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EDITORIAL

Medicina que
parou no tempo
A Covid-19 tem sido um desafio para a ciência e para os governantes de todo o Mundo. Essa
pandemia veio mais de 100 anos
depois da gripe espanhola em
1918 e ninguém se preparou para
um flagelo que se pode chamar
de uma pestilência incontrolável.
A ciência parou no tempo, ou foi
um descaso? Será que o Mundo
está aprendendo com o brasileiro
que por hábito so fecha a porta
depois de roubado.
A Covid-19 chegou como um
tsuname, derrubando e acabando
com tudo, incontrolável como a
força da natureza. Os livros, anotações e recortes de jornais nos
trazem que a gripe espanhola
matou mais de 100 milhões de
pessoas em todo o Planeta. Número que equivale a um pouco
menos da metade da população
do Brasil. Os números de agora chegam a quase 2 milhões de
mortos pela Covid-19 em todo o
Mundo.
O que se registra são descasos
das autoridades responsáveis.
Diz-se descaso porque frente a
calamidade os cientistas dos mais
diferentes recantos do Planeta
correram para criarem vários tipos de vacina para estancarem a
maldição. Não cala a pergunta: e
por que não passaram esses mais
de 100 inventando uma vacina
anti-covid ou algum medicamento para aumentar a imunidade do
ser humano? Os cientistas e seus
laboratórios consomem milhões
de dólares em pesquisas para ao
fim darem com os burros n’água.
Já não existem cientistas
como antigamente, a exemplo
de Alexander Fleming que juntamente com Ernst Boris Chain e

Howard Walter Florey em 1928,
criaram a penicilina o mais eficiente dos antbióticos de todos
os tempos, utilizados no tratamento de infecções.
A Covid-19 sigla do Coronavirus Disease 2019, não tem remédio nem vacina, a profilaxia
é lavagem frequente das mãos,
evitar o contacto próximo com
outras pessoas e evitar tocar com
as mãos na face. Isso significa
não há medicamento para combater a peste. Coisa de uma medicina fora de tempo.
Por esses dias fui fazer um
check-up onde me exigiram baterias de exames de toda ordem.
Muitos exames, principalmente de sangue que mostra tudo.
Ao fim, levados ao médico, ele
encontrou algumas taxas nos limites e outras além destes. Mas
está tudo bem. Não vou passar
nenhum medicamente a não “banho de sol” 15 a 20 minutos por
dia para ganhar vitamina D.
“E assim caminha a humanidade” no compasso da valsa, prevenção parece não ser o melhor
remédio, embora seja de priscas
eras o conselho: “é melhor prevenir que remediar.”
A imunidade do corpo humano ainda é um item complexo
para se determinar o grau de defesa do organismo contra agentes químicos ou biológicos.
Se não há medicamentos para
muitas doenças, como o câncer,
que se estabeleça o fortalecimento da imunidade no organismo
com a vacina que vem erradicando muitas doenças que já estavam na cultura da vida: sarampo,
caxumba, rubéola, catapora, entre outras.
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O Natal que passei
com o avô Alberto
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
O avô de minha mulher, chegou ao
Brasil, no início do século XX.
Era jovem e cheio de ambições.
Estreara-se no jornalismo, em Portugal,
num jornalzinho de bairro: “ O Garnisé”.
Como o primo fosse editor de semanário de inspiração monarquista,
passou a colaborar nele, mantendo coluna, que assinava com o pseudónimo
de: Urbano”.
A razão de não usar seu nome nas
crónicas, é simples de explicar: o jornal pertencia a movimento monárquico, e ele era republicano, de sete costados.
Seria? Creio que era apenas um
jovem, apaixonado pelas “ Letras”; o
que queria, era escrever…
Empregou-se, no Brasil, no escritório de fábrica de produto alimentício.
Como colaboradora, tinha a filha
do proprietário. Uma jovem bonita e
simples. A idade; o convívio; o facto
da mãe de ambos, terem sido amigas,
na infância, tornaram-se íntimos.
Dessa amizade, resultou o casamento.
Numa das minhas estadias, a São
Paulo – em véspera de Natal, – encontrei-o no jardim da sua bela casa de
Alto de Pinheiros, junto aos canteiro
dos junquilhos. Os cabelos brancos
lampejavam, batidos pelo sol morno
da manhã.
Conversamos sobre a economia do
seu querido Portugal.
De repente, encarando-me com os
seus belos olhos verdes – verdes como
formosas esmeraldas, – num rosto moreno, queimado pelo Sol, disse-me que
ia revelar-me um segredo, que há muito vivia com ele; quiçá, pensando na

