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Combustíveis e Lubrificantes de Qualidade

Juazeiro - Crato - Barbalha

Pais vê prejuízos na educação das crianças e adolescentes 
durante a pandemia, segundo recente pesquisa Datafolha

Foto Ilustração: Pexels/Politize

Em pesquisa maioria dos 
pais vê prejuízos na educação 
das crianças e adolescentes du-
rante a pandemia, segundo pes-
quisa Datafolha   

• Para 65% dos pais ou 
responsáveis entrevistados na 
pesquisa, encomendada pela 
Fundação Lemann, Itaú Social 
e Imaginable Futures, as crian-
ças da pré-escola terão o seu 
desenvolvimento comprome-
tido, enquanto 69% dizem que 
os estudantes dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental terão 
atraso em seu processo de alfa-
betização, com prejuízo ao seu 
aprendizado;

• Em relação aos adolescen-
tes, 58% têm a percepção de 
que terão problemas emocio-
nais por causa do isolamento e 
58% acreditam que os alunos 
do ensino médio correm risco 
de desistir dos estudos. 

• Subiu de 24% para 30%, 
de setembro para novembro de 
2020, o índice de pais e respon-
sáveis favoráveis ao retorno das 
aulas presenciais, Pág. 03

Assembleia Legislativa aprova medidas do Governo do 
Ceará para beneficiar artistas, músicos e setor de eventos

Os artistas músicos e se-
tor de eventos foram os mais 
impactados pela pandemia 
em todo o país. Aqui no Es-
tado do Ceará, recentemente 
o governador Camilo Santana 
anunciou medidas com o in-
tuito de reduzir os prejuízos 
causados por quase um ano 
sem atividades para aqueles 
que atuam nesta área. Como 
prometeu, o Governo do Ce-
ará encaminhou ontem as 

propostas para a Assembleia 
e, diante da urgência, nesta 
quinta-feira (18) já foi votada 
e aprovada, atendendo a mais 
um pedido do governador que 
solicitou celeridade no pro-
cesso de apreciação. 

Ao destacar mais esta ação 
do Estado voltada para o setor 
afetado pela Covid-19, o go-
vernador Camilo Santana afir-
mou que as medidas resultam 
de constante diálogo. Pág. 06

Prefeitura de 
Juazeiro do Norte 
reabre Telecentro 
das Timbaúbas 
com curso 
gratuito para a 
comunidade 

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte abriu o primeiro curso 
de Informática Básica neste 
ano de 2021, totalmente gra-
tuito e voltado para a comuni-
dade atendida pelo Telecentro 
do Bairro Timbaúbas.

O curso capacita os alunos 
nos conhecimentos básicos so-
bre informática, navegação na 
internet, edição de textos, pla-
nilha eletrônica e apresentação 
de slides através da utilização 
do sistema operacional Win-
dows e aplicativos do pacote 
Office.  Pág. 6

Governador
reúne secretários 
para avaliar ações

O governador Camilo San-
tana reuniu os secretários de 
Estado para avaliar as ações em 
andamento e definir as priorida-
des para este ano. Entre as prin-
cipais metas para 2021 estão a 
superação da pandemia, com a 
ampliação do atendimento e a 
vacinação, o retorno seguro às 
aulas presenciais, o acolhimen-
to social das famílias vulnerá-
veis, o fortalecimento da eco-
nomia, com a geração de novos 
empregos.                   Pág 06

Aprendizado virtual de forma solitária

Governador e principais secretários
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O que é a moda

Humberto Pinho da Silva é 
erticulista e cronista, mora em 

Porto Portugal, escreve para 
vários jornais do Mundo, inclusive 

para esta Gazeta de Notícias

Oh Várzea 
Alegre!... por que 
estás tão triste? 

CRÔNICA

Tiburcio Bezerra 
de Morais é ex-

seminarista e um 
autentico municipalista

escreve na
Gazeta de Notícias

EDITORIAL

Liberdade de expressão
e os abusos cometidos

A qualidade de vida e o controle
da natalidade

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com

Mário Gonçalves Viana, in: “ A 
Psicologia da Mulher, assevera: que 
“é um fenómeno de contagio (…)“ e 
acrescenta:“ O sexo feminino, entre-
ga-se-lhe completamente.”

A moda, não só influencia o 
modo de trajar; mas, igualmente, o 
modo de pensar.

O que ontem se condenava, acei-
ta-se agora, como normal.

As ideologias, também têm 
moda. Há épocas, que certas ideo-
logias e comportamentos, são acei-
tes; e épocas, que são abomináveis.
Manuel de Melo, conta: “Eu tenho 
na minha livraria, um livro feito 
por Alonso Carraça (Madrid, 1636) 
contra as guedelhas, de que diz coi-
sas abomináveis; e tenho outro fei-
to por Pedro Mexia (historiógrafo 
do Imperador Carlos V, natural de 
Sevilha) em que não cansa de cho-
rar ver homens tosquiados. A razão 
disto é o uso, que no tempo de um 
costumavam os cabelos grandes, e 
parecia vício e abuso raparem-se os 
homens; e no outro costumavam ca-
belos rasos e parecia desonestidade 
trazerem-se crescidos.”

Meu pai, na coluna que manti-
nha no: “O Comércio do Porto”, em 
meados dos anos sessenta vituperou 
colegiais, que usavam calças, por-
que, na época, não era “decente”, se-
gundo seu parecer. O que diria, ele, 
dos actuais calções e fio-dental ?

Tudo muda, consoante a época.
Adquiri, nos anos setenta, guar-

da-chuva de vara de, madeira. To-
davia o guarda-soleiro, à fina força, 
queria vender-me um, com vara 
metálica. Argumentava, que esta-
vam na moda. Meu avô, no início 
do século XX, já usava de metal! … 
Estavam na moda e eram elegantís-
simos…

As palavras também têm moda. 
Tem moda e gastam-se, mudam de 
significado. Palavra há, que foram 
queridas outrora, e que se tornaram 
abomináveis.

