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Cariri desponta com arrancada ao cultivo do algodão
400 empregos
foram para o
beleléu com o
fechamento da
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de Barbalha
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CE187 recuperada
Governos federal e
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parceria para
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direitos humanos
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de Internet
Pesquisa revela
melhorias na
sinalização de
rodovias
brasileiras
LEIA MAIS NAS OPINIÕES

Editorial: O povo sem trabalho
e sem fome. Desnudar-se perante o Mundo. Senador acusao de violentar modêlo e Foi
um sonho acordei.

O Ouro Branco que faz nosso povo feliz

Capacitação de técnicos e
produtores, seleção de áreas
com a melhor aptidão para o
cultivo de algodão, utilização
de técnicas de manejo modernas e insumos adequados. Essa
tem sido a fórmula que o Governo do Ceará, por meio da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), vem trabalhando para que
o Ceará volte a ser um grande
produtor de algodão. O Estado
já foi o segundo maior produtor de algodão do Brasil, com
1,3 milhão de hectares plantados em 1976, mas viu a produção ser dizimada pela praga
do bicudo. Desde 2017 o setor
vem assistindo a produção ser
retomada.
O Programa de Modernização da Cultura do Algodão da
Sedet, tocado pela equipe da
Secretaria Executiva do Agronegócio, que tem como parcei-

ros a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará
(Adagri), Embrapa, Instituto
Centec, IFCE, Ematerce, BNB
e prefeituras municipais, tem
favorecido a retomada dessa
produção. As ações desenvolvidas pelo Programa alcançam
todo o Ceará, mas em função
das características climáticas,
de solo e do perfil dos seus
produtores rurais, a Região do
Cariri desponta como uma das
grandes apostas para uma rápida retomada da cotonicultura. Os municípios de Abaiara,
Barbalha, Brejo Santo, Crato,
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão
Velha, Penaforte, Porteiras,
Potengi e Várzea Alegre, juntos, somam na safra 2020/2021
mais de 1.800 hectares cultivados com algodão, o que sugere
uma produção superior a 3.600
toneladas para o período.

Brasil chega a 1.4 milhões de desempregados no 3º
trimestre e taxa de desemprego bate novo recorde
O Brasil tinha 14,1 milhões
de desempregados ao final do
terceiro trimestre, com a taxa
de desemprego em nova máxima recorde, reflexo do constante aumento da procura por
trabalho após a flexibilização
das medidas de contenção ao
coronavírus.
A pandemia de Covid-19
causou profundos danos no
mercado de trabalho, que costuma ser o último a se recuperar de crises, com a taxa de
desemprego chegando a 14,6%
nos três meses até setembro, de
13,3% no segundo trimestre.
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QUALIDADE

Juazeiro do Norte,
Barbalha e
Crato
Álcool, Gasolina ou Diesel

O dado divulgado pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua) nesta sexta-feira renovou o recorde da série iniciada em 2012, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“O cenário de 2020 é muito
complicado por conta do impacto da pandemia. Acho pouco provável se esperar que de
um trimestre para o outro vai
zerar tudo que se perdeu nos
dois primeiros trimestre de
2020”, afirmou a analista da
pesquisa, Adriana Beringuy.
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EDITORIAL

O povo sem trabalho
e sem fome
Ainda batendo na mesma tecla, parece até que só tem essa
tecla para bater.
Emprego, trabalho, produção e renda. Vem sendo um erro
incorrigível pelos sucessivos
governos que não entendem que
uma nação não pode existir sem
produzir, como também uma família não deve e não pode viver
sem produzir. Tem uma citação
que na vida prática retratam
a verdade: “em casa que falta
pão, todos brigam e ninguém
tem razão.” A outra é até mais
corriqueira: “Nessa casa que
não trabalha não come.” É tão
simples como dois mais dois
são quatro. Mas ninguém, até
hoje, não se atreveu a desenhar
essa fórmula mágica para os governos entenderem.
O Brasil fez enraizar em sua
cultura o hábito bem brasileiro
tirar vantagens em tudo. Em
uma de suas canções - Luiz
Gonzaga - O Rei do Baião, ironiza esse hábito na divisão do
dinheiro: “Um pra mim, um pra
tu e um pra eu.” Um pra mim,
um pra tu e um pra eu.” Com
essa matemática é conduzida
a economia brasileira: um pra
mim, um pro povo e outro pra
eu. Esse “mim” e “eu” quer dizer os políticos. As migalhas
que vão para o povo, através
dos programas sociais, dá para
enganar a barriga e viver de
papo pro ar.
E assim caminha o povo brasileiro de bico aberto a espera
dessas tais benesses de governo. Desde os primórdios da humanidade o ser humano sempre
procurar edificar sua morada

próximo de uma fonte d’água
e essa inteligente atitude veio
até os tempos modernos. Para
o nordeste a solução, para se ter
trabalho, é a irrigação para os
períodos de seca. É preciso criar
o hábito da agricultura irrigada,
isso não significa que essa irrigação seja com tecnologia avançada de poços profundos, os caríssimos pivô centra, adubagem
e correção do solo e outras parafernálias inseridas no contexto
das coisas modernas.
O nordeste precisa de coisas simples e barata, como a
irrigação por gotejamento com
a água puxada de um pequeno
poço, através de um cata-vento,
uma caixa d´água e canos de
baixo custo. Como foi dito acima neste mesmo texto, água em
pequena quantidade para pequenas irrigações tem em todos
os rincões nordestino.
Esse é o setor primário que
pode oferecer oportunidade de
trabalho para os milhões de trabalhadores que moram na cidade a espera de uma bolsa isso e
bolsa aquilo.
O que não é de fácil entendimento é os governos não entenderem que a solução do desemprego está no campo, na roça,
na agricultura.
O atual Governo foi a Israel
aprender como plantar no seco
colher bons produtos e obter
muita lucratividade. Mas pelo
que se viu foi uma viagem para
deleite com a desculpa de aprender o que todos nós sabemos.
Não é assim que se combate
o desemprego e a consequente
necessidade do povo.
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Desnudar-se perante
o Mundo
Humberto Pinho da Silva é cronista
português (Porto Portugal), editor do blog:
solpaz, escreve para vários jornais do
mundo, inclusive para esta
Gazeta de Notícias

No meu tempo de meninice não
havia: televisão, gravador, avião
supersónico, telemóveis, e poucos
possuíam carro. De Internet nem se
pensava.
As comunicações faziam-se por:
carta, telefone, rádio ou pessoalmente; ninguém sentia falta dessas “modernices”, que, agora, são indispensáveis
A vida era mais tranquila. As
crianças brincavam descuidadamente, na rua, e os pais nem se lembravam que pudessem ser atropeladas
ou raptadas.
Éramos mais felizes?
Julgo que não. A tranquilidade, a
segurança, e a vida pacata, era o dia-a-dia. Parecia-nos natural.
Havia mais intimidade e mais
convívio entre as famílias. Namorava-se, por carta, se o “príncipe”
morava afastado ou para lhe declarar
afeto.
A carta era inviolável ou quase,
porque havia quem conseguisse lê-la, abrindo-a ao vapor de água, ou a
polícia secreta, se desconfiasse, violava-a com a colaboração do pessoal
do Correio.
Agora com a Internet e telefone
móvel e fixo, estamos à mercê de

todos.
Num grupo de amigos, vim a saber o que aconteceu a senhora, que
se separou do marido:
Para manter privacidade, alterou
os códigos, que usava na Internet, e
mudou o número do telefone.
Decorridos meses, ficou atónita,
ao saber que as amigas recebiam
mensagens, narrando intimidades de
seu passado, e informações, e palavras degradantes.
Conseguira entrar-lhe no computador, com auxílio de amigos, perito
em informática. Infelizmente não é
caso único.
A Internet, que cada vez é mais
usada, não permite intimidade. Através dela, descobre-se todos os segredos. O hacker é dono do mundo:
avaria computadores, vigia-nos, rouba-nos endereços, retira e substitui
fotos. Enfim devassa a nossa vida.
Não há forma de fugir. Somos
obrigados a “ denodarmo-nos” diante dos informáticos e seus “amigos”…
Antigamente, a violação de correspondência e escuta telefónica, era
crime; agora já há quem considere
que não. Varia, consoante o “desnudado”… e interesses de ocasião…

