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Governo do Ceará reduz de 24,3% para 4,3% a correção
da UFIRCE Unidade Fiscal de Referência para 2021
A Assembleia Legislativa
aprovou Mensagem do Governo do Ceará que reduz a Unidade Fiscal de Referência do
Estado do Ceará (UFIRCE)
de 24,28% para a 4,31%. Em
virtude do contexto econômico excepcional ocasionado
pela Pandemia da Covid-19, a
UFIRCE terá seu valor atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).
Conforme Lei Estadual nº
13.083, a UFIRCE tem correção baseada no Índice Geral
de Preços – Disponibilidade
Interna (IGPDI), que chegou a
24,28% nos últimos 12 meses
pelo aumento do dólar e em
função da Pandemia. O governo justifica a redução por considerar o percentual baseado
no IGPDI “inadequado para o
momento” e muda excepcionalmente em 2021 o indexador
para o IPCA, que foi de 4,31%
nos últimos 12 meses. Pág 08

Saúde tem projetos
aprovados para apoio a
deficientes e pacientes
com câncer
Juazeiro do Norte recebe
certificado da conquista do
Selo Unicef
Câmaras refrigeradas e
mais 6 milhões de seringas
e agulhas adqueridas pelo
Governo do Ceará chegam
neste mês de janeiro
Ministério Público do
Ceará requer melhorias na
Biblioteca e no Memorial
Padre Cícero de Juazeiro
Fênix a ave da mitologia
grega que resurgia das
cinzas é símbolo para
referência ao ciclo da vida

Governador Camilo Santana assina mensagem

Morre em Juazeiro do Norte o radialista e empresário Normando Sóracles
AUTO POSTO

CASARÃO
Combustíveis e Lubrificantes de Qualidade
Juazeiro - Crato e Barbalha

Normando Sóracles, jornalista, radialista, empresário
e ex-vereador de Juazeiro do
Norte, morreu na tarde desta
sexta-feira 25 de dezembro. depois de vários dias sob cuidados
médicos no Hospital São Camilo de Fortaleza.
Seu quadro de saúde não parou de se agravar e na quinta-feira uma piora levou Normando a morte.
Familiares divulgaram uma
nota lamentando a morte de
Normando, que deixa a mulher
Adriana Russo e dois filhos,
Daniel Damasceno e Lívia.

“É com imenso pesar que
a família do radialista e empresário Normando Sóracles
comunica aos amigos e a toda
a população o seu falecimento.
O óbito ocorreu na tarde desta
sexta-feira, 25, na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital
São Camilo em Fortaleza, por
consequência de complicações
decorrentes de infecção pela
Covid-19. A família agradece
a todos pelas mensagens, demonstração de carinho e orações, recebidas durante o período em que Normando lutou
pela vida.”
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EDITORIAL

Dilapidando a Nação
O Brasil ou outra qualquer
outra nação do Mundo não
suporta ser dilapidada pelos
políticos e pelo o povo. O
Brasil descoberto por Pedro
Álvaro Cabral chegou ao seu
limite ao ponto de esvaziar
seus cofres para sustentar
uma legião de desocupado.
Ninguém mais trabalha porque o Governo sustenta a
todos através de programas
sociais. No momento não trabalha por causa da pandemia,
com se a praga estivesse em
todos os lugares. No campo,
na roça não há pandemia, as
árvores e o mato não transmite doença e as pessoas
desfrutam de um isolamento
natural. Mas trabalhar para
eu se cada trabalhador recebe
mensalmente R$ 1.300,00?
Ajuda social deveria ser
para quem realmente necessita, os prejudicados em sua
mobilidades e os doentes,
embora muitos deles já tenham suas aposentadorias.
O que devia haver era Jair
Messias Bolsonaro fazer o
que prometeu, implantar a
agricultura irrigada a exemplo da que existe em Israel
onde in loco ele viu as vantagens.
Já disse dezenas de vezes
o brasileiro traz no sangue a
cultura da preguiça e de querer tirar vantagem em tudo.
Aceita que saqueiem os cofres públicos e fica calado,
desde que lhe seja dada uma
parte do roubo.
O pior é que os sucessivos
governos para tirar proveito político tem mantidos os
programas bolsa isso e bolsa

aquilo. Esquece o que disse
o compositor Zé Dantas pela
voz de Luiz Gonzaga: >
“Seu doutor, os nordestinos
têm muita gratidão / Pelo auxílio dos sulistas nesta seca
do sertão / Mas doutor, uma
esmola a um homem que é
são / Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão.”
Cada ponto das terras nordeste tem uma fonte d’água,
basta cavar uma cacimba,
um cacimbão, um poço artesiano ou um poço profundo
para ter água para irrigação
por gotejamento.
Querer e se dispor a fazer
isso é que é o problema.
O nordeste vem ao longo
dos anos abandonado pelos
sucessivos governos. Isso
pelo fato da maioria da agricultura regional estar limitada ao título de “Agricultura”
familiar.
Entre pedras também nascem flores, a citação é similar: no nordeste seco também
em se plantando de tudo dá.
Todos pensaram no interesse do presidente Bolsonaro pelo nordeste quando
disse ter ido a Israel ver de
perto como funciona a agricultura com pouca água. Foi
lembrada a famosa frase
de Ademar de Barros, ex-governador do São Paulo,
quando foi por mais uma
vez candidato a presidente
da República; “Desta vez
vamos”, nunca foi. Assim
se pensou com a alvissareira
notícias de que iria implantar no nordeste a tecnologia
da agricultura israelense e
sua alta produtividade.
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Político à força ?
Humberto Pinho da Silva é
erticulista e cronista, mora em
Porto Portugal, escreve para
vários jornais do Mundo, inclusive
para esta Gazeta de Notícias

Pedro de Moura e Sá, no seu precioso livro póstumo: “ Vida e Literatura”, ensaio excelente, que nos dá
visão perfeita da sua geração, escreve, a determinado passo, asserção,
que está sempre presente, para nosso
mal:
“ Quando dizemos: João é bom,
queremos dizer que ontem ele nos
afirmou a sua admiração pelas nossas
qualidades; quando dizemos: João é
estúpido, queremos realmente significar que ele ontem não nos tirou o
chapéu com amabilidade suficiente.
Exatamente da mesma maneira que,
dizemos: este poema é mau, queremos muitas vezes afirmar: que o autor pensa, em matérias politica, de
maneira diferente da nossa.”
Se o prosador ou articulista, tem
opinião igual à nossa, e tem credo
político semelhante, declaramos: é
genial: escreve bem, pensa bem, e é
claríssimo, como água.
Tecemos-lhe, então, louvores,
nos meios de comunicação social
Enquanto se avaliar desse modo,
venham as revoluções que vierem,
venham mudanças e andanças sociais, que tudo ficará como dantes.
Os nossos pareceres, as nossas
opiniões, sobre as crónicas, enferma
sempre do prisma político, como se
analisa o texto; mormente o “clube”,