Em conclusão: São as elites, que 
comandam e levam, o vulgo, de ar-
reata. Este, pensa que pensa, mas 
não pensa. É simples bonifrate, de 
marioneta.

A moda é isto: nada mais que um 
fenómeno de contágio…

O país precisa corrigir os erros de 
políticas pública sociais, principal-
mente nas áreas mais carentes.   

Sai governo e entra governo, 
mas o panorama de miséria conti-
nua inalterado. Basta enxergar as 
periferias das cidades para se cons-
tatar a quantidade de miseráveis vi-
vendo em condições de extrema po-
breza, enquanto o dinheiro público 
continua a jorrar para sustentar os 
gastos dos políticos na ilha da fan-
tasia Brasília.  

Nesta fase de pandemia da Co-
vid-19, observa-se quão necessária é 
a adoção de uma política sustentável 
voltada para o controle de natalidade.  

Pois bem, ao acompanhar pela 
mídia reportagem numa comuni-
dade periférica, o repórter abordou 
mulheres – mães de muitos filhos 
– lamentando o estado precário em 
que vivem, agravado pela pande-
mia. E fiquei aqui falando com os 
meus botões: por que as mulheres 
de famílias tão pobres, morando em 
casebres toscos e sem empregos, 
não se preocupam com o controle da 
prole e continuam a procriar como 

coelhos, irresponsavelmente?    
O Brasil carece de política pú-

blica responsável voltada ao con-
trole de natalidade. Nenhum país 
de dimensão continental como o 
nosso, com problemas sociais crô-
nicos, pode ter desenvolvimento 
sustentável se não se preocupar 
também com a multiplicação de-
senfreada da prole nas camadas 
mais necessitadas.   

“No campo social o controle de 
natalidade serviria para diminuir o 
crime, pois o governo poderia assis-
tir melhor os jovens, a quantidade 
de empregos possivelmente aumen-
taria, haveria diminuição da fome 
devido aos programas sociais que 
poderiam atender melhor a popula-
ção, a saúde, a educação e mais uma 
série de outros problemas contem-
porâneos poderiam ser soluciona-
dos”. Fonte: Mundo Educação, por 
Eduardo de Freitas.  

Se desejarmos prosperar com 
qualidade devida é preciso que o 
combate ao controle de natalidade 
seja uma ação constante das políti-
cas governamentais.  

Permitam-me parafrasear os au-
tores da marchinha carnavalesca 
JARDINEIRA, gravada em 1938 
para o carnaval de 1939. Permitam-
-me Benedito Lacerda e Humberto 
Porto usá-los como ponto de partida 
para esta despretensiosa crônica. 
Já, nos anos 30 e até bem antes, o 
povo cantava na rua para extrava-
sar suas mágoas.
Verdade que o mundo era menor. 
Nem por isto era diferente de hoje. 
Já havia carências sociais e ímpeto 
espontâneo no povo para cantar e 
sorrir. Em meio ao riso e ao canto, 
revelou-se o espírito despojado e 
irônico da nossa gente. E nada iria 
parecer mais com o Brasil do que o 
carnaval.  
Em blocos, as pessoas se adornam 
com cores e brilhos, à semelhança 
de borboletas em fuga. Sob a batuta 
de maestros boêmios e embalados 
no frenesi das orquestras típicas, 
a vida é uma festa. As máscaras e 
a originalidade das fantasias tradu-
zem  o gosto pelo anonimato.  
Ninguém é de ninguém e ninguém 
quer se parecer consigo mesmo. 
São poucos os que rejeitam a ideia 
de viverem sonhos e fantasias no 
carnaval, ainda que, depois, tenham 
que amagar a língua venenosa dos 
falantes. Uma vez por ano, até os 
que ficam em casa, esperam os dias 
de carnaval como algo que precisa 
acontecer. Queiram ou não, são 
dias de fascínio até para os espíri-
tos mais indiferentes.  
Entre aplausos e críticas, o carnaval  
incrustou-se na alma dos brasilei-
ros. Cresceu. Já não cabe mais nas 
ruas e praças das nossas cidades. 
Criou Escolas de Samba, blocos, 
charangas e bandas. Virou compe-
tição e hoje atrai olhares do mundo 
todo. Com efeito, o carnaval repre-
senta hoje um puxador de divisas e 
um fator de notoriedade.
 Nunca nos passou pela cabeça a 
ideia de que algo maior  pudesse 
empanar a grandeza do carnaval. 
Impossível. Quem, por acaso, ad-
mitiria a exclusão da grande festa 
do nosso calendário de eventos? 
O mundo enlouqueceu e perdeu o 
rumo. O povo todo está amedron-
tado diante do vírus microscópico 
que apareceu de repente para aca-
bar com o povo e mexer no eixo da 
terra.
A verdade é que o impossível acon-
teceu. Não teremos carnaval este 
ano. O ímpeto dos foliões é insufi-
ciente para dominar o terrível vírus 
que a todos persegue. Guardemos 
maracas e tambores. Silenciemos 
os pistons. Recolhamos confetes 
e serpentinas. Quem sabe, em 
2022?!.. Por cima de tudo, escutei 
um poeta da rua a cantar: - oh, Vár-
zea Alegre/Por que estás tão triste? 
Ao que respondeu um passante: - 
foi o COVID-19 que arrasou o mun-
do e acabou o carnaval.