minha condição de rapaz pobre:
- “ Sabe por que deixei de passar a Noite
de Consoada com meus cunhados?”
Aguardei a resposta. Certamente
não esperava que lha desse:
- “ No início de casado – continuou, caminhando pelo jardim, parando junto à porta da garagem, – todos
os irmãos reuniam-se na noite de Natal. Era uma festa bonita! Ceávamos.
Conversávamos… e noite velha, chegava o Pai Natal, com saco repleto de
presentes, para as crianças.”
Neste momento fez uma pausa. Silêncio prolongado.
- “ Tudo corria bem…até que certa
vez, minha filha mais velha, interrogou-me muito agastada: “ Não é justo!
Papai Noel dá-me sempre roupinha,
enquanto minhas primas recebem bicicletas! …”
Novo silêncio, ainda mais prolongado.
- “ Os meus cunhados tinham posses. Podiam distribuir prendas caras…
Fiquei tão triste, que resolvi, desde
então, consoar só, com meus filhos e
a Júlia…”
Neste momento a voz embargou-se, e lágrima envergonhada, aflorou,
deslizando suavemente, pela face envelhecida.
Compreendi; e pensei: quantos
irmãos se separam, por essa e outras
razões, como tais?
Como é difícil, para quem vive folgadamente, entender as dificuldades
dos outros! …
Quantas vezes, humilhamos, o
próximo, sem o saber?
ssim se vão afastando, os irmãos…
os primos…os parentes.…

A Constituição não pode ser interpretada
para satisfazer ninguém

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

Quando os interesses políticos
estão em jogo, vale tudo. No caso,
o PTB acionou o STF para que este
impeça a reeleição dos presidentes da
Câmara e do Senado.
Se o Art. 57 § 4º da Constituição
Federal constasse de uma pergunta
em concurso público para saber se é
possível a reeleição dos presidentes
das Casas Legislativas, naturalmente
os candidatos dariam com resposta
certa, baseado no texto constitucional, que não seria possível. E assim
responderiam aqueles de mediana
cultura.
Ora, a Carta Magna de 1988 deve
valer para todos, inclusive para os
próprios parlamentares. Os artigos
da Constituição são para serem aplicados e não para serem interpretados
ao sabor dos interesses da política do-

minante.
O ex-presidente do STF, Nelson
Jobim, argumentou em entrevista a
jornal que a reeleição no Congresso
“é desconsiderar a Constituição Federal”. “Tem regras expressas na Constituição (contra a reeleição)”.
Assim, causa perplexidade o Supremo se debruçar sobre matéria incontroversa, que pode interferir no espírito do legislador ao cunhar a regra.
Se o STF decidir pela reeleição
dos membros do Congresso Nacional,
dando nova interpretação ao texto
constitucional, fica aberta a possibilidade de serem contestadas as demais
exegeses até agora feitas sobre os artigos da Constituição. A Constituição
não pode ficar a mercê de interpretações para agradar interesses de quem
quere que seja.

“A beleza da mulher era uma poesia,”
mas ele não sabia ler.

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

A casa é grande. Um chalé antigo de
terreiro amplo e ventilado, que aparece no pequeno morro, logo após a
curva da estrada. As calçadas largas
realçam o esplendor da lua que se desprende do céu para banhar de branco
as paredes do velho casarão. Cenário
perfeito para uma noite diferente. No
sertão é assim. Naquela noite o programa seria um cantoria de viola.
Duas cadeiras estão dispostas na calçada, bem à frente das janelas, uma
mesinha de centro apoia uma bacia de
alumínio e, no chão, perto da parede,
duas garrafas térmicas. Uma com café
e a outra com chá. Normalmente cantador não ingere bebidas alcoólicas
A finalidade da bacia todos sabem.
O povo da vizinhança começa a chegar. Há cadeiras suficientes e todos
procuram acomodar-se. Entre os presentes, não faltam convidados vindos
de longe. São amantes da tradição e
do folclore. Fiéis admiradores das violas e dos poetas.
Por fim chegam os artistas da noite.
Tomam os assentos que lhes foram
destinados, saúdam os donos da casa
e, entre gracejos, começam a cantoria.
Há duplas famosíssimas que chegaram a granjear muito prestígio, tão
admiráveis foram os seus trabalhos no
contexto da arte e da cultura.
Ver Louro Branco e Valdir Teles, Geraldo Amâncio e Zé Viola, Pedro Bandeira e Lourival Batista, Zé Gonçalves e
Sílvio Granjeiro, ou mesmo, Expedito
Pinheiro e Antônio Roseno foi privilégio de poucos. Ver ainda hoje a luta
dos atuais cantadores para segurarem
o canto rústico da roça em meio ao tiroteio da contracultura musical reinante é algo heroico e louvável.
Admirei os cantadores do passado,
como continuo admirando os que, hoje
em dia, ainda resistem. São eles que
continuam a cantar de maneira autêntica os sentimentos da alma coletiva.
Em sextilhas, ou décimas, no galope
ou nos dez pés, os cantadores não
abandonam a atividade poética e
são capazes de produzir canções de
rara beleza. Não conseguem disfarçar o grau de afetividade que nutrem
pela viola.
De Francisco Maia de Queiroz, o popular Louro Branco, cantador jaguaribano que deitou cátedra em todo o Nordeste, gravei uma sextilha, ao mesmo
tempo, sábia e comovente. Ele disse:
“NO DIA QUE EU MORRER/DEIXO
A MULHER SEM CONFORTO/ROUPAS EM MALAS GUARDADAS/O
CHAPÉU EM TORNO TORTO/E A
VIOLA COM SAUDADE/DOS DEDOS DO DONO MORTO”.
Nesta e em muitas outras sextilhas do
Louro ou de tantos outros vates nordestinos, encontrei leveza e verdade.
Há quem pense que cantoria é uma
coisa brega, quando na verdade é
cultura de raiz. Não foi a toa que folcloristas famosos da envergadura de
Leonardo Mota, Câmara Cascudo e
Ariano Suassuna tanto se ocuparam
com o assunto.
Por isto, um dia sugeri ao meu amigo
violeiro, Expedito Pinheiro, um nome
para o seu programa radiofônico.
Pensei em “VIOLAS QUE O POVO
QUER”. Parece que pensei bem, pois
o programa está no ar, há 15 anos.
pela Rádio Cultura de Várzea Alegre.
Vitória da viola. Mérito do Expedito.
Estão bem O CANTADOR E A VIOLA.
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Hora de Plantar: Este ano 150 mil agricultores serão
beneficiados com investimento na ordem de R$ 19,2 mi
André Gurjão
Ascom SDA - Texto
Foto ilustrativa

