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Governo Camilo Santana isenta
tarifa da conta de água da Cagece
de famílias de baixa renda
As isenções da Cagece
anunciadas pelo Governo do
Ceará já começaram a valer e
contemplam imóveis comerciais do setor de alimentação
fora do lar e algumas categorias residenciais atendidas pela
companhia em todo o estado.

Para orientar a população, a
companhia disponibilizou uma
cartilha com tira-dúvidas que
explica quem tem direito ao
benefício e quais as condições.
A cartilha pode ser acessada no
site da companhia www.cagece.com.br.
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AÇÕES DE APOIO ÀS FAMÍLIAS CEARENSES

Assembleia Legislativa aprova
renovação do Vale-Gás Social

Crédito para custeio rural pode
ajudar produtor na compra de
insumos agrícolas e plantio
Crédito rural antecipado
pode ajudar produtor na compra de insumos agrícolas
O produtor rural pode
comprar previamente insumos
agrícolas ou pecuários. - Foto:
Banco de imagens
Obter crédito rural anteci-

pado para planejar melhor a
safra e adquirir insumos mais
cedo, conseguindo melhores
condições de preço e mercado.
Essa é uma alternativa que o
produtor tem ao recorrer à linha de crédito rural para custeio antecipado.
Pág. 06

Prefeitura de Juazeiro oficializa
parceria com a Unileão para
funcionamento do castramóvel
Em reunião realizada na
manhã desta quinta-feira, 25, a
Prefeitura de Juazeiro oficializou a parceria com a Unileão
para dar início às atividades
do Castramóvel, veículo adaptado para castração de cães e
gatos.
Na ocasião, que contou com
a presença de vereadores, de re-

presentantes da sociedade civil
que atuam na causa animal, do
prefeito Glêdson Bezerra, do
reitor da Unileão, Jaime Romero, da secretária da Saúde,
Francimones Albuquerque, e
do secretário executivo da Saúde, Roberto Sampaio, foi debatido como acontecerão as atividades do Castramóvel. Pág. 04

LEIA MAIS____________________________________
Garantia com um fio do bigode
acerca dos atuais hábitos e costumnes dos políticos do Brasil.
O que é a vida? texto de Humberto Pinho da silva que mostra a vida com suas vaidades e
cobiças. Manhã de luz. Sobre

a vida nos sítios e fazendas em
tempos de chuvas quando os
dias nascem frios e aprazíveis.
STF absolve Lula. Sobre o ministro Edson Fachin que leva o
STF a claudicar e comprometer
a imagem da justiça. Pág 02

Ticket para ganhar um butijão de gás
Duzentas e cinquenta mil
famílias cearenses serão contempladas com um botijão de
gás, já a partir de abril. A ação
do Governo do Ceará foi votada
e aprovada nesta terça (23) pela

Assembleia Legislativa. Com a
aprovação, foi renovada a autorização para que o Governo
adquira e distribua botijões de
13 kg às famílias em situação
de vulnerabilidade social do

Ceará. O Vale Gás Social é uma
medida para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19.
Serão contempladas com
o Vale Gás Social as famílias
beneficiárias do Cartão Mais

Infância; inseridas no Cadastro
Único e atendidas pelo Programa Bolsa Família, com renda
per capita igual ou inferior a R$
89,34; e os jovens inseridos no
programa Superação.

Programa do Banco do Nordeste reúne experiências
para disseminar avicultura caipira por toda região
A criação de galinhas
caipiras, uma das atividades
mais tradicionais no sertão
nordestino, entrou no foco
do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do
Nordeste (Prodeter). A iniciativa aposta no fortalecimento

AUTO POSTO

CASARÃO
Combustíveis e Lubrificantes de Qualidade
Juazeiro - Crato e Barbalha

de diversas cadeias produtivas
na área de atuação do banco de desenvolvimento, que,
além do Nordeste, compreende o Norte de Minas Gerais e
do Espírito Santo. Uma live
pública, amanhã, 25, trará o
tema para debate. Pag. 06
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EDITORIAL

