre seleção para 
apoio a projetos 
sociais

Camilo entrega funcionando a Policlínica do Cariri em Crato
O governador do Ceará, 

Camilo Santana, entregou a 
sexta Policlínica Regional, 
na Região do Cariri, e 20ª 
do Estado. A nova unidade 
de saúde fica localizada no 
Crato, e vai atender oito mu-
nicípios da Área Descentra-
lizada de Saúde: Altaneira, 
Assaré, Crato, Farias Brito, 
Nova Olinda, Santana do Ca-
riri, Tarrafas e Várzea Ale-
gre, beneficiando um total de 
262.271 moradores.

Camilo ressaltou a impor-
tância da policlínica para a 
região, um equipamento mui-
to aguardado e que vai aten-
der uma grande demanda do 
setor da saúde no Cariri. “A 
pandemia atrasou um pouco 
a entrega, mas agora passa a 
funcionar e já vem atendendo 
a população não só do Crato, 
mas também da dos municí-
pios do consórcio. Estamos 
entregando mais um equipa-
mento de saúde, disse.   Pág 06

Unidade de Saúde fica localizada no Crato, com oferta de 
13 especialidades médicas e deverá beneficiar um total de 
262.271 moradores da região
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ex-seminarista (São 
José do Crato), 
municipalista e

colaborador desta
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Humberto Pinho da Silva é cronista 
português (Porto Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários jornais do 
mundo, inclusive para esta
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EDITORIAL

Juazeiro de 
folha nova

CRÔNICAAprendendo português
com Eça

Povo politizado

Quem tem padrinho político
não morre pagão

Júlio Cesar Cardoso é articulista, 
funcionário público aposentado e 

mora no Balneário de Camburiu/PR

Não sou filólogo nem purista, nem 
sequer escritor. Limito-me a ser mo-
desto cronista, e deixo fugir – para 
minha vergonha, – calinadas, que 
muito me desgostam.

Consolo-me, porém, ao reconhe-
cer, que muita boa gente – de elevado 
grau académico, – incorre, também, 
em crassos erros de palmatória.

Vem o preâmbulo a propósito de 
escritores consagrados, reconhecidos 
pela crítica, como excelentes prosa-
dores, que apresentam, involuntaria-
mente, em romances e ensaios, gra-
ves erros gramaticais.

Escritores, soberbos estilistas, 
como foi o extraordinário Eça de Quei-
roz, pecaram e pecam por enxamearem 
as obras de: galicismos, anglicanismos 
e neologismo, inconcebíveis.

Acabo de folhear: “ Falar e 
Escrever”,vol. II de Cândido de Fi-
gueiredo, e deparo com a pergunta 
formulada por menina (senhora?) 
do Rio de Janeiro, dizendo que Eça 
escreveu nos “Maias” a frase: “go-
chemente dissimulado na sombra” e 
interroga sua opinião.

O conhecido filólogo, comenta:
“Se fosse apenas neologismo! 

Mas é um galicismo descarado e ab-
solutamente inadmissível. Como ad-
vérbio de modo pressupõe o adjetivo 
goche, que nós não temos, não pre-
cisamos nem teremos, enquanto nos 
ufanarmos de falar português.

“Não há ninguém que não ad-
mire o formoso talento do autor de 
“Os Maias”, e a imaginação, mas, 
realmente, se Lulu quer estudar a lín-

gua portuguesa, nos livros de Eça de 
Queirós, dou-lhe os meus sentimen-
tos, porque nunca saberá”

O bom português encontra-se em 
escritores, como: Camilo e Castilho, 
e em numerosos e respeitados prosa-
dores brasileiros e portugueses.

Acerca de Camilo, Vasco Botelho 
do Amaral, in: “Glossário Critico de 
Dificuldades da Língua Portuguesa” 
diz: “ A linguagem de Camilo é ri-
quíssima de valores expressivos (…) 
Em todas as páginas revela o Mes-
tre o diligente estudo a que se con-
sagrou, auscultando os dizeres das 
bocas populares e investigando nos 
clássicos, documentos ignorados, 
mas de inestimáveis riquezas idiomá-
ticas. Junte-se a isso o extraordinário 
génio verbal e estilístico do escritor, 
e como resultado nos apresentará a 
admirável vernaculidade da língua de 
Camilo”

O português do Brasil, apesar de 
tentativas infrutíferas de “criarem” 
uma língua, e haver sofrido influên-
cia do tupi, quibundo e dialetos afri-
canos, além de vocábulos de línguas 
europeias, continua, com alguns bal-
dões, a ser respeitada pelos consagra-
dos prosadores do Brasil.

Porém, bom seria – penso eu, – 
que neologismos importados, só fos-
sem introduzidos, após escutarem os 
países de língua portuguesa.

É o caso, entre outros, dos telefo-
nes móveis: celular num, telemóvel 
noutro, se pretendemos, que os da 
Comunidade da Língua Portuguesa, 
futuramente, se entendem entre si.

O  país infelizmente é dos esperta-
lhões políticos e daqueles que se anco-
ram em políticos para tungar o Erário. 

O empreguismo, sem concurso na 
área pública do Legislativo, continua 
sendo um escândalo patrocinado por 
parlamentares indecorosos.  

Não morre pagão quem tem pa-
drinho politico. Primo dos Bolsonaro, 
Léo Índio, após deixar o gabinete do 
senador do dinheiro escondido nas ná-
degas Chico Rodrigues (DEM-RR), 
foi contratado a pedido do senador 
Carlos Viana (PSD-MG) para ser as-
sessor parlamentar da Primeira Secre-
taria do Senado, comandada pelo se-
nador Sérgio Petecão (PSD-AC), com 
salário de R$ 17.319,31. 

O Brasil vai de mal a pior e não 
tem jeito. Aqui só tem sacripanta ma-
mando nas tetas da nação. E olha que 
as tetas da nação tem conseguido sus-
tentar toda essa cambada de biltres, 
que suga o dinheiro do país.  

Enquanto milhões de brasileiros 
estão desempregados, vivendo nas 
ruas e comendo o pão que o diabo 

amassou, políticos inescrupulosos e 
oportunistas, assim como elementos 
da estirpe de Léo Índio gozam das be-
nesses públicas. 

Léo Índio – parente de Jair Bol-
sonaro, cuja família vive também das 
prebendas públicas – se tivesse com-
petência estaria ganhando a vida traba-
lhando aqui fora. Mas como não tem, 
foi se encostar no emprego fácil dos 
gabinetes corruptos de parlamentares, 
que representam verdadeiros antros do 
empreguismo de incompetentes. 

Enquanto os políticos encontram  
colocação de trabalho na área pública 
a seus apaniguados, percebendo altos 
salários pagos pelo bolso dos contri-
buintes, os desempregados honestos 
e competentes, que não têm padrinho 
político, vivem na rua da amargura. 

É preciso que a sociedade seja 
mais atuante na fiscalização dos atos 
praticados por políticos. O empreguis-
mo indecoroso nos gabinetes de parla-
mentares só persiste pela omissão dos 
eleitores e contribuintes de não exigi-
rem moralização dos gastos públicos. 