O projeto distribuirá 3.410
toneladas de sementes até fevereiro de 2021 com investimento de R$ 19.291.205,00
No total, 150.245 agricultores familiares de 182 municípios são os beneficiados
com o Projeto Hora de Plantar
2020/2021. Com um investimento de R$ 19.291.205, via
Fundo Estadual de Combate
à Pobreza (Fecop), a iniciativa do Governo do Ceará foi
lançada nesta terça-feira (8) e
prevê a distribuição de 3.410
toneladas de sementes de milho híbrido e variedade, feijão
caupi e sorgo forrageiro. E ainda: 5,71 milhões de raquetes de
palma forrageira, 2.750 m³de
maniva de mandioca, 348.734
mudas de cajueiro anão precoce, 19.364 mudas frutíferas e
83.286 mudas florestais nativas abrangendo todas as regiões do Estado.
“Esse é um projeto que
temos aqui no Estado desde
a década de 80 e o Ceará é o
único estado brasileiro a realizar uma iniciativa de distribuição de sementes de qualidade
nesse porte, para que o nosso
agricultor possa ter uma produção e um ganho econômico
maior”, destacou o governador
Camilo Santana, durante solenidade no Palácio da Abolição
transmitida pelas redes sociais.
A solenidade contou as participações do secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco
de Assis Martins; dos prefeitos

<< PADRÃO DE QUALIDADE Um dos diferenciais do projeto é o alto padrão da semente, que é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

de Crateús, Marcelo Machado;
e de Milagres, Lielson Landim; do secretário de Agricultura de Quixeramobim, Renan
Rodrigues; e do secretário
executivo de Pesca do Desenvolvimento Agrário, Antônio
Nei de Sousa, que estavam nos
galpões dos municípios citados
de onde sairão as mudas e sementes.
O lançamento da 34ª edição
marca o início da distribuição
das sementes a partir dos armazéns da região do Cariri,
em Milagres e Barbalha. Logo
em seguida, elas passam a ser
distribuídas nos armazéns de
Tauá, Crateús, Iguatu e Quixeramobim e, depois, a partir dos
armazéns regionais de Morada

Nova e Região Metropolitana de Fortaleza. A distribuição aos agricultores em todos
os 182 municípios cearenses
atendidos pelo projeto acontece até fevereiro de 2021 e
será realizada pelos escritórios
regionais da Ematerce, conforme orientação técnica da Secretaria do Desenvolvimento
Agrário.
Nos últimos cinco anos, o
Hora de Plantar já realizou a
entrega de 15.662,89 toneladas
de sementes, 35 milhões de
raquetes de palma forrageira e
22.642 m³ de maniva de mandioca. A ação distribuiu ainda
1.814.159 mudas de caju anão
precoce, 646.863 mudas de
essências florestais nativas e

12.685 mudas de outras frutíferas. “Em 2020, o Estado do
Ceará deve superar uma safra
agrícola de mais de 800 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas e o Hora de
Plantar é uma política pública
decisiva para que possamos
compreender este resultado”,
comentou o secretário Francisco de Assis Diniz.