Todo mundo já ouviu esse 
ditado em algum momento 
de sua vida. “O seu direito 
termina onde começa o do 
outro”

Isso aplica-se a muitos ca-
sos, incluisve na liberdade 
de expressão. Nos últimos 
dias todo o Brasil tem visto 
o questionamento sobre a li-
berdade de expressão. Mas 
são poucos que atentam para 
os limites dessa liberdade. É 
certa a citação de Evelyn Be-
atrice Hall, “Posso não con-
cordar com nenhuma das pa-
lavras que você disser, mas 
defenderei até a morte o di-
reito de você dizê-las,” que 
é atribuída a François-Marie 
Arouet - Voltaire 1778, que 
foi um escritor, ensaísta de 
nacionalidade francêsa. Essa 
frase ficou como dele para 
ganhar notoriedade, como 
de fato ganhou. Porém a li-
berdade de dizer não signi-
fica que possa se expressar 
de maneira ilimitada. Todo 
poder e toda liberdade, mes-
mo expressas na lei, tem seus 
limites, ninguém é abosluto. 
Vei também a baila a “imu-
nidade parlamentar” que foi 
instituita para que os deten-
tores de cargos públicos pos-
sam exercer com certa  liber-
dade seus trabalhos, mas é a 
mesma coisa, não é absoluta 
nem irrestrita. A liberdade de 
expressão e também a imu-
nidade parlamentar não são 
instrumento de livre arbítrio. 
Os excessos que cheguem 
a afetar a dignidade alheia 
com insultos, calúnia, injuria 

e difamação não são permis-
sivos.

O Brasil é um pais de mui-
tas leis que pouco são obser-
vadas ou cumpridas. Há a 
predominância do “interes-
se próprio” (self-interest), 
como aparece com freqüên-
cia no contexto britânico que 
é amplamente empregado na 
feitura das leis no Congresso 
Nacional como impulso da 
natureza humana que, em-
bora moralmente neutro ou 
emprestando muito poucos 
méritos aos indivíduos, gra-
ças a uma afortunada com-
binação de circunstâncias é 
tido como de grande utili-
dade social, particularmente 
nas atividades econômicas, 
políticas e sociais. 

Afinal, os benefícios pú-
blicos parecem ser mais jus-
to quando os homens se pre-
ocupam exclusivamente com 
seus interesses privados.

E assim caminha o Brasil 
sempre tolerante, hegemôni-
co e prevalente. 

Com o advento da Inter-
net, seus programas e apli-
cativos que são usados de 
forma aliatória, com certa li-
berdade de se expressar que 
é dada a cada internauta, não 
vem sendo entendida e cada 
um se manifesta sem a res-
ponsabilidade inerente. São 
proferidos insultos e ofen-
sas de toda ordem. Respeito 
é uma palavra desconhecida 
nas Redes sociais, isso tam-
bém por falta de uma legis-
lação severa e mais abran-
gente.  

Habitue-se a ler jornal
a GAZETA DE NOTÍCIAS

Cobra, Discute, Questiona e Luta pelo
Desenvolvimento Regional.
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Harmonia entre
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Em pesquisa maioria dos 
pais vê prejuízos na educação 
das crianças e adolescentes 
durante a pandemia, segundo 
pesquisa Datafolha   

• Para 65% dos pais ou 
responsáveis entrevistados na 
pesquisa, encomendada pela 
Fundação Lemann, Itaú So-
cial e Imaginable Futures, as 
crianças da pré-escola terão o 
seu desenvolvimento compro-
metido; enquanto 69% dizem 
que os estudantes dos anos 
iniciais do Ensino Fundamen-
tal terão atraso em seu proces-
so de alfabetização, com pre-
juízo ao seu aprendizado;

• Em relação aos adoles-
centes, 58% têm a percepção 
de que terão problemas emo-
cionais por causa do isola-
mento e 58% acreditam que 
os alunos do ensino médio 
correm risco de desistir dos 
estudos;

• Subiu de 24% para 30%, 
de setembro para novembro 
de 2020, o índice de pais e 
responsáveis favoráveis ao 
retorno das aulas presenciais, 
alegando principalmente os 
prejuízos na educação dos es-
tudantes durante a pandemia 
em todos os níveis de ensino;

• A pesquisa mostra tam-
bém que os pais temem a Co-
vid-19 e para 49% não há con-
fiança na capacidade da escola 
de se adequar às normas de 
segurança sanitária, índice 
que era de 22% em setembro; 
em relação ao comportamento 
dos estudantes, 43% não con-
fiam que irão cumprir os pro-
tocolos de segurança (índice 
de 24% em setembro).

Após praticamente um ano 
letivo sem aulas presenciais, 
pais e responsáveis de estu-
dantes de escolas públicas de 
todo o país acreditam que, 
se continuarem fechadas, as 
crianças da pré-escola terão 
o seu desenvolvimento com-
prometido (65%), enquanto 
aquelas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental terão 
um atraso em seu processo de 
alfabetização e isso irá preju-
dicar seu aprendizado (69%). 
Em relação aos adolescentes, 
a percepção é a de que tenham 
problemas emocionais por 
causa do isolamento (58%) e 
que os alunos do Ensino Mé-
dio correm o risco de desistir 
dos estudos (58%).

Estes dados são indicados 
na quinta edição da pesqui-
sa Datafolha “Educação não 
presencial na perspectiva dos 
estudantes e suas famílias”, 
encomendada pela Fundação 
Lemann, Itaú Social e Imagi-
nable Futures, realizada com 
1.015 pais ou responsáveis de 
estudantes das redes públicas 
municipais e estaduais, com 
idade entre 6 e 18 anos, no 

período de 16 
de novembro a 
2 de dezembro 
de 2020.

