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Prefeitura de Juazeiro do Norte e UFCA Universidade Federal
Cariri discutem Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Prefeitos da Região
Metropolitana se
reúnem para tratar
da destinação dos
resíduos sólidos
Ceará recebe
33,2 mil doses
da vacina
Corona Vac e
vacinação começa
imediatamente
“Os ateus também
tem um coração”
opiniãp de Paulo
Elpídio Meneses
“Jornais de ontem
e de hoje” numa
avaliação do
jornalista Luiz José
dos Santos

Aspecto da Praça do Giradouro Crajubar

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte (PDDU) foi
a pauta da reunião ocorrida
entre a gestão municipal e a
Universidade Federal do Cariri
(UFCA), no campus Juazeiro,
nesta segunda-feira, 25.
Participaram do encontro
o prefeito Glêdson Bezerra, o
secretário de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, Wilson
Soares, o secretário de Infraestrutura, José Maria Pontes, o
secretário de Meio Ambiente
e Serviços Públicos, Diogo
Machado, e o reitor da UFCA,
Ricardo Ness. A apresentação
abordou temas como a expansão territorial de Juazeiro do
Norte ao longo dos anos e políticas públicas adotadas em prol
da sustentabilidade. Pág. 03

Governo do Estado do Ceará investe R$ 325 milhões no
fortalecimento das ações produtivas do Projeto São José

“Para o Padre
Nenhum Tostão”
em artigo de
Humberto Pinho
da Silva
CONFIRA MAIS:
Dicas corretas de portugues,
horóscopo e as poesias de
Dalinha Catunda. Pág 07
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Empolgação do governador Camilo Santana

Projeto São José: R$ 325
milhões serão investidos para
fortalecer ações produtivas
Em um evento virtual direto do Palácio da Abolição,
o governador do Ceará, Camilo Santana lançou nesta
terça-feira (26) os editais de
seleção de projetos produtivos
do Programa São José IV. Com
investimento de aproximadamente R$ 325 milhões (US$
65 milhões), com recursos que
o Estado adquire através do
Banco Mundial, essa etapa tem
como objetivo fortalecer as
ações produtivas da agricultura
familiar. No total, o programa

São José IV prevê beneficiar
440 mil pessoas e inclui ainda
iniciativas como a segurança
hídrica e assistência técnica.
Estiveram presentes o presidente eleito da Assembleia
Legislativa, deputado estadual
Evandro Leitão, o titular da
secretaria do desenvolvimento
agrário (SDA), Francisco de
Assis Diniz, e o coordenador
do Projeto São José, Lafaiete
Almeida.
“Em um momento tão difícil
para o Brasil e para o Ceará, em
meio a uma pandemia e crise
econômica, continuamos com o
compromisso que esse governo
tem, com aqueles que produzem
em nosso Estado. Pág. 06
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EDITORIAL

Repúblicas de bananas
O brasileiro perdeu a noção
de respeito, respeito por tudo,
por Deus, pelos pais, pelos professores, pela pátria, pelas autoridades e enfim por tudo. Esse
hábito enraizou-se e tornou-se
cultura, correio nas veias. É a
modernidade, justificam os incautos. Essa modernidade está
transformando os humanos em
filhos de chocadeiras.
Esse comentário vem em
função das barbáries ditas pelas Redes sociais, um canal livre para cada um escrever ou
dizer as besteiras e o que bem
entender.
A hierarquia social virou
uma estrada de mão dupla, não
se respeita as autoridades que
por sua vez não se fazem respeitar.
Não há obediência pelas autoridades, muito menos pelas
instituições e os símbolos da
pátria, como o Hino e a Bandeira nacional, as armas da República são pisoteados, queimados e posto ao descaso.
Se vê, a título de exemplo,
nos Estados Unidos - pais de
primeiro Mundo, nos eventos
alusivos à pátria todos ostentam com orgulho uma bandeirinha americana.
O brasileiro é diferente porta-se como filho de chocadeira
sem patriotismo, sem respeito e
principalmente sem orgulho de
sua terra.
De nada valeu o grande jornalista, cronista e poeta Olavo
Bilaque ter se esmerado em
dizer: “Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
/ Criança! não verás nenhum
país como este! / Olha que céu!
que mar! que rios! que floresta!
/ Natureza, aqui, perpetuamente em festa, / É um seio de mãe