Um fenômeno, sempre muito 
original, acontece todos os anos 
durante o mês de outubro. O sol 
desse período é mais quente. As 
folhas dos juazeiros, ao perde-
rem resistência, empalidecem, 
ressecam e caem. Sob o açoite 
dos ventos, voam baixo,  se dis-
persam em camadas,  virando 
poderoso material orgânico.
 Ao perder sua folhagem, o pé 
de juá, como o conhecemos po-
pularmente, parece sentir vergo-
nha. Sendo alto e bem esgalha-
do, é majestoso. Hospedeiro dos 
pássaros e abrigo de gente e de 
bichos, o juazeiro não se permite 
ficar sem roupa.
Depois de sumir a última folha, 
começa a metamorfose. Dentro 
de duas semanas uma nova fo-
lhagem aparece. Sem chuva e 
sem terra molhada, opera-se o 
milagre. O juazeiro, antes res-
sequido e quase morto, ressurge 
com o esplendor de um ressusci-
tado. A nova copa, muito verde, 
agora contrasta com a pobreza 
da paisagem ao seu redor.
Cantado em verso e prosa, o ju-
azeiro exerce fascínio e desperta 
curiosidade. Inspira e encanta. É, 
sem dúvida, a árvore mais simbó-
lica dos rincões nordestinos. Na 
sua copa os pássaros se aglome-
ram para celebrarem, cantando, 
as belezas da vida. À sua som-
bra, deleitam-se as pessoas e os 
animais. Porque nada se compa-
ra à sombra de um juazeiro.
Não fujo às regras que apren-
di desde os tempos de menino. 
Aprendi que o juazeiro era um 
amigo. Cresci, tornei-me adulto 
e mantive a crença. Quis Deus 
que eu não abandonasse a roça 
e nem a vida simples dos meus 
antepassados. 
Atualmente é minha a casa do 
meu avo paterno, aqui no sítio 
VARAS. Ela encerra 120 anos de 
história. Quando me perguntam 
se moro sozinho, costumo dizer 
que não. Rodeiam a casa 10 ju-
azeiros exuberantes e, em torno 
deles, milhares de passarinhos, 
centenas de estórias e muita 
saudade.

No Brasil essa palavra “politiza-
do” tem um outro significado, um 
entendimento adverso.

Geralmente, quando discutimos 
“se as pessoas fossem mais politi-
zadas, as coisas não seriam assim”. 
Mas o que afinal significa “ser po-
litizado”?

Há que se considerar que muito 
do que se acredita do termo “po-
litizado” está “contaminado” pe-
las nossas próprias convicções e 
bandeiras políticas: um liberal vai 
provavelmente dizer que ser poli-
tizado é ter consciência dos abusos 
do Estado, enquanto um socialista 
dirá que é o direito de reivindicar as 
intervenções pontuais do Estado e 
assim por diante.

Ser politizado é, antes de abra-
çar qualquer ideologia política ou 
bandeira, compreender entender 
o que é a política, ou seja, as rela-
ções de poder na sociedade, a orga-
nização do Estado, dos Poderes, a 
diversidade de direitos, obrigações 
e a relação entre eles, o que se en-
tende por cidadania. 

Acabamos de sair das eleições 
municipais e não se viu nada de 
politização, muito menos de gente 
civilizada.

Ser politizado é saber exigir os 
direitos e cumprir os deveres, e se 
manifestar como uma crença dou-
trinário, de que a política deve ser 
estudada, seus processos compre-
endidos, e não necessariamente  no 
dizer: eu entendo sobre política, 
cidadania e participação, mas não 
quero me meter nisso. Como sem-
pre se diz: O homem é um animal 
político, mas para ser um “cidadão 
politizado” ele é aquele ser ati-
vo politicamente, participante das 
decisões de sua cidade, isso é im-
portante porque é preciso exercer 
um papel na sociedade exigindo 
direitos e cumprindo deveres. Um 
exemplo disso é participar das reu-

niões da câmara de vereadores da 
cidade, e estar por dentro das leis 
aprovadas, dentre outras decisões 
tomadas pelos legisladores local, se 
não fizer isso ninguém vai saber vo-
tar concientemente,  tem que se in-
teirar se o vereador trabalha ou não. 
Além disso tem que saber dos  di-
reitos do cidadão, se não como vão  
ser feitas as reinvicações, daquilo 
que a cidade e o povo precisam.

A pessoa não politizada, é como 
um zé ninguem, que não conhece 
nada de sua cidade, é um sujeito 
tipo maria-vai-com-as-outras, sem-
pre no ouvi dizer. Não poderá co-
brar aquilo que não sabe que tem 
direito.

Somos seres políticos, dizia 
Aristóteles, e se queremos algo me-
lhor, uma política melhor e mais ra-
cional, temos que fazer o diferente, 
levar novas ideias para a política. 
Portanto, se organizar para decidir 
no coletivo, participar das decisões 
sobre os rumos de uma cidade, é 
esse o caminho para construir uma 
sociedade mais justa, igualitária, 
participativa, democrática e politi-
zada

A política é o meio onde a socie-
dade busca o melhor caminho para 
a coletividade, melhorias, políticas 
de desenvolvimento, dentre outras 
lutas que venham agregar maiores 
condições de vida para o povo.

Como não há possibilidade de 
todo um povo decidir em conjunto 
um assunto de grande dimensão, 
essa função é delegada a repre-
sentantes no poder executivo e no 
poder legislativo. Mas política e 
democracia não se resumem à mera 
participação do povo na escolha de 
representantes em períodos elei-
torais e depois virar as costas para 
tudo que ocorre no meio político, 
como se fosse um salvo conduto 
para governantes decidirem como 
quiserem.

Não há nada 
bom nem mau 
a não ser estas 
duas coisas: a 
sabedoria que 
é um bem e a 
ignorância que 

é um mal.
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 O câncer de próstata é o 
tumor mais comum entre ho-
mens com mais de 50 anos, 
sendo crescente pela própria 
idade. De acordo com estatís-
ticas americanas, UM em cada 
SEIS homens desenvolverá 

ARTIGO

Cuidados Especiais no 
Câncer de Próstata na 

Ortopedia

câncer de próstata no decorrer da vida. No entanto, somente 
um homem em cada 35 morrerá da doença desde que, não 
seja diagnosticado e tratado precocemente. Ele é responsável 
por 10% de todas as mortes provocadas por câncer, e muitas 
vezes, compromete os ossos com metástase para coluna verte-
bral e quadril, ficando atrás dos tumores de pulmão e intestino. 
Em tumores mais volumosos, o paciente sente dificuldade para 
urinar, ardor, e jato urinário fraco, acorda à noite várias vezes 
para urinar, apresenta gotejamento de urina após completar a 
micção e, mais raramente, queixa-se de dor e da presença de 
sangue na urina assim como no esperma. Atenção esses sin-
tomas estão presentes na Hipertrofia Prostática Benigna (HPB) 
que NÃO É CÂNCER. Saibamos que, os tumores malignos da 
próstata são representados por Adenocarcinomas, que pode 
apresentar graus diferentes. Porém 5% felizmente é raro. O tra-
tamento preconizado para o Câncer de Próstata, em pacientes 
jovens, é cirurgia com prostatectomia radical, tendo objetivo ge-
ral, eliminar completamente o câncer, mas, segue um protocolo, 
comumente utilizado com escore de Gleason, consequentemente, 
o mesmo estágio do câncer de próstata, determinando estraté-
gias terapêuticas diferentes, dependendo da expectativa de vida 
individual de cada paciente. Podendo ser Cirúrgico, Radioterapia 
ou caso de não operados, Quimioterapia por Ablação Hormonal, 
com terapia de bloqueio androgênico adjuvante, promovendo não 
o crescimento celular para avanço tumoral. Onde se denomina 
TERAPIA DE DEPRIVAÇÃO DE ANDROGÊNIO (TDA), que se 
apresenta associada à efeito deletério na saúde óssea, levando 
assim, a mais temível da Osteoporose, com um aumento crescen-
te mundial das Fraturas Osteoporótica no homem. A osteoporose é 
uma doença que pode acarretar um enorme prejuízo na qualidade 
de vida dos pacientes e morte precoce. Sabendo-se que, o homem 
no início da 7ª. década, apresenta o pico máxima para as fraturas 
e quedas. Pesquisas no Canadá mostra que 28% das mulheres 
assim como 37% dos homens, que teve Fraturas de quadril, teve 
morte no ano seguinte pelas comorbidade. Você sabia que, deve-
mos ter uma atenção especial em todo paciente do sexo masculino 
na 5º década em diante? (ABLAÇÃO HORMONAL), como conduta 
farmacológica no tratamento do Câncer de Próstata é MAIOR FA-
TOR DE RISCO para *FRATURA PRÉVIA* 