Os prejuí-
zos decorrentes 
da falta de aula 
presencial po-
dem ser ainda 
maiores para os 
estudantes so-
cialmente vul-
neráveis. Para 
80% dos pais 
e responsáveis, 
eles correm o 
risco de ficar 
para trás por 
terem mais di-
ficuldades para 

Mizne, uma boa comunicação 
das escolas com pais, respon-
sáveis e alunos pode fazer di-
ferença para orientar e criar 
uma relação de confiança. “É 
um período de insegurança 
natural devido ao cenário de 
pandemia, mas este momento 
é também uma oportunidade 
para estreitar e fortalecer o 
contato com as famílias, que 
vêem agora com mais clare-
za a importância da escola no 
desenvolvimento das crianças 
e dos adolescentes”, diz Miz-
ne. “É importante este vínculo 
para motivar alunos e familia-
res e evitar a evasão escolar”, 
afirma.

Aprendizado
na  pandemia

Para 79% dos pais, as es-
colas deram apoio durante 
o período sem aulas presen-
ciais, principalmente nos anos 
iniciais do Ensino Fundamen-
tal (87%). O suporte consistiu 
principalmente em professo-
res disponíveis para tirar dúvi-
das dos responsáveis, orienta-
ções gerais sobre como apoiar 
os estudantes para fazerem as 
atividades e sugestões para 
motivá-los a participar.

As atividades a distância 
possibilitaram aos alunos o 
desenvolvimento de algumas 
competências. Na percepção 
dos pais, foram desenvolvidas 
habilidades como usar a tec-
nologia para estudar e apren-
der, não desistir diante das 
dificuldades e pesquisar e am-
pliar o conhecimento sozinho.

Os pais e responsáveis 
também tiveram um aprendi-
zado neste ano de aulas em 
casa. Dos entrevistados, 50% 
destacam como aspectos mais 
importantes acompanhar e 
apoiar os estudantes na apren-
dizagem; 35%, estar aberto a 
diferentes dinâmicas e tendên-
cias de ensino; e 29%, estar 
em contato com os professo-
res e com a direção da escola, 
além de estabelecer e acompa-
nhar rotinas de estudos.

No entanto, houve difi-
culdades dos estudantes para 
organizar as rotinas de estudo 
com autonomia, além de capa-
cidade de adaptação e flexibi-
lidade. O índice dos que per-
cebem dificuldade em manter 
uma rotina das atividades em 

casa alcançou 69%. Nos anos 
iniciais do Ensino Fundamen-
tal, chega a 72%.

A motivação é um fator 
crítico para o engajamento e 
observa-se um processo de 
desmotivação desde maio de 
2020, quando ocorreu a pri-
meira edição da série de cinco 
pesquisas realizadas até ago-
ra pelo Datafolha. Enquanto 
em maio 46% dos estudantes 
estavam desmotivados, em 
novembro o percentual é de 
55%.

Deve-se considerar que 
houve um incremento no ín-
dice de alunos que receberam 
atividades por equipamentos 
e material impresso, de 34% 
para 63% no período de maio 
a novembro de 2020. No en-
tanto, cai o tempo dedicado 
para as atividades.

 
Quinta onda

Em um período de sete me-
ses (maio a novembro) foram 
realizadas cinco pesquisas 
pelo Datafolha na série “Edu-
cação não presencial na pers-
pectiva dos estudantes e suas 
famílias”. Esta quinta onda re-
gistra a evolução de alguns in-
dicadores da educação remota 
em 2020. O objetivo geral dos 
levantamentos é verificar se 
os estudantes dos ciclos Fun-
damental e Médio de escolas 
públicas estão recebendo con-
teúdos, acessando-os e reali-
zando as atividades propos-
tas durante a pandemia, além 
de mapear as dificuldades de 
aprendizado on-line, rotinas e 
motivação. As pesquisas ante-
riores foram em maio, junho, 
julho e setembro. 

Em um período letivo tão 
atípico, uma questão é fun-
damental: evitar a evasão es-
colar. A pesquisa segmentou 
os estudantes em quatro ca-
tegorias: ‘Adaptados’, ‘Supe-
radores’, ‘Resilientes’ e ‘Em 
risco’. Considerando os dados 
apurados de maio a novem-
bro, observa-se que o grupo 
dos estudantes ‘Em risco’ 
mantém-se estável em cerca 
de um terço, similar ao grupo 
dos ‘Resilientes’. Quando per-
guntados qual a expectativa 
para 2021, 34% afirmam estar 
otimistas, enquanto 36% estão 
razoavelmente otimistas.

Pais vê prejuízos na educação das crianças e adolescentes 
durante a pandemia, segundo pesquisa Datafolha

Assessoria de Imprensa - 
Fundação Lemann

estudar em casa. A taxa dos 
que temem que seus filhos 
desistam da escola chegou a 
35%. A diminuição da ren-
da familiar é outro ponto de 
atenção: na pandemia a renda 
diminuiu para 47% dos entre-
vistados. 

“Tantos meses de afasta-
mento do ambiente escolar 
deixarão marcas no desen-
volvimento dos alunos, com 
a intensificação de problemas 
antigos, como a distorção 
idade-série, o abandono e a 
evasão, especialmente entre 
a população mais vulnerável. 
As redes que já começaram a 
realizar diagnósticos estão no 
caminho certo para propos-
tas pedagógicas que ajudem 
na motivação dos estudantes 
e na recuperação das perdas 
de aprendizagem. É também 
urgente a construção de um 
planejamento coordenado de 
retomada das aulas com proto-
colos bem estabelecidos, com 
forte diálogo junto às equipes 
escolares e muito apoio aos 
professores, sob pena dos pre-
juízos à educação e à garantia 
de direitos de crianças e ado-
lescentes se prolongarem por 
um extenso período”, afirma 
a gerente de Pesquisa e De-
senvolvimento do Itaú Social, 
Patricia Mota Guedes.