Garantia com um fio do bigode
A gente conta como piada, mas
na realidade o político brasileiro
perdeu tudo, a palavra, a vergonha
e principalmente o pudor. Outro
dia saiu uma charge em um jornal
onde duas figuras ouviam vindo
do prédio do Congresso Nacional aos gritos as palavras: safado,
sem vergonha, é a senhora sua
mãe, ladrão, corruptos achacador,
entre outros impropérios, quando um olhou para outra e disse: é
uma briga? o outro disse não, eles
estão fazendo a chamada.
Quanto aviltamento, quanta
falta de respeito entre parlamentares, ali deveria estar os representantes do povo, a força representativa dos municípios.
Houve um tempo, que não vai
longe, onde um deputado federal
era uma autoridade e como tal
era tratada. O Congresso nacional
virou um templo de negociações,
onde por certo Jesus Cristo voltaria a chicotear os vendilhões da
pátria.
Contam que o então deputado caririense - dr. Antônio de
Alencar Araripe, a seu tempo,
era eleito praticamente sem fazer
campanha, pelas suas virtudes e
honradez era muito bem votado.
Em certa eleição lhe disseram
que precisaria de dinheiro para
fazer a campanha, comprar votos e fazer propaganda. Naquele
momento e num ímpeto, correto e
consciencioso, como sempre foi,
disse nesse jogo eu não entro, não
vou pagar para trabalhar pelo meu
povo, e desistiu da política. Já não
existem mais os “doutor Araripe,”
o tempo é do tudo ou nada.
O sistema eleitoral brasileiro
ficou corrompido, está corrompido, vale o toma lá dá cá, modos
que vão desde o eleitor, o líder
político, cabos eleitorais, vereadores e deputados. Pegaram não
se sabe de onde as expressão: “é
dando que se recebe” no seu sentido literal não é bíblica. É uma
frase atribuída a São Francisco
de Assis em uma oração e muitos

a interpretam de vários modos e
“os fins justificam os meios” é
uma frase proferida pelo poeta
romano Ovídio na sua obra Heroides. Esta frase é habitualmente
atribuída de forma errada a Nicolau Maquiavel. Significa que os
governantes devem estar acima
da ética dominante para manter
ou aumentar seu poder.
Como se pode ver as citações
são logo atribuídas as grandes
personalidades da história para
que tenham mais notabilidade e
sejam aceitas como norma e regra.
Não há remédio esses hábitos
foram incorporados a cultura política brasileira.
Ninguém mais confia e o abonamento assegurado como certo dado com um fio do bigode,
tornou-se uma quimera. Predominam o mal caratismo, a cafajestagem, a patifaria, e a canalhice,
todas essas substituíram o tal decoro parlamentar.
Para desonrar a garantia do fio
do bigode, há as promessas não
cumpridas que viraram jargões
eleitorais.
Diante de todo esse quadro
de hábitos e costumes, a palavra
política, ipsis verbis do grego politikós, perdeu o sentido de estadista que segundo Sócrates, é um
homem público que lida com a
chamada “coisa pública,” e incorporado a um Estado pela vontade do povo e reconhecido como
membro ativo de um governo.
Se o sistema político fosse
sério não haveria essa perda de
confiança que é a base de qualquer relacionamento, se você não
confia, não vai dar certo, não tem
dado certo. Confiança é quebrável e muito frágil. Uma vez que
tivemos a confiança abalada em
algum momento da vida, a gente carrega a falta dela por muitos
anos. É isso que se espera do povo
brasileiro, para que tanto a palavra como o fio do bigode voltem
a ser instrumentos de confiança.
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O que é a vida ?
Humberto Pinho da Silva é
articulista e cronista, mora em
Porto Portugal, escreve para
vários jornais do Mundo, inclusive
para esta Gazeta de Notícias
Hoje vou apresentar-vos dois encantadores textos, que me pareceram
excelentes, para demonstrar, o que é
a vida: um é extracto do magnífico
sermão do Padre Manuel Bernardes:
“ Prática do Domingo da Sexagésima; outro, de Guerra Junqueiro, in:
“ Musa em Férias” “ No Boulevard”.
A maioria de nós, tão atarefados
andamos envolvidos, nos nossos problemas, nos nossos ensejos, que raras
vezes paramos para meditar: o que é
a vida.
Só quem observa o homem, sua
vaidade, sua cobiça e inveja, a ânsia
de ser importante, famoso, admirado
pelos demais, é que pode compreender, verdadeiramente, o que é a vida.
Mas vamos ao admirável sermão
de Manuel Bernardes:
“ (…) Aqueles cantam, dali a pouco choram; estoutros choram, daqui a
pouco cantam; aqui se está enfeitando
um vivo, paredes meia estão amortalhando um defunto; aqui contratam,
acolá destratam; aqui conversam,
acolá brigam; aqui estão à mesa rindo e fartando-se, acolá estão no leito
gemendo o que riram, e sangrando-se
do que comeram…
Lá vai um no seu coche com os
pés sobre tela e veludo; atrás das rodas vai um pobre nu e descalço. Que
turba-multa é aquela que vai cobrindo os campos de armas e carruagens?
É um exercito que vai a uma de duas
causas, ou a morrer ou a matar. E sobre que? Sobre que dois palmos de