 APOIO ACEDÊMICO       José Herculano da Silva, MD 

Professor Dr. Joé Herculano da Silva, MD
Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
SBOT;
Membro do Comitê de Doenças Osteometabólicas da SBOT;
Membro da Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo 
ABOOM;
Membro Associado da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia SBGG;
Membro Associado da Sociedade Brasileira de Avaliação Óssea 
e Osteometabolismo ABRASSO;
Conselheiro e Membro Editor do Jornal do Médico;
Ex-Professor Assistente da Faculdade de Medicina FMJ/CE 
(DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA);
Ex-Professor  da Faculdade de Ciências Médica da 
Universidade da Pernambuco (DISCIPLINA DE ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA);
Professor convidado da Faculdade de Medicina Barbalha UFCC;
Fundador do CENTRO DE OSTEOPOROSE DO JUAZEIRO 
DO NORTE!
Autor do Prefácio do livro, RADIOLOGIA DE TÓRAX UM GUIA 
PRÁTICO AO ESTUDANTE DE MEDICINA. 
J o s é H e r c u l a n o d a S i l v a , M D
Médico CRM – 5948 CE – SBOT – 7615 – RQE - 5574

José Herculano da Silva
é médico ortopedista 

e professor, membro da 
Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia

O presidente Nacional da 
União da União Brasileira 
de Municípios, Leo Santana, 
garantiu hoje, em entrevista 
a vários canais de comunica-
ção, que a entidade já conse-
guiu uma linha de crédito no 
Banco Mundial para que os 
prefeitos eleitos possam cum-
prir, a partir de 2021, o novo 
Marco Legal do Saneamento 
Básico, com a elaboração dos 
Planos Municipais de Sane-
amento e Resíduas Sólidos, 
que envolve diretamente o 
tratamento e destinação dos 
resíduos sólidos. A meta da 
instituição é conseguir R$ 10 
Bi, que serão repassados às 
cidades com menos de 30 mil 
habitantes e que ainda man-
têm os lixões a céu aberto, 
contaminando o ecossistema 
e as nascentes, além de causar 
um imenso impacto ambiental 
por todo país.

O dirigente municipalis-
ta enfatizou que o governo 
federal demonstra a boa in-
tenção de resolver o proble-
ma da maioria das pequenas 
cidades, que são as que mais 
tiveram dificuldades de se 
adequarem a política nacional 
do meio ambiente, devido a 
retração da economia, nos úl-
timos 10 anos e agora depois 
da pandemia, que fragilizou 
ainda mais as contas públicas 

municipais.
O novo Marco Legal do 

Saneamento Básico tem como 
meta garantir o atendimen-
to de 99% da população com 
água potável e de 90%, com 
tratamento e coleta de esgoto, 
até 31 de dezembro de 2033. 
Ele altera a Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000, para atribuir 
à Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA) 
competência para editar nor-
mas de referência sobre o ser-
viço de saneamento, a Lei nº 
10.768, de 19 de novembro de 
2003, para alterar o nome e as 
atribuições do cargo de Espe-
cialista em Recursos Hídricos, 
a Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005, para vedar a presta-
ção por contrato de programa 
dos serviços públicos de que 
trata o art. 175 da Constituição 
Federal, a Lei nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, para apri-
morar as condições estrutu-
rais do saneamento básico no 
País, a Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, para tratar dos 

prazos para a disposição final 
ambientalmente adequada dos 
rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 
de janeiro de 2015 (Estatuto 
da Metrópole), para esten-
der seu âmbito de aplicação 
às microrregiões, e a Lei nº 
13.529, de 4 de dezembro de 
2017, para autorizar a União 
a participar de fundo com a 
finalidade exclusiva de finan-
ciar serviços técnicos especia-
lizados.

Criação da ANA
Leo Santana elogiou a cria-

ção da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico 
(ANA), autarquia sob regime 
especial, com autonomia ad-
ministrativa e financeira, vin-
culada ao Ministério do De-
senvolvimento Regional, com 
a finalidade de implementar, 
no âmbito de suas competên-
cias, a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e de insti-
tuir normas de referência para 
a regulação dos serviços públi-
cos de saneamento básico

Municípios terão 10 bzilhões para o Marco 
Legal do Saneamento Básico, garante UBAM

Elaboração do Plano 
Municipal de

Saneamento Básico
“A UBAM possui excelen-

tes técnicos na área de elabora-
ção de projetos. Portanto, ga-
rantimos que esse quadro será 
importante para auxiliar os mu-
nicípios na elaboração de proje-
tos em várias áreas, continuan-
do a interação junto ao governo 
federal na alocação de recursos 
e na prestação de contas desses 
recursos de convênios, bem 
como no congresso nacional 
para o fortalecimento do pacto 
federativo”. Disse o presidente 
da UBAM.

Agência UBAM - União 
Brasleira dos Municípios

O presidente Leo Santana, garantiu vários 
canais de comunicação, que a entidade tem 
uma linha de crédito no Banco Mundial

São 34,1 milhões de domicílios sem serviço de esgotamento sanitário no Brasil, o que representa 49,9% do total

Uma via totalmente pavi-
mentada e sinalizada repre-
senta segurança aos motoristas 
e garante maior fluidez para o 
transporte de cargas. Assim 
estão as rodovias estaduais 
CE-293 e CE-292, na região 
do Cariri, onde na manhã desta 
quinta-feira (12) o governador 
Camilo Santana inaugurou a 
pavimentação de trechos que 
levam a cidade de Missão Ve-
lha à Barbalha e a Juazeiro do 
Norte. O investimento total nas 
duas rodovias foi de quase R$ 
80 milhões.

“A visão que o Estado tem 
procurado agir é criar a infraes-
trutura necessária para o desen-
volvimento da região. Aqui é o 
corredor de entrada do Cariri”, 
disse o governador, anuncian-
do que será licitada a duplica-
ção do trecho de Missão Velha 
à BR 116. “É uma das maiores 
obras que vai interligar toda 
a economia que vem de Per-
nambuco e demais regiões do 

Ceará para o Cariri. Uma rodo-
via segura e moderna para que 
possamos cada vez mais trazer 
desenvolvimento para a região 
do Cariri”, afirmou o chefe do 
Executivo estadual, completan-
do que pretende a partir do pró-
ximo ano iniciar a obra.