O reconhecimento da im-
portância da retomada das au-
las presenciais traz, em con-
trapartida, a insegurança e o 
temor sobre o contágio da Co-
vid-19. Apenas 19% dos pais 
ou responsáveis disseram que 
‘confiam muito’ na capacida-
de da escola de se adequar aos 
protocolos de segurança sani-
tária na reabertura. E 43% de-
les não confiam na capacidade 
dos alunos de se adequarem às 
normas sanitárias, índice que 
era de 24% em setembro.

No cenário nacional, so-
mente 5% das escolas fre-
quentadas por estudantes das 
famílias que participaram da 
pesquisa reabriram em no-
vembro, das quais 60% com 
aulas regulares e 66% em al-
guns dias da semana. Mais 
da metade dos alunos não foi 
para a escola (57%) e 79% dos 
pais entrevistados disseram 
que receberam orientações so-
bre a reabertura.

Para o diretor executivo 
da Fundação Lemann, Denis 

Cícero Carlos Maia é 
professor e articulista 

artigosbsb@gmail.

A afinidade entre os poderes da república
Dia primeiro de fevereiro começou um novo capitulo na historia 
política do Brasil com a eleição dos novos presidentes tanto da 
Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal.
A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu Artigo 2° 
que, no Brasil, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
são poderes independentes e hormônicos.
Na prática, isso não é, propriamente bem assim, porque o po-
der Executivo, para pôr as suas ações em prática precisa da 
concordância do Congresso Nacional que é composto pela Câ-
mara e Senado Federal.  

Por exemplo, se encontra, na Câmara dos Deputados, para ser 
votado, desde agosto de 2020, o Projeto de Lei-PL, do Gás, 
que visa a abertura do mercado do gás de cozinha, para que 
outras empresas, venham participar no nosso mercado, e com 
isso, tornar os preços de consumo mais acessíveis ao usuário 
nacional.
A ABRACEL tenta essa abertura de mercado mas os interesses 
de monopólio são mais fortes que os interesses da população. 
O que se pretende com essa aprovação é uma alteração na 
arquitetura do mercado de gás doméstico no país o que facilita-
ria, enormemente a abertura de novas frentes de investimentos 
promovendo uma negociação direta entre produtor e consumi-
dor tornando o preço do mesmo mais em conta para o cliente. 
Isso já teria acontecido, se a Câmara tivesse votado o referido 
PL o que não aconteceu e, nem se sabe quando isso aconte-
cerá.
Se dependesse do Poder Executivo isso nem seria um projeto 
de lei, mas uma determinação governamental o que já teria, 
pelo menos na parte federal, um andamento muito mais ágil, 
deixando para os governos estaduais as suas alterações relati-
vas ao ICMS da venda deste  produto.
O presidente que ora sai, deve levar consigo a dor de deixar 
para nós, o preço mais caro do gás de cozinha do mundo.
Fica claro que o Poder Legislativo manda para votação os pro-
jetos que interessam à Câmara e não ao povo brasileiro. Por-
tanto o Poder Executivo está nas mãos do Poder Legislativo.
O Poder Judiciário, na voz do STF, tem agido como um filtro das 
ações do  Poder Executivo. Se a Constituição Federal tem um 
guardião, qual o porquê do Artigo 84 não ser possível, o chefe 
do Executivo, vir a utilizá-lo na sua gestão governamental? 
As posturas dos presidentes que agora deixam seus postos 
não deixam saudades, mas alegria e esperanças de votações 
a nosso favor.
Se os poderes são harmônicos qual o motivo de estarmos a 
viver como estamos?

“Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias”

Quem lê a Gazeta de Notícias
tem assunto para conversar
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CRÔNICA

Acho que um dos momentos mais tristes das nossas vidas é 
quando a porta da casa dos avós se fecha para sempre, ou 
seja, quando essa porta se fecha, encerramos os encontros 
com todos os membros da família que, em ocasiões especiais, 
quando se reúnem, exaltam os sobrenomes como se fossem 
uma família real e eles (os avós) são culpados e cúmplices de 
tudo.
Quando fechamos a casa dos avós também terminamos as tar-
des felizes com tios, primos, netos, sobrinhos, pais, irmãos e 
até recém-casados que se apaixonam pelo ambiente que ali se 
respira. Não precisa nem sair de casa, estar na casa dos avós 
é o que toda família precisa para ser feliz.
As reuniões de Natal, regadas com o cheiro da tinta fresca, que 
a cada ano que chegam pensamos “...e se essa for a última 
vez”? É difícil aceitar que isso tenha um prazo, que um dia tudo 
ficará coberto de poeira e o riso será uma lembrança longínqua 
de tempos melhores.
O ano passa enquanto você espera por esses momentos e, 
sem perceber, passamos de crianças abrindo presentes, a 
sentarmos ao lado dos adultos na mesma mesa, brincando do 
almoço, e do aperitivo para o jantar, porque o tempo da família 
não passa e o aperitivo é sagrado.
A casa dos avós está sempre cheia de cadeiras, nunca se sabe 
se um primo vai trazer namorada, porque aqui todos são bem-
-vindos.
Sempre haverá uma garrafa térmica com café, ou alguém dis-
posto a fazê-lo. Você cumprimenta as pessoas que passam 
pela porta, mesmo que sejam estranhas, porque as pessoas 
na rua dos seus avós são o seu povo, eles são a sua cidade.
Fechar a casa dos avós é dizer adeus às canções com a avó 
e aos conselhos do avô, ao dinheiro que te dão secretamente 
dos teus pais como se fosse uma ilegalidade, chorar de rir por 
qualquer bobagem, ou chorar a dor daqueles que partiram cedo 
demais. É dizer adeus à emoção de chegar à cozinha e desco-
brir as panelas, e saborear a “comida da nona”.
Portanto, se você tiver a oportunidade de bater na porta dessa 
casa e alguém abrir para você por dentro, aproveite sempre que 
puder, porque ver seus avós ou seus velhos sentados esperan-
do para lhe dar um beijo é a sensação mais maravilhosa que 
você pode sentir na vida.
Descobrimos que agora nós temos que ser os avós, e nossos 
pais se foram. Nunca vamos perder a oportunidade de abrir as 
portas para nossos filhos e netos e celebrar com eles o dom da 
família, porque só na família é onde os filhos e os netos encon-
tram o espaço oportuno para viver o mistério do amor por quem 
está mais próximo e por quem está ao seu redor.
Aproveite bem a casa dos avós, aproveite cada segundo. Pois 
chegará um tempo em que, na solidão de suas paredes e re-
cantos, se fechar os olhos e se concentrar, você poderá ouvir 
talvez o eco de um sorriso ou de um grito, preso no tempo. 
Posso dizer que ao abri-los, a saudade vai pegar você, e você 
vai se perguntar: por que tudo foi tão rápido? E vai ser doloroso 
descobrir que o tempo não foi embora... Nós o deixamos ir!