terra são de cá e não são de lá. E que
árvores são aquelas que vão voando
pelas ondas com asas de pano? São
navios que vão buscar muito longe cousas que piquem a língua para
comer mais, cousas que afaguem a
pele, cousas que alegrem os olhos,
isto é especiarias, sedas, ouro, etc.
Olhai o tráfego! Tudo ferve, tudo
se muda por instantes. Se divertires
os olhos, dali a nada tudo acharás virado. O rico já é pobre, o mecânico
já é fidalgo, o moço já é velho, o são
já é enfermo, e o homem já é cinzas.
Já são outras cidades, outras ruas,
outra linguagem, outros trajes, outras
leis, outros homens…tudo passará!”
E para terminar, o que escreveu
Guerra Junqueiro sobre a vida e o
comportamento humano:
“O ponto essencial é não trazer
grilheta. / Uma camisa branca, uma
consciência preta. / Um ar pouco sério, um nome, algum dinheiro. / Eis
tudo que se exige a qualquer bandoleiro. / Para apresentar a farsa desta
vida. / A virtude consiste em ter folha
corrida. / moral é um blague; apenas
se suporta. / Num drama ou num sermão; de resto é letra morta.”
No Boulevard “ Musa em Férias”.
Infelizmente…a vida é isto! Uma
comédia ou farsa, mutações de mascaras…Teatro. Vive-se a representar,
a jogar com palavras e ilusões, mentiras, hipocrisia e meias verdades.
Assim rola a vida, como se não
houvesse outra Vida…

STF claudicante: Ministro
Edson Fachin absolve Lula
Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado
Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com
O Brasil é um país muito complicado,
tanto no aspecto político quanto jurídico.
Aqui, vale quem tem cacife, status e poder político.
Ultimamente, as decisões do Judiciário têm comprometido bastante a imagem
de um órgão que era para refletir seriedade, confiança e respeito.
Por interesses outros, as decisões dos
tribunais não estão se sustentando no tempo, o que é muito lamentável. Parece até
que os nossos tribunais não são formados
por elementos de envergadura jurídica capazes de operar com imparcialidade para
manter o equilíbrio da balança da Justiça.
Vejamos, a condenação em segunda
instância estava pacificada no STF, mas
por pressão político-partidária o STF refez
a sua decisão. E por placar apertado de 6 a
5 revogou, em 2019, o que o próprio órgão
em tão pouco tempo já havia decidido.
Agora, o país assiste perplexo a uma
decisão monocrática do STF, proferida
pelo ministro Edson Fachin, o qual anula
as condenações de Lula na Lava Jato por
considerar a instância de Curitiba incompetente para julgar o caso. E com a decisão, o ex-presidente não terá mais restrições na Justiça Eleitoral e recupera os seus
direitos políticos.
Qual foi a pressão ou motivo que levou só agora o ministro Fachin a tomar
a esdrúxula decisão? Transformar-se em
corregedor geral da Justiça? Ressuscitar
alguém capaz de enfrentar Bolsonaro na