Senador é acusado de
violentar modelo

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

Conforme noticiários, o senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO)
é acusado por uma modelo de 22
anos de tê-la estuprado, no último
domingo (22/11), em São Paulo. Um
boletim de ocorrência foi registrado
pela mulher na madrugada desta segunda-feira (23/11) no 14º Distrito
Policial de Pinheiros, em São Paulo. Irajá é filho da também senadora
Kátia Abreu (PP-TO).
O Brasil carece de homens públicos de ilibada conduta, lamentavelmente.
O homem público devia zelar por
sua imagem, por sua reputação e se
comportar de acordo com os padrões
éticos e morais.
Um senador da República não
pode se comportar como um “playboy” e sair por aí pegando a mulher
que quiser.
Um senador da República tem
que se pautar com decência diante

da sociedade.
As questões particulares deviam
se encerrar no ambiente de intimidade de cada um. Mas quando elas vêm
a público, denunciadas por supostas
vítimas e envolvendo figura política
do Senado, cabe melhor reflexão do
ponto de vista ético e moral.
É muito lamentável que um senador da República não tenha o pudor
de manter a sua integridade moral a
salvo de qualquer acusação.
Se as acusações da ofendida de
abuso sexual sem seu consentimento
forem verdadeiras, podemos inferir
da dificuldade de se aprovar leis duras no Parlamento contra os transgressores sexuais e congêneres, porque os próprios parlamentares são
protagonistas de ações delituosas.
O político devia zelar pela reputação de sua imagem. E o Conselho de
Ética do Senado não pode se omitir
diante de comportamento da espécie.

Os verdadeiros analfabetos são
os que aprenderam a ler
e não leem.

CRÔNICA
Foi tudo um
sonho... Acordei
Tiburcio Bezerra
de Morais Neto é
ex-seminarista (São
José do Crato),
municipalista e
colaborador desta
Gazeta de Notícias

O motor diesel apareceu e
roubou o traço mais telúrico e regional do velho engenho de pau.
Parece que estou vendo. Os
bois que o movem, com passos
lentos e ritmados, compreendem
a engrenagem e executam seus
trabalhos com disciplina e precisão. Trabalham em regime de
rodízio e são substituídos a cada
duas horas.
Há um curral próximo, com
bastante forragem, onde outros
bois aguardam, cada um a sua
vez. São mansos, castrados, fortes e treinados para arrastarem
almanjarras. Uns, têm melhor
desempenho na proa, enquanto
outros, autênticos auxiliares, são
mais úteis no coice.
Todos com chifres furados na
ponta, orifícios por onde passam
os cordões de sola que os mantêm presos em duplas. Cambões
de madeira sobre o pescoço e
correntes de grossos elos conectam as duplas. Assim, torna-se impossível qualquer tentativa de fuga.
Formado o carrilhão e sob o
comando de um carreiro, os bois
estão atiçados para marcharem
em círculo. A roda grande, presa às almanjarras, começava a
girar. A força dos bois coloca em
movimento toda a engrenagem
de pau, até fazer girar as moendas, onde a cana é triturada e de
onde escorre a cheirosa garapa.
Por gravidade a garapa desliza facilmente por um estreito
canal de alvenaria, até cair num
grande tanque, o parol, já no recinto da fornalha. Dali segue para
as caldeiras onde recebe o primeiro choque de calor intenso.
Passa de caldeira em cadeira,
sob temperaturas cada vez mais
altas, até virar mel. No grande
tacho e sob o comando de um
mestre, o mel engrossa e chega
ao ponto desejado. Vai para a
gamela e, depois de boas mexidas, chega às formas de madeira, ainda quente. Ao esfriar já é
rapadura.
A moagem é um festa. Movimenta dezenas de trabalhadores,
desde o corte da cana até a comercialização da rapadura. Tempo de fartura, de cheiro e de doçura. É bonito ver o sertão assim.
Ocupando seu povo e recebendo
visitantes. O espetáculo de ver o
sertão produzindo é indescritível.
Que pena, meu povo!... Pensei para trás. A realidade não é
mais esta. O sertão não tem mais
cana. Nem engenhos de pau,
nem moagem. Nem bois mansos
de chifres furados. Nem as alegrias de outros tempos. Foi tudo
um sonho... acordei!!!...
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Banco do Nordeste lança pacote de renegociação
de dívidas com novos prazos para liquidação
Ambiente de Comunicação do
Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste lança pacote de medidas para
renegociação de operações
de crédito com empresas dos
setores mais impactados pela
pandemia da covid-19, em
aderência à Portaria nº 20.809,
de 14 de setembro, do Ministério da Economia.
Desde de o início da pandemia, o BNB vem adequando
as parcelas de principal e juros
das operações de crédito, com
vistas a ajustar o valor a ser
pago mensalmente à atual situação vivenciada por empresas
de todos os portes que contrataram operações com o Banco.
Com as medidas, complementares às condições vigentes
de renegociações de dívidas,
será possível estabelecer nova
carência e alongar o vencimento final da operação, o que
resultará na redução do valor

das prestações, permitindo que
as empresas possam estruturar
suas operações de crédito de
acordo com a sua situação de
liquidez.
As condições aplicam-se
às operações de empresas não
rurais, contratadas até 7 de
abril de 2020. A renegociação
complementar contempla os
setores da economia mais impactados pela pandemia da covid-19, relacionados na Portaria do Ministério da Economia.
A nova carência e os acréscimos aos vencimentos das operações variam de quatro a seis
meses, de acordo com o nível
de impacto sofrido pelos setores de atividade, classificado
em baixo, médio ou alto.
As operações contratadas por empresas de médio
e grande portes que sofreram alto impacto relacionado
com a pandemia poderão ter
carência estabelecida até 30
de junho de 2021. Já para as
médias e grandes empresas
que tiveram baixo ou médio
impacto, a primeira parcela

o memorialista Huberto Cabral,
a imprensa e atiradores.
O instrutor subtenente Josenildo Batista de Araújo juntamente com os colaboradores
têm enriquecido e modernizado
a sede do TG 10004 de Crato
com melhorias na estrutura física e incentivo às turmas de
atiradores com diplomas de
honrarias e prêmios.
Foram notadas as ausências
dos homenageados Valdemir
Correia e Sônia Rolim justificadas pela hospitalização de
Valdemir.

passa a ser cobrada em maio
de 2021.
As regras valem inclusive
para clientes que já renegociaram suas operações nas modalidades lançadas previamente pelo Banco do Nordeste.
O cadastro da renegociação
pode ser efetuado no internet
banking - em bnb.gov.br - ou
pelo App Banco do Nordeste, disponível na App Store e
Play Store. Em caso de dúvidas, a Central de Relacionamentos do Banco do Nordeste
atende pelo 0800 728 3030.

FNE Emergencial

No âmbito do programa
FNE Emergencial, lançado
pelo Governo Federal em maio
para minimizar os efeitos da
pandemia na economia regional, o Banco do Nordeste contratou os R$ 3 bilhões previstos para investimento e capital
de giro em socorro às empresas
e empreendedores, localizados
nos municípios em que foi decretado estado de emergência.
A linha emergencial teve toda
a meta aplicada, com taxas de
2,5% ao ano.

“Depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando
tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais
teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
Eu percebi que quando me amei de verdade pude compreender
que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na
hora certa.
Então pude relaxar... pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade.
Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a
ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento.
Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes.
Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com
o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida
acontece.
Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque
os tombos são inevitáveis.
Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela
se torna uma grande e valiosa aliada.
Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos a vida é vazia e se torna amarga.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos
os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer
a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.
Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um
castelo...”

Citações de Mario Quintana
> A resposta certa, não importa nada: o essencial é que
as perguntas estejam certas.
Chico Pierre e seu Filho Dr. Pierra

Instrutot Subtenente Josenildo

> Quando alguém pergunta a um autor o que este quis
dizer, é porque um dos dois é burro.
> A alma é essa coisa que nos pergunta se a alma
existe.
> A amizade é um amor que nunca morre.

Instrutor Subtenente Josenildo
e o prof. Érico Felício

Fred Roli (agradecendo)
e sua esposa

Pela terceira vez consecutiva, HRC é eleito um
dos melhores hospitais do Brasil para se trabalhar

> A arte de viver é simplesmente a arte de conviver...
simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!
> A poesia não se entrega a quem a define.
> A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda.
> Ah, esses moralistas... Não há nada que empeste
mais do que um desinfetante!
> Mas o que quer dizer este poema? - perguntou-me
alarmada a boa senhora.
E o que quer dizer uma nuvem? - respondi triunfante.
Uma nuvem - disse ela - umas vezes quer dizer chuva,
outras vezes bom tempo...

Raquel Oliveira Ascom HRC

O Hospital Regional do
Cariri (HRC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará
(Sesa), do Governo do Ceará,
foi eleito a 6ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar
na categoria Saúde. Realizado
anualmente pela Great Place
To Work (GPTW), ranking
premiou oitenta instituições da
área, incluindo hospitais, clínicas, farmacêuticas e planos de
saúde.
Ao todo, 237 empresas se
inscreveram na categoria Saúde. Além de realizar pesquisas
qualitativas e quantitativas
com colaboradores e gestores das instituições, a GPTW
analisou critérios como clima
organizacional, relacionamen-

A vida

Mário de Miranda Quintana
Alegrete RS, foi um poeta,
tradutor e jornalista

Tiro de Guerra de Crato tem noite de inaugurações
Nesse 29 de novembro, apesar da pandemia, mas seguindo
todos as recomendações, foi festivo no Tiro de Guerra 10.004
do Crato com inaugurações da:
Praça Valdemir Correia – um
dos benfeitores Do TG, Jardim
Sonia Rolim, auditório Prof.
Érico Felício, copa/cozinha e
entregar de certificado aos atiradores que se destacaram neste
ano de 2020. Estiveram presentes o benfeitor Francisco José
Pierre e seu filho Dr. Francisco
Jose Pierre Junior, Fred Rolim
representado Valdemir Correia,

CRÔNICA

> Autodidata é um ignorante por conta própria.

<< MELHORES o Hospital Regional do Cariri continua sendo um dos melhores do Brasil
to com lideranças, políticas de
gestão de pessoas e ações que
fortalecem os pilares de credibilidade, por exemplo.
Esta foi a terceira edição
consecutiva do ranking em que
o Hospital Regional do Cariri
figurou entre os dez melhores
hospitais do país. “Este prê-

mio tem um peso diferente,
isso porque a conquista dele é,
na verdade, uma validação da
forma com que temos gerido
nossas equipes, o que aumenta nossa responsabilidade de
querer fazer ainda mais pelos
nossos colaboradores”, afirmou a diretora-geral do HRC,

Demostênia Rodrigues.
Atendimento
O HRC é referência para 45
municípios no atendimento a
traumas de alta complexidade
e de Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo. Atualmente, a unidade conta com cerca
de 1.500 colaboradores.

> Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
enfim,
tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...
> Quantas vezes a gente, em busca da ventura,
Procede tal e qual o avozinho infeliz:
Em vão, por toda parte, os óculos procura
Tendo-os na ponta do nariz!
> Não te irrites, por mais que te fizerem
Estuda, a frio, o coração alheio.
Farás, assim, do mal que eles te querem,
Teu mais amável e sutil recreio.
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Ligação entre Campos Sales e Salitre é facilitada com recuperação da CE-187
Daniel Herculano - Texto
Carlos Gibaja e Nivia Uchoa - Fotos

O governador do Ceará,
Camilo Santana, através de
evento virtual inaugurou a
restauração da CE-187, mais
especificamente no trecho que
fica entre as cidades de Campos
Sales e Salitre, entre a BR-230
e a CE-292. A nova estrada tem
25 km e vai beneficiar mais de
40 mil moradores dos dois municípios.
“Essa é a rodovia batizada
de João Jackson Pereira, que
faz parte do nosso programa
de recuperação e construção
de estradas, o Ceará de Ponta
a Ponta, importante para o interior do Ceará, e que eu espero em breve estar presente em
Campos Sales para entregar outra estrada, a primeira etapa de
Confiança, com 26 km, e que
vai para o Barão de Aquiraz”,
disse Camilo.
Com investimento de R$
9,1 milhões, o trecho recebeu
serviços preliminares, proteção ambiental, pavimentação,
revestimento com asfalto, drenagem, bueiros, e sinalização
horizontal e vertical. A restauração da CE-187, executada
através da Superintendência de
Obras Públicas (SOP), inclui
ainda alargamento da rodovia e
implantação de ciclovia, representando mais segurança para
os deslocamentos na região.

O prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola, fez o seu
agradecimento e ainda lembrou
de várias obras que o Governo
do Ceará irá inaugurar na região. “Minha palavra é apenas
de gratidão, pois Campos Sales
nunca teve tantas obras e inaugurações. Temos um colégio
nas Queimadas que mais parece
uma universidade, o santuário,
a casa do mel, e ainda a reforma do novo terminal rodoviário
de passageiros, por tudo isso e
muito mais, nunca na história
da cidade teve um governador
com tanta participação quanto
Camilo Santana”, listou.
Através da CE-187 que os
cerca de 16 mil habitantes de
Salitre (cidade localizada no
extremo sudoeste do Ceará) se
deslocam para todo o restante
do Estado a partir da passagem
por Campos Sales. “Salitre tem
sido beneficiada com muitos investimentos do governo do Estado, e a comunidade salitrense
está sempre pronto para agradecer ao senhor, e hoje, através
dessa estrada que nós dá acesso
a toda região do Cariri, antes
tão deteriorada, tão essencial ao
transporte de todos da nossa cidade”, agradeceu Rondilson de
Alencar, prefeito de Salitre.

Ceará de Ponta a Ponta

O Ceará de Ponta a Ponta,
o Programa de Logística e Estradas do Ceará, desde 2015
entregou 2.518 km de rodovias estaduais, somando novas
pavimentações, duplicações e
restaurações. No total, signifi-

<< ATRAVÉS DA CE -187 que os cerca de 16 mil habitantes de Salitre (cidade localizada no extremo sudoeste do Ceará) se deslocam para todo o
restante do Estado a partir da passagem por Campos Sales. “Salitre tem sido beneficiada com muitos investimentos do governo do Estado,

ca um investimento de R$ 2,1
bilhões.
Atualmente, há novos 387
km de rodovia em implantação,
outros 178 km em restauração
e 67 km em obras de duplicação. Isso movimenta cerca de
R$ 587 milhões em 632 km de
obras rodoviárias que estão em
obras de restauração, pavimentação ou duplicação.
Pelo programa Ceará de
Ponta a Ponta, através da Superintendência de Obras Públicas

(SOP), em 2020 já foram entregues 237,8 km de rodovias,
entre trechos restaurados, implantados ou duplicados.
Investimentos
Camilo finalizou a transmissão ao vivo relembrando que,
apesar da crise econômica, os
investimentos do Governo do
Ceará não param, e são fonte
essencial para fazer a economia
girar. “Temos muito orgulho do
nosso governo, pois nós somos
o estado do Brasil que mais faz

investimentos públicos há cinco anos, com capacidade de garantir novas escolas, areninhas,
estradas, de investir em saúde,
em segurança e muito mais.
Sabemos das dificuldades que
estamos passando nesse momento de crise econômica, a
falta de emprego. E quando o
Estado investe, quando o poder
público investe, ele está levando benefícios para a população,
movimento a economia, gerando empregos. Porque quando

uma obra chega numa cidade,
temos a pessoa que vai fornecer a alimentação, ou o aluguel
de algum local para armazenar
o maquinário, enfim se movimento o comércio. E é isso
que vamos continuar fazendo,
garantindo a capacidade de investimento no Ceará”, disse o
governador.
Estiveram presentes ao lado
do governador os deputados estaduais Marcos Sobreira e Tim
Gomes.