A duplicação de rodovias 
tem sido marco no Estado. 
“Dupliquei nas regiões mais 
importantes do Ceará, turísticas 
e econômicas. Entre Fortaleza e 
Aracati, toda a via está duplica-
da. Duplicamos 63 quilômetros 
de rodovia. Neste momento, 
fazemos obras entre Itarema e 
Acaraú. Aqui, vamos duplicar 
de Missão Velha até a BR-116”, 
relacionou Camilo Santana.

As rodovias vão facilitar o 
acesso entre as cidades caririen-
ses e o fluxo de cargas vindas 
de outros estados do país pela 
BR-116. Antes, era necessário 
entrar pelo centro de Missão 
Velha, afetando as condições de 
mobilidade na região.

O prefeito de Missão Velha 
Diego Feitosa afirmou que as 
rodovias fortalecem a integra-
ção socioeconômica da Re-
gião. “Uma obra como essa 

reconhece a importância que o 
Cariri tem para a economia do 
Estado. Sem dúvidas, todos os 
caririenses estão satisfeitos”.

Um dos principais dife-
renciais da obra na CE-293 é 
a inclusão de um dispositivo 
de segurança viária até então 
inédito em rodovia estadual no 
Ceará. São as barreiras do tipo 
new jersey, feitas de concreto, 
para separar os dois sentidos 
da pista. São cerca de 17 mil 
metros de new jersey. A ideia é 
impedir que os veículos inva-
dam a outra faixa, dando uma 
maior segurança aos usuários, 
em especial pelo fato de a ro-
dovia receber uma grande cir-
culação de cargas pesadas que 
vêm para a Região do Cariri.

Rapidez e segurança
 O caminhoneiro João 

Bosco trafega há mais de 20 
anos pelas estradas do Cariri. 
O transporte de água, serviço 
essencial, exige rapidez na en-
trega, o que, segundo afirmou, 
conseguiu assegurar a partir 
da pavimentação e duplicação. 
“Antes era só uma pista estrei-
ta que ficava congestionada e 
tinha muito acidente. Agora 
melhorou 100%”, relatou o 
profissional.

Presentes: superintendente 
da Superintendência de Obras 
Públicas do Ceará. o deputa-
do federal Pedro Bezerra; os 
deputados estaduais Fernando 
Santana e Guilherme Landim; 
e Quintino Vieira.

No Cariri Governador inaugura duplicação 
da CE 293 que liga Barbalha a Missão Velha

Antonio Cardoso - 
Comunicação Institucional 

Nivia Uchoa Fotos

<< CE 293  duplicada para melhor ligar municípios do Cariri a BR 116
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Transitar entre a sede do 
município de Lavras da Man-
gabeira, o distrito de Iborepi 
e o entroncamento da CE-288 
– já no município de Aurora – 
ficou mais rápido e seguro com 
a conclusão dos serviços de 
pavimentação desse trecho de 
quase 24 km da Rodovia CE-
153, entregue neste sábado (7), 
pelo Governo do Ceará, com a 
presença do governador Cami-
lo Santana. A obra custou R$ 
32.028.994,82 e foi feita com 
recursos do Estado.

Durante a entrega, Camilo 
Santana fez questão ver como 
ficou a obra e destacou a im-
portância da rodovia para quem 
mora na região. “Essa estrada 
é uma implantação nova. É 
mais uma conectividade entre 
dois municípios importantes 
do estado do Ceará. São qua-
se 24 km de estrada ligando os 
municípios, que antes era car-
roçável, e é antigo sonho dos 
moradores”, reforçou o chefe 
do Executivo estadual.

Representando a Prefeitura 
de Lavras da Mangabeira este-
ve o chefe de Gabinete, João 
Marcos Nogueira, que expôs o 
sentimento de alegria e grati-
dão com a conclusão da obra. 
“A gente só tem a agradecer 

essa belíssima obra que está 
sendo entregue, ligando esses 
dois municípios e possibili-
tando o deslocamento da pro-
dução e do pessoal que mora 
aqui próximo à estrada”.

Aproveitando a oportuni-
dade, Camilo Santana assinou 
a ordem de serviço de outra 
estrada, dessa vez ligando o 
distrito de Ingazeira à sede do 
município de Aurora. “Con-
cluímos a licitação e segunda-
-feira começa”, anunciou. A 
obra terá um custo de aproxi-
madamente R$ 20 milhões.

Nova realidade
Uma vida inteira sofrendo 

com as condições de deslo-
camento por conta da estrada 
carroçável. Assim foi a rea-
lidade de Valdemar Ferrei-
ra Maia, 77 anos, e Renildo 
Ferreira Maia, 32 anos, pai e 
filho, respectivamente. Eles 
moram na zona rural de La-
varas da Mangabeira são parte 
da população diretamente be-
neficiada com a pavimentação 
de CE-153.

“Foi bom demais ter saído 
essa estrada, porque a gente 
sofria muito, carro quebrava 
na estrada, ninguém conse-
guia ir para Lavras (da Man-
gabeira). Isso foi uma bênção 
que Deus nos deu”, comemo-
rou “seu” Valdemar ao relem-
brar como era a peleja para ir 
até a sede do município.

Para seu filho Renildo, a 

pavimentação foi a melhor 
intervenção pública já feita 
na região. “Essa estrada foi a 
coisa melhor do mundo. Era 
uma estrada de terra e a gen-
te sofria quando queria ir para 
Lavras da Mangabeira ou Au-
rora. No tempo do inverno era 
complicado e agora melhorou 
muito. Foi o melhor projeto 

Antiga estrada carroçável entre Lavras da Mangabeira e 
Aurora é entregue pavimentada pelo Governo do Ceará

que chegou para nós”, disse.
O ex-presidente do Sena-

do Federal, Eunício Oliveira, 
nasceu no distrito de Iborepi e 
fez questão de acompanhar o 
momento. Ao lado dele, esta-
vam o deputado estadual Da-
niel Oliveira e a ex-prefeita de 
Lavras da Mangabeira, Dena 
Oliveira.

Mais estradas
O Ceará de Ponta a Ponta 

– Programa de Logística e Es-
tradas entregou, desde 2015, 
quase 2.500 km de rodovias 
estaduais pavimentadas, dupli-
cadas ou restauradas. No total, 
já foram investidos R$ 2,1 bi-
lhões. Só este ano, mesmo em 
meio à pandemia, já são 216 

km de rodovias entregues, que 
receberam recursos na ordem 
de R$ 202,7 milhões.

Atualmente, 684 estão pas-
sando por obras, sendo 387 km 
de rodovia em implantação, 
178 km em restauração e 119 
km em duplicação. Para isso, 
estão sendo investidos R$ 729 
milhões.

Texto:Fhilipe Araújo
Foto: Nivia Uchoa

O Banco do Brasil anun-
cia nesta segunda-feira, 09, a 
disponibilização de R$ 1 bi-
lhão para reforçar suas linhas 
de crédito rural voltadas ao 
financiamento de máquinas e 
equipamentos agropecuários. 
A contratação utilizará recur-
sos próprios da poupança ru-
ral, com taxa de 7,5% a.a. e 
prazo de até seis anos. O valor 
complementa volumes inicial-
mente disponibilizados para a 
Safra 2020/21, que já desem-
bolsou R$ 9,1 bi em operações 
de investimento agropecuário 
- 27% a mais que o mesmo pe-
ríodo da safra anterior.