corrida pela reeleição? Ou livrar o ex-juiz
Sérgio Moro de arquitetadas imputações
ilegais na Lava Jato? E tudo isso em plena
ebulição da pandemia do coronavírus.
Durante todo esse tempo, nenhum
magistrado contestou a legalidade da instância de Curitiba, ou seja, o STJ e o STF
jamais questionaram a incompetência da
13ª Vara Federal de Curitiba para julgar
os processos envolvendo o ex-presidente.
Por que, então, de repente, o ministro Edson Fachin atende às pretensões dos advogados de Lula?
O país carece de mais seriedade. A
decisão do ministro Fachin gera insegurança jurídica. Põe em xeque a lisura e
competência jurídica do Judiciário. Causa
má impressão do STF, a última trincheira
institucional.
O Supremo Tribuna Federal não
pode demonstrar pusilanimidade e prolatar decisões conflitantes. Quanto custou
ao país, até agora, o trabalho operado
na Lava Jato, em Curitiba? Então, por
entendimento monocrático de instância
processual, tudo vai por água abaixo,
não tem mais efeito e tem de começar do
marco zero?
O ministro Edson Fachin deveria
submeter a matéria ao referendo do plenário do STF, por se tratar de fato emblemático e de repercussão nacional.
Embora a decisão seja terminativa, a
Procuradoria Geral da República (PGR)
já anunciou que irá recorrer

ARTIGO

Manhã de luz
Tiburcio Bezerra
de Morais é exseminarista e um
autentico municipalista
escreve na
Gazeta de Notícias

Após um breve tempo de estiagem, choveu na passagem do equinócio e mudou o humor das madrugadas; antes quentes e estreladas
e agora nubladas e chuvosas. Acabou o preocupante verão. A chuva
chegou fazendo zoada.
Guiada pela luz ofuscante dos
relâmpagos e no colo trepidante
das trovoadas, ela não esqueceu o
nosso pedaço de chão. Suas águas
deixam-se derramar sem pena. Escorrem riachos abaixo, inundam vazantes e seguem pela largura dos
riachos, em busca das represas.
Os dias amanhecem frios e aprazíveis. É intenso o vai-e-vem dos
passarinhos trazendo ou levando no
gogó a grandeza dos cantos que só
eles sabem cantar. As folhas ainda
molhadas deixam cair em forma de
pingos os aljôfares, que deslizam
com a sutileza de uma trova.
As galinhas, ainda encharcadas,
abandonam o poleiro para perseguirem os besourinhos do terreiro. Justifica-se o carnaval das marrecas
e jaçanans, acompanhadas pelos
sapos, nas águas novas das lagoas
ao derredor. A terra está molhada e
com cheiro de fartura. É este o sonho dos amigos e amigas da roça.
Quando o sol desponta, aparece viva a transparência do sítio na
exagerada simplicidade de uma manhã de março. As vacas com o seu
chocalhar costumeiro estão de volta
ao pasto após o retiro noturno. O cachorro vira lata mantem-se esperto
e atento a todos os passos do seu
dono. Pessoas conversam na cozinha enquanto sai o primeiro café.
As crianças, ainda com preguiça, já
esperam o ônibus da escola.
Os primeiros retratos de um novo
dia no sítio têm agora outra motivação. A terra está renovada pelos
fluidos abençoados da chuva. Aí a
história muda. Logo vêm o peixe e
o feijão novo. O milho vai pendoar
e as ramas de jerimum não param
de crescer.
Não falta quem estabeleça comparativo entre viver na cidade ou no
sítio. Na cidade o povo vive assustado e deprimido. Doenças, roubo,
crimes e miséria habitam a alma tênue dos filhos da cidade. Ninguém
confia em mais nada. E nada mais
existe além da inveja, da ambição e
da vaidade excessiva e sem causa.
É preferível portanto continuar
na roça onde tudo é puro, harmonioso e belo. Onde Deus continua no
controle das matas, das águas, dos
bichos e da gente. Onde é possível
entender que felicidade e simplicidade nunca devem andar separadas. De onde se pode enxergar que
o mundo é bonito e a vida é bela.