a transbordar carinhos.” Ou
interpretar as palavras do Hino
nacional que é muito mais que
uma oração a pátria.
Não tem valido a citação
que se atribuí a Martin Luther
King uma frase de valor inquestionável: “O que me preocupa não é o grito dos maus,
mas o silêncio dos bons.”
Mas o silêncio dos bons não
causa preocupação, o grito dos
maus sim, desses que criticam
todos os entes da Nação. Procuram distorcer as imagens das
Forças Armadas, da Presidência da República, da Justiça
e do Congresso nacional. Foi
dito que o Brasil não era um
país sério -, entenda-se Brasil
como o povo brasileiro, onde
prevalece o jeitinho: “Aproveita hoje porque a vida é uma só
O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior / Deixa correr frouxo que esquentar não é
legal. / Se o Brás é tesoureiro
a gente acerta no final / Pois
Deus é brasileiro e a vida é um
grande carnaval.
Há décadas que o Brasil
não vem sendo levado a sério.
Tudo é brincadeira. O título
deste editorial “República de
Bananas” cai bem para o Brasil porque ninguém sabe quem
manda em quem. A bagunça e
desmoralização correm frouxa
e relaxada em todos os poderes
da República. Harmonia e consonância são palavras fora do
dicionário brasileiro. A Constituição cita: “São Poderes da
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.” Isso
não acontece no Brasil, apesar
do Art. 2º da Constituição Brasileira. São independentes sim,
mas sempre em dissonância.
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Para o padre nem um tostão
Humberto Pinho da Silva é
erticulista e cronista, mora em
Porto Portugal, escreve para
vários jornais do Mundo, inclusive
para esta Gazeta de Notícias

Pescutei esta frase, de católica
“fervorosa”, referindo-se ao sacerdote
da sua paróquia. Como lhe dissesse,
que é dever do crente contribuir, consoante suas posses, para a manutenção do templo, replicou:
- “A Igreja é rica! Veja: o Vaticano
e alguns santuários! …”
A mesma senhora, noutra ocasião,
defendeu a tese do casamento de sacerdotes. Argumentou, que o padre, a
exemplo do pastor, deveria – se o desejasse, – contrair matrimónio.
Não sou contra padres casados,
até concordo, pois a esposa poderia
auxiliá-lo, aconselhando os jovens, e
na catequese de crianças; mas receio,
que nem todas seriam dignas de serem mulher de sacerdote, e os filhos –
com seu comportamento, – poderiam
ainda causar escândalo.
Mas, o problema mais grave – a
meu ver, – é que os paroquianos teriam de arcar com a despesa da família…A côngrua, quando há, suportaria
o encargo?
Claro, em paróquias, em que todos
ou quase todos, pagam o dízimo, seria
viável. (Os que pregam o evangelho,
devem viver dele) – ICor: 9,14
Quando passei férias no interior,
frequentei Igreja, onde o pároco, na
prática, insistia na obrigação de pagar,
anualmente, a côngrua, para manter o
templo – a casa de Deus, – com dig-

nidade.
Conheci, nessa ocasião, o médico da povoação, que me contou não
frequentar a paróquia, porque o padre
andava, sempre a falar da côngrua.
No seu parecer, a diocese deveria arcar com a manutenção…
Alguns problemas – penso eu, –
resolver-se-iam com o diaconato.
Tenho amigo, que sempre me rebate, quando falo de diáconos. Diz-me que não é o mesma coisa, que
padre.
Eu sei que não é; mas na ausência
deste, é melhor do que nada.
Há décadas que defendo a vantagem da Igreja fomentar o diaconato.
Há reformados católicos, de elevado grau cultural e académico, que
deveriam ser aproveitados. Os idosos
poderiam – e bem, – servir a Igreja,
gratuitamente, ou quase, já que possuem pensões, que lhes permitiriam
sobreviver sem sobrecarregar o orçamento da paróquia.
Se o assunto fosse ventilado, nas
homilias e imprensa católica, por certo, sugeriam candidatos – verdadeiros discípulos de Cristo, – para servir
a Igreja.
Antigamente, falou-se muito na
vantagem de existir: Bilhete de Identidade Católico, com os sacramentos
recebidos, passado pela diocese, e
anotado pelos párocos.