Para o vice-presidente do 
BB, João Rabelo, a alocação 
de recursos adicionais para in-
vestimentos em maquinários 
busca ampliar o apoio do Ban-
co ao agronegócio brasileiro. 
“O nosso objetivo é atender 
a uma demanda crescente do 

setor, dinamizando a cadeia 
produtiva das empresas fabri-
cantes e revendas e contribuin-
do para a transformação tecno-
lógica no campo”, acrescenta.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, considera que 
os recursos extra representam 
uma excelente notícia para os 
produtores rurais que, “com 
muita confiança no Brasil, têm 
aplicado e demandado mais re-
cursos e terão a tranquilidade 
para continuar investindo”.

Modernização
O Banco do Brasil realiza, 

até o dia 27, a 1ª Feira Virtual 
Agro BB, em ambiente digital 
(www.broto.com.br). O even-
to, que teve início em 26 de 
outubro, apresenta iniciativas 
para ampliar a modernização 
no campo e promover a inte-
gração de produtores rurais 
e empresas do agronegócio. 
Além disso, os clientes contam 
com condições e benefícios 
exclusivos na contratação de 
financiamentos.

Banco do Brasil reforça linhas de crédito rural com R$ 1 bilhão

LEIA a GAZETA DE NOTÍCIAS
23 anos questionando e discutindo os problemas do Cariri

Imprensa Banco do Brasil

<< ENTRONCAMENTO entre a sede do município de Lavras da Mangabeira, o distrito de Iborepi e a CE-288 – já no município 
de Aurora –



GAZETA DE NOTÍCIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE  2020  - 05 

ARTIGO

Projetos de cunho social e 
das áreas de saúde e esporte, 
destinados a ações para crian-
ças, adolescentes, adultos, ido-
sos , via icentivos fiscais,  já 
podem ser inscritos na seleção 
aberta pelo Banco do Nordeste. 
As inscrições prosseguem até 
o próximo dia 19 deste mês, e 
as informações sobre o proces-
so de seleção estão disponíveis 
em bnb.gov.br/informes-socio-
ambientais.

O apoio do Banco do Nor-
deste destina-se a projetos no 
âmbito do Fundo dos Direitos 
da Crianças e do Adolescente 
(FIA), do Fundo dos Direitos 
do Idoso, da Lei de Incenti-
vo ao Esporte, do Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon) e do Pro-
grama Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa 
Física com Deficiência (Pro-
nas/PCD).

Os recursos não reembol-
sáveis são oriundos do per-
centual de até 1% do Imposto 
de Renda devido do Banco do 
Nordeste, relativamente ao ano 
de 2020, beneficiando iniciati-
vas por meio das leis de incen-
tivos fiscais. Os projetos de-

vem ser enviados para o e-mail 
socioambiental@bnb.gov.br, e 
os selecionados serão divulga-
dos até o dia 23 de dezembro 
de 2020.

Nível de organização da en-
tidade proponente, impacto so-
cial do Projeto, incentivo à for-
mação educacional, fomento 
à iniciação profissional, quan-
tidade de beneficiários, regu-
laridade fiscal do proponente, 
tempo de permanência nas ati-
vidades do Projeto, abrangên-
cia geográfica e possibilidades 

de expansão na área de atuação 
do Banco do Nordeste são as-
pectos a serem considerados 
na avaliação. Também serão 
levadas em conta a experiên-
cia, estrutura e competência 
das instituições para desenvol-
ver os projetos.

No caso de iniciativas vol-
tadas para crianças e idosos, 
os projetos devem estar pre-
viamente aprovados pelos res-
pectivos conselhos, enquanto 
iniciativas na área do esporte 
exigem aprovação prévia do 

Banco do Nordeste abre seleção para apoio 
a projetos sociais, de saúde e esporte

Ministério da Cidadania. Já os 
projetos no âmbito do Pronon 
e Pronas/PCD requerem apro-
vação do Ministério da Saúde.

No período de 2007 a 2019, 
o Banco do Nordeste destinou 
cerca de R$ 30 milhões a 342 
projetos sociais, via recursos 
incentivados, com base na 
previsão do seu Imposto de 
Renda devido. Foram benefi-
ciadas 88,5 mil pessoas, entre 
crianças, adolescentes, idosos 
e pessoas com câncer ou com 
deficiência.

Por iniciativa da Fundação Ulysses Guimarães, tive a opor-
tunidade de debater a respeito deste tema:

Para aonde a cidadania quer levar o país?
Discorrer sobre cidadania, numa instituição que tem o nome 

de Ulysses Guimarães, não seria possível senão iniciando a 
fala a partir da referencia ao patrono, um paradigma das lutas 
cidadãs.

Ulysses combateu a ditadura instaurada no Brasil em 31 de 
março de 1964 e desempenhou pepel decisivo na redemocrati-
zação do Brasil.

Ao declarar que a Constituição de 1988 tinha sido promul-
gada pela Assembleia Nacional Constituinte, o gigante Ulysses, 
com a Carta Magna erguida nas mãos, num gesto cívico, adjeti-
vou o documento: Constituição cidadã.

Mas tudo isso é história e para os jovens até parece pré-
-história nestes tempos em que o ontem é esquecido e somente 
o hoje tem significado.

Entretanto é preciso que se diga com todas as forças da 
alma: um povo que não conhece o passado não tem futuro.

São muito expressivas e dignas de aplausos as passeatas 
que condenam a corrupção, que exigem segurança, saúde e 
educação, que protestam contra os desvios éticos. 

As classes dominantes desencorajam as lutas coletivas.
Com frequência, os líderes das lutas coletivas são persegui-

dos, presos e até mesmo assassinados.
O povo tem de aprender a vencer seus desafios com as pró-

prias forças.
Mesmo que o ambiente envolvente seja adverso, mesmo 

que a luta coletiva não seja valorizada e enaltecida, é a união 
que faz a força.

Assusta-me que algumas vozes distorçam os justíssimos 
reclamos e advoguem o retorno da ditadura.

Assusta-me também que uns poucos maculem o protesto 
democrático com atos de vandalismo e destruição do patrimô-
nio público.

Lembre-se, sobretudo aos jovens, que os atos institucionais 
que decretaram o regime ditatorial apresentaram, como justi-
ficativa para a supressão das garantias, a defesa dos valores 
democráticos.

Entretanto, com as ressalvas admitidas para que vigorasse, 
em nossa Pátria, uma liberdade apenas relativa, o que vimos, 
a partir de primeiro de abril de 1964, foi a prática da tortura 
nos porões do regime, a perseguição aos opositores, a censura 
à imprensa, o silenciamento dos grandes líderes e abusos de 
toda ordem.

Respondi à pergunta formulada pelos organizadores do con-
clave: a cidadania quer levar o país à Justiça Social, a uma me-
lhor distribuição da renda, a uma educação pública de excelente 
qualidade, à efetivação da saúde como direito de todos, à in-
fância e adolescência protegidas, cuidadas como tesouro mais 
precioso que o ouro e a prata, como disse o Papa Francisco.

Para aonde a cidadania 
quer levar o pais ?

João Baptista Herkenhoff           
Juiz de Direito aposentado e 

escritor  reside em 
Vitória (ES) 

                          Email – 
jbpherkenhoff@gmail.com

Sala de Imprensa do
Banco do Nordeste

Recursos serão destinados 
para equipes de saúde bucal 
(eSB) e para Centros de Es-
pecialidades Odontológicas 
(CEO) para fortalecer a reto-
mada dos atendimentos.