Leia jornais para
estar por dentro
dos fatos e ter o que
conversar.
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Assembleia Legislativa aprova renovação do Vale-Gás Social
Casa Civil - Imprensa

Duzentas e cinquenta mil
famílias cearenses serão contempladas com um botijão
de gás, já a partir de abril. A
ação do Governo do Ceará
foi votada e aprovada nesta
terça (23) pela Assembleia
Legislativa. Com a aprovação, foi renovada a autorização para que o Governo adquira e distribua botijões de
13 kg às famílias em situação
de vulnerabilidade social do
Ceará. O Vale Gás Social é
uma medida para minimizar
os efeitos da pandemia de

Covid-19.
Serão contempladas com
o Vale Gás Social as famílias
beneficiárias do Cartão Mais
Infância; inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Programa Bolsa
Família, com renda per capita
igual ou inferior a R$ 89,34;
e os jovens inseridos no programa Superação. A distribuição será realizada pela Secretaria da Proteção Social,
Justiça, Cidadania, Mulheres
e Direitos Humanos (SPS).
“Nos próximos dias, divulgaremos as famílias beneficiárias. Ao mesmo tempo,
estamos organizando a logística para que no início de
abril, as prefeituras de todos
os municípios cearenses este-

jam com os tíquetes e possam
fazer a distribuição nas cidades da forma mais ágil possível. Sabemos da ansiedade de
tantas famílias que precisam
de benefícios como esse em
um momento de tantas dificuldades que estamos vivendo. Seguindo as diretrizes do
governador Camilo Santana,
cuidaremos para que o Vale
Gás chegue o mais rápido
possível às casas dos cearenses”, destaca a titular da SPS,
Socorro França.
Aprovada sem alterações
pela Casa Legislativa, a mensagem do Executivo Estadual
segue, agora, para sanção do
governador Camilo Santana e
publicação no Diário Oficial
do Estado.

Governo Camilo Santana suspende tarifa de contingência da água
da Gagece e isenta a conta para famílias de baixa renda
bém estarão isentas as dívidas
do período de março de 2020
a fevereiro de 2021. Débitos
anteriores a este período não
serão isentos, mas poderão ser
parcelados.
Já as residências que têm
direito à isenção das contas de
março e abril são as de padrão
básico, mas é importante lembrar que para isso o consumo
deve se manter em até 10m³
por mês. O cliente receberá a
fatura com valor zerado informando sobre o benefício. Caso
ultrapasse a meta, o consumo
será cobrado normalmente.
Os imóveis residenciais padrão básico e regular terão a
suspensão da tarifa de contingência em Fortaleza e região
metropolitana, que vale em
Fortaleza e RMF e é aplicada
quando o cliente ultrapassa
sua meta de consumo.

Imprensa Gagece

As isenções da Cagece
anunciadas pelo Governo do
Ceará já começaram a valer e
contemplam imóveis comerciais do setor de alimentação
fora do lar e algumas categorias residenciais atendidas pela
companhia em todo o estado.
Para orientar a população, a
companhia disponibilizou uma
cartilha com tira-dúvidas que
explica quem tem direito ao
benefício e quais as condições.
A cartilha pode ser acessada no
site da companhia www.cagece.com.br.
O benefício para imóveis
comerciais vale para restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, cantinas, entre outros e se
estende até maio. A concessão
é automática para os imóveis
registrados nesta categoria no
cadastro da Cagece. Caso o
imóvel não esteja cadastrado
em algum dos segmentos, o

Governador Camilo Santana

cliente deverá acessar o site
www.cagece.com.br e fazer

um cadastro para a devida
atualização. Além disso, tam-

Serviço

Cartilha tira-dúvidas isenções
Cagece
– Imóveis residenciais: https://

A professora de educação infantil Maria de Jesus nunca imaginou que o período de enfrentamento ao coronavírus mudaria tanto a vida e as prioridades na rotina da família. Moradora
do bairro Floresta, em Fortaleza, ela foi uma das beneficiadas com a medida adotada pelo
Governo do Ceará que isenta o pagamento das faturas da Companhia de Água e Esgoto do
Ceará (Cagece) para imóveis de padrão básico, que consomem até 10m³ por mês.