em que se inscreve o cronista ou escritor.
Este por sua vez, sente a obrigação de entrar numa “capelinha”,
de pertencer a causa, para ser lido,
apreciado, e ter fácil acesso à mass-media.
Eis a razão por que há tantos
ilustres desconhecidos, independentes, de grande valor, que escrevem
para a gaveta; porque não possuem
meios económicos para editarem a
obra, nem conhecem distribuidor
camarada, que a coloque a preços
módicos, e muito menos editor, que
as publique.
Sem mecenas, sem apoio dos
amigos e críticos do partido, nada
ou pouco se consegue.
Há, por isso, escritores e poetas,
que são políticos à força. Defendendo ideologias que não são as suas,
só para alcançarem possível estrelato. O que se passa com os letrados,
passa-se, igualmente, com quase todas as profissões.
Muda-se tudo, menos o homem.
Esse, é que necessitava de eminentíssima e reverendíssima reforma,
como disse o santo Arcebispo de
Braga, aos reverendíssimos e eminentíssimos cardiais.
O que escrevo é pura verdade…
mas não é politicamente correto…

Ninguém nasce com vocação política
Júlio Cesar Cardoso - Balneário de Camburiu SC
Apenas para compreensão do
presente texto, tomemos, por exemplo, a declaração dada ao “Agora
RN” pelo vereador de Natal (RN)
Ney Lopes Jr, em que o parlamentar
enfatiza que não é político por profissão, mas pela vocação que herdou
do seu pai ex-deputado Ney Lopes.
Por já ter acompanhado a trajetória de muitos políticos no Brasil,
encontro bastante dificuldade de
aceitar a lealdade e capacidade de
alguém que se considere vocacionado para a política por ter nascido
em berço político, ou seja, tem na
família elementos que exercem ou
exerceram mandatos políticos.
Ninguém nasce político. Política
não é profissão. Exercício político é
apenas um cargo transitório de prestação de serviço ao país.
Aliás, no dia em que o exercício
político deixar de ser remunerado e
o político passar a receber apenas
uma ajuda de custo para cobrir as
despesas parlamentares, não tenho
dúvida de que muitos aventureiros
pelo cabide de emprego público desistirão do Parlamento e sobrarão
apenas aqueles cidadãos e cidadãs
interessados em empregar os seus
conhecimentos de formação acadêmica e profissional em prol do país.
Política deveria ser um exercício
de mandato com prazo certo para
acabar e não suscetível de reeleição.
A reeleição política escudada no
imoral instituto do voto obrigatório,
que deveria ser revogado, tem contribuído negativamente para o atual
quadro político nacional, constitu-

ído de indivíduos sem ilibada conduta, incompetentes e ávidos pelo
cabide de emprego público.
A reeleição política é a porta de
entrada para a formação dos chamados políticos profissionais. Isto
é, políticos que se consideram indispensáveis à vida parlamentar e
não querem mais largar a boquinha
rica das benesses públicas, que remunera muito bem e proporciona
uma série de vantagens, pagas por
todos nós contribuintes.
Certa feita o jornal espanhol
El País escreveu que ser político
no Brasil é um grande negócio, é
como acertar na loteria, dadas as
vantagens auferidas pelos políticos. A maioria entra para a política
e não quer mais sair, esquecendo
as suas próprias profissões de origem.
Um jovem vereador com todo
um histórico acadêmico de dar
inveja, com formação em Direito, Jornalismo, Mestre em Direito
Econômico etc. presume-se ser
portador de grande competência.
Mas essa competência curricular deveria ser consolidada na atividade privada profissional, como
é a aspiração de todos os jovens ou
detentores de tantos títulos acadêmicos. Trocar toda essa bagagem
acadêmica para se tornar um vereador em detrimento de suas atividades profissionais mais lucrativas
não me parece muito transparente.
Ou a sua competência é apenas
acadêmica e vale a pena largar tudo
pela política compensatória?
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O cantador
e a viola
Tiburcio Bezerra
de Morais é exseminarista e um
autentico municipalista
escreve na
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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Governo do Ceará reduz de 24,3% para 4,3%
a correção da UFIRCE para 2021
Assessoria de Imprensa
DETRAN CEARÁ

A Assembleia Legislativa
aprovou nesta terça-feira (22) a
mensagem do Governo do Ceará que reduz a Unidade Fiscal
de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE) de 24,28% para
a 4,31%. Em virtude do contexto econômico excepcional
ocasionado pela Pandemia da
Covid-19, a UFIRCE terá seu
valor atualizado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A medida vale exclusivamente para o
exercício de 2021.
Conforme Lei Estadual nº

13.083, a UFIRCE tem correção baseada no Índice Geral
de Preços – Disponibilidade
Interna (IGPDI), que chegou a
24,28% nos últimos 12 meses
pelo aumento do dólar e em
função da Pandemia. A mensagem governamental justifica a redução por considerar o
percentual baseado no IGPDI
“inadequado para o momento”
e muda excepcionalmente em
2021 o indexador para o IPCA,
que foi de 4,31% nos últimos
12 meses.
A UFIRCE serve de base
para corrigir em janeiro todas as taxas de fiscalização e
prestacao de serviços, como
aquelas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito e
Superintendência Estadual do
Meio Ambiente. A mensagem

<< REDUÇÃO - A mensagem governamental justifica a redução por considerar o
percentual baseado no IGPDI “inadequado para o momento”

do Executivo ressalta ainda
que “as medidas de enfrentamento da doença, a principal
delas, o isolamento social, fez
com que diversos setores precisassem paralisar suas atividades durante o período mais
crítico de contenção da disseminação do vírus”.

Com isso, o Estado informa
que que tem, desde o início da
crise na saúde, procurado atuar
ao lado da população sem perder de vista a importância de
se buscar meios de fomento ao
desenvolvimento econômico
do Estado, com toda segurança
e responsabilidade.

Rodrigo Vasconcelos
Ministério da Saúde

<< OS PROGRAMAS têm o intuito de ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais,

Os projetos apresentados
foram avaliados de acordo
com os critérios estabelecidos
na Portaria nº 571, publicada
no DOU do dia 19 de outubro deste ano. Na classificação, eles obtiveram maior
pontuação porque objetivam
o desenvolvimento de ações
consideradas prioritárias pelas políticas do Ministério da
Saúde. O valor total investido pelo governo federal para
os três projetos foi de R$ 6,7
milhões.
Além do incentivo financeiro do Ministério da Saúde,
as entidades podem contar
com recursos de renúncia fiscal captados junto à iniciativa
privada até o limite previsto
no projeto apresentado e aprovado pela pasta. Em 2019, o
Ministério aprovou projetos do Pronon e do Pronas/
PCD, beneficiados com R$
264.426.541,45 em recursos
públicos que a União deixou
de arrecadar para direcionar a
essas ações.
A lista com os projetos
escolhidos está nas portarias
de nº 702 e 703, publicadas
no Diário Oficial da União
(DOU) de 21/12/20.