Autor desconhecido.

Quando a casa dos avós
se fecha

O setor de eventos foi um 
dos mais impactados pela pan-
demia em todo o país. Aqui no 
Estado, recentemente o gover-
nador Camilo Santana anun-
ciou medidas com o intuito de 
reduzir os prejuízos causados 
por quase um ano sem ativi-
dades para aqueles que atuam 
nesta área. Como prometeu, 
o Governo do Ceará encami-
nhou ontem as propostas para 
a Assembleia e, diante da ur-
gência, nesta quinta-feira (18) 
já foi votada e aprovada, aten-
dendo a mais um pedido do 
governador que solicitou ce-
leridade no processo de apre-
ciação. 

Ao destacar mais esta ação 
do Estado voltada para o setor 
afetado pela Covid-19, o go-
vernador Camilo Santana afir-
mou que as medidas resultam 
de constante diálogo. “Esta-
mos há 11 meses com a pan-
demia, e vários setores pro-
dutivos foram afetados, mas 
hoje já tivemos praticamente 
um retorno de mais de 90% da 
economia do Ceará funcionan-

do. Contudo, o setor de even-
tos foi e ainda está bastante 
afetado. Para amenizar a situa-
ção tivemos a parceria do Go-
verno Federal e Estadual com 
a Lei Aldir Blanc, mas agora 
o Estado do Ceará anuncia as 
suas cinco medidas de apoio”, 
ressaltou em pronunciamento 
na última terça-feira (16).

Neste sentido, três propos-
tas encaminhadas pelo Gover-
no do Estado foram votadas e 
aprovadas hoje. Com as medi-
das de isolamento social reco-
mendadas pela saúde o que se 
pôde observar, nesse período 
de enfrentamento ao coronaví-
rus foi que algumas atividades 
econômicas, por sua própria 
natureza, por serem mais sus-
ceptíveis à dispersão do vírus, 
acabaram sendo mais prejudi-
cadas que outras que puderam 
ser retomadas com a redução 
do número de casos. “Essa es-
pecial dificuldade, sem dúvi-
da, é o que se vem observando 
em relação aos profissionais 
e empresas que atuam no se-
tor de eventos”, reconheceu o 
governador ao encaminhar o 
projeto à Assembleia.

Por saber dessa realidade, 
o Governo do Estado, através 
de uma das mensagens apro-
vadas, busca efetuar o paga-

mento de auxílio à renda des-
tinado a profissionais do setor 
de eventos, que tiveram a ati-
vidade prejudicada em decor-
rência da pandemia. O valor 
de R$ 1 mil, dividido em duas 
parcelas de R$ 500 será desti-
nado aos profissionais do setor 
cadastrados junto à Secretaria 
da Cultura (Secult). Se neces-
sário, o número de parcelas 
poderá ser estendido.

Sensível à dificuldade pela 
qual vem passando o setor de 
eventos, o Governo do Ceará 
também solicitou autorização 
à Assembleia para que, após 
serem liberadas as atividades 
de eventos no estado, seja 
isento por seis meses o paga-
mento de taxas para uso dos 
espaços públicos estaduais. 

Assembleia Legislativa aprova medidas do Governo 
do Ceará que beneficiam setor de eventos

Antonio Cardoso - 
Comunicação Institucional

Governo do Estado do ceará

Para tanto, a empresa ou pro-
fissional do setor precisará, 
comprovando a sua condição, 
solicitar o uso do espaço dire-
tamente ao órgão ou entidade 
estadual a que o equipamento 
estiver vinculado.

Por fim, a Assembleia 
aprovou, ainda, a proposta 
do Governo do Estado para 
anistiar do Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), no exercí-
cio de 2021, para os veículos 
registrados em nome de em-
presas de eventos, e para até 
um carro que esteja no nome 
de profissionais autônomos ou 
microempreendedores indivi-
duais (MEI) formalizados, que 
atuem comprovadamente no 
ramo de eventos.

<<  OS ARTISTAS Camilo anunciou medidas para reduzir os pre-
juízos dos artistas causados pela pandemia

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e Trabalho (Sedest), abriu o 
primeiro curso de Informáti-
ca Básica neste ano de 2021, 
totalmente gratuito e voltado 
para a comunidade atendi-
da pelo Telecentro do Bairro 
Timbaúbas. 

O curso capacita os alunos 
nos conhecimentos básicos 
sobre informática, navegação 
na internet, edição de textos, 
planilha eletrônica e apresen-
tação de slides através da uti-
lização do sistema operacional 
Windows e aplicativos do pa-
cote Office.  

O público alvo é de jovens 
adolescentes acima de 14 anos 
residentes em Juazeiro do Nor-
te. O curso é gratuito e tem a 
parceria com a Associação Te-
lecentro de Informações e Ne-
gócios (ATN) e Fundação Bra-
desco e possui carga horária de 
60h, com direito a certificado.