O Ministério da Saúde 
está liberando mais de R$ 61 
milhões para apoiar a reorga-
nização e adequação dos am-
bientes voltados à assistência 
odontológica na Atenção Pri-
mária e na Atenção Especiali-
zada à Saúde. O investimen-
to, em caráter excepcional e 
temporário, foi estabelecido 
na Portaria n° 3.008, publica-
da no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quinta-feira 
(05/11), para fortalecer a re-
tomada segura dos atendimen-
tos odontológicos que ficaram 
limitados durante a pandemia 
da Covid-19. 

No total, 27.339 equipes de 
saúde bucal da Estratégia Saú-
de da Família serão beneficia-
das em 4.929 municípios bra-
sileiros. Cada equipe receberá 
R$ 1.931,00. O investimento 
total é de R$ 52.791.609,00. 

Crato, Juazeiro e Barbalha 
estão entre os municípios do 
estado do Ceará beneficiadas, 
juntas receberão a quantia de 

mais de R$ 170 mil reais. Mais 
informações acesse a portaria 
e confira mais detalhes https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/
portaria-n-3.008-de-4-de-no-
vembro-de-2020-286409445

Na Atenção Especiali-
zada, serão destinados R$ 
8.840.118,00 para a reorgani-
zação da ambiência e dos pro-
cessos de trabalho de 1.157 
Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) locali-
zados em 934 cidades. Cada 
unidade receberá de acordo 
com a sua modalidade: 

> R$ 5.793,00 para cada 
Centro de Especialidades 
Odontológicas Tipo I creden-
ciado;

> R$ 7.724,00 para cada 
Centro de Especialidades 
Odontológicas Tipo II creden-
ciado; 

> R$ 13.517,00 para cada 
Centro de Especialidades 
Odontológicas Tipo III cre-
denciado.

As transferências dos re-
cursos serão realizadas em 
parcela única para municípios 
e Distrito Federal por meio 
do Fundo Nacional de Saú-
de, com o objetivo de atender 
necessidades de adaptação, 
reparos e aquisição de itens 
de consumo para atendimen-
tos odontológicos no Siste-
ma Único de Saúde (SUS). A 
Coordenação Geral de Saúde 
Bucal do Ministério da Saú-

de publicará Nota Técnica 
com orientações para apoiar 
os gestores na utilização dos 
recursos, recomendando as 
medidas a serem priorizadas 
para garantia da segurança 
nos atendimentos. 

A publicação da porta-
ria faz parte das estratégias 
do Ministério da Saúde para 

Saúde investe mais de R$ 61 milhões para reorganização 
dos atendimentos em saúde bucal no SUS

Marina/Pagno
Ministério da Saúde

apoiar a manutenção e reto-
mada gradual dos atendimen-
tos odontológicos no contexto 
da pandemia do coronavírus. 
O Ministério da Saúde espera 
induzir a reorganização e am-
pliação do acesso aos cuida-
dos de saúde bucal. 

AGENCIA BRASIL

<< RECURSOS serão realizadas em parcela única para municípios e 
Distrito Federal por meio do Fundo Nacional de Saúde, 

<< EQUIPAMENTOS e material cirúrgico serão adqueridos e renova-
dos, segundo às necessidades das unidades

<< O DINHEIRO destina-se a projetos no âmbito do Fundo dos Direitos da Crianças e do Adolescente (FIA), do 
Fundo dos Direitos do Idoso e outros projetos sociais especificados

Você precisa ler para
 exercitar sua mente.

Leia pelo menos jornais.

A GAZETA
DE NOTÍCIAS

é um jornal informativo de, 
discursões e questionamentos 

dos problemas locais
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Unidade de Saúde fica 
localizada no Crato, oferta 
13 especialidades médicas e 
deverá beneficiar um total de 
262.271 moradores da região

O governador do Ceará, 
Camilo Santana, entregou a 
sexta Policlínica Regional, 
na Região do Cariri, e 20ª 
do Estado. A nova unidade 
de saúde fica localizada no 
Crato, e vai atender oito mu-
nicípios da Área Descentra-
lizada de Saúde: Altaneira, 
Assaré, Crato, Farias Brito, 
Nova Olinda, Santana do Ca-
riri, Tarrafas e Várzea Ale-
gre, beneficiando um total de 
262.271 moradores.

Camilo ressaltou a im-
portância da policlínica para 
a região, um equipamento 
muito aguardado e que vai 
atender uma grande deman-
da do setor da saúde no Ca-
riri. “A pandemia atrasou um 
pouco a entrega, mas agora 
passa a funcionar e já vem 
atendendo a população não 
só do Crato, mas também da 
dos municípios do consórcio. 
Estamos entregando mais um 
equipamento de saúde, e essa 
pandemia demonstrou a im-
portância do Sistema Público 
de Saúde (SUS), e queremos 
cada vez mais fortalecer não 
só as parcerias com os muni-
cípios, mas também entregar 
equipamentos do Estado que 
atendam melhor a popula-
ção”, explicou o governador.

Com a nova unidade de 
Saúde na Região do Cariri, 
aumenta para 20 o número 
de policlínicas regionais no 
Estado, seja na Região Me-
tropolitana de Fortaleza e no 
Interior. Já existem policlí-
nicas regionais funcionando 
em Baturité, Tauá, Camocim, 
Acaraú, Brejo Santo, Aracati, 
Itapipoca, Russas, Crateús, 
Quixadá, Caucaia, Sobral, 
Campos Sales, Pacajus, Bar-
balha, Tianguá, Icó, Iguatu 
e Limoeiro do Norte. Além 
dessas, a Capital possui mais 
quatro policlínicas.

Em todas essas unidades 
de saúde os moradores são 
consultados por médicos es-
pecialistas em cardiologia, 
traumato-ortopedia, urologia, 
mastologia, ginecologia, clí-
nica geral, cirurgia geral, of-
talmologia, otorrinolaringo-
logia e gastroenterologia. As 
policlínicas tipo 2, no Crato, 
contarão também com espe-
cialistas em mais três áreas: 
neurologia, endocrinologia e 
angiologia.

“A porta de entrada do 
SUS é o posto de saúde, então 
o cidadão ou a cidadã vão no 
posto e muitas vezes o médi-
co passa um exame cardioló-
gico, uma mamografia, uma 

tomografia, e as pessoas às 
vezes não sabem onde fazer 
esses exames. Então a policlí-
nica é exatamente para isso, 
não só para fazer os exames, 
mas também para acompanhar 
o tratamento. Aqui temos uma 
equipe de médicos e profissio-
nais especializados”, ressaltou 
Camilo.

Entre os exames ofertados, 
além de mamografia, ecocar-
diograma, eletrocardiograma, 
audiometria, teste ergométri-
co, ultrassonografias e exames 
oftalmológicos, a população 
terá ainda acesso à tomogra-
fia computadorizada. Com o 
tomógrafo, o Governo do Ce-
ará reduz o tempo de espera 
dos pacientes pelo exame, que 
contribui para a definição e 
para a qualidade do diagnósti-
co do tratamento das doenças.

Na policlínica regional 
no Crato, foram investidos 
em obras e equipamentos R$ 
13.438.229,79, recursos ex-
clusivamente do Governo do 
Ceará. Camilo Santana tam-
bém informou que, a nova uni-
dade da Policlínica que fica na 
Rua Vicente Alencar Oliveira, 
s/n, no bairro do Mirandão, em 
breve receberá também uma 
equipe do Programa Mais In-
fância Ceará, para acompanhar 
as crianças, como já é pratica-
do em outros municípios.