Natal, o presente que
veio da China

artigosbsb@gmail.com –
21122020.

Ceará tem três projetos aprovados para apoio à
pessoa com deficiência e pacientes com câncer

Os projetos elaborados
para assistência à pessoa
com deficiência e pacientes
(PCDs) com câncer por três
entidades do Ceará foram selecionados pelo Ministério da
Saúde para captar recursos de
renúncia fiscal junto a pessoas
físicas e jurídicas, com prazo até o dia 31 de dezembro
deste ano. Os projetos fazem
parte do Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa
Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), que
incentivam ações e serviços
desenvolvidos por entidades,
associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que
atuam no campo da oncologia
e da pessoa com deficiência.
O projeto aprovado no âmbito do Pronon destina-se ao
desenvolvimento de pesquisa
no campo da oncologia por
parte do Instituto do Câncer
do Ceará. Pelo Pronas/PCD,
um dos projetos é destinado à
prestação de serviços médico-assistenciais por parte da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de
Fortaleza e o outro à capacitação na Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras), a ser ofertada pela Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados
Corações.
Os programas têm o intuito
de ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de
serviços médico-assistenciais,
apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de
recursos humanos em todos os
níveis e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.
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SAIBA COMO PARTICIPAR
Os contribuintes poderão
doar, com posterior compensação junto ao fisco (na forma
de dedução no imposto a pagar ou como restituição), até
1% do imposto devido para
cada programa, por meio de
depósito na conta captação
aberta pelo Fundo Nacional
de Saúde no Banco do Brasil
e entrega de recibo por parte
da instituição beneficiada. O
recibo será o comprovante do
contribuinte, necessário para
contabilizar a doação na próxima Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda.
Os projetos apresentados
pelas entidades foram avaliados de acordo com os critérios
estabelecidos Portaria nº 571,
publicada no DOU do dia 19
de outubro deste ano. Na classificação dos projetos, obtiveram maior pontuação aqueles
que objetivam o desenvolvimento de ações consideradas
prioritárias pelas políticas do
Ministério da Saúde. Os valores máximos para os projetos,
de R$ 6.263.640,35 para o
Pronon e de R$ 1.710.501,95
para o Pronas/PCD, foram fixados na Portaria Interminis-

terial nº 2.910/MS/MS, de 21
de outubro de 2020.
Confira na tabela abaixo o
projeto aprovado no âmbito
do Pronon no Ceará
Entidade
Localização
Projeto Valor Captação (em
R$)
Instituto do Câncer do Ceará
Fortaleza-CE S í n d r o m e s
Hereditárias de Predisposição
ao Câncer do estado do Cearácaracterização molecular e
epidemiológica inédita do padrão de distribuição familiar
5.843.306,87
Confira na tabela abaixo os
projetos aprovados no âmbito
do Pronas/PCD no Ceará
Entidade
Localização
Projeto Valor Captação (em
R$)
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Fortaleza
Fortaleza-CE Qualificação e Inserção no Mercado de Trabalho de Jovens
com Deficiência Intelectual
512.079,24
Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações
Fortaleza-CE Acessibilidade e Inclusão: Capacitação em
Libras 427.735,52.

Nessa época do Natal, as ruas comerciais do mundo inteiro, ficam abarrotadas de brinquedos, quinquilharias, e congêneres vindos da China! Todos sabemos que os produtos vindos daquele país, não tem a
resistência, durabilidade e, por fim, a qualidade desejada dos produtos propostos a serem oferecidos como
presente nesta data magna da Cristandade, que é o
NATAL.
Os produtos chineses sempre foram conhecidos
como artigos não recomendáveis para consumo por
serem feitos de qualidade inferior, pouco resistentes e
durabilidades fora de qualquer consideração!
Tudo na China é superlativo. Passam dos trilhões de
dólares, números etc. Sabe-se que um dos grandes ingredientes do crescimento econômico, o fermento que
a fez crescer a patamares estratosféricos foi a prática
do dumping ou seja vender um produto muito abaixo
do seu custo de produção e também a inexistência de
legislações trabalhistas! Enquanto no mundo civilizado o tempo de trabalho não pode exceder a oito horas
ao dia, lá, sabidamente, o tempo de trabalho diário é o
tempo que for necessário para atender às demandas.
Fala-se oficiosamente, que eles tinham, como objetivo, atingir a um Produto Interno Bruto-PIB de quatro
trilhões de dólares neste ano de 2020. Não sabemos se
atingiram esse objetivo!
A grande verdade é que a pandemia, começou precisamente no continente asiático, nesse ano de 2020.
O mundo comercial, fora da China, entrou e continua
no mais absoluto colapso econômico e financeiro e os
chineses vendendo prosperidade para o mundo todo!
Curiosamente, nunca se ouviu falar que a Covid-19
terá uma segunda, terceira volta pelo país amarelo.
Que os líderes do Partido Comunista Chinês foram visitados por esse monstro exterminador de inocentes.
A pandemia tornou o Natal de muita gente, mundo
afora, completamente sem clima, calor, alegria. Tudo
está muito triste, vazio, sem sentido, o grande presente
que poderá haver, seria a presença das pessoas mas
muitas delas não estarão presentes.
Neste Natal, vamos tentar esquecer o presente que
veio de lá e admirar, tocar o que temos que são as pessoas, nossas preciosidades humanas, que são as pessoas. Vamos nos congratular com elas, vamos iluminar
nossas almas com gente, já que o colorido do Natal,
como conhecemos, não sabemos quando voltará a ser
novamente!
Tenham um Natal muito Feliz ao lado das pessoas
que dão sentido à vossa vida! Feliz Natal!
artigosbsb@gmail.com – 21122020.

Almejamos um
venturoso
Ano Novo
aos nossos leitores
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Glêdson Bezerra prefeito eleito de Juazeiro
do Norte anuncia seu secretariado
Fonte:
George Wilson/Site Badalo,
pesquisa e dados da Internet

O prefeito eleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra
(PODE), deve tomar posse do
executivo municipal no próximo dia 1º de janeiro de 2021,
já com o novo secretariado.
Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (23),
o novo chefe do executivo
juazeirense anunciou quais os
nomes devem assumir as pastas da Prefeitura, confirmando
alguns rumores.
Em transmissão virtual,
seguindo os protocolos de
distanciamento social e combate a pandemia de Covid-19,
Glêdson e seu vice, Giovanni
Sampaio, bem como o novo
secretariado, fizeram as devidas apresentações e confirmaram posse do poder executivo.
Na oportunidade, houve um
minuto de silêncio num pedido de preces ao comunicador
e suplente político Normando
Sóracles, que está internado
em Fortaleza em estado grave,
vítima do novo coronavírus.
O vice-prefeito logo em
seguida saudou todos os candidatos eleitos e aos secretários que irão assumir as pastas,
desejando boa sorte a todos e
passando a fala para o prefeito
eleito, que conduziu o anúncio
dos confirmados para as secre-

tarias municipais.
Participaram da coletiva o
Prefeito Eleito Glêdson Bezerra,
Vice-prefeito Giovanni Sampaio
e os futuros secretários.