Candidatura avulsa em debate no STF
Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado
Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com

O comodismo e a politicagem dos
congressistas - que agem há muito
tempo em interesses próprios, partidários ou de grupos que representam
e deixam muitas vezes de legislar matérias de interesse da coletividade social - têm conferido protagonismo ao
STF no seu ativismo judicial, fruto da
crise política de identidade legislativa
no papel de fazer as leis do país.
Então, pela omissão do Legislativo, o STF, provocado, tem estabelecido regras, que, a rigor, competiriam
ao Poder Legislativo. E assim será
talvez no caso da candidatura avulsa
- que já deveria ser objeto de reforma
política ampla - à qual as excelências
do Olímpio Legislativo Federal só esboçam movimentação diante da intervenção da Suprema Corte.
Segundo indagou o ministro do
STF Luís Roberto Barroso, “há uma
discussão prévia, que é importante, de
saber se essa é uma escolha política
que cabe ao Congresso ou se é uma
matéria de interpretação constitucional, que pode ou deve ser de atuação
do Supremo”.
A matéria é de interesse nacional.
E visa a combater a podridão dos partidos, que já não nos representam,
tais são os desvios de condutas dos
políticos filiados. Visa também combater as oligarquias partidárias, que
têm imposto a candidatura de certos

candidatos.
Por outro lado, cabe enfatizar que
não temos mais partidos políticos no
Brasil, mas sim um cipoal de siglas
partidárias, cuja maioria de seus
membros não tem nenhuma identificação ideológica e política e estão
sempre mudando de partidos.
Assim como o voto distrital puro
é a saída para a moralização política
representativa, por aproximar o eleitor do político e vice-versa, a candidatura avulsa é mais democrática por
não condicionar ou obrigar ninguém
a vincular-se a partido político e por
ser a forma mais barata de eleição.
Não há necessidade de consultar a sociedade porque será posto à
disposição dos eleitores uma alternativa democrática de candidatura
política.
Por outro lado, o legislador ao
condicionar a filiação partidária, ele
se refere ao candidato que representará uma agremiação política de que
trata o Art. 17 da CF. Se o candidato não representa nenhum partido
político, a Constituição não impede
expressamente a sua candidatura
avulsa.
Logo, não vejo impedimento de
poder haver perfeitamente as duas
condições: a candidatura avulsa sem
vinculação e a candidatura vinculada
a partido político.

CRÔNICA

Os ilimitados
poderes dos
motociclistas
Tiburcio Bezerra
de Morais é exseminarista e um
autentico municipalista
escreve na
Gazeta de Notícias

As cidades interioranas obedecem
a uma legislação estranha. Desconhecem a existência das Constituições Federal e Estadual, ignoram
as Leis Orgânicas e desprezam
todos os Códigos disciplinares que
visem harmonizar a ordem social.
Infelizmente, a nossa Várzea Alegre
não difere das demais.
O princípio de limitar seu direito ao
exato ponto onde começa o direito
alheio, parece difícil de ser entendido. Vejamos, por exemplo, a ação
dos motoqueiros barulhentos, que,
a toda hora, aceleram com força
em plena via publica, provocando
tremendo desconforto aos que têm
direito ao sossego e ao silêncio.
Via de regra, são motos novas e
potentes, que, por puro exibicionismo dos seus mal educados donos,
arremessam-se no trânsito com a
mesma fúria de um avião supersônico. Que barulho! Que coisa insuportável! Que falta de civilidade! Que
falta de respeito!
Não há regra. Não há limites. A missão do motociclista é desafiar as
autoridades e atormentar o povo.
O que, aliás, ele cumpre sem ser
molestado. Para tanto só basta suprimir da moto os equipamentos silenciadores e sair por aí. É bonito?
O piloto deve achar. O DETRAN
parece mouco. Ao mesmo tempo, o
Código de Trânsito torna-se ineficaz
porque a fragilidade da fiscalização
é visível.
Por conta de tudo isso, a impunidade transforma o motociclista em
homem intocável e dono da cidade.
Prefeito não manda, vereador fecha
os olhos, polícia não age e a lei quase nada vale. Pelo menos é o que se
vê no dia a dia. Vivemos, destarte,
sob o império do barulho e segundo
a vontade estúpida de arrogantes e
desobedientes pilotos de motocicletas. Problema sem solução.

A diferença
entre as
pessoas
está na
quantidade e
na qualidade
de livros que
cada um
já leu.
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Prefeitura de Juazeiro do Norte e UFCA Universidade Federal
discutem Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Sala de Imprensa
Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte (PDDU) foi a
pauta da reunião ocorrida entre a gestão municipal e a Universidade Federal do Cariri
(UFCA), no campus Juazeiro,
nesta segunda-feira, 25.
Participaram do encontro
o prefeito Glêdson Bezerra,
o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação,
Wilson Soares, o secretário
de Infraestrutura, José Maria
Pontes, o secretário de Meio
Ambiente e Serviços Públicos,
Diogo Machado, e o reitor da
UFCA, Ricardo Ness. Também estiveram presentes o Diretor de Comércio e Serviços
da SEDECI, Fagner Canuto,
e o assessor jurídico da SEMASP, Lucas Araújo.
Durante a reunião, o professor Diego Coelho, que chefia o Laboratório de Estudos
Urbanos da UFCA (LAUR-