O homenageado
Aderson Tavares Bezerra 

(1923-2012) introduziu os fi-
lhos de José Bezerra de Mene-
zes no ramo de beneficiamento 
do algodão no Cariri. Estabe-
lecido como comerciante na 
cidade de Crato, desde 1945, 
ao lado de seus irmãos Antô-
nio e Leandro Tavares Bezer-
ra. Em 1955, com a compra 
da filial da Sanbra – Socie-
dade Algodoeira do Nordes-
te Brasileiro S.A, no Crato, a 
unidade industrial abrigaria a 
conhecida Usina Irmãos Be-
zerra de Menezes. Nascia alí o 
embrião das empresas ligadas 
ao beneficiamento de algodão 
do Grupo Bezerra de Menezes 
que depois agregou outros em-
preendimentos, diversificando 
sua linha de atuação e gerando 
emprego e renda para o muni-
cípio de Juazeiro do Norte e do 
Cariri.

Governo entrega no Cariri a 20ª Policlínica 
Regional do Ceará

Assessoria de Imprensa - 
Secretaria de Saúde

Governo do Estado do 
Ceará

A Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte, atra-
vés da lei 5.097, instituiu o 
III Programa Concilia Jua-
zeiro e o REFIS – Programa 
de Recuperação de Crédito 
Tributários ou Não Tributá-
rios e de Incentivo à Adim-
plência Fiscal. O programa 
viabiliza aos contribuintes 
a possibilidade de efetuar 
descontos nas multas e juros, 
bem como o parcelamento 
dos valores devidos. A lei foi 
publicada no Diário Oficial 
do Município nesta terça-
-feira, último dia 03, e já 
está em vigor. Para o contri-
buinte que aderir ao Progra-
ma até o dia 30 de novembro 
de 2020, haverá desconto de 

100% nos juros e multas mo-
ratórios, para pagamento em 
até 02 parcelas, devendo ser 
efetivada a primeira em até 
24 horas, contadas a partir 
da data de adesão e a segun-
da parcela após 30 dias. Já o 
contribuinte que aderir até o 
dia 20 de dezembro de 2020, 
terá desconto de 100% nos 
juros e multas no pagamento 
em parcela única. Os lança-
mentos de taxas e impostos 
vencidos em 2020 poderão 
ser pagos sem multas e ju-
ros até o dia 20 de dezembro 
deste ano. É possível solici-
tar a adesão através dos e-
-mails: divida.ativa@juazei-
ro.ce.gov.br e arrecadacao@
juazeiro.ce.gov.br.    

Contribuintes terão até o 
dia 20 de dezembro para 
renegociar dívidas

Somente em outubro, fo-
ram contabilizadas 8.628 
novas empresas, sendo o mês 
com o maior número de aber-
turas este ano.

De janeiro a outubro des-
te ano, o Ceará registrou 
73.880 novas empresas, de 
acordo com os dados divul-
gados pela Junta Comercial 
do Estado do Ceará, autar-
quia vinculada à Secretaria 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho. O saldo de 
empresas, obtido por meio 
da redução do número de 
aberturas e fechamentos, foi 
de 51.082 este ano, contra 
46.102 empreendimentos em 
2019, o que corresponde ao 
crescimento de 11% no saldo 
de empresas.

Somente no mês passado, 
8.628 empresas foram cons-
tituídas no estado, o que faz 

de outubro o mês com maior 
número de aberturas este 
ano. O quantitativo de outu-
bro corresponde ao aumento 
de 2,13% nas aberturas, se 
comparado ao valor referen-
te ao mesmo período no ano 
passado (8.448). 

Em relação aos fechamen-
tos de empresas, o Ceará re-
gistrou redução de 14,79%, 
no período de janeiro a ou-
tubro de 2020, com 22.798 
extinções, em comparação ao 
ano de 2019, com 26.758 bai-
xas realizadas. 

Para a presidente da Ju-
cec, Carolina Monteiro, os 
dados são positivos, conside-
rando o cenário de pandemia, 
vivenciado desde março deste 
ano. “Os números nos permi-
tem avaliar que o Ceará con-
tinua crescendo no quantitati-
vo de novas empresas,

70 mil empresas foram abertas no 
Ceará até outubro deste ano

<< PRONTA O governador do Ceará, Camilo Santana, entregou a 6ª Policlínica Regional, 
na Região do Cariri, e 20ª na cidade do Crato.

<< VISITANDO Camilo visitou as salas e equipamentos

<< ADERSON a Policlinica tem o nome Aderson Tavares

<< CONFORTO numa ampla sala de espera na Policlínica

<< PRIMEIRA consulta aconteceu no ato da inaugração
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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

“Se você acredita 
que é capaz, ignore a 
opinião dos outros e 
siga em frente. Nem 
sempre é bom saber o 
que outros pensam.”

ÁRIES 21/03 A 20/04
Fale sobre dúvidas ou preocupações, precisa de maior segurança. 
Bom dia para fazer leituras e estudos..
TOURO 21/04 A 20/05
Não pense só em si, dê mais atenção a quem partilha a sua vida. O 
dia é de luta mas conseguirá brilhantes resultados.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Não insista numa ligação que não tem mais para evoluir. Deve procu-
rar soluções individualizadas para cada problema.
CÂNCER 21/06 A 22/07
Hoje, custe o que custar, ponha assuntos em pratos limpos. Vai sen-
tir-se desiludido com a evolução de assuntos económicos.
LEÃO 23/09 A 22/10
Viverá um dia de grande ternura e emoções. Bom domínio no trata-
mento de assuntos profissionais e económicos.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Dia de conquista mas causará problemas à sua volta. Pode dar aten-
ção a novos projetos mas não é um bom dia para decisões.
LIBRA 23/09 A 22/10
Temas delicados devem ser encarados de frente. Não mude de rumo 
de vida precipitadamente, as informações são insuficientes.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
A conjuntura é favorável a mudanças radicais. Todos os seus gestos 
devem ser racionais e cirúrgicos.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
É um bom dia para avaliar e definir sentimentos. Programe a sua vida 
para evitar agravamento de problemas.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Dia de indicadores positivos, sente-se feliz. Vai adaptar-se melhor a 
novas realidades económicas.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Não procure metas ou ideais inatingíveis, coloque a cabeça em terra. 
Hoje será muito criticado e nada lhe corre bem.
PEIXES 20/02 A 20/03
Vida sentimental pautada pelo bom entendimento e estabilidade. Vai 
sentir-se útil, os seus recursos serão bem utilizados.

CONHECER

HUMOR

DALINHA CATUNDA
Quando um casal se decide
Escolhendo o casamento
Precisa tentar cumprir
O que jurou no momento
Mas jurar amor eterno
Para viver no inferno
Isso não tem cabimento.

DAVID FERREIRA
De fato, grande Dalinha,
você tem toda razão!...
Não se pode alimentar
essa vil situação...
A mulher a vida inteira,
como nossa companheira,
merece toda atenção.

DALINHA CATUNDA
Todo começo são flores
Isso todo mundo sabe
Mas depois vem a rotina
E administrar nos cabe
Fortalecendo os laços
Evitando os embaraços
Antes que o amor acabe

DAVID FERREIRA
A minha eu trato com jeito,
como meu melhor condão...
Já não sei viver sem ela,

Ponto de vista

Nasci na terra da luz
Pegando sol na moleira
Tomando banho de açude
Pulando da ribanceira
Brincando de tibungar
Nos rios do meu lugar
Na meninice brejeira.

Em noite de lua cheia,
Sob o luar do sertão
Serenatas escutei
Nos acordes da paixão
Presente de namorados,
Poéticos, apaixonados,
Escravos do coração.