Segue a relação:

Gabinete do Prefeito – GAB
FRANCISCO CARLOS MACÊDO TAVARES
Procuradoria Geral do Município – PGM
WALBERTON CARNEIRO
GOMES
Controladoria e Ouvidoria
Geral – CGM
JOSÉ WILSON DE MELO
Secretaria Municipal de Administração – SEAD
JOSÉ TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEAGRI
CÍCERO ROBERTO SAMPAIO DE LIMA
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT
VANDERLÚCIO LOPES
PEREIRA - VANDINHO PEREIRA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Inovação – SEDECI
WILSON SOARES SILVA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEDEST
ZULNEIDE RODRIGUES PARENTE
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC
PERGENTINA PARENTE

JARDIM CATUNDA
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – SEJUV
JOSÉ BENDIMAR DE LIMA
JUNIOR
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
PAULO ANDRÉ PEDROZA
DE LIMA
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA
JOSÉ MARIA FERREIRA
PONTES NETO
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Serviços Públicos
– SEMASP
DIOGO DOS SANTOS MACHADO
Secretaria Municipal de Saúde
– SESAU
FRANCIMONES ROLIM
ALBUQUERQUE
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania
– SESP
DORIAM LUCENA SILVA
MATOS
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria - SETUR
PADRE PAULO CÉSAR DE
LIMA ANDRELINO
Coordenadorias
Autarquia Municipal de Meio
Ambiente – AMAJU
ERALDO OLIVEIRA
Departamento Municipal de
Trânsito – DEMUTRAN
EDINALDO APARECIDO
COSTA MOURA – Subtenente PM
PREVIJUNO - Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do

<< TRANSPARÊNCIA - Gledson administracom transparência e probidade

Norte-CE
JESUS ROGÉRIO DE HOLANDAForam confirmados
os nomes de todos os cargos
que devem assumir a gestão,
o que segundo Glêndson já

indicava não ser tarefa fácil.
Ele afirmou ainda que o anúncio prévio antes da posse foi
estratégico para que estes já
possam se habituar e ter tempo de se organizarem para o

início dos trabalhos, e quem
responde por esta equipe de
transição momentaneamente
será o Dr. Walberton Carneiro,
que assume a Procuradoria
Geral do município.

Juazeiro recebe certificado da conquista do Selo Unicef
Assessoria de Comunicação
da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

Após o histórico anúncio
da conquista inédita do Selo
Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) para
Juazeiro do Norte, no último
dia 8, nesta quinta-feira, 17,
foi realizada a solenidade de
entrega do certificado, com
a presença do articulador
municipal, Secretário do Desenvolvimento Social e Trabalho, Sandoval Barreto. No
próximo domingo, 20, haverá
uma solenidade de entrega do
certificado ao Prefeito Municipal, Arnon Bezerra.
Dentro dos critérios de prevenção à Covid - 19, a solenidade de entrega acontecerá no
Horto, às 16h30, aos pés da
estátua do Padre Cícero, com
a presença de toda a comissão que atuou na conquista. O
trabalho contou com técnicos
da Secretarias de Educação
e Saúde, Sedest, entre outras
secretarias que foram essenciais para atender aos critérios
de políticas públicas voltadas

para à criança e o adolescente.
A entrega do certificado
ao Prefeito será um reconhecimento de todo o empenho
dedicado pelo gestor para a
conquista pela primeira vez.
Segundo divulgação do
Unicef, quase 2 mil municípios concorreram à certificação. Dos 431 municípios de
18 estados brasileiros que receberam o Selo, 16 conquistaram pela primeira vez.
A certificação é um reconhecimento internacional aos
avanços de redução das desigualdades que afetam as vidas
de crianças e adolescentes nas
áreas de saúde, educação, proteção e participação social.
O Selo UNICEF é uma
iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) para estimular e
reconhecer avanços reais e
positivos na promoção, realização e garantia dos direitos
de crianças e adolescentes em
municípios do Semiárido e da
Amazônia Legal brasileira.
A conquista se deu através
de um intenso trabalho de toda
a gestão municipal na implementação de ações e iniciativas prevista no plano traçado

pela Comissão Intersetorial,
com base nas diretrizes da
Certificação Unicef. O trabalho contou com a orientação e
apoio do Prefeito Municipal,
Arnon Bezerra, no desempenho de políticas públicas para
essa conquista inédita.
Dos 12 indicadores de
impacto social, o município
melhorou em 9, seguindo a
metodologia que inclui 17 resultados sistêmicos, ou seja,
ações que o município precisou realizar.
Ao aderir ao Selo UNICEF, Juazeiro do Norte assume o compromisso de manter
a agenda de suas políticas
públicas pela infância e adolescência como prioridade. O
Selo UNICEF contribui para
o alcance de 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda
global acordada por todos os
Estados-Membros das Nações
Unidas até 2030.

Cada ciclo do Selo UNICEF
dura quatro anos. Neste
período, os municípios:

<< A ESCOLHA

a metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a
implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da
Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A adesão
ao Selo UNICEF é espontânea.
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Morre Normando Sóracles, jornalista, radialista e político de Juazeiro
Texto do site Badalo e outros da
internet com copidesque de
Luiz José dos Santos

Normando Sóracles, jornalista, radialista, empresário
e ex-vereador de Juazeiro do
Norte, morreu na tarde desta
sexta-feira 25 de dezembro.
depois de vários dias sob cuidados médicos no Hospital
São Camilo de Fortaleza.
Seu quadro de saúde não
parou de se agravar e na quinta-feira uma piora levou Normando a morte.
Familiares
divulgaram
uma nota lamentando a morte de Normando, que deixa a
mulher Adriana Russo e dois
filhos, Daniel Damasceno e
Lívia Romana.
“É com imenso pesar que a
família do radialista e empresário Normando Sóracles comunica aos amigos e a toda a
população o seu falecimento.
O óbito ocorreu na tarde desta
sexta-feira, 25, na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital
São Camilo em Fortaleza, por
consequência de complicações decorrentes de infecção
pela Covid-19. A família agradece a todos pelas mensagens,
demonstração de carinho e
orações, recebidas durante o
período em que Normando lutou pela vida.”
Enquanto recebia cuidados
no hospital, Normando gravou
um vídeo fazendo um alerta
sobre a gravidade da doença e
pedindo que as pessoas tivessem cuidado.
Antes de morrer com Covid-19, Normando Sóracles
pediu para que as pessoas se
cuidem e evitem e doença
“Quero fazer um apelo a
todos que se cuidem. Covid
não é brincadeira. Estou internado em uma das alas de isolamento em hospital. A sensação é muito ruim. Se cuidem,
por favor, porque a sensação é
horrível”, afirmou Normando
em vídeo gravado um mês antes de falecer.