BS), apresentou dados colhidos pela universidade através
de pesquisas acadêmicas sobre
a infraestrutura e o desenvolvimento urbano da cidade.
A apresentação abordou
temas como a expansão territorial de Juazeiro do Norte
ao longo dos anos e políticas
públicas adotadas em prol da
sustentabilidade.
O titular da SEDECI, Wilson Soares, explicou o processo da parceria entre a gestão
e a UFCA. “A SEDECI deu
o pontapé inicial e entrou em
contato com o professor Diego
para a apresentação do estudo
do PDDU.
Em conjunto com a SEINFRA e SEMASP, estamos
dando a direção do desenvolvimento do novo PDDU
do município. Agora, iremos
marcar reuniões com entidades
e demais secretarias e ouvir a
proposta da UFCA para realizar a revisão do PDDU de Juazeiro”, esclareceu.
O prefeito Glêdson Bezerra
destacou o comprometimento da gestão em sua parceria
com a pesquisa realizada pela
UFCA para trazer frutos para

<< PLANO DIRETOR A reunião abordou temas ralacionados com a expansão territorial de Juazeiro do Norte e novas políticas
públicas adotadas em prol da sustentabilidade e de uma boa mobilidade urbana..

a infraestrutura de Juazeiro.
“Nós estamos aqui hoje com
a UFCA em busca do enten-

dimento, bebendo do conhecimento da universidade em
várias áreas de atuação. Nós

vamos nos valer desta equipe
técnica, que nos apresentará
uma proposta para encabeçar

esse processo de reestruturação do Plano Diretor do nosso
município”, disse o Prefeito.

Prefeitos da Região Metropolitana do Cariri se reúnem para
fortalecer consórcio pela destinação dos resíduos sólidos através
de aterro sanitário consorciado
ASCOM- Imprensa
Prefeitura do Crato

Uma reunião com todos
os prefeitos da Região Metropolitana do Cariri (RMC) e o
presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Fernando
Santana, foi realizada no gabinete do Prefeito do Crato, Zé
Ailton Brasil, nesta segunda-feira, 25.
O prefeito cratense recebeu
todos os gestores e destacou
que esse é o momento de impulsionar esse projeto, com a
união de todos os Municípios.
Zé Ailton ainda afirmou que o
Crato é uma das cidades que
estará se propondo a receber a
usina de resíduos sólidos, que
virá para decretar o fim dos lixões.
A reunião contou com
a presença de 11 prefeitos,
além de vice-prefeitos e secretários municipais. Os de-

bates estiveram em torno da
viabilidade do projeto, com o
apoio do Governo do Estado,
Camilo Santana, com a meta
de instalação do aterro para
pôr fim aos lixões na região.
O consócio foi criado há cerca
de 15 anos, mas durante todos
esses anos, não houve avanços relacionados à construção
de um aterro. Os prefeitos
foram unânimes em destacar
a necessidade de acabar com
os lixões, mas ressaltaram que
todos os pontos devem ser
debatidos minuciosamente,
diante dos aspectos técnicos
e burocráticos para que finalmente se possa avançar.

Nova diretoria foi eleita

Na terça-feira, 26, foi escolhido o novo presidente da
diretoria do Consórcio, através de videoconferência. Um
dos nomes indicados foi o do
prefeito Zé Ailton. “Os lixões
acabam gerando insegurança,
problemas na saúde da população, no meio ambiente, reclamações de incêndios, entre ou-

tros. Esse é um momento para
resolver essa questão, numa
reunião histórica, no início de
mandatos, e os 10 prefeitos estão nesse mesmo propósito”,
afirma.
Além de eleger a nova diretoria, haverá uma explanação do Secretário das Cidades
do Ceará, Paulo Lustosa, onde
serão expostos dados técnicos
referentes a esse aterro sanitário, com a finalidade de debater como vai se tratar a questão
das destinações dos recursos,
para então seguir nas etapas
seguintes, e realizar um cronograma para sair definitivamente do papel.
De acordo com análise técnica, será definido qual o melhor local para depositar os resíduos sólidos, e os municípios
serão avaliados. Onde houver
melhores condições, a usina de
resíduos sólidos será instalada.
O presidente da Assembleia Legislativa Fernando
Santana falou sobre esse momento com os novos prefeitos

<< ATERRO O presidente da Assembleia Legislativa Fernando Santana falou sobre esse momento com os
novos prefeitos e um pouco da realidade relacionada a questão do aterro consorciado.

e um pouco da realidade relacionada a questão do aterro
consorciado. Ele ressaltou a
necessidade de se dar a desti-

nação correta para os resíduos
sólidos, e, caso os municípios
não resolvam o problema
nesse momento poderão ter

problemas relacionados ao
cumprimento da legislação. A
recomendação atual é que haja
o fim dos lixões.