Pesquisa revela melhoria na sinalização de rodovias brasileiras
Por: Agência Brasil

Um estudo da Confederação Nacional dos Transportes
(CNT), divulgado hoje (24),
mostra que houve uma melhoria significativa na avaliação
da sinalização das rodovias
brasileiras entre 2013 e 2019.
Segundo a entidade, houve em
média uma melhora de 17,8
pontos percentuais nos trechos
rodoviários federais sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A pesquisa avaliou o Programa Nacional de Segurança
e Sinalização Rodoviária (BR-Legal), criado em 2013 visando padronizar a sinalização rodoviária na malha federal.
Dividido em quatro etapas,
o projeto previa a realização
de melhorias na sinalização
em 55 mil quilômetros (km)
de rodovias em todo o país.
Essa extensão representava,
em 2012, 87% da malha total
das rodovias federais pavimentadas sob gestão pública. Cada
etapa levava em consideração
a logística de execução das
obras e o nível de relevância
de cada trecho.
“Em sete anos de vigência
do BR-Legal, houve nítidos
avanços na avaliação geral da

sinalização nas rodovias federais públicas.
Considerado o período entre o início do programa e o ano
de 2019, houve em média uma
melhora de 17,8 pontos percentuais nos trechos rodoviários
onde houve intervenções do
BR-Legal, passando de 39,7%
para 57,5% de avaliação positiva”, revela o estudo.
Acrescenta que o programa
inovou na forma de licitação,
na atribuição de responsabilidades às contratadas e na metodologia das soluções empregadas.
Pela metodologia, a empresa
encarregada pelo projeto de sinalização é também a executora
dos serviços e responsável pela
manutenção da rodovia durante
cinco anos.
“Dessa forma, evita-se que
problemas na implementação
da sinalização e dos dispositivos de segurança sejam justificados por erros de projeto, dado
que a empresa – ou consórcio –
responsável pelas duas etapas é
a mesma”, indica a CNT.

Avaliações

As avaliações da pesquisa
se debruçaram tanto sobre a
sinalização horizontal, a exemplo das faixas, como a vertical,
placas de advertência e regulamentação, em aspectos como
visibilidade, padronização e
legibilidade das sinalizações.
O levantamento também
levantou o percentual de exe-

cução das intervenções realizadas dentro do programa
BR-Legal, com destaque para
a sinalização vertical que alcançou o maior percentual
(70,0%).
Na sequência, estão as intervenções de sinalização horizontal (58,1% de execução)
e de dispositivos de segurança
(45,0%).
Segundo a CNT, atrasos na
execução do programa empurraram o encerramento da maioria dos contratos para 2021 (a
previsão inicial era 2018). De
acordo com a CNT, dos R$
4,47 bilhões de orçamento previstos, foram investidos, entre
2014 e 2019, apenas R$ 2,82
bilhões em valores nominais, o
equivalente a R$ 3,12 bilhões
em valores corrigidos, o que
representa 63% do previsto.
Além disso, a pesquisa também traz observações de auditorias ao programa BR-Legal
realizadas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) e pela
Controladoria-Geral da União
(CGU), que apontaram problemas de fiscalização, superposição do programa com outras
ações, execução insuficiente e/
ou inadequada, atrasos, priorização de trechos críticos e inconformidade de projetos.
“Os relatórios desses órgãos indicam que, em alguns
casos, não foram contratadas
empresas para realizar serviços
de supervisão e gerenciamento

do programa e
que houve carência de pessoal e de equipamentos para
realizar os serviços de fiscalização”, revela o
trabalho.
Em alguns
trechos
rodoviários do BR-Legal em superposição com
outras ações e
programas de
melhoria, houve
casos de duplicidade na contratação de serviços e ainda de
ausência ou insuficiência de
execução da sinalização horizontal por causa da má condição do pavimento (sob responsabilidade de outro programa).
O estudo também comparou o BR legal com programas anteriores de sinalização,
como o Programa de Sinalização nas Rodovias Federais
(Prosinal) e o Programa de Defensas Metálicas nas Rodovias
Federais (Prodefensas), este
último lançado em 2009 e voltado para diminuir a severidade dos acidentes nas rodovias
federais pavimentadas.

Sinalização horizontal

Criado em 2006 e previsto
para durar dois anos, o Prosinal
previa a execução dos serviços

de engenharia de tráfego, de
sinalização horizontal, vertical
e suspensa e de dispositivos de
segurança em cerca de 48 mil
km de rodovias.
Entretanto, diversas prorrogações o estenderam por
mais quatro anos, e sua conclusão deu-se apenas em outubro de 2012.
No total, o programa
abrangeu 46 mil km de rodovias sinalizadas. Já o Prodefensas, que funcionou até
2012, realizou intervenções
em 734,2 km de defensas ao
custo de R$ 76,9 milhões em
valores da época.
Segundo a CNT, ainda que
os dois programas tenham promovido melhorias na sinalização, eles não foram capazes
de alterar, de maneira signifi-

cativa, as condições da sinalização das rodovias federais. A
entidade diz que eles contribuíram para que se adquirisse experiência para a formulação do
BR-Legal, que os substituiu.
“As inovações trazidas por
este programa [BR-Legal] na
forma de licitação, na atribuição de responsabilidades à
contratada e na metodologia
das soluções a serem empregadas puseram as intervenções
na sinalização viária, no país,
em um novo patamar, superior
aos anteriores. Houve, durante
o período de vigência do BR-Legal, uma nítida melhoria da
avaliação geral da sinalização
nas rodovias federais públicas,
assim como na de suas variáveis, individualmente”, finaliza a CNT.
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Região do Cariri desponta como uma das maiores
apostas para retomada do cultivo do algodão