Vida na comunicação
e na política

Normando Sóracles nas-

ceu em Cajazeiras, na Paraíba, e morava em Juazeiro do
Norte. Ele trabalhou como
radialista e fundou um site de
nome “Miséria” com notícias
da região do Cariri.
Ele exerceu também o car-

tana lamentou a morte do radialista através das redes sociais e prestou solidariedade à
família de Normando.
“O Cariri perdeu hoje o
radialista e ex-vereador Normando Sóracles, uma pessoa

<< SUA ARMA Normando soube como um exímio atirador usar o
microifone como arma na defesa do povo.

<< REPÓRTER das cidades, das caatingas e dos sertões, Normando sentia-se bem defendendo os trabalhadores mais humildes.

go de vereador em Juazeiro do
Norte e de suplente de deputado federal, e foi candidato a
prefeito de Juazeiro do Norte
nas eleições de 2016.
O governador Camilo San-

por quem sempre tive muito
respeito. Com estilo inconfundível, deu relevante contribuição à Região, em especial a
Juazeiro. Foi mais uma vítima
da Covid, que tantas vidas têm

nos tirado”, publicou o governador.

Luto oficial na cidade

A Prefeitura Municipal
de Juazeiro do Norte decreto
luto oficial de três dias pela

morte do radialista. Em nota
oficial, o prefeito municipal,
Arnon Bezerra, lamentou o
falecimento do “ativo comunicador”.
“Ao mesmo tempo des-

taca a relevância do trabalho
prestado a Juazeiro do Norte
e toda a região do Cariri, na
área empresarial, política e da
comunicação”, destaca o prefeito Arnon.

A equipe da Gazeta de Notícias
Junta-se com sua dor aos amigos e famíliares de

Normando Sóracles
nesse momento de grande pesar
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Câmaras refrigeradas e mais 6 milhões de seringas e agulhas
adquiridas pelo Governo do Ceará chegam em janeiro
Imprensa - Casa Civil Governo do Ceará

O Ceará se prepara para
executar o Plano Estadual de
Vacinação contra a Covid-19.
Hoje, em estoque, há 2 milhões
de seringas e agulhas e outras 6
milhões têm previsão de chegada para a primeira quinzena
de janeiro, assim como parte
das câmaras refrigeradas para
armazenamento das vacinas.
Na última quarta-feira (16),
durante o lançamento do Plano
Nacional de Imunização contra a Covid-19, o governador
Camilo Santana citou que a
expectativa é que a vacinação
no Ceará comece no mês de
“Prioritariamente
fevereiro.
com os profissionais de saúde,
pessoas idosas e com comorbidades. Há uma previsão de
no primeiro semestre o Ceará
receber 1,7 milhão doses”, informou o governador.
A meta mínima do Governo do Ceará é vacinar 95% dos
grupos prioritários, totalizando
1.794.076 pessoas. Para que
a vacinação ocorra, o Estado
tem se antecipado e já no mês

O Ano terminou!
Feliz Natal

Prof. Cícero Maia
CRA 012.767
artigosbsb@gmail.com

<< INSPEÇÃO equiope de profissionais da súde do Estado inspecional os equipamentos de referigeração

de outubro o Governo do Ceará anunciou a aquisição de
147 câmaras refrigeradas para
acondicionar vacinas nos municípios. As primeiras chegam
em janeiro.
Segundo a secretária-executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde
(Sesa), Magda Almeida, serão
compradas ao todo mais de 17

milhões de seringas de 1ml e
3ml com agulha 25×7 para
vacinação contra COVID-19.
“Hoje temos dois milhões de
seringas e agulhas em estoque
e seis milhões chegam em janeiro”, enumera.

Cronograma de
distribuição

A Sesa estima que a distribuição de doses da vacina, a

serem repassadas pelo Ministério da Saúde (MS), acontecerá de forma fracionada e
programada, com o objetivo
de garantir melhor logística e
armazenamento deste imunobiológico. A vacinação acontecerá em estratégia de campanha, intercalando com o
momento da vacinação contra
influenza.

TAC firmado pelo MPCE em Juazeiro do Norte requer
melhorias na Biblioteca e no Memorial Padre Cícero
Imprensa Release do
Ministério Público - MPCE

Em defesa do patrimônio
histórico e cultural de Juazeiro
do Norte, o Ministério Público
do Estado do Ceará (MPCE)
firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para
adequação estrutural, melhorias administrativas e realização de reformas no edifício da
Biblioteca Padre Cícero e no
Memorial Padre Cícero. O termo foi acordado entre a 9ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Juazeiro, por meio da promotora de Justiça Efigênia Coelho Cruz, a Prefeitura e a Fundação Memorial Padre Cícero.
O descumprimento das cláusulas pactuadas, por qualquer das
partes, acarretará na cobrança
de multa diária de R$ 5.000.
Além da representante do
MPCE, assinaram o TAC o
procurador geral do município
de Juazeiro, Micael François
Gonçalves Cardoso, e pela
presidente da fundação, Ana
Larissa da Silva Brasil. Entre
as justificativas para a iniciativa está a necessidade de zelar
por bens de natureza material
e imaterial, que constituem a
identidade e a memória local.
Prova disso é que a Lei Municipal n.º 2.121, de 23 de agosto
de 1996, define como patrimônio histórico, cultural e artístico todos os documentos, obras,
bens, monumentos e paisagens

ARTIGO

< < MEMORIAL - Sede do Memorial Padre Cícero onde está exposto todo acervo do Padre Cícero

naturais notáveis, “que tragam
registros, notícias ou conhecimentos da história do Município de Juazeiro do Norte e dos
acontecimentos que digam respeito ao Padre Cícero Romão
Batista e outros vultos históricos deste Município”.
Um inquérito civil tramita
na promotoria para apurar supostos indícios de falta de zelo
e deterioração dos bens no museu e na biblioteca do Memorial Padre Cícero. Um laudo
da Universidade Federal do
Cariri confirma que não houve
extravio de peças do museu,
mas sobre a biblioteca o laudo constata que há necessidade de adequação, o que inclui
instalação de climatização,
iluminação específica, substituição e compra de móveis,
informatização, máquina foto-