Padrão de Qualidade

Um dos diferenciais do
projeto é o alto padrão da semente, que é fiscalizada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “Recebo essa semente faz vinte
anos. A diferença entre essa

semente e o grão que a gente
compra no mercado é que o
milho que a gente recebe pela
Ematerce brota mais rápido,
cresce mais igual e vinga uma
espiga maior – e a semente
também é maior”, disse o agricultor Antônio de Noé, natural
do município de Ocara. “Ela
é o que me dá a segurança de
que posso plantar: a gente sabe
que a espiga é de qualidade”,
conclui.
Além disso, a edição
2020/2021 expandirá o fornecimento de 6 para 90 toneladas
a quantidade de milho biofortificado para 600 agricultores
familiares do Estado. A cultivar BRS-4104, desenvolvida
pela Embrapa, possui uma

concentração de carotenoides
precursores da vitamina A de
2,5 a 3,2 vezes maior do que
os valores encontrados no milho comum, mesmo mantendo
características como cor e sabor. O resultado é um alimento mais nutritivo e com potencial de combater problemas de
visão e baixa imunidade, causados pela falta de vitamina A
na alimentação humana.
“Como o milho é abundante na mesa dos nordestinos,
na preparação do cuscuz, da
canjica, da pamonha, de bolos
ou mesmo do milho cozido,
todos consumiriam automaticamente algo de maior valor
nutricional”, justifica De Assis Diniz.

FNE e BNB terão R$ 24,1 bilhões para investir no Nordeste em 2021
Ambiente de Comunicação
Imprensa Banco do Nordeste

O Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE), operacionalizado
pelo Banco do Nordeste, terá
R$ 24,1 bilhões de orçamento
para o exercício de 2021. Desse total, R$ 11,9 bilhões serão
destinados a mini, micro, pequenas e médias empresas, e
R$ 5,1 bilhões a projetos de
infraestrutura e voltados à
sustentabilidade, por meio da
linha FNE Verde.
A programação foi aprovada nesta quarta-feira, 9, durante a 27.ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), realizada de forma remota, devido à crise sanitária.
Para o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, “o compromisso do BNB
é aplicar todo o orçamento do

FNE, contribuindo para que
surjam novos
empreendimentos na Região e para que
os já existentes alavanquem
seus negócios, mantendo a
renda e os empregos da população”.
O orçamento do FNE para
2021 prevê investimentos de
R$ 1,68 bilhão para projetos
de saneamento (água e esgoto) e de logística, e R$ 372,6
milhões para projetos de inovação (FNE Inovação).
Na composição dos recursos, R$ 16,8 bilhões devem
ser aplicados em municípios
considerados
prioritários
pela Política Nacional de
Desenvolvimento Regional
(PNDR), e R$ 7,1 bilhões na
região semiárida.
Quanto à distribuição por
estado, a previsão de aplicações é de 22% dos recursos
para a Bahia, ficando o Ceará com 15,7%, Pernambuco, 12,8%, Maranhão, 9,5%,
Piauí, 9,1%, Minas Gerais,
6,6%, Rio Grande do Norte,
6,4%, Paraíba, 5,4%, Alago-

as, 5%, Sergipe, 5%, e Espírito Santo, 2,5%.
O Condel aprovou também
diferenciais na linha FNE
Saúde, que permite aquisição de unidades hospitalares
construídas ou em construção,
ampliando o prazo para até 20
anos, e ampliou o limite de
financiamento para microempreendedores individuais, de
R$ 35 mil pra R$ 50 mil.
A partir de 2021, o FNE
financiará empreendimentos
caracterizados como “complexo multiuso”, desde que
não residenciais e vinculados
a projetos de interesse público, a exemplo da revitalização ou requalificação de áreas
e prédios históricos.
Da reunião do Condel,
presidido pelo ministro do
Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, participaram o presidente do Banco do
Nordeste, Romildo Rolim, o
superintendente da Sudene,
Evaldo Cruz, governadores e
vice-governadores dos Estados do Nordeste.

<< PROGRAMAÇÃO foi aprovada nesta quarta-feira, 9, durante a 27.ª reunião do Conselho Deliberativo
(Condel) da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), realizada de forma remota, devido
à crise sanitária.
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Estudantes podem renegociar parcelas
do FIES em atraso no Banco do Brasil
Programa Especial de Regularização prevê desconto de até
100% dos juros.
Até o dia 31 de dezembro de
2020, os estudantes com contrato de FIES (Financiamento
Estudantil) poderão renegociar
parcelas em atraso e aderir ao
Programa Especial de Regularização nas agências do Banco do
Brasil. A opção no canal mobile
estará disponível ainda na primeira quinzena deste mês.
O Programa Especial de
Regularização, previsto na Lei
nº 14.024/2020 e regulamentado na Resolução CG-Fies nº
42/2020, de 22/10/2020, possibilita aos estudantes a renegociação das dívidas do FIES.
A norma vale para os contratos
firmados até o segundo semestre de 2017, com débitos vencidos e não pagos até 10 de julho
de 2020.
Dentre as vantagens oferecidas estão a redução dos encargos moratórios da dívida e
percentual de desconto proporcional ao número de prestações
– quanto menor a quantidade de
parcelas, maior a porcentagem
de desconto obtido. As condições para o ajustamento do déficit são:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estima que poderá avaliar e conceder autorização emergencial
de vacinas contra a covid-19
em até 10 dias para empresas
que cumpram os requisitos
fixados. Esta modalidade de
permissão foi estabelecida pelo
órgão para permitir uma análise mais rápida em condições
especiais de imunização diante
do cenário de pandemia.
No início do mês, a Anvisa divulgou o guia de critérios e procedimentos para
a aprovação de autorizações
emergenciais para vacinas em
caráter experimental contra a
covid-19.
A permissão especial poderá ser fornecida para vacinas que estejam em estudo no
Brasil na chamada Fase 3, em
que a eficácia e a segurança
são analisadas. Nesse caso,
as vacinas serão destinadas a
programas de governo, não
podendo ser comercializadas
pelas empresas que obtiveram
a permissão.
Apenas as empresas que estão desenvolvendo as vacinas