ARTIGO

Soberanos na nossa miséria

Imprensa SDA - Governo do
Estado do Ceará

Capacitação de técnicos e
produtores, seleção de áreas
com a melhor aptidão para o
cultivo de algodão, utilização de
técnicas de manejo modernas e
insumos adequados. Essa tem
sido a fórmula que o Governo
do Ceará, por meio da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico
e Trabalho (Sedet), vem trabalhando para que o Ceará volte a
ser um grande produtor de algodão. O Estado já foi o segundo
maior produtor de algodão do
Brasil, com 1,3 milhão de hectares plantados em 1976, mas
viu a produção ser dizimada pela
praga do bicudo. Desde 2017 o
setor vem assistindo a produção
ser retomada.
O Programa de Modernização da Cultura do Algodão da
Sedet, tocado pela equipe da
Secretaria Executiva do Agronegócio, que tem como parceiros
a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), Embrapa, Instituto Centec,
IFCE, Ematerce, BNB e prefeituras municipais, tem favorecido
a retomada dessa produção. As
ações desenvolvidas pelo Programa alcançam todo o Ceará,
mas em função das características climáticas, de solo e do perfil dos seus produtores rurais, a
Região do Cariri desponta como
uma das grandes apostas para
uma rápida retomada da cotonicultura. Os municípios de Abaiara, Barbalha, Brejo Santo, Crato,
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte,
Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras, Potengi
e Várzea Alegre, juntos, somam
na safra 2020/2021 mais de
1.800 hectares cultivados com
algodão, o que sugere uma produção superior a 3.600 toneladas
para o período.
O objetivo é retomar a cotonicultura sob novas bases tecnológicas, buscando o incremento
de produção e produtividade da
cultura, propiciando geração de
emprego e renda no meio rural
e a consequente manutenção do
homem no campo. Segundo o
coordenador do Programa na Sedet, Euvaldo Bringel, o Programa utiliza o cultivo em sequeiro de outrora, que é quando se
produz apenas com chuva, mas
adota práticas como adubação,
controle fitossanitário via uso
de defensivos químicos conforme a fase do ciclo da planta e/
ou a ocorrência de pragas e doenças em nível de dano, plantio
e colheita mecanizados e, como
ação de manejo primordial, o

Paulo Elpídio Menezes
é professor, ex-reitor
da UFC e articulista
colaborador desta
Gazeta de Notícias

<< CEARÁ - a lavoura cearense sempre produziu algodão com fibra de boa qualidade

O que nos ajuda, a nós brasileiros, é que os nossos
vizinhos desta parte latina do mundo, não são
diferentes de nós.
Politicamente instáveis, o nosso entorno geopolítico é
marcado por estados fragilizados, com baixo nível social,
pobreza, ignorância compartilhada, desorganização
ancestral, em permanente conflito interno, dominados
pela corrupção e pelo salvacionismo histórico. E agora
por novas velhas ideologias.
Por serem assim tão iguais nas suas desigualdades
respeitam-se, temem uns aos outros, e assim
sobrevivem
Com as suas misérias.
Nem uma pandemia trágica como essa que mata aos
milhares muda
a nossa índole. Um ministro nega um repique do
coronavírus, afinal já morreram mais do que os que
insistem em morrer, por pura impertinência. Enquanto
isso, perdem-se por entre depósitos do governo
milhões de testes para comprovação do contágio. À
espera de uma carimbada do almoxarife-chefe...
Seria boa ideia convocar algumas equipes das
falanges do tráfico para dar um freio de arrumação
nessa confusão toda. Eles já provaram que são bons
no ramo.

Podem me chamar de
anacrônico ...

Autor não idenficidado

<< FÉRTEIS - no Ceará a cotonicultura encontra terras férteis e disponibilidade de mão de obra

vazio sanitário. “A atividade
mantém sua forte relevância
econômica e social devido
ao volume financeiro que faz
circular, e por ser um forte
gerador de empregos, onde
1,0 ha de algodão gera um
emprego direto e mais outro
indireto”, destaca o coordenador.
Além do setor público,
entidades privadas participam dessa cadeia produtiva,
como os fornecedores de
insumos e a indústria têxtil.
“A Santana Textiles garante
a compra de toda a produção
do algodão, pagando neste ano, o preço de R$ 2,15/
kg de algodão em caroço”,
ressalta o assessor técnico
da Sedet, Henrique Freitas.
Além de garantir a compra
da produção, a indústria têxtil ainda disponibiliza colheitadeiras que permitem não só
agilidade operacional, mas a

possibilidade da exploração de
grandes áreas, que teriam sua
colheita extremamente dificultada pelo processo manual.

Vazio Sanitário

Desde o dia 1º de outubro
está em vigor o Vazio Sanitário
do Algodão, que é o período de
ausência total de plantas vivas
de algodão no campo. Conforme a Portaria da Agência de
Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) , nº 022/2020 de
27/02/2020, art. 7º, o Vazio Sanitário prossegue até o dia 31
de dezembro. A Portaria estabelece medidas fitossanitárias
para prevenção e o controle da
praga bicudo-do-algodoeiro e
fixa critérios para o cultivo de
algodão em todo o território
cearense.
Sobre a Portaria, fica estabelecido que durante 90 dias
não é permitido semear ou
manter as plantas vivas da cul-

tura na área, chamadas soqueiras e /ou tigueras, com o objetivo de evitar a proliferação
do bicudo-do-algodoeiro. O
Agricultor tem até 30 dias após
a colheita para realizar a eliminação, sendo necessário eliminar os restos culturais após a
colheita e durante todo o vazio
sanitário. A importância desta
prática se dá pela quebra do
ciclo reprodutivo do bicudo
do algodoeiro, viabilizando a
diminuição de sua população
e permitindo uma redução da
pressão desta praga sobre a
cultura na safra seguinte, trazendo incontestável benefício
aos cotonicultores.
Após o período do Vazio
Sanitário, caso novos campos
de produção sejam formados
pelos agricultores, estes deverão cadastrar suas unidades
produtivas em até 30 dias após
o plantio, nos núcleos locais da
ADAGRI para evitar multas.

Podem me chamar de anacrônico mas continuo preferindo a
leitura de jornais e livros, sobretudo dos últimos, em papel.
Reconheço que a mídia diária impressa encolheu, perdeu títulos,
volume, páginas e tamanho. Não obstante continua a ter mais
credibilidade pública do que a internet intoxicada pelo ódio e a
mentira. Claramente não encontrou ainda o novo formato que a
reabilite em importância. Ultrapassada pela velocidade da internet
e os furos amadores dos tele repórteres de ocasião resta-lhe
produzir investigações mais profundas, isentas, matérias mais
densas para induzir análises e reflexões. Quem observar com
atenção os jornais de hoje vai verificar que mudanças vêm se
sucedendo continuamente ao longo do tempo.
Primeiro desapareceram os jornais de partidos políticos ou
clãs existentes no século XIX e primeiras décadas do XX
comprometidos com interesses abertamente assumidos. Mais
tarde sumiram os vespertinos, só ficaram os que se levantavam
conosco, os matutinos. Alguns assumiram o formato tabloide,
para cortar custos, em sequência à tradição europeia. Fontes
de receita significativas perderam importância. Basta ver o que
aconteceu com as páginas de anúncios populares reduzidas a
uma insignificância de conteúdo. Em paralelo a comercialização
sofreu impactos com diferentes consequências. As bancas de
jornal, que já foram disputados pontos dinâmicos de venda estão
vazias; são visíveis estruturas de aço abandonadas nas calçadas,
antigos quiosques, pontos de encontro das pessoas. Os jornaleiros dos
semáforos foram substituídos por pedintes e vendedores de ninharias.
Para adaptar-se aos tempos que correm surgiram as assinaturas
digitais cuja expressão financeira desconheço. Fico por aqui com
essas considerações impressionistas matinais para atender ao aviso
do porteiro de que os jornais do dia já chegaram

Escreveu Pero Vaz de Caminha a Dom Manoel Rei de Portugual,
quando do descobrimento do Brasil

“A terra é boa e generosa, em si plantando de tudo dá”
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Governo Federal firma parcerias com o Governo
do Ceará para promoção de direitos humanos
Agencia Brasil

O titular da Secretaria Nacional de Proteção Global, do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(SNPG/MMFDH), Alexandre
Magno, esteve em Fortaleza
(CE), nessa quarta-feira (18),
para articular ações de política
pública e firmar parcerias. Ele
aproveitou para conhecer projetos de destaque dos órgãos
estaduais focados em direitos
humanos.
Durante a visita, foi discutida a possibilidade de atuação conjunta em projetos de
garantia de direitos e apoio às
vítimas de crime. Também foi
apresentada a proposta de realização de um curso para a capacitação de defensores públicos e promotores de justiça na
aplicação de tratados internacionais em casos do cotidiano.
“Muito nos surpreendeu
o engajamento do estado do
Ceará nas políticas de direitos

humanos. Os compromissos
firmados permitirão o desenvolvimento de projetos sofisticados na promoção de direitos
humanos, com destaque para
o compartilhamento de metodologias de monitoramento de
riscos humanitários e experiências de redes de proteção de
vítimas de crimes. A sociedade
só tem a ganhar com a cooperação entre a SNPG e o Ceará”, disse o secretário.
Ao propor a assinatura de
um Acordo de Cooperação
Técnica (ACT), o titular da
SNPG acertou com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Ceará alguns
compromissos como a realização de reunião mensal, por
teleconferência ou presencial,
para a apresentação de ideias,
demandas e acompanhamento
de iniciativas conjuntas.
Ficou acordado que vão ser
realizadas, no mínimo, duas
visitas presenciais de um técnico da Secretaria Nacional de

<< COMPROMISSO A Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Ceará tem compromissos como a realização de reunião mensal de avaliação dos trabalhos.