copiadora, Internet, wifi, instalação do Sistema Biblivre e
ampliação de salas. Além disso, o TAC prevê regularização
de vistorias junto ao Corpo de
Bombeiros e adequações para
acessibilidade.
Sobre o Memorial Padre
Cícero, o TAC firma que o piso
superior deve ser reformado
integralmente para acomodação do acervo da biblioteca.
Para isso, devem ser criadas
três salas, uma para processamento técnico do material,
uma para gerência do equipamento e outra para abrigar
obras raras em estantes de vidro. Para angariar recursos,
uma proposta cultural deve ser
criada e encaminhada à União
para análise e futura liberação
de verba, com base em lei de
incentivo à cultura. Caso esse

meio não se concretize, a Fundação assume o compromisso
de elaborar e executar projeto
em um ano, contado a partir do
indeferimento acerca da proposta cultural. A fundação tem
um ano para elaborar o projeto
antes de enviá-lo à União.
Pelo TAC, a fundação tem
60 dias para criar uma equipe técnica com profissionais
habilitados para promover a
higienização, restauração e
acondicionamento dos livros,
periódicos e demais objetos
integrantes do acervo da biblioteca. Já a Prefeitura de Juazeiro tem 60 dias para nomear
um candidato aprovado para o
cargo de bibliotecário e um outro para o cargo de arquivista,
ambos oriundos do concurso
público realizado pelo Município em 2019

É maravilhoso poder terminar o ano com o ano, com saúde, trabalho, família e muitos outros valores que nos permita agradecer aos céus o privilégio de chegar a este momento com vida,
motivação e, em especial, com disposição para o recomeço.
A jornada não foi fácil, especialmente, por termos que suportar as consequências de todos os desatinos vindos de quem
deveria ter escolhido os melhores caminhos para chegarmos
a este momento tão maravilhoso e festivo para alguns e não
para a maioria.
O Brasil foi mostrando a sua cara, o preço do abandono político, o que justifica tanto descalabro na vida administrativa do
país. Tudo o que hoje temos a tristeza de saber que aconteceu
foi devido a dois fatores: ou a conivência de quem deveria proteger o país ou o mais absoluto desinteresse por tudo o que diz
respeito à integridade do Brasil.
A Economia, mola mestra da satisfação, prosperidade e riqueza de todos, teve os seus pilares totalmente abalados pela
inconsequência de ações que deveriam fortalecer a confiança
que ela precisa para atrair a motivação daqueles que fazem
o mundo rodar, simplesmente promoveu um verdadeiro vento
que levou para bem longe aqueles que poderiam nos ajudar.
No ponto de vista político, as pessoas que ocupam cargos que
deveriam ser tomados por pessoas com estrutura e consciência para poder dar vida, pujança e robustez à Sociedade, essas
deram um exemplo ao mundo de tudo o que a atividade política não deve ser. Não deve haver mentiras, enganos, ações
escusas burlando o que determinam os protocolos oficiais que
geram segurança e tranquilidade a todos aqueles que desconhecem, por completo, que caminhos estão sendo trilhados.
O delicado mundo das Finanças Públicas que dão sustentação a programas sociais que vão levar aos mais carecidos tudo
aquilo que o infortúnio da sorte não lhes proporciona, quando
desviados, abrem uma verdadeira cratera na esperança desses desfavorecidos da vida.
Tudo isso vimos desfilar, desfraldar na nossa frente com a desfaçatez de quem não tem alma, sociabilidade e respeito pelo
que deveria zelar e ampliar.
Mas o momento é de esperança, coragem e trabalho. Não podemos nos deixar abater, temos é que afastar todos aqueles
que nos fizeram muito mal e não permitir que voltem. Portanto,
tenham um Ano Novo muito feliz e muito trabalho àqueles que
ainda o têm, com o desejo de não mais sermos enganados!

Loteamento Terra Santa
CPJ 14.333.633/0001-26

Av. Thomaz Osterne de Alencar, S/N Crato Ceará
Caso o cliente tenha interesse em regularizar as parcelas,
por gentileza comparecer no endereço acima no prazo de
cinco dias após esta publicação.
Maria Alice Melo de Araújo, CPF: 804.944.803-79 - Luciana Lima Alves,
CPF: 053.972.083-61 – Geiciane Faustino Cardoso, CPF: 065.715.69302 – Francisca Meyres de Oliveira Souza, CPF: 067.489.183-08 –
Claudiano Pereira Ribeiro da Cruz, CPF: 045.622.683-44 – Carlos Bruno
Eufrasio dos Santos, CPF: 083.893.893-04 – Rafael Pereira Alves, CPF:
040.642.453-50

Loteamento Lagoa Encantada
CPJ 14.333.633/0001-26

Av. Thomaz Osterne de Alencar, S/N Crato Ceará
Caso o cliente tenha interesse em regularizar as parcelas,
por gentileza comparecer no endereço acima no prazo de
cinco dias após esta publicação.
Alana Félix Alves de Souza, CPF: 045.978.293-26 – Carlos Wendel Santos
de Freitas, CPF: 063.028.203-08 – Carolina Tatyana Paiva Rocha, CPF:
308.075.903-63 – Frankley Whendell Moreira Coelho, CPF: 011.738.09384 – Maria Cinete Bezerra Brito, CPF: 540.414.733-49 – Natanael
Turbano, CPF: 059.951.263-69 – Sandra Regia Paula da Silveira, CPF:
656.653.763-53
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Aline Maria
“Se fiz

descobertas
valiosas,
foi mais por
ter paciência
do que
qualquer
outro talento.”

HUMOR
Na manhã de seu aniversário, uma mulher disse ao marido:
- Sonhei que você me dava um colar de diamantes. O que acha
que isso significa?
- Talvez você descubra hoje à noite - respondeu ele.
Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote
e o entregou à mulher. Ela rasgou o papel de embrulho, ansiosa, e
encontrou um livro: O significado dos sonhos.
– Chefe, quero um aumento. Saiba o senhor que tem três empresas atrás de mim.
– Quais?
– A de água, a de luz e a de telefone.
Um pai disse ao filho:
– Se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou:
– E aí, como foi na prova?
O filho respondeu:
– Quem é você?
– Alô, é do Guinness?
– É, sim. O que gostaria?
– Gostaria de informar que eu quebrei um recorde. Montei um
quebra-cabeça de mil peças.
– O senhor vai me desculpar, mas isso qualquer um faz.
– Mas eu montei o quebra-cabeça em 10 dias!
– Senhor, isso qualquer um faz. Nem se o senhor tivesse montado
em 10 horas seria um recorde.
– Mas é que na capa está escrito “de 3 a 5 anos”...

HORÓSCOPO
PEIXES

Mantenha a calma e as rotinas na vida familiar. Dificuldade em
manter compromissos financeiros mas acaba por conseguir.

AQUÁRIO

Não consegue certezas ou garantias dos sentimentos de outras
pessoas. Evite críticas constantes a quem está próximo de si.

CAPRICÓRNIO

Faça por ser justo, deve compensar a pessoa amada. Terá
soluções para tudo, é impossível falhar.