A GAZETA DE NOTÍCIAS
é um jornal moltado nos melhores jornais do Mundo
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Projeto São José: R$ 325 milhões serão
investidos para fortalecer ações produtivas

ARTIGOS

Jornais de ontem e de hoje
Luiz José dos Santos

Assessoria de Impresa Casa
Civil Governo do Ceará

Projeto São José: R$ 325
milhões serão investidos para
fortalecer ações produtivas
Em um evento virtual direto do Palácio da Abolição,
o governador do Ceará, Camilo Santana lançou nesta
terça-feira (26) os editais de
seleção de projetos produtivos
do Programa São José IV. Com
investimento de aproximadamente R$ 325 milhões (US$
65 milhões), com recursos que
o Estado adquire através do
Banco Mundial, essa etapa tem
como objetivo fortalecer as
ações produtivas da agricultura
familiar. No total, o programa
São José IV prevê beneficiar
440 mil pessoas e inclui ainda
iniciativas como a segurança
hídrica e assistência técnica.
Estiveram presentes o presidente eleito da Assembleia
Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão, o titular da
secretaria do desenvolvimento
agrário (SDA), Francisco de
Assis Diniz, e o coordenador
do Projeto São José, Lafaiete
Almeida.
“Em um momento tão difícil para o Brasil e para o Ceará, em meio a uma pandemia e
crise econômica, continuamos
com o compromisso que esse
governo tem, com aqueles que
produzem em nosso Estado,
principalmente os pequenos
produtores e os agricultores
familiares. E esse projeto é um
esforço que o Estado tem feito,
pois nós sabemos a importância que é fortalecer a economia
do campo, as cadeias produtivas e para que possamos gerar
oportunidades para melhorar a
renda das pessoas que moram
na área rural do Ceará”, destacou o governador.
Desta terça-feira (26) até o
próximo dia 25 de fevereiro, o

<< PRODUÇÃO “Em um momento tão difícil para o Brasil e para o Ceará, em meio a uma pandemia e crise econômica,
continuamos com o compromisso que esse governo tem, com aqueles que produzem em nosso Estado.

edital ficará aberto para consulta no site da SDA. Entidades e organizações da agricultura familiar interessados em
concorrer ao edital poderão cadastrar suas manifestações de
interesse a partir do dia 26 de
fevereiro até 29 de março, somente de forma virtual. Após a
avaliação técnica da SDA, os
projetos serão selecionados,
com a previsão de execução
do plano, incluindo melhorias
para os projetos contemplados,
a partir de 9 de julho.
Com o São José IV, o governador garante uma política de
fortalecimento de práticas da
agricultura familiar, ao apoiar
o desenvolvimento de projetos
produtivos no interior cearense. “Vamos fortalecer canais de
comercialização já existentes,
acessar novos mercados, realizar parcerias para beneficiar
e melhorar as condições da
produção vinda da agricultura
familiar e de produtores rurais
cearenses, assim como a qualificação de produto e processos, demanda de mercado, e o
manejo dos recursos naturais”,
listou Camilo Santana.
Nesta etapa, 87 projetos

serão escolhidos e financiados através de dois editais. O
edital 01/2021 contemplará 75
projetos voltados para o fortalecimento de organizações
com ações produtivas para o
mercado serão selecionados,
no esforço de ampliar a receita de agricultores familiares
de todo o Estado. Enquanto o
edital 02/2021, selecionará 12
projetos voltados para grupos
prioritários da agricultura familiar, específicos para atender
grupos de quilombolas, indígenas, pescadores artesanais,
atingidos por barragens, mulheres e jovens para aumentar a
segurança alimentar e nutricional e implementar iniciativas
de geração de renda, através
de maior produtividade, maior
eficiência no uso da água e
maior resiliência à mudança
climática e convivência com o
semiárido.
Para o secretário do Desenvolvimento Agrário, esta
fase do projeto, chamada de
componente produtiva, busca
dar amplitude aos produtores
da agricultura familiar do Ceará. “Vamos trazer inovação e
ampliar a capacidade produti-

va, levando o fortalecimento
e o empreendedorismo para a
agricultura familiar com suas
comunidades,
associações
e cooperativas que buscam
esse financiamento. Temos
experiências exitosas já com
o reuso da água, com a energia solar, em um incentivo à
sustentabilidade. Além disso,
tivemos sucessos comerciais
em promover acessos a grandes mercados aos mais de 340
mil agricultores no Ceará que
vivem da sua terra”, explicou
De Assis Diniz.