Proteção Global para acompanhar e cooperar com ações em
comum. Além disso, o escritório de projetos da SNPG irá
avaliar propostas para o desenvolvimento, avaliação e consolidação de um banco de projetos e divulgação institucional.

A parceria inclui ainda
capacitações sobre assuntos
federais, como captação de recursos, prestação de contas na
Plataforma + Brasil, entre outros; um evento semestral para
a apresentação de projetos modelos, palestras temáticas, ava-

liação e consolidação de estratégias de captação de emendas
e comemoração de resultados;
e um evento anual final para a
celebração dos resultados e a
avaliação da parceria.
Na oportunidade, a Defensoria Pública apresentou o Rede

Acolhe - programa de atenção
integral a vítimas de violência - com o intuito de compartilhar o modelo com as
demais defensorias e solicitou
a inclusão no fluxo de encaminhamento de denúncias do
Disque 100 e do Ligue 180.

Proteste ajuda consumidor a resolver problema de internet
Priscilla ainda esclarece que
o artigo 32 da Resolução no 717
, de 23 de dezembro de 2019 ,
estabelece que as operadoras deverão prover automaticamente o
ressarcimento aos usuários prejudicados por interrupções dos
serviços até o segundo mês subsequente ao evento, respeitando
o ciclo de faturamento, de forma
proporcional ao tempo interrompido e ao valor correspondente
ao plano de serviço contratado
pelo usuário.
“Caso a prestadora descumpra com o prazo, configura-se
uma cobrança indevida e a empresa deverá efetuar a devolução dos valores em dobro ao

FONTE:
Revista PROTESTE

O consumidor José Ricardo Abalde Guede, que desde
dezembro de 2018 contratou o
serviço de TV, telefone fixo e
internet de uma operadora de
telefonia, percebeu que a velocidade de conexão estava lenta.
Com o uso do Velocímetro , ele
constatou que realmente a empresa não estava fornecendo o
pacote conforme contratado.
“O serviço de internet é
de 300 Mbps. Desde o dia 14
de agosto, tenho diariamente
registrado a velocidade, constatando um valor 80% menor
do que o contratado”, contou
José Ricardo. “Entre os dias 1
e 4 de setembro, os valores foram inferiores a 30 Mbps, no
meu computador conectado por
cabo ao modem da empresa”,
acrescentou.
O consumidor resolveu
enviar uma reclamação para
a empresa alguns dias depois,
que solicitou dados para a identificação do cliente. Porém, na
mesma data em que os dados
foram pedidos, a empresa cancelou a solicitação, alegando
falta de retorno do cliente.

Problema solucionado com a
intervenção da PROTESTE
José Ricardo, então, solicitou ajuda aos especialistas da
PROTESTE, por meio do serviço Reclame , que o orientaram quanto aos seus direitos e
fizeram uma intervenção junto

à empresa no dia 16 de setembro. No dia 22, a empresa realizou uma visita técnica em sua
residência, para execução de
testes de velocidade.
“Com a vinda do representante técnico da empresa,
suas medições e explicações,
considero solucionada satisfatoriamente minha reclamação.
Agradeço a intervenção dos especialistas da PROTESTE que
fizeram que tivesse uma resposta, analise técnica e solução”,
destacou.
Segundo explicação da
especialista da PROTESTE
Priscilla Santana do Amaral,
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) trata o
tema da velocidade de conexão
de forma específica na Resolução 574/2011 , quando determina que durante o período de
maior tráfego, tanto para baixar, quanto para enviar arqui-

vos, a operadora deve garantir
pelo menos 60% da velocidade
máxima contratada pelo usuário, nos 12 primeiros meses de
exigibilidade das metas; 70%
da velocidade máxima contratada pelo usuário, nos 12 meses
seguintes e 80% da velocidade
máxima contratada pelo usuário a partir do término do período anterior.
“Essas informações, assim,
como restrições à utilização do
serviço, devem ser descritas no
contrato ou termo de adesão
por todas as operadoras”, orienta. “Todas as operadoras que
atuam no mercado nacional de
varejo oferecendo serviços de
conexão à internet devem respeitar os padrões mínimos de
qualidade definidos na resolução em comento”.
Prestadoras devem adequar
os serviços, reduzir a cobrança
ou restituir valores pagos a mais

do anterior.
“Essas informações, assim,
como restrições à utilização
do serviço, devem ser descritas no contrato ou termo de
adesão por todas as operadoras”, orienta. “Todas as operadoras que atuam no mercado
nacional de varejo oferecendo
serviços de conexão à internet
devem respeitar os padrões mínimos de qualidade definidos
na resolução em comento”.
Prestadoras devem adequar
os serviços, reduzir a cobrança
ou restituir valores pagos a mais
Priscilla ainda esclarece
que o artigo 32 da Resolução
no 717, de 23 de dezembro de
2019, estabelece que as operadoras deverão prover automaticamente o ressarcimento
aos usuários prejudicados por
interrupções dos serviços até
o segundo mês subsequente ao
evento.

usuário”, disse Priscilla. A
especialista explicou, ainda,
que o artigo 58 da mesma resolução estabelece que caso
o consumidor identifique o
descumprimento individual
do contrato, relacionado ao
funcionamento do serviço de
banda larga, poderá comprovar realizando, no mínimo 10
(dez) testes no canal oficial
em dias e horários diferentes,
nos termos do Regulamento
de Qualidade dos Serviços de
Telecomunicações (RQUAL).
“Quando constatada a falha
na prestação do serviço, o consumidor tem o direito de exigir
a adequação,e abatimento proporcional da cobrança.”

Fazemos Maravilhas
com
Leite Condensado,
Nutella, Avelã e
Chocolate

Usamos Produtos de Boa Qualidade
e muita criatividade

Informações:
@hello_doces
(88) 99493 7687

GAZETA DE NOTÍCIAS

CONHECER

Aline Maria
“Acredite em si
próprio e chegará
um dia em que os
outros não terão
outra escolha senão
acreditar com você.”

HUMOR
Alzheimer.

Um amigo meu estava caminhando em uma avenida na sua cidade, quando avistou na outra calçada, no outro lado da avenida, um
ex-colega, um senhor que havia sido acometido pela doença de
Alzheimer. Por isso, estava caminhando com o genro.
O meu colega prontamente atravessou a rua para cumprimentar o
amigo que fazia tempos não via.
Ele se aproximou e disse:
– Bom dia! Sr. Rodolfo, o senhor sabe quem eu sou?
A resposta do colega:
– Se tu não sabe, eu é que não sei.