Eu não gosto de vancê,
Papai Noé!

Aldemar Buarque de Paiva foi
escritor, poeta, radialista, jornalista
e compositor. Por muitos anos
apresentou na Rádio Clube de
Pernambuco o famosíssimo
programa radiofônico
“Pernambuco Você é Meu.”

a) quitação integral até 31
de dezembro deste ano, com
redução de 100% dos encargos
moratórios;
b) liquidação, em quatro
parcelas semestrais ou 24 parcelas mensais, até 31 de dezembro de 2022, com redução de
60% dos encargos e pagamento
da primeira parcela em 31 de
março de 2021;
c) parcelamentos em 145
ou 175 parcelas mensais receberão redução de 40% e 25%,
respectivamente, sendo que os
pagamentos começam a partir
de janeiro de 2021.
O valor mínimo das parcelas, para os casos de fracionamento dos pagamentos, é de
R$200,00 (duzentos reais).
Se houver prorrogação do

estado de calamidade pública por conta da pandemia de
COVID-19, o pagamento da
primeira parcela ficará adiado
automaticamente para o mês
seguinte ao seu término. A única exceção é para os casos de
amortização em parcela única.
A opção pelo aplicativo BB
será disponibilizada a partir da
primeira quinzena de dezembro somente para operações
sem fiadores (menu Solução de
Dívidas, opção Renegociação
FIES). Se o contrato foi garantido por fiança convencional ou
solidária, os fiadores deverão
necessariamente comparecer à
agência, pois essas renegociações não poderão ser feitas pelo
app BB.
Uma vez formalizado o ter-

mo de adesão às condições de
renegociação, não será possível
cancelar ou optar por outra forma de parcelamento, ainda que
antes do vencimento da primeira parcela.
Ao aderir ao Programa, o
estudante e seus fiadores terão
seus nomes retirados dos cadastros de devedores inadimplentes. Em caso de novo atraso, os
nomes voltarão a constar nos
cadastros restritivos de crédito
e, com três parcelas consecutivas em atraso, o valor do desconto será reincorporado ao
saldo devedor.
Mais informações podem
ser obtidas pelo WhatsApp (614004-0001) e pela Central de
Atendimento BB (0800-7290001).

Autorização para uso da vacina poderá
ser dada em até 10 dias, diz Anvisa
Fonte: Agência Brasil

C R ÔN IC A

poderão solicitar a autorização
na Anvisa. Deve ser comprovada a capacidade de fabricar
ou de importar a substância. As
companhias interessadas em
tal alternativa deverão fazer
antes uma reunião com a equipe da Anvisa, que é chamada
de “pré-submissão”. Será preciso também já ter aprovado na
Anvisa um dossiê de desenvolvimento clínico.

Autorização por
outros países

Em comunicado sobre o
novo prazo de até 10 dias, a Anvisa abordou também o procedimento de autorização emergencial a partir da aprovação do
uso do imunizante por órgãos
reguladores de outros países. O
mecanismo está previsto em lei.
O texto menciona a permissão da agência de saúde dos Estados Unidos (Food and Drug
Administration, FDA) à vacina
da Pfizer, argumentando que
ainda que o processo em curso
nos Estados Unidos seja semelhante, ainda seria necessário
ter uma avaliação própria da
agência brasileira.
“Ainda assim, parte dos
dados, bem como compromissos e planos de monitoramento
que precisam compor o pedido
de uso emergencial [em outro
país a outro órgão regulador],

referem-se
exclusivamente
a realidades nacionais e, por
isso, a importância da análise
da vacina a ser usada no Brasil
ser realizada pela Anvisa”, diz
a nota.
Entre os aspectos que deverão ser considerados na avaliação que a agência - que deve ser
realizada em até 10 dias - estão:
» Se a vacina que será disponibilizada para a população
brasileira é a mesma avaliada
nos estudos clínicos;
» Se a população-alvo a ser
vacinada no Brasil é a mesma
que será imunizada no país da
autorização original;
» Quais as estratégias de
monitoramento da aplicação
das vacinas e de eventuais efeitos adversos nos indivíduos.
O comunicado da Anvisa
pondera a replicação da auto-