O idioma português e suas
complicações
1) À partir de
Por se tratar de um verbo (partir), nunca haverá o sinal indicativo de crase, já que verbos não admitem artigo antes deles, e
a crase é a junção do A artigo com o A preposição. Saiba mais
sobre crase neste link.
Correção: A partir da próxima semana, enviaremos os boletos de
pagamento para sua empresa.
2) Confusão entre “a pouco” e “há pouco”
As duas expressões têm espaço em nossa língua, no entanto “a
pouco” indica uma ideia futura e “há pouco” indica uma ação
passada. Exemplos Daqui a pouco, terei um encontro com o responsável pela seção de brinquedos da loja. (ideia de futuro)
Há pouco, uma ventania atingiu nossa cidade. (Sinônimo de
“faz pouco tempo”)
3) Consiste em / consiste de
Desta vez, a regra é mais simples: a primeira expressão (“consiste em”) não existe na nossa língua padrão, usada para escrever documentos acadêmicos e oficiais. Deve-se dizer: Meu
trabalho consistirá de três partes e não de duas.
4) Agradecer pela
Quem agradece, agradece alguma coisa e, muitas vezes, também alguém. Não se escreve “Agradeço muito pela sua ajuda
ou pelo alimento diário”. Deve-se dizer ou escrever: “Agradeço
muito a sua ajuda ou o alimento diário”.
5) Em vias de
A expressão faz parte do linguajar oral, mas, quando for transcrita, devemos usá-la no singular: “O professor está em via de
solicitar sua merecida aposentadoria.”
6) Há 20 anos atrás
É uma redundância (repetição de ideia). Não é necessário usar a
palavra “atrás” acompanhada de “há 20 anos”: Há vinte anos me
formei na universidade de Paris, ou Vinte anos atrás me formei
na universidade de Paris.
7) Solicitar junto a
Esta é mais uma expressão que está fora do padrão. A palavra
“junto” está sobrando. O correto é não utilizá-la: “Solicitei à
Secretaria de Educação uma licença para tratamento médico.”
8) O mesmo
“Quando você for entrar no elevador, verifique se o mesmo se
encontra no andar”. Essa é a frase colocada ao lado dos elevadores, mas não é recomendável usar “o mesmo” como pronome
pessoal no lugar de “ele”. Não são sinônimos. O mais adequado
seria: “Quando for entrar no elevador, verifique se ele se encontra no andar”.
9) Preferir mais do que
O verbo preferir já contém a ideia de antecipação. Portanto, não
se deve falar ou escrever:
“Prefiro mais vinho branco do que tinto”. Se existe preferência,
já está implícita a ideia de uma seleção antecipada: “Prefiro vinho branco ao tinto.”
10) Somos em
A expressão não está de acordo com as normas da língua padrão.
A palavra “em” é desnecessária: “Somos trinta colaboradores que
trabalham no departamento de análise de custos.”
Se for usado o verbo estar, a palavra “em” torna-se necessária:
“Estamos em trinta no departamento de análise de custos.”

SAGITÁRIO

Usufrua das boas influências do dia, mas não vá longe de mais.
Cumpra pontualmente rotinas e contratos.

ESCORPIÃO

Dia intenso nos afetos, tudo parece compatível. Tem bons
recursos ao seu dispor, pode aproveitá-los bem.

LIBRA

Dia de sentimentos intensos com evoluções gratificantes. Não
deixe para amanhã o que pode resolver hoje.

VIRGEM

Dia muito positivo, valorize as boas influências do dia. Valorize
ao máximo as suas competências.

LEÃO

As manifestações sentimentais estão pouco intensas. Terá de
trabalhar mais horas para ter maiores compensações.

CÂNCER

Para que uma relação deve dizer o que sente. Mantenha
acordos mesmo que as coisas não estejam bem definidas.

GÉMEOS

Podem surgir atritos nas relações familiares alargadas. Todos
os negócios devem ser postos no papel e com garantias.

TOURO

Uma reconciliação não vai trazer qualquer mudança. Tem muito
trabalho, planifique bem o dia.

ÁRIES

Desenvolva comportamentos românticos e atentos. Bom dia
para mostrar capacidades naturais e dotes artísticos.

Receba
os votos desta
Gazeta de Notícias
para que você e sua
familia tenham um
próspero 2021

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

Não me avexe não!
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
Pra 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.

Um bom Natal com poesia!
Hoje é noite de natal
De Jesus o nascimento
Porém o que mais se vê
É muito choro e lamento
Vendo muita gente boa
Partindo a cada momento
Só Jesus tem o poder
De mudar a situação
Pois ele é luz e verdade
Dono de toda razão
Confesso nesse Natal
Não tem comemoração
Espero que para o ano
Seja tudo positivo
Pois eu e minha família
Só tem um objetivo
É agradecer a Deus
Pois ainda estamos vivos
Dão Dao Jaime

Você vai encontrar mais poesias de

Dalinha Catunda
nos Blogues:

http://cordeldesaia.blogspot.com/
http://cantinhodadalinha.blogspot.com/
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Governo do Ceará reduz de 24,3% para 4,3%
a correção da UFIRCE para 2021
Assessoria de Imprensa
DETRAN CEARÁ

A Assembleia Legislativa
aprovou nesta terça-feira (22) a
mensagem do Governo do Ceará que reduz a Unidade Fiscal
de Referência do Estado do Ceará (UFIRCE) de 24,28% para
a 4,31%. Em virtude do contexto econômico excepcional
ocasionado pela Pandemia da
Covid-19, a UFIRCE terá seu
valor atualizado pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A medida vale exclusivamente para o
exercício de 2021.
Conforme Lei Estadual nº

13.083, a UFIRCE tem correção baseada no Índice Geral
de Preços – Disponibilidade
Interna (IGPDI), que chegou a
24,28% nos últimos 12 meses
pelo aumento do dólar e em
função da Pandemia. A mensagem governamental justifica a redução por considerar o
percentual baseado no IGPDI
“inadequado para o momento”
e muda excepcionalmente em
2021 o indexador para o IPCA,
que foi de 4,31% nos últimos
12 meses.
A UFIRCE serve de base
para corrigir em janeiro todas as taxas de fiscalização e
prestacao de serviços, como
aquelas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito e
Superintendência Estadual do
Meio Ambiente. A mensagem

<< REDUÇÃO - A mensagem governamental justifica a redução por considerar o
percentual baseado no IGPDI “inadequado para o momento”

do Executivo ressalta ainda
que “as medidas de enfrentamento da doença, a principal
delas, o isolamento social, fez
com que diversos setores precisassem paralisar suas atividades durante o período mais
crítico de contenção da disseminação do vírus”.

Com isso, o Estado informa
que que tem, desde o início da
crise na saúde, procurado atuar
ao lado da população sem perder de vista a importância de
se buscar meios de fomento ao
desenvolvimento econômico
do Estado, com toda segurança
e responsabilidade.