bit.ly/31jle1W
– Imóveis comerciais de ali-

mentação fora do lar: https://
bit.ly/2PzFLwp

72 mil máscaras são distribuídas para população de cinco municípios
Texto
Wiarlen Ribeiro - Ascom
Gabinete da Primeira-Dama
Fotos - Ariel Gomes

O Governo do Ceará concluiu, nesta quarta-feira (24),
a distribuição de lote com 72
mil máscaras para a população
das cidades de Araripe, Cedro,
Coreaú, Itarema e São Benedito. A oferta dos equipamentos
de proteção individual (EPIs),
mediante articulação com os
municípios, visa auxiliar no
combate à Covid-19. A ação
integra o Programa Mais Infância Ceará e é executada pela
Secretaria da Proteção Social,
Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos (SPS).
“Seguimos focados em minimizar os danos do corona-

vírus às famílias em situação
de vulnerabilidade social no
Ceará. As máscaras são uma
maneira de dar mais segurança
para que essas pessoas enfrentem a pandemia e, com isso,
consigam se proteger. Estamos
buscando sempre dar mais
auxílio aos que mais necessitam”, destaca a primeira-dama
do Ceará, Onélia Santana.
“A entrega das máscaras
aos municípios é uma ação que
se soma às medidas recentemente anunciadas pelo governador Camilo Santana para
amenizar os efeitos da pandemia. Entendemos que, juntas,
essas ações vão auxiliar o cearense a ficar em casa e se proteger contra o vírus. É assim
que sairemos desse momento
tão difícil”, reforça a titular da
SPS, Socorro França.

O prefeito Saul Maciel, de
São Benedito, cidade contemplada com a doação, agradeceu pela oferta do item. “Em
parceria com as secretarias de
Assistência Social, Educação
e Saúde do nosso município,
tenho certeza que essas máscaras vão beneficiar milhares
de famílias. Sabemos que o
momento é delicado e todo o
apoio que o Estado tem nos
dado nesse momento é de fundamental importância”, disse.

Prevenção ao
Coronavírus

Desde o início da pandemia,
em março do ano passado, já
foram distribuídas mais de 5
milhões de máscaras, garantindo a proteção da população cearense. Com a ação, oito empre-

<< MÁSCARA “As máscaras para os municípios é uma ação recentemente anunciadas pelo governador Camilo Santana

sas do setor têxtil e costureiras,
que aderiram à edital de chamamento público, forneceram os

EPIs, fortalecendo a economia
local. Nas últimas semanas,
cerca de 180 mil itens do pro-

duto também foram entregues
para mais 11 municípios que
solicitaram ao Estado.
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Prefeito Glêdson assina protocolo que
integra Juazeiro no consórcio para
compra de vacinas contra a Covid-19
Asscom - Assessoria de
Comunicação da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

O prefeito de Juazeiro do
Norte, Glêdson Bezerra, informou, que assinou o protocolo
de intenção para integrar o
Consórcio da Frente Nacional
de Prefeitos para a compra de
vacinas contra a Covid-19. Ele
destacou que há “enorme dificuldade de aquisição e, por
enquanto, estamos avançando
com as vacinas que nos forem
disponibilizadas”.

Na oportunidade, Glêdson
Bezerra falou da alegria em
participar da campanha de vacinação que o Município vem
promovendo, em vários pontos da cidade, por meio do sistema drive thru.
Até o momento já foram
imunizados dos grupos prioritários entre trabalhadores da
saúde, idosos institucionalizados a partir de 70 anos com
cerca de 20 mil doses.
O prefeito juazeirense afirmou que continuará na luta
para que toda a população seja
imunizada e tenha fim essa batalha em defesa da vida.