rização pela autoridade reguladora chinesa da CoronaVac,
vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa SinoVac
em parceria com o Instituto
Butantan.
A nota afirma que os critérios empregados no país para a
autorização “não são transparentes” e não há ‘’informações
disponíveis” sobre eles. “Caso
venha a ser autorizada a replicação automática da autorização
de uso emergencial estrangeira
no Brasil, sem a devida submissão de dados à Anvisa, são
esperados o enfraquecimento e
a retardação na condução do estudo clínico no Brasil, além de
se expor a população brasileira
a riscos que não serão monitorados pela empresa desenvolvedora da vacina”, informa o
documento.

Eu não gosto de vancê, Papai Noé!
Tamém não gosto desse seu papé de vendê ilusão pra tar
da burguesia.
Se os meninu pobre da cidade soubessem o desprezo qui
o se tem, pelos humirde, pela humirdade eu acho que eles
jogava pedra em sua fantasia.
Você talvez vancê nem se alembra mais.
Eu cresci , me tornei rapaz, sem nunca me esquecê,
daquilo que passô.
Eu lhe escrevi um biete, pedindo um presente a noite
inteira eu esperei contente, chegou o sor, mais vancê
num chegou.
Dias depois, meu pobre pai, cansado, me trouxe um
trenzinho véio, enferrujado, e me ponhou ansim na
minha mão e me oiando baixinho me falou: toma, é pra
vancê ,foi papai noé que mandou. E vi quandu ele
adisfarçou umas lágrima cum a mão.
Eu alegre e inocente nesse caso, pensei que o meu
biete embora cum atraso tinha chegadu em suas mão, no
fim do mês.
Limpei ele bem limpado, dei corda, o trem partiu, deu
muitas vorta , meu pai então se riu e me abraçô pela
urtima vez.
O resto, eu só pude cumpreender quando cresci e
comecei a ver as coisa com a realidade.
Um dia meu pai chegou ansim, cum quem tá cum medo e
falou pra mim: me dá aqui aquele seu brinquedo daqui
vou trocá por outro na cidade . Entônce eu entreguei
pra ele o meu trenzinho quase a soluçá.
e, como quem não quer abandoná um mimo, um mimo que
lhe deu, quem lhe qué bem, eu supriquei medroso: ?ô
pai eu só tenhu ele! Eu num quero outro brinquedo, eu
quero aquele. por favor pai, num vá levá meu trem?.
Meu pai calô e pelo seu rosto veio descendo uma
lágrima que, inté hoje creio, tão pura e santa ansim
só Deus chorou!
Ele saiu correnu bateu a porta ,ansim como um doido
varido minha mãe gritou; pra ele: José! ele num deu
orvido. Foi embora e nunca mais vortô.
Vancê, Papai Noé, vancê me transformou num homem que
hoje a infância arruinô. Sem pai e sem brinquedo.
Afiná, dos seus presentes, num ai um que sobre da
riqueza do menino pobre que sonha o ano inteiro com a
noite de natá.
Meu pobre pai coitado, mar vestido, pra num me vê
naquele dia desiludido, pagô bem caro a minha inlusão,
num gesto nobre, humano e dicisivo, ele foi longe
demais pra me trazer aquele lenitivo, tinha robado
aquele trem do filho do patrão.
Quando ele sumiu, pensei que tinha viajadu, no
entanto, minha mãe despois deu grande, me contou em
pranto que ele foi preso coitado e tranformadu em réu.
Ninguém pra absolvê meu pai se atrevia.
Ele foi definhando na cadeia, inté,qui um dia, Deus
entrou na sua cela e o libertô pro céu.
Aldemar Buarque
de Paiva Nasceu
em Maceió em 20
de julho de 1925 e
morreu em Recife
em 4 de novembro
de 2014. Foi um
poeta, cordelista, radialista
apresentador, jornalista,
compositor, produtor artístico
e publicitário brasileiro. Apresentou por muitos o programa
“Pernambuco Você é Meu” pela
Rádio Clube de Pernambuco,
que foi considerado um dos
melhores programas da radio-

fonia brasileira.
Foi o fundador da Rádio Difusora
de Alagoas.
Oficial do Exército, foi transferido para o Recife, atuando
inicialmente na Rádio Clube de
Pernambuco, em substituição
a Chico Anysio como produtor,
apresentador e diretor artístico.
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Aline Maria
“Eu não
quero nem
que você
seja mais
otimista do
que eu. Se
for igual a
mim, já está
ótimo.”