Projeto São José

Entre 2015 e 2020, cerca de
8.853 famílias foram atendidas
pelo Projeto São José com a
implantação de 267 projetos
produtivos nas áreas de apicultura (63 projetos), ovinocaprinocultura (53), bovinocultura
(38), fruticultura (27), cajucultura (26), mandiocultura (23),
dentre outras, sempre investindo em projetos que fazem a
diferença na geração de renda
para as comunidades agrícolas do Ceará, principalmente
aqueles que vivem da agricultura familiar.

Ceará recebe mais 33,2 mil doses de CoronaVac
Guto Castro - Ascom Sesa
Texto
Ascom Casa Civil Fotos

Desembarcou em Fortaleza
na tarde desta segunda-feira,
25 de janeiro, o terceiro carregamento de vacinas contra a
Covid-19. Foram 33,2 mil frascos de CoronaVac, oriundos
do Instituto Butantan, em São
Paulo. O Governo do Ceará,
através da Secretaria da Saúde
(Sesa), fica responsável pelo
armazenamento e distribuição
das vacinas, ficando a aplicação sob responsabilidade dos
municípios.
O 3º lote de vacinas veio ao
Ceará em avião da LATAM, e
seguiu sob escolta até o local

de armazenamento. As segundas doses de CoronaVac
devem ser aplicadas, segundo
nota técnica do Ministério da
Saúde e orientações do fabricante, num intervalo de 28
dias após a primeira aplicação.
Ao longo da semana passada
foram vacinados no Ceará profissionais de Saúde da linha de
frente de enfrentamento à Covid-19, idosos institucionalizados em abrigos e indígenas.
Há previsão de chegada já
em fevereiro de mais vacinas
da Oxford/AstraZeneca (Fiocruz) ao Ceará, ainda sem data
e quantidades definidas. Na
noite do último sábado, 23, o
Ceará recebeu 72,5 mil doses
deste imunizante, que será
direcionado inicialmente aos
profissionais de saúde e idosos
a partir dos 75 anos. Para este

modelo de vacina, o reforço
pode ser aplicado com até 90
dias. Os agendamentos dessa
vacinação estão sendo conduzidos pelos municípios.
Todas as vacinas contra a
Covid-19 que chegam ao Ceará estão sendo destinadas aos

grupos prioritários definidos
pelo Ministério da Saúde no
Plano Nacional de Imunização (PNI). É importante ressaltar que as pessoas só devem tomar a segunda dose do
mesmo fabricante da primeira
aplicação.

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.

Os ateus também têm
um coração
Paulo Elpidio Meneses

Não devo ter
explicitado
com clareza o
incômodo que
me causa a
combatividade de
alguns ateus na
defesa da pouca
fé que carregam
consigo.
Até referi a força de catequese que os transforma em cruzados
empenhados na demolição da crença religiosa. Não pus em causa
a engenharia da catequese em favor da fé católica.
Não me incluo, na minha pouca fé, entre esses guerreiros
combativos que pelo fato de não crerem pretendem impor a sua
negação às criaturas de fé.
Sou um cético carecido de recursos dialéticos que, por isso
mesmo,não cogita em desafiar os dogmas respeitáveis da
construção da fé católica ou de qualquer outra estrada que leve
à Salvação.
Encheu-me de encorajamento, meu bom amigo, saber que o “ateu
pode ter espiritualidade, pode ser humano e pode até ser bom”.
Bem se condoía dom Lustosa dos “infelizes que não creem”, sem
pretender, entretanto, forçar essas pobres criaturas à conversão
que as redimiria de tantos pecados reiterados.
Sou um descrente de paz, pacífico, tomado de dúvidas, prudente e
respeitoso por essas graves questões da salvação pela fé.
Paulo Elpídio Meneses
é reitor da UFC aposentado,
professor, escritor e cronista
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Aline Maria
“Viver é a

arte de não
desistir!
Por isso,
coragem!
Enquanto
houver vida,
haverá
esperança!”