Asscom - Assessoria de
Comunicação da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

Em reunião realizada na
manhã desta quinta-feira, 25, a
Prefeitura de Juazeiro do Norte oficializou a parceria com o
Centro Universitário Doutor
Leão Sampaio – Unileão para
dar início às atividades do
Castramóvel, veículo adaptado
para castração de cães e gatos.
Na ocasião, que contou
com a presença de vereadores,
de representantes da sociedade civil que atuam na causa
animal, do prefeito Glêdson
Bezerra, do reitor da Unileão,

<< PRESENÇA do prefeito Glêdson Bezerra na frente da
campanha de vacinação contra a Covid-19

<< PARCERIA da Prefeitura de Juazeiro do Norte com o setor
privado e apoio da Câmara Municipal

de de castrações e destacou a
importância da parceria entre
os setores público e privado,

bem como do apoio do poder
legislativo e da população para
a efetivação desse projeto.

Prefeitura adia a Meia Maratona do Padre Cícero
Asscom - Assessoria de
Comunicação da Prefeitura de
Juazeiro do Norte

Em virtude da pandemia do
novo Coronavírus, a Secretaria
de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte decidiu adiar a
edição 2021 da Meia Maratona
Padre Cícero. Tradicionalmente, a competição acontece durante a programação do aniversário do patriarca da cidade. A
decisão pela transferência leva
em consideração a instabilidade
e o cenário atual e busca garantir maior segurança dos inscritos, colaboradores, fornecedores e público em geral.
A Prefeitura de Juazeiro do
Norte, através da SEJUV, tem
reunido todos os esforços para
que a Meia Maratona seja realizada ainda em 2021, caso as
condições sanitárias sejam favoráveis e, efetivamente, não

<< SUSPENSA E ADIADA a pandemia levou a adiar a Meia Maronta Padre Cícero
coloque em risco a saúde dos
envolvidos.
A secretaria ressalta ainda
que, não havendo a possibilidade da realização da corrida e es-

Como o país com o maior sistema
público do mundo tem 34,3% das
mortes por Covid-19?
É professora graduada,
com doutorado em Serviço
Social e pós-doutorado.
Atualmente é reitora da
Universidade Federal de
Alagoas (UFAL).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já
advertiu que esse descontrole torna o Brasil um
risco aos demais países

Prefeitura de Juazeiro do Norte oficializa parceria
com Unileão para funcionamento do Castramóvel
Jaime Romero, da secretária da
Saúde, Francimones Albuquerque, e do secretário executivo
da Saúde, Roberto Sampaio,
foi debatido como acontecerão
as atividades do Castramóvel.
Ficou definida a criação da
coordenadoria do bem-estar
animal, que será responsável
pela definição dos critérios
para castração e da articulação do cadastro desses animais
junto à sociedade. A previsão
inicial é de que, a partir de
abril, sejam realizadas 60 cirurgias de castração de cães e
gatos por mês.
O prefeito Glêdson Bezerra
afirmou que a intenção é ampliar futuramente a capacida-

OPINIÃO

gotadas todas as possibilidades
de realização da prova de maneira presencial, o Corpo Técnico da pasta também vislumbra a realização de uma “prova

online”, respeitando todos os
direitos já estabelecidos no regulamento vigente, assim como
observando todas as regras para
esse modelo de corrida.

CONFIRA as notícias atualizadas no SITE: www.gazetadenoticias.com

O Brasil é o epicentro mundial da pandemia. No dia 27/03, teve
34,3% das mortes por Covid-19 no mundo, mesmo tendo apenas
2,7% da população mundial. A Índia teve 3,7% das mortes,
mesmo tendo 17,6% da população mundial.
Foram 3.650 mortos pela Covid19 no dia 27/03. Vivemos uma
crise sanitária e humanitária sem precedentes. A pandemia
está sem controle e o sistema de saúde está em colapso,
cresce o número de pessoas morrendo por falta de leitos. O
Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz, de
23/03, expõe que esse colapso tem se revelado no excesso de
mortalidade: 1) com o aumento da mortalidade nos pacientes
internados por Covid-19; 2) no aumento de mortalidade por
desassistência, há registro de 9.311 brasileiros que morreram
de Covid-19 em suas casas, sem falar nos inúmeros casos sem
registro; 3) no aumento da mortalidade por outras doenças além