Rodrigo Vasconcelos
Ministério da Saúde

<< OS PROGRAMAS têm o intuito de ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais,

Os projetos apresentados
foram avaliados de acordo
com os critérios estabelecidos
na Portaria nº 571, publicada
no DOU do dia 19 de outubro deste ano. Na classificação, eles obtiveram maior
pontuação porque objetivam
o desenvolvimento de ações
consideradas prioritárias pelas políticas do Ministério da
Saúde. O valor total investido pelo governo federal para
os três projetos foi de R$ 6,7
milhões.
Além do incentivo financeiro do Ministério da Saúde,
as entidades podem contar
com recursos de renúncia fiscal captados junto à iniciativa
privada até o limite previsto
no projeto apresentado e aprovado pela pasta. Em 2019, o
Ministério aprovou projetos do Pronon e do Pronas/
PCD, beneficiados com R$
264.426.541,45 em recursos
públicos que a União deixou
de arrecadar para direcionar a
essas ações.
A lista com os projetos
escolhidos está nas portarias
de nº 702 e 703, publicadas
no Diário Oficial da União
(DOU) de 21/12/20.

Natal, o presente que
veio da China

artigosbsb@gmail.com –
21122020.

Ceará tem três projetos aprovados para apoio à
pessoa com deficiência e pacientes com câncer

Os projetos elaborados
para assistência à pessoa
com deficiência e pacientes
(PCDs) com câncer por três
entidades do Ceará foram selecionados pelo Ministério da
Saúde para captar recursos de
renúncia fiscal junto a pessoas
físicas e jurídicas, com prazo até o dia 31 de dezembro
deste ano. Os projetos fazem
parte do Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa
Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), que
incentivam ações e serviços
desenvolvidos por entidades,
associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que
atuam no campo da oncologia
e da pessoa com deficiência.
O projeto aprovado no âmbito do Pronon destina-se ao
desenvolvimento de pesquisa
no campo da oncologia por
parte do Instituto do Câncer
do Ceará. Pelo Pronas/PCD,
um dos projetos é destinado à
prestação de serviços médico-assistenciais por parte da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de
Fortaleza e o outro à capacitação na Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras), a ser ofertada pela Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados
Corações.
Os programas têm o intuito
de ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de
serviços médico-assistenciais,
apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de
recursos humanos em todos os
níveis e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.

CRÔNICA

SAIBA COMO PARTICIPAR
Os contribuintes poderão
doar, com posterior compensação junto ao fisco (na forma
de dedução no imposto a pagar ou como restituição), até
1% do imposto devido para
cada programa, por meio de
depósito na conta captação
aberta pelo Fundo Nacional
de Saúde no Banco do Brasil
e entrega de recibo por parte
da instituição beneficiada. O
recibo será o comprovante do
contribuinte, necessário para
contabilizar a doação na próxima Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda.
Os projetos apresentados
pelas entidades foram avaliados de acordo com os critérios
estabelecidos Portaria nº 571,
publicada no DOU do dia 19
de outubro deste ano. Na classificação dos projetos, obtiveram maior pontuação aqueles
que objetivam o desenvolvimento de ações consideradas
prioritárias pelas políticas do
Ministério da Saúde. Os valores máximos para os projetos,
de R$ 6.263.640,35 para o
Pronon e de R$ 1.710.501,95
para o Pronas/PCD, foram fixados na Portaria Interminis-

terial nº 2.910/MS/MS, de 21
de outubro de 2020.
Confira na tabela abaixo o
projeto aprovado no âmbito
do Pronon no Ceará
Entidade
Localização
Projeto Valor Captação (em
R$)
Instituto do Câncer do Ceará
Fortaleza-CE S í n d r o m e s
Hereditárias de Predisposição
ao Câncer do estado do Cearácaracterização molecular e
epidemiológica inédita do padrão de distribuição familiar
5.843.306,87
Confira na tabela abaixo os
projetos aprovados no âmbito
do Pronas/PCD no Ceará
Entidade
Localização
Projeto Valor Captação (em
R$)
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Fortaleza
Fortaleza-CE Qualificação e Inserção no Mercado de Trabalho de Jovens
com Deficiência Intelectual
512.079,24
Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações
Fortaleza-CE Acessibilidade e Inclusão: Capacitação em
Libras 427.735,52.

Nessa época do Natal, as ruas comerciais do mundo inteiro, ficam abarrotadas de brinquedos, quinquilharias, e congêneres vindos da China! Todos sabemos que os produtos vindos daquele país, não tem a
resistência, durabilidade e, por fim, a qualidade desejada dos produtos propostos a serem oferecidos como
presente nesta data magna da Cristandade, que é o
NATAL.
Os produtos chineses sempre foram conhecidos
como artigos não recomendáveis para consumo por
serem feitos de qualidade inferior, pouco resistentes e
durabilidades fora de qualquer consideração!
Tudo na China é superlativo. Passam dos trilhões de
dólares, números etc. Sabe-se que um dos grandes ingredientes do crescimento econômico, o fermento que
a fez crescer a patamares estratosféricos foi a prática
do dumping ou seja vender um produto muito abaixo
do seu custo de produção e também a inexistência de
legislações trabalhistas! Enquanto no mundo civilizado o tempo de trabalho não pode exceder a oito horas
ao dia, lá, sabidamente, o tempo de trabalho diário é o
tempo que for necessário para atender às demandas.
Fala-se oficiosamente, que eles tinham, como objetivo, atingir a um Produto Interno Bruto-PIB de quatro
trilhões de dólares neste ano de 2020. Não sabemos se
atingiram esse objetivo!
A grande verdade é que a pandemia, começou precisamente no continente asiático, nesse ano de 2020.
O mundo comercial, fora da China, entrou e continua
no mais absoluto colapso econômico e financeiro e os
chineses vendendo prosperidade para o mundo todo!
Curiosamente, nunca se ouviu falar que a Covid-19
terá uma segunda, terceira volta pelo país amarelo.
Que os líderes do Partido Comunista Chinês foram visitados por esse monstro exterminador de inocentes.
A pandemia tornou o Natal de muita gente, mundo
afora, completamente sem clima, calor, alegria. Tudo
está muito triste, vazio, sem sentido, o grande presente
que poderá haver, seria a presença das pessoas mas
muitas delas não estarão presentes.
Neste Natal, vamos tentar esquecer o presente que
veio de lá e admirar, tocar o que temos que são as pessoas, nossas preciosidades humanas, que são as pessoas. Vamos nos congratular com elas, vamos iluminar
nossas almas com gente, já que o colorido do Natal,
como conhecemos, não sabemos quando voltará a ser
novamente!
Tenham um Natal muito Feliz ao lado das pessoas
que dão sentido à vossa vida! Feliz Natal!
artigosbsb@gmail.com – 21122020.

Almejamos um
venturoso
Ano Novo
aos nossos leitores