HUM O R
Hoje decidi lembrar da minha juventude, peguei o violão e
toquei uma música. Meu filho mais novo me disse:
- Que pena que você não possa ser ouvido na rádio!
- Você gostou?
- Não, mas pelo menos eu poderia desligar.
Hoje, numa loja, vi uma mulher em uma posição estranha,
agachada. Parecia que se sentia mal. Eu me aproximei dela e a peguei pelos ombros: “Como você se sente? Você precisa de ajuda?”
De repente, ouvi uma risada das vendedoras. Era um manequim.
Consegui um trabalho como aprendiz em uma empresa. Todas
as segundas-feiras sorteamos para saber quem vai preparar o café
para toda a equipe durante toda a semana. Já é a quarta vez que
meu nome sai. Mais tarde, descobri que meus colegas de trabalho
colocaram meu nome em todos os pedaços de papel.
O filho do meu irmão mais velho entrou na escola. Para motivá-lo, meu irmão prometeu aparelhos eletrônicos, video games
e outras coisas tecnológicas. No meu caso, meu pai dizia que se
eu tirasse nota boa eu poderia ter um dente de ouro, como o do
vizinho. Outro tipo de motivação.

HORÓSCOPO
PEIXES
Está protegido mas tudo deve ser sólido e ponderado. Para estar
em paz não procure mudanças ou agitação.
AQUÁRIO
Dia de grandes momentos e partilha de sentimentos. Procure maior
segurança racionalizando despesas.
CAPRICÓRNIO
Uma relação pode ficar comprometida por assuntos mal esclarecidos. Precisa de fazer mais força para ultrapassar dificuldades.
SAGITÁRIO
Dedique o máximo de tempo e disponibilidade a uma relação. A
Estrela leva-o a estar no momento certo com a melhor postura.
ESCORPIÃO
Está muito impaciente e sem levar nada a sério. Procure novas
saídas profissionais sem fazer alarme.
LIBRA
Comportamentos que se repetem são indicadores de instabilidade.
Alguns problemas económicos levam a discussões antigas.
VIRGEM
Terá de fazer algumas cedências do ponto de vista familiar. Vão
surgir dificuldades provocadas por quebra de acordos.
LEÃO
Este é um dia muito especial, sente-se feliz. Alguns acontecimentos trarão progressos e aprendizagens.
CÂNCER
Está inquieto e terá atitudes que interferem na estabilidade da sua
relação. Não se descontrole nos gastos.
GÉMEOS
Dia tenso, tende a exaltar-se facilmente. Mantenha a calma mesmo
que seja confrontado com críticas.
TOURO
O dia não será fácil, pondere antes de tomar decisões. Faça um
apelo a toda a sua experiência para atuar corretamente.
ÁRIES
É uma boa altura para tentar definições sentimentais claras. Pode
iniciar uma nova atividade ou formação profissional.

CONHECER

Mesmo com a pandemia
é grande a expectativa do
comércio de Ico com as
festividades de fim de ano
O comércio de Icó, desde
o mês de novembro, vem investindo na decoração de suas
lojas com motivos natalinos,
apostando no aquecimento
das vendas neste final de ano.
As lojas bem ornamentadas
induzem os consumidores
aos presentes em função da
data do nascimento de Jesus.
Guirlanda, sinos, velas, luzes
coloridas e a mística figura
do velhinho Papai Noel se
espalham pelas vitrines e interiores das lojas. A Câmara
de Dirigentes Lojistas - CDL
de Icó, tem expectativas, que
mesmo com a pandemia da
Colid-19, e acredita em um
movimentado fim de ano, com
um bom volume de vendas,
disse a reportagem desta Gazeta de Notícias a presidente
da entidade de Icó, a empresária Rosa Pinheiro, demonstra seu otimismo com relação
às vendas do mês deste final
de ano. O recebimento do 13°
salário poderá ser o indutor do
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CANTINHO DA POESIA
Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
De “Padim Cíço” Romão

Dalinha Catunda é poetisa, cordelista de Ipueiras Ceará, mas
reside no Rio de Janeiro e marca
presenta constante no Cariri cearense onde faz parte da Academia de Cordelista do Crato

Não fora nosso Nordeste
seria pobre o Brasil

<< CONFIANTE a empresária presidente da CDL de Ico - Rosa Pinheiro
acredita no crescimento das vendas

reaquecimento da economia
no município de Icó.(Reportagem: Donizete de Souza).