Feliz eu era e sabia
Nas terras de Alencar
No leque da carnaúba
Ouvia o vento cantar

Sou filha do Rei

sem ela não vivo não...
E por amor e cautela,
prefiro deixar com ela,
a chave do coração...

DALINHA CATUNDA
O meu eu posso dizer
Que eu trato muito bem
Já ele por sua vez
Igual me trata também
Não tenho papel passado
Porém o tempo contado
Não é qualquer um que tem.

DAVID FERREIRA
Mas não se deve alvejar,
como certa, a condição
de que “quem faz leva o troco”,
como a melhor opção,
pois quem faz e quem revida,
acabam tendo da vida,
igualmente, a punição...

DALINHA CATUNDA
“É dando que se recebe”
Isso sempre ouvi dizer.
“Só se colhe o que se planta”
Estou feia de saber
Eu fico de camarote
O castigo vem a trote
Pra quem faz por merecer.

Assobiando bonito
No entre palmas um agito
Formando um grácil bailar.

Nasce detrás de um serrote,
O rei sol na minha terra,
Mas na boquinha da noite
Quanta beleza ele encerra
Com a sua vermelhidão
Tinge de rubro o sertão
E se esconde atrás da serra.

No sertão do Ceará
Eu nasci e me criei.
Já andei por muitos reinos
Mas lá sou filha do rei!
No condado de Ipueiras
Depois de romper barreiras
Meu palacete montei.

O rapaz vai passar por uma delicada cirurgia e o médico tenta 
tranquilizá-lo:
- Não tenha medo, companheiro. Sou muito experiente nessa 
área. Olhe bem para minha longa barba e tenha confiança. Quan-
do você voltar da anestesia, conversaremos.
Após a cirurgia, o rapaz abre os olhos e depara com uma enorme 
barba. Não se contendo de alegria, ele exclama:
- Obrigado, doutor! Eu sabia que podia confiar no senhor!
- Que doutor nada, homem! Eu sou São Pedro!

Solidário
Irritado com os alunos, o professor lançou um desafio.
- Quem se julgar burro faça o favor de ficar de pé.
Todo mundo continuou sentado. Alguns minutos depois, Joãozi-
nho se levanta.
- Quer dizer que você se julga burro? – perguntou o professor, 
indignado.
- Não é que vi o senhor em pé sozinho e quis ser solidá-
rio.

– Óia, cumpadi, me responde uma coisa: sua mulher faz 
sexo com você por amor ou por interesse?
- Rapaz, acho que é por amor…
- Como é que você sabe?
- Porque ela não demonstra o menor interesse.

Listamos aqui as curiosidades
interessantes sobre a nossa

língua portuguesa. 
Nove países
Os nove países que usam a língua portuguesa de forma oficial 
são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equato-
rial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. 
A cada cinco indivíduos que falam português no mundo, quatro 
são de origem brasileira.
Qualquer e quaisquer
O plural de qualquer é quaisquer. O interessante é que nenhuma 
outra palavra da língua portuguesa tem a indicação de plural no 
interior, o comum é sempre no final.
Porcentagem e percentagem?
As duas palavras refletem a mesma ideia: proporção de uma 
quantidade calculada sobre 100. Percentagem é uma adaptação 
do termo percentage, de origem inglesa. De acordo com o dicio-
nário Houaiss, o termo foi adotado na língua portuguesa no sécu-
lo 19. E porcentagem é um abrasileiramento a partir da locução 
por cento.
Maçã e maçaneta
A palavra maçaneta (aquela das portas) é um diminutivo de maçã, 
a fruta. O motivo? A origem desta palavra é que, muitos anos 
atrás, a aparência da maçaneta era de uma pequena fruta.
Machado de Assis, o primeiro
O escritor Machado de Assis, um dos principais nomes da litera-
tura no Brasil, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira 
de Letras (ABL), entre 1897 e 1908, da qual é um dos fundadores. 
Hoje, o carioca Domício Proença Filho, professor, crítico, poeta, 
ficcionista, roteirista e autor de projetos culturais, ocupa o cargo.
Todo país e todo o país
Uma única letra na língua portuguesa faz toda a diferença. Neste 
caso, por exemplo, “todo país” significa em qualquer país. Se a 
intenção for se referir ao país inteiro, usa-se “todo o país”, com 
a letra “o”.
Quem nasce em Salvador é soteropolitano, por quê?
O termo soteropolitano está ligado à Soterópolis, a versão grega 
de Salvador. Segundo Caldas Aulete, vem de soter (salvador) + 
polis (cidade).
Palavras esquisitas e poucos conhecidas
A língua portuguesa conta com centenas de palavras estranhas e 
que são pouco usuais. Por exemplo, tebas é um indivíduo impor-
tante, que tem destreza, esperto; remocar é o mesmo que censu-
rar; e iterar é tornar a fazer ou dizer algo.
Novas palavras incorporadas à língua
As palavras surgem a partir da necessidade de expressar algo 
novo. E com as línguas vivas, caso do nosso português, isso acon-
tece com uma grande frequência. Nos anos 1990, se alguém fa-
lasse em tuitar, bullying ou GPS, ninguém saberia do que se trata. 
Hoje é diferente, sabemos bem do que se trata.
Acabar em pizza
Na política, já ouvimos essa expressão algumas vezes, não é mes-
mo? Significa que algo errado aconteceu e ninguém foi punido. O 
tema é originário do futebol, na década de 1960.
Dirigentes se reuniram para resolver problemas e, 14 horas de-
pois de discussões, foram à pizzaria saciar a fome. Em seguida, 
foram para casa e os problemas simplesmente cessaram.
Palavras de origem árabe
O português incorporou em seu dicionário palavras de diversas 
origens, dentre elas a árabe. Almofada, Café, Esmeralda, Garrafa, 
Mesquita, Papagaio, Tambor e Xerife são alguns exemplos.
Abreviações
As abreviações ou reduções estão presentes em nosso dia a dia. 
Seja em um bate-papo por mensagem no celular ou mesmo em 
trabalhos acadêmicos. Confira alguns exemplos: a/c aos cuida-
dos; bibl. bibliografia; cód. código; defin. definição; econ. econo-
mia; fed. federal; ingl. inglês.
Falando grego e chinês
É comum os brasileiros recorrem à expressão “está falando gre-
go” para deixar claro que não estão entendendo algo. Já os gregos, 
quando estão na mesma situação, dizem “está falando chinês”.
Biscoito ou bolacha?
Para os cariocas, biscoito. Para os paulistanos, bolacha. Na verda-
de, as duas palavras estão corretas e são equivalentes. Mas o bis-
coito leva vantagem por ingressar primeiro na língua portuguesa.

Português ao telefone:
Toca o telefone na sapataria do português e ele atende: “Alô! 
Casa de Calçados do Joaquim.”
“Como? Casa de Calçados?!” - espantou-se o rapaz do outro 
lado da linha.
“Sim!” - confirmou o português.
“Desculpe, me enganei de número!”.
E o português respondeu: “Não tem problema! Traz aqui que 
eu troco!”.

ACRÓSTICO
Da alma tiro o meu verso
Adejo na poesia
Livre, sem ter embaraço
Imagino a cada dia
Novo canto novo tema
Honrando cada poema
Amando o que a alma cria.

Cada verso que improviso
Alinhavo a construção
Tento caprichar na rima
Uso a metrificação
Na estrofe construída
De maneira destemida
Assino minha invenção.
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