Luiz Carlos Salatiel um
mestre da cultura regional
Não há um
chapéu para
tirar, porque
chapéu
não
está mais na
moda, para o
ex-bancário
Luiz Carlos
Salatiel que há
décadas convive e estuda
os hábitos e
costumes do
povo do Cariri. Traz consigo a cultura de
uma gente que luta pela preservação das danças, das artes, do
folclore e das comidas típicas
da vasta região do Cariri.
Salatiel foi um dos mentores do Fsetival Regional da
Canção na década de 1980, e
dele participou com canções
bem identificada com o Cariri
e sua gente.
Hoje aposentado se vê com
tempo sobrando para cuidar e
organização o que ainda resta
dos grupos de dança regional,

HORÓSCOPO PORTUGUES
Portugues
ÁRIES 21/03 A 20/04
Hoje está brilhante nos comportamentos, faça o que sente. Não se
afaste das pessoas, dê novas oportunidades.
TOURO 21/04 A 20/05
Um sentimento está estabilizado trazendo harmonia e conforto. Atue
base na sua experiência pessoal e sem inventar.
GÉMEOS 21/05 A 20/06
Pode iniciar novo ciclo, um novo relacionamento está favorecido.
Bom dia para colocar os assuntos no rumo que pretende
CÂNCER 21/06 A 22/07
As relações estão hoje protegidas, não fomente problemas. Mesmo
trabalhando arduamente pode deixar tarefas por concluir.
LEÃO 23/09 A 22/10
Instabilidade, não gosta do que vê à sua volta. Dificilmente conseguirá levar a sua avante, dia de muitos obstáculos.
VIRGEM 23/08 A 22/09
Vai melhorar um relacionamento, todos os seus gestos levarão a
esse fim. Dia de gastos necessários e bem equacionados.
LIBRA 23/09 A 22/10
Um novo afeto pode gerar dúvidas sobre o que pretende da vida.
Discussões surgem de forma inesperada, defenda as suas convicções.
ESCORPIÃO 23/10 A 22/11
Alguns comentários vão desagradar-lhe mas não vire as costas. Dia
de desenvolvimentos pouco brilhantes.
SAGITÁRIO 23/11 A 21/12
Dia positivo com reforço de uma ligação. Dia de bons resultados,
estão muitos olhos postos em si.
CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01
Dia de instabilidade e insegurança, podem surgir provocações. Problemas económicos vão avolumar-se.
AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Vai superar de vez assuntos melindrosos. Algumas situações preocupam-no mas deve agir com rigor e força.
PEIXES 20/02 A 20/03
Não insista numa relação conflituosa ou sem respeito mútuo. Dia de
evolução em função do esforço despendido.
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Cantinho da Poesia
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.
* Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de Janeiro,
inspira e transpira a literatura de Cordel.
É presença constante no Cariri

Vejo muito puxa saco de
quem tem pouco talento
Mote de Silvano Lyra e glosa de um “mói” de poetas

como o grupo dos Irmãos Anicetos, que é a expressão viva
das danças tradicionais nordestina.
Como Salatiel mesmo diz:
“Faltam coordenação e apoio
aos grupos folclóricos, aos artistas artesãos, a gastronomia
regional que vem desde os índios Cariris.
Na verdade o que existe de
cultura regional tem continuidade graças aos apoios e encorajamento da inicitiva privada.

Uma questão médica

– Quando aperto a testa com o dedo, dói muito – reclama o paciente para o médico. – E quando faço o mesmo na bochecha
também é um tormento. Até quando aperto a barriga, sinto dor.
O que pode ser?
Intrigado, o clínico encaminha o paciente a um especialista. Na
semana seguinte, o homem volta ao consultório.
– O que o colega disse? – pergunta o médico.
– Que meu dedo está quebrado.
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Termos mais comuns de dificuldades
da Língua Portuguesa
1 – A fim ou afim?
Afim escreve-se afim, quando quiser dizer semelhante.
“O gosto dela era afim ao da turma”.
A fim escreva a fim (de), quando quiser indicar finalidade.
“Veio a fim de conhecer os parentes”
2 – A par ou ao par?
A expressão ao par significa sem ágio no câmbio, pelo valor
nominal.
“As ações foram cotadas ao par”
“Fiquei a par do ocorrido”
“Maria não está a par do assunto”
3 – A cerca de, acerca de ou há cerca de?
A cerca de significa a uma distância.
“Osório fica a cerca de uma hora de automóvel da capital”
Acerca de – significa sobre.
“Conversaram acerca de política”
Há cerca de – significa que faz ou existe (m) aproximadamente.
“Moro neste apartamento há cerca de oito anos”
“Há cerca de doze mil vestibulandos concorrendo às vagas na
Universidade”
4 – Ao encontro de ou de encontro a?
Ao encontro de – quer dizer favorável a, para junto de.
“Isso vem ao encontro do desejo da turma”
“Vamos ao encontro dos colegas”
De encontro a – quer dizer contra.
“Um carro foi de encontro a outro”
“Esta medida desagradou aos funcionários, porque veio de encontro às suas aspirações”
5 – Há ou A?
Quando você se refere a um determinado espaço de tempo, poderá escrever há ou a, nas seguintes situações:
Há – quando o espaço de tempo já tiver decorrido e puder ser
substituído por faz.
“Ela saiu há dez minutos” (= ela saiu faz 10 minutos)
A – quando o espaço de tempo ainda não transcorreu, ou, se
transcorreu, não puder ser substituído por faz.
“Ela voltará daqui a dez minutos”
“Estamos a quase dois mil anos do nascimento de Cristo”
6 – Para eu ou para mim?
Usa-se para eu (para tu), quando o eu (tu) é sujeito (geralmente
seguido de um infinitivo).
“Empresta-me este livro para eu ler”
“Este trabalho é para tu realizares”
Usa-se para mim (para ti), quando, após essa expressão, não
existir verbo (ou, em estando ali o verbo, o pronome não for o
seu sujeito).
“Empresta este livro para mim” “Este trabalho é para ti”
Lembre-se: MIM nunca faz nada, portanto, MIM não pode ser
sujeito.

1
DALINHA CATUNDA
Eu vou montar no seu mote,
Em cima dele glosar,
Rimar e metrificar,
Sem descompassar meu trote.
Vou lhe pegar no pinote,
Com o meu atrevimento,
E dizer nesse momento:
Sou lenha e você cavaco!
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM TEM POUCO
TALENTO.
2
JOSÉ WALTER PIRES
Dalinha canta de galo
Diante de um desafio
Chega logo em currupio
Com versos pelo gargalo
E quem não aguenta o embalo
Pede menos no momento
Sem mostrar conhecimento
Para segurar o taco!
VEJO MUITO PUXA-SACO
DE QUEM TEM POUCO
TALENTO.
3
BASTINHA JOB
(Pra) Glosar um mote assim
Com clareza, com cadência
Dalinha, com consciência,
Fez começo, meio e fim:
Num País tupiniquim
Lyra com discernimento,
Do mote fez instrumento
Toca direto no fraco:
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM TEM POUCO
TALENTO!
4
JESUS DE RITINHA DE
MIUDO
Agora que eu fui marcado
Nesse mote instigante
Cujo tema interessante
Mexe com o meu bocado
Vai aqui o meu recado
Num repente de momento
Veloz como o pensamento
Para dizer que eu ataco
BABÃO PUXANDO O
SACO DE QUEM TEM
POUCO TALENTO.