HUMOR
Tinha um primo do Manuel que à muitos anos sofria de um mal singular. Era só tomar um gole de café e já sentia uma forte pontada no olho
esquerdo. Não havia remédio que o curasse. E olha que ele adorava
café. Até que um dia, um médico, amigo da família, o aconselhou: Oh, Joaquim! Por que não experimentas tirar a colherinha de dentro
da xícara?
– O genro chegou pra sogra dele e falou: nossa sogrinha, eu queria que
a senhora fosse uma estrela! Sogra: Ai é? Porquê? - Responde toda
feliz. Genro: Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões
de kms da terra...
O caipira, muito do pão-duro, recebe a visita de um amigo. A certa
altura da conversa o amigo pergunta: - Se você tivesse seis fazendas,
você me dava uma? - Claro, uai! - respondeu o mineiro. - Se você tivesse seis automóveis, você me dava um? - Claro que sim! - E se você
tivesse seis camisas, você me dava uma? - Não! - Porque não! - Porque
eu tenho seis camisas!
Dizia um amigo: - Rapaz, eu tenho uma sorte bárbara. - Ganhaste na
loteria? - Nada disso. Ontem de noite eu vinha saindo de um destes
hotéis de alta rotatividade ali na Barra justamente na hora que minha
mulher ia entrando. E ela não me viu...
Dois amigos se encontram para ter uma conversa importante:
- Posso te contar um segredo?
- Claro!
- Preciso de 10 mil reais.
- Pode ficar tranquilo. É como se você não tivesse me dito nada;

HORÓSCOPO
PORTUGUÊS

PEIXES
Atenção às atitudes que tem, mesmo que esteja certo dos
sentimentos dos outros. Algumas dificuldades no setor financeiro.
AQUÁRIO
É altura de tornar a sua vida mais leve e ir em frente. Vão surgir
novas escolhas, é altura de dar o salto para o futuro.
CAPRICÓRNIO
Deve reagir a todas as situações com base nos seus sentimentos.
Vai com boa proteção para os seus interesses.
SAGITÁRIO
Deixe fluir e confie na vida sentimental. Aceite opiniões e apoios, à
sua volta só pretendem ajudá-lo.
ESCORPIÃO
Fatores familiares vão implicar conflitos súbitos. Hoje será
confrontado com notícias desagradáveis.
LIBRA
Um amor está florescente, mas continue a pautar as suas atitudes
por realismo. Será bem sucedido nas suas atuações.
VIRGEM
Tome cuidado com a forma como diz as coisas para não perder a
razão. Não é dia para fazer experiências ou para inovações.
LEÃO
A vida sentimental está estável embora monótona. Projetos ou
pedidos estão no bom caminho mas ainda em fase de análise.
CÂNCER
Siga as suas ideias, hoje não dê ouvidos a comentários de terceiros.
Lute para fazer mudanças no seu meio laboral.
GÉMEOS
Um problema mal solucionado deixa uma relação na corda bamba.
Não limite as ideias à sua cabeça, passe à ação.
TOURO
Pode começar a interessar-se por alguém que não está disponível.
Não são previsíveis evoluções mas não baixe os braços.
AIRES
O momento é adequado a decisões, ouça o coração. Ponha cobro
a obstruções que retardam evoluções.