Após a conclusão, o alu-
no estará apto a desenvolver 
atividades ligadas à área de 
modo profissional e atualiza-
do, visando à ampla utilização 
dos recursos dos aplicativos.

A aula inaugural contou 
com a presença de coordena-
dores de programas da Sedest 
e da secretária da pasta, Zul-
neide Parente, que falou so-
bre a retomada das atividades 
e das ações dos equipamen-
tos da Sedest no início dessa 
nova gestão municipal, fren-
te aos desafios da pandemia 

da Covid-19. “Equipamentos 
como Telecentros e Cras pro-
movem a inclusão social e é 
um trabalho muito importante 
para a população. Precisamos 
retomar as ações sempre ob-
servando os protocolos de dis-
tanciamento e os cuidados de 
prevenção ao contágio da Co-

Prefeitura de Juazeiro do Norte reabre Telecentro das 
Timbaúbas com curso gratuito para a comunidade

vid-19”, ressaltou a secretária.
Os interessados em partici-

par de cursos e atividades do 
Telecentro Timbaúbas podem 
procurar a coordenação do 
equipamento, que fica locali-
zado no CRAS Timbaúbas, na 
Rua João Paulo I, 620, Bairro 
Timbaúbas.

Assessoria de Comunicação 
Prefeitura de Juazeiro

do Norte

<< O CURSO Os interessados no cursos no Telecentro devem procurar a coor-
denação que fica localizado no CRAS Timbaúbas

O governador Camilo San-
tana reuniu de forma virtual, os 
secretários de Estado para ava-
liar as ações em andamento e 
definir as prioridades para este 
ano no Ceará. Entre as princi-
pais metas da gestão para 2021 
estão a superação da pande-
mia, com a ampliação do aten-
dimento e a vacinação; o retor-
no seguro às aulas presenciais; 
o acolhimento social das famí-
lias mais vulneráveis; a redu-
ção dos índices de violência e 
o fortalecimento da economia, 

com mais investimentos e a ge-
ração de novos empregos.

“Fiz questão de reforçar 
para os secretários que este é 
um momento desafiador para 
todos, de muita reflexão, união 
e superação deste período di-
fícil, para que a gente possa 
fazer o nosso estado crescer e 
se desenvolver cada vez mais. 
Cuidar das pessoas mais vul-
neráveis estará sempre entre 
as nossas principais missões”, 
citou Camilo Santana aos ges-
tores.

A vice-governadora Izolda 
Cela, a primeira-dama Onélia 
Santana e os secretários Cha-
gas Vieira (Casa Civil), Dr. 
Cabeto (Saúde), Mauro Filho 

(Planejamento e Gestão), Fer-
nanda Pacobahyba (Fazenda) e 
Juvêncio Viana (PGE) partici-
param de forma presencial do 
encontro. 

Governador reúne secretariado e define as principais metas para 2021

Governador Camilo e secretários de forma presencial Não relaxe
> Fique em casa
> Use máscara
> Lave as mãos

A Covid-19 MATA
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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

A sucuri de Chico Jânio

Aline Maria
“Quando a 

circunstância é boa, 
devemos desfrutá-

la; quando não é 
favorável devemos 

transformá-la e 
quando não pode 

ser transformada, 
devemos 

transformar
a nós mesmos.” 

H O R Ó S C O P O
P O R T U G U Ê S

H U M O R

O barco azul

PEIXES
Momento tenso, você não se sente feliz. Uma situação precária 
mantém-se, não terá resposta a muitas perguntas.
AQUÁRIO
Dia de encher o coração, não tenha medo de viver uma relação. 
Bom dmomento para trabalhar em grupo e desenvolver novas ideias.
CAPRICÓRNIO
Após conflitos vai viver momentos de paixão. Seja persistente, 
aproxima-se a concretização de seus anseios.
SAGITÁRIO
Sabe avaliar sentimentos e ter comportamentos à altura. Vida 
económica sem imprevistos embora não deva facilitar.
ESCORPIÃO
Instantes positivos para usufruir dos afetos em curso. Boas evoluções 
mas sem saltos de grande monta.
LIBRA
Um afeto está sólido, conseguirá viver um momento muito feliz. 
Interprete sinais e dê andamento a todas as tarefas.
VIRGEM
O momento é positivo, uma companhia é uma lufada de ar fresco. 
Situações preocupantes começam a ser superadas.
LEÃO
Sinceridade e autenticidade vão trazer-lhe dissabores. Não vai 
alcançar em tempo útil todos os objetivos pretendidos.
CÂNCER
Uma relação deve ser vista para além de uma atração . Deve refletir 
sobre as suas necessidades atuais e prioridades económicas .
GÉMEOS
O momento é tenso , tem as suas emoções descontroladas. A razão 
nem sempre está do seu lado, trave um conflito a tempo.
TOURO
Todo e qualquer motivo servirá para uma discussão. Será confrontado 
com opiniões que divergem das suas, fique calmo
ÁRIES
Não entre numa conversa com ideias já definidas, deixe acontecer. 
Evite entrar em polémicas e se o fizer é bom que esteja preparado.

Dalinha Catunda 
Chico Joânio é meu amigo,
Um respeitável senhor
Mas quando fala de cobra
Exagera sem pudor
Diz que a sua sucuri
Ele criou com pequi
História de pescador.

Chico Janio
Tem cobra venenosa
Como é a cobra minha,
É deveras perigosa,
Vou mostrar para a Dalinha,
Picadura sem remédio,
Refrigero para o tédio
Da minha amiga Bastinha.

Bastinha Job
Ôxente,Chico Joânio,
Se tem veneno presente
Mata logo a perereca,
Ou deixa a pobre doente
Tô certa, que eu, Bastinha,
Tenho o aval de Dalinha
Pois ela também não mente!