5
HÉLIO CRISANTO
Tenho visto muita gente
Transformando em obra prima,
Quem não sabe fazer rima,
E nem faz um verso atraente.
Julga exageradamente,
Causando constrangimento,
Sem nenhum conhecimento
Fica botando pitaco;
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM NÃO POSSUI TALENTO
6
RARIOSVALDO OLIVEIRA
Vou jogar água na chama
Do fogo de quem bajula
Que é feio ver quem adula
Aplaudir quem só tem fama
Que a mídia quando proclama
Faz fama até dum jumento
Que sem ter merecimento
Só é famoso pra o fraco
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM TEM POUCO TALENTO
7
HELVIA CALLOU
Não sei se sou talentosa .
Mas me garanto na rima
Por que eu moro em campina
No verso sou caprichosa
Queimo o espinho da rosa
Monto em burro e jumento
Quem tem bom entendimento
Não dá banana a macaco
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM TEM POUCO TALENTO.
8
SILVANO LYRA
Aprendi nesse universo
A versar sem ver alarde
Mas pra mim nunca é tarde
Superar lado adverso
Comigo mesmo converso
Sobre meus feitos ao vento
Digo sem constrangimento
“Deus enche esse meu bisaco”
VEJO MUITO PUXA SACO
DE QUEM TEM POUCO
TALENTO.

O que faz a carestia da carne
Fui com marido ao açougue
Lá cheguei a me zangar
Pois vendo o preço da carne
Começou a resmungar
Desse preço compro não
Como é bife do “oião”
E danou-se a reclamar.
Ele cheio de argumento
Falava e dizia assim:
A gente come feijão,
E farofa de “toicim,”
Deixe logo de ora pois
Também tem baião de dois
E isso tá bom pra mim.
Eu saí batendo pé
Sem querer me conformar
Zangada que nem o cão

Esse cabra vai pagar
Eu fiz como ele queria
Contudo a minha alegria
Ele conseguiu quebrar.
Quanto chegou a noitinha
Que a gente foi se deitar
Virei de costas pra ele
E ele a me cutucar
Querendo carne comer
Eu disse: Tu vais morrer
Mas carne não vou te dar.
Durante o dia eu sonhei
Com costela e costeleta
Ele querendo poupar
Já deu uma de ranheta
Quando apertou a vontade
Deixei ele na saudade
Dispensei sua baioneta.
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Brasil chega a 14,1 milhões de desempregados no 3º
trimestre e taxa de desemprego renova recorde
Agência Brasil

O Brasil tinha 14,1 milhões de desempregados ao
final do terceiro trimestre,
com a taxa de desemprego
em nova máxima recorde, reflexo do constante aumento
da procura por trabalho após
a flexibilização das medidas
de contenção ao coronavírus.
A pandemia de Covid-19
causou profundos danos no
mercado de trabalho, que
costuma ser o último a se recuperar de crises, com a taxa
de desemprego chegando a
14,6% nos três meses até setembro, de 13,3% no segundo trimestre.
O dado divulgado pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua) nesta sexta-feira renovou o recorde
da série iniciada em 2012,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
“O cenário de 2020 é muito complicado por conta do
impacto da pandemia. Acho
pouco provável se esperar
que de um trimestre para o
outro vai zerar tudo que se
perdeu nos dois primeiros
trimestre de 2020”, afirmou a
analista da pesquisa, Adriana
Beringuy.
“A perda de empregados
foi tão grande na pandemia
que precisamos de muito
tempo pela frente”, completou.
A taxa, entretanto, ficou
ligeiramente abaixo daquela esperada em pesquisa da
Reuters junto a especialistas,
de 14,9%.

O Brasil tinha um total de
14,092 milhões de desempregados ao final do terceiro
trimestre, um aumento de
10,2% em relação ao período
entre abril e junho e de 12,6%
sobre o mesmo período do
ano anterior.
Com o relaxamento das
medidas de isolamento, as
pessoas passaram a sair mais
para procurar emprego, o que
pressiona o mercado.
O número de pessoas ocupadas, por sua vez, recuou
1,1% entre julho e setembro
sobre o trimestre anterior e
12,1% na comparação anual,
somando um total de 82,464
milhões, menor patamar da
série histórica.
Com isso, o nível de ocupação foi de 47,1% no período, também o menor da
série, de 47,9% no trimestre
anterior. Segundo o IBGE, o
nível de ocupação está abaixo de 50% desde o trimestre
encerrado em maio, o que
indica que menos da metade
da população em idade para
trabalhar está ocupada no
país.
Os empregados no setor privado sem carteira de
trabalho assinada somavam
9,013 milhões nos três meses
até setembro, de 8,639 milhões nos três meses imediatamente anteriores.
Os que tinham carteira
assinada no período eram
29,366 milhões, de 30,154
milhões antes, segundo os
dados do IBGE.

CONSTRUÇÃO

Entre as atividades, somente construção e agricultura apresentaram no
terceiro trimestre aumento
da população ocupada. Na
construção, o aumento foi de
7,5% --ou 399 mil pessoas a

<< EMPREGO um simples anúncio ou indício de um emprego é mais que suficiente para formar grandes filas e muitas expectativas.
mais trabalhando no setor.
Na agricultura, a alta foi de
3,8% -- 304 mil trabalhadores
a mais.
“A atividade da construção foi a que mais aumentou
no período. Isso porque pedreiros ou outros trabalhadores por conta própria, que
tinham se afastado do mercado em função do distanciamento social, retornaram no
terceiro trimestre com a reabertura das atividades e a demanda por pequenas obras,
como reformas de imóveis”,
disse Beringuy.

“Não sabemos se há reação econômica, até porque
apenas agricultura e construção geraram vagas, e os demais setores seguiram com
perdas”, disse a analista da
pesquisa.
Na véspera, o Ministério
da Economia divulgou que
o Brasil abriu 394.989 vagas
formais de trabalho em outubro, melhor resultado mensal da série histórica do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
iniciada em 1992.
O ministério atribuiu o re-

sultado à força da retomada
econômica, mas fortemente
amparado por programa de
manutenção de empregos
que já consumiu mais de 30
bilhões de reais da União.
“O Caged tem uma metodologia diferente da Pnad
--aqui temos pesquisa domiciliar, usamos trimestres
móveis e o Caged olha isoladamente um mês. Enquanto
o Caged mostra recuperação
da carteira de trabalho, a
gente mostra um mercado
que ainda não se recupera”,
explicou Beringuy.

Apesar dos níveis recordes de desemprego, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, avaliou ser possível
que o país chegue ao final de
2020 sem perda de empregos
formais, mesmo em meio à
gravidade da crise desencadeada pelo coronavírus e que
deverá levar o Brasil a sua
maior retração econômica já
registrada.
Vale destacar que o mês
de dezembro é tradicionalmente marcado por fechamento expressivo de vagas
formais de trabalho.

400 empregos diretos foram para o beleleu com o fechamento da Itapuí
Da Reportagem local

Não foi agora que fábrica
de cimento Itapuí S/A de Barbalha fechou e deixou ao desalento cerca de quatrocentos
funcinários, fazendo falta também como uma geradora de
divisas para o Estado e Município. Essa fábrica de cimento
de Barbalha pertence ao grupo
João Santos, agora de seus herdeiros, situação que começa a
complicar diante dos costumeiros litígios no inventário.
A ex-Ibacipe, hoje Itapuí
S/A vem parada há um bom
tempo e numa expectativa de
reabrir, mas sem nenhuma data
prevista. A fábrica é guarnecida por uma equipe de funcionários que cuida de manter
tudo em ordem como se fosse

para funcionar em breve. A
fábrica Itapuí fica em área isolada e fácil acesso. no entando
próximo da cidade cerca de
três quilômetros.
O grupo João Santos chegou a ter doze fábricas no norte e nordeste, dessa, nove estão
fechadas pelos mais diferentes
motivos conforme registra a
Inciclopedia Wikipédia.
São grandes as expectativas pela volta da fábrica de
cimento Itauí de Barbalha visto que a região do Cariri vem
há decadas assistindo o fechamento de várias fábricas: Cecasa (cerâmica) Açusa (açúcar
e alcool), Norguaçu (cerâmica)
entre outras menores e isso tem
acelerado o desemprego.
O município de Barbalha
também tem sofrido com a perca de arrecadação.
Entrada da fábrica
sem acesso