6 erros gramaticais que ninguém
deveria cometer
1. Use sempre “menos”, nunca “menas”.
O advérbio de intensidade “menos” é invariável, ou seja, não se
flexiona em gênero (masculino e feminino) ou em número, logo:
- Certo: Fiz menos atividades que você.
- Errado: Fiz menas atividades que você.
2. Não confunda “perca” (verbo) com “perda” (substantivo).
- Certo:
“ Não perca tempo! Com esta dieta, talvez você perca alguns quilos.” (VERBO)
“Ana teve uma perda muito triste na família.” (SUBSTANTIVO)
- Errado:
“Não perda tempo! Com esta dieta, talvez você perda alguns quilos.”
3. Não confunda “viagem” (substantivo) com “viajem” (verbo).
Enquanto “viajem” é a forma imperativa ou do presente do subjuntivo do verbo “viajar”, “viagem” é substantivo e será, via de
regra, precedido de artigo.
- Certo: “A viagem foi boa.” ou “Fiz uma viagem.” (SUBSTANTIVO)
“Viajem muito!” ou “Espero que vocês viajem nas férias!” (VERBO)
- Errado: “A viajem foi boa.” ou “Fiz uma viajem!”
“Viagem muito!” ou “Espero que vocês viagem nas férias!”
4. Use sempre “seja”, nunca “seje”.
A flexão verbal correta do verbo ser é “seja”. “Seje” não existe.
- Certo: “Seja autêntico.”
- Errado: “Seje autêntico.”
5. Fuja do “gerundismo”!
Os verbos no gerúndio apresentam desinência -NDO (ex.: andando, correndo, dormindo) e seu uso correto pressupõe a existência
de ações frequentativas, ou seja, ações que demandam certo tempo de execução para que se manifestem.
O “gerundismo”, por sua vez, é o uso vicioso e equivocado dessa
forma verbal. O erro ocorre quando o falante utiliza-se do gerúndio para indicar uma ação pontual, instantânea, prestes a acontecer.
- Certo: “Vou transferir sua ligação.”
- Errado: “Vou estar transferindo sua ligação.”
6. Evite pleonasmos viciosos!
Embora o pleonasmo – redundância na construção do sentido –
possa ser utilizado estilisticamente na literatura ou na publicidade, em textos escritos ou discursos orais formais, deve ser evitado. Evite, portanto, expressões como:
“Subir para cima” / “Entrar para dentro” / “Elo de ligação”
“Descer para baixo” / “De manhã cedo” / “Criar coisas novas.”
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DALINHA CATUNDA - Rio de Janeiro - RJ
Berço da mulher rendeira,
E de Maria Bonita.
A Raquel trouxe na escrita
Maria Moura Guerreira,
A força da brasileira,
A que enfrentou cada ardil!
Mostrando bem seu perfil
De forte mulher do agreste:
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL.
BASTINHA JOB- Crato- Ce
O Ceará de Alencar
De Peri,de Iracema,
De Ceci prosa em poema
Do verde-azul do mar;
Tem o Ferreira Goulart,
Gonzagão, Gilberto Gil,
Patativa é nota mil
Nossa Arte é inconteste:
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL
VÂNIA FREITAS - Fortaleza - Ce
O nordeste brasileiro
Banhado de sol e mar
Tem nas noites de luar
O canto do violeiro
Que embala nosso terreiro
Com seu verso mais sutil
Que encanta com mais de mil
O sul norte leste e oeste
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL.
RÓSARIO PINTO – Rio de Janeiro -RJ
A mulher faz seu papel
Escreve com linhas finas
Histórias de heroínas
Maneja bem o pincel
Em versos de menestrel.
São muitas na poesia,
E na prosa, em demasia,
Nos romances, mais de mil.
Do Norte até o Leste
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL
DODORA PEREIRA DA SILVA – Juazeiro- Ce
Mulher guerreira e forte
Enfrenta o sol causticante
Com um sorriso intrigante
E o amor é seu suporte
O poeta é que tem sorte
Essa musa é nota mil
Contrastando o céu de anil
Com esse seu solo agreste
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL
LNDICÁSSIA NASCIMENTO – Barbalha-Ce
O Nordeste brasileiro
É de fato um braço forte
Esse país tem é sorte
Por não ser do estrangeiro
Sendo bravo e tão guerreiro
De arte e belezas mil
Nós traçamos o perfil
Do rico cabra da peste
NÃO FORA NOSSO NORDESTE
SERIA POBRE O BRASIL.
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Jardim & Cia

Feliz Natal

Ano Novo
de prosperidade
e um

Valdemir Correia & Sônia Rolim

têm muito que agradecer aos amigos pelo
Valdemir
Correia
& Sônia
Rolim
carinho e orações
em sua
convalescência
neste ano de 2020

Boas Festas

NOVO ENDEREÇO
Av. Padre Cícero, Nº 9707
Crato Ceará

Que a paz e a compreensão
reine em nossos corações
neste Natal que se aproxima.

SAÚDE

Um excelente

Conquistas e esperanças

e um

Boas Festas

Natal

Ano Novo

Doutor Aloísio

com prosperidade

Levo aos meus conterrâneos do Crato,
os agradecimentos por acreditarem em meus propósitos
com a expressiva votação dada ao meu nome

Romminho eVictor Bezerra
Desejam aos seus clientes e amigos
um Alegre Natal e um

Ano Novo com
Muitas Conquistas
2020 <> 2021

Fernando Lacerda
e Familia
Brisa Hotel e
Posto Avenida
lhes desejam

Boas Festas

Dr. Landim & Dra. Dulcilene
Em quarentena comemoram
as festividades de fim de ano.
Desejam a todos

Boas Festas e um Ano Novo bem diferente