Curiosidades da língua
portuguesa
O idioma, falado por mais de 250 milhões de pessoas em várias
partes do mundo, tem muitas situações excêntricas que se revelam
na linguagem escrita ou falada. Listamos aqui 15 curiosidades
interessantes sobre a nossa língua portuguesa. Veja abaixo:
Nove países
Os nove países que usam a língua portuguesa de forma oficial
são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. A
cada cinco indivíduos que falam português no mundo, quatro são
de origem brasileira.
Qualquer e quaisquer
O plural de qualquer é quaisquer. O interessante é que nenhuma
outra palavra da língua portuguesa tem a indicação de plural no
interior, o comum é sempre no final.
Porcentagem e percentagem?
As duas palavras refletem a mesma ideia: proporção de uma quantidade calculada sobre 100. Percentagem é uma adaptação do termo percentage, de origem inglesa. De acordo com o dicionário
Houaiss, o termo foi adotado na língua portuguesa no século 19. E
porcentagem é um abrasileiramento a partir da locução por cento.
Maçã e maçaneta
A palavra maçaneta (aquela das portas) é um diminutivo de maçã,
a fruta. O motivo? A origem desta palavra é que, muitos anos
atrás, a aparência da maçaneta era de uma pequena fruta.
Machado de Assis, o primeiro
O escritor Machado de Assis, um dos principais nomes da literatura no Brasil, foi o primeiro presidente da Academia Brasileira
de Letras (ABL), entre 1897 e 1908, da qual é um dos fundadores.
Hoje, o carioca Domício Proença Filho, professor, crítico, poeta,
ficcionista, roteirista e autor de projetos culturais, ocupa o cargo.
Todo país e todo o país
Uma única letra na língua portuguesa faz toda a diferença. Neste
caso, por exemplo, “todo país” significa em qualquer país. Se a
intenção for se referir ao país inteiro, usa-se “todo o país”, com
a letra “o”.
Quem nasce em Salvador é soteropolitano, por quê?
O termo soteropolitano está ligado à Soterópolis, a versão grega
de Salvador. Segundo Caldas Aulete, vem de soter (salvador) +
polis (cidade).
Palavras esquisitas e poucos conhecidas
A língua portuguesa conta com centenas de palavras estranhas e
que são pouco usuais. Por exemplo, tebas é um indivíduo importante, que tem destreza, esperto; remocar é o mesmo que censurar;
e iterar é tornar a fazer ou dizer algo.
Novas palavras incorporadas à língua
As palavras surgem a partir da necessidade de expressar algo
novo. E com as línguas vivas, caso do nosso português, isso acontece com uma grande frequência. Nos anos 1990, se alguém falasse em tuitar, bullying ou GPS, ninguém saberia do que se trata.
Hoje é diferente, sabemos bem do que se trata.
Acabar em pizza
Na política, já ouvimos essa expressão algumas vezes, não é mesmo? Significa que algo errado aconteceu e ninguém foi punido. O
tema é originário do futebol, na década de 1960.
Dirigentes se reuniram para resolver problemas e, 14 horas depois
de discussões, foram à pizzaria saciar a fome. Em seguida, foram
para casa e os problemas simplesmente cessaram.
Palavras de origem árabe
O português incorporou em seu dicionário palavras de diversas
origens, dentre elas a árabe. Almofada, Café, Esmeralda, Garrafa,
Mesquita, Papagaio, Tambor e Xerife são alguns exemplos.
Abreviações
As abreviações ou reduções estão presentes em nosso dia a dia.
Seja em um bate-papo por mensagem no celular ou mesmo em
trabalhos acadêmicos. Confira alguns exemplos: a/c aos cuidados;
bibl. bibliografia; cód. código; defin. definição; econ. economia;
fed. federal; ingl. inglês.
A maior palavra
A maior palavra registrada da língua portuguesa é Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiotico, pessoas que sofre da
doença Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiose. São 46
letras.
Falando grego e chinês
É comum os brasileiros recorrem à expressão “está falando grego” para deixar claro que não estão entendendo algo. Já os gregos,
quando estão na mesma situação, dizem “está falando chinês”.
Biscoito ou bolacha?
Para os cariocas, biscoito. Para os paulistanos, bolacha. Na verdade, as duas palavras estão corretas e são equivalentes. Mas o biscoito leva vantagem por ingressar primeiro na língua portuguesa.

O verdadeiro analfabeto é aquele
que sabe ler, mas não lê.

Prosas & Versos

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

Subi na Piroga e
subi no Jucumã
Num passeio inusitado
Fui visitar uma oca
Um índio quase pelado
Levou-me a sua maloca
Nessa bonita manhã
Pegando em seu jacumã
Saí com ele da toca.
O passeio foi bonito
Em meio a natureza
Subi na sua piroga
E achei uma beleza
E no banho no riacho
Ele perdeu o penacho
Que caiu na correnteza.
Ao voltarmos do passeio
Eu estava esbaforida
Ele me trouxe cauim
Eu aprovei a bebida
Não saí daquela loca
Sem entrar na mandioca
Gostei muito da comida.

Não me avexe nao!
De poeta e de louca
Eu tenho minha quantia
Tem horas que jogo pedra
Noutras faço poesia
Quando chega o aperreio
Que fico de saco cheio
Minha razão avaria.
Não sou mulher de motim
De bando também não sou
Penso com minha cabeça
Seguir magote não vou
Não sou mulher melindrada
O papel da vitimada
Minha garra dispensou.
Não compro briga dos outros
ra ficar em evidência
Por favor não me acumule
Tenho pouca paciência
Pois quando o caso é comigo
Não meto nenhum amigo
Tomo logo providência
Nunca gostei de cobranças
Não cobro amor a ninguém
E para ser bem sincera
Nem amizade também
Sentimento é conquistado
Jamais será fabricado
Só se dá quando se tem.
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