Dalinha Catunda
Se você mostrar a cobra
Eu vou é fotografar
E mandar para Bastinha
Só pra ver ela mangar
Por favor, não guarde mágoa
A sua cobra é d’água
Não dá para agasalhar.

Chico Janio
Ledo engano, poetisa,
Essa cobra e sucuri,
Robusta, forte e precisa,
Foi criada com pequi.
Disposição não lhe falta,
Já deu bote em muita incauta
Pras banda do Cariri.

Dalinha Catunda
A cobra forte e pesada
É difícil de subir
A sucuri é tão lerda
Que na hora de agir
Fica toda enroladinha
Assisti a ladainha
Deu vontade foi de rir.

Chico Janio
Ao desprezar essa cobra,
Você se mostra imprudente, 
Da Natura é bela obra,
Robusta, ágil, potente,
Sobe com facilidade
E com essa agilidade
Tem comido muita gente.

Dalinha Catunda
Ao desprezar esta cobra
Eu sou mesmo é realista
História pra boi dormir
Já risquei da minha lista
Por isso faça o favor
Seu conto de pescador
Retire da minha vista.

Os açudes estão cheios
A natureza faz festa.
A flora sorvendo chuvas
O seu verdor manifesta.
É fácil achar a rima,
E a natureza me anima
Ao fulgor que a chuva empresta.
II
É o sertão de roupa nova,
É a caatinga reflorida.
Reaparecem as flores
O verde traz nova vida.
É o brotar da esperança
É a chegada da bonança
É a caatinga colorida.
III
A chuva faz seu milagre,
Quando molha meu rincão.
A vida brota em cores
Tendo umidade no chão.
A paisagem é tão bela
Abrolha nova aquarela,
Colorindo meu sertão.

O sertão de roupa nova
Dalinha Catunda

“Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. 
Trouxe com ele tinta e pincéis, e começou a pintar o barco de 
um azul brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto 
pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do bar-
co. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. 
Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. 

No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor 
e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso:

-- O senhor já me pagou pela pintura do barco! - disse ele.
-- Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter conser-

tado o vazamento do barco.
-- Ah, mas foi um serviço tão pequeno... Certamente, não 

está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignifi-
cante!

-- Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me con-
tar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o 
barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco 
secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu 
não estava em casa naquele momento. Quando voltei e no-
tei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois 
lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e 
alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, exami-
nei o barco e constatei que você o havia consertado! Percebe, 
agora, o que fez? Salvou a vida de meus filhos! Não tenho 
dinheiro suficiente para pagar a sua ‘pequena’ boa ação.

Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas: 
ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e 
carinho, e conserte todos os ‘vazamentos’ que perceber, pois 
nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando 
Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante 
para alguém.”

Texto da pesquisa de Ana Giórgia Pinheiro - fev 2021

PEQUENO CONTO

Pela enésima vez, o cara insistiu com a loira gostosuda para fazer 
sexo. Então, finalmente, ela disse: - Eu só faço se você fizer exame 
de sangue, e provar que não tem AIDS. Com o resultado do teste 
provando que ele estava limpo, ela concordou, e foram para cama, 
no mesmo dia. Mais tarde, depois de uma sessão de sexo maravi-
lhoso e selvagem, ela disse: - Me desculpe ter pedido para você 
fazer o teste, mas, é que eu morro de medo de pegar aquela doença 
de novo.

Enterrado em dívidas, aquele advogado resolve se suicidar. Vai no 
meio da rua, joga um litro de gasolina sobre o corpo e quando vai 
atear fogo, uma mulher o segura pelo braço. - Não faça isso não, 
seu moço! - Diz ela, comovida com a dramática situação. - Se o 
problema é dinheiro, a gente vai dar um jeito! Ela pega uma saco-
linha e começa a abordar os carros pedindo auxílio. Vinte minutos 
depois ela volta com a sacolinha quase cheia. - Quanto você con-
seguiu? - Pergunta o advogado, ansioso. E ela: - Não muita coisa! 
Uns quinze isqueiros e 6 caixas de fósforos!

Dois peões estavam caminhando pela beira de uma estrada poei-
renta, voltando de uma das fazendas onde haviam trabalhado duro 
o dia inteiro, quando o filho de um famoso juiz, que vinha a toda 
a velocidade na sua picape importada, atropela os dois com toda a 
violência. Um deles atravessou o para-brisa e caiu dentro do carro, 
enquanto o outro voou longe. Três meses depois eles saíram do 
hospital e, para surpresa geral, foram direto para a cadeia. Um por 
invasão de propriedade alheia e o outro por se evadir do local do 
acidente.

“Há pouco” / “A pouco”
Erro: Os gestores chegarão daqui há pouco.
Forma correta: Os gestores chegarão daqui a pouco.
“Chego” / “Chegado”
Erro: A secretária havia chego atrasada na reunião.
Forma correta: A secretária havia chegado atrasada na reunião.
“Entre eu e você” / “Entre mim e você”
Erro: Entre eu e você, há uma sintonia de ideias.
“Senão” / “Se não”
Erro: É melhor ele comparecer, se não irá perder a vaga.
Forma correta: É melhor ele comparecer, senão irá perder a vaga.
“Deu” / “Deram” tantas horas
Erro: Deu dez da noite e ele ainda não chegou.
Forma correta: Deram dez da noite e ele ainda não chegou.
“Chove” / “Chovem”
Erro: Chove reclamações quando há aumento no preço do com-
bustível.
Forma correta: Chovem reclamações quando há aumento no pre-
ço do combustível.
“Chegar em” / “Chegar a”
Erro: Os estagiários chegaram atrasados na reunião.
Forma correta: Os estagiários chegaram atrasados à reunião.

Dicas de português para
você não errar mais

Veja mais poesias de Dalinha Catunda nos blogs:

http://cantinhodadalinha.blogspot.com/
http://cordeldesaia.blogspot.com/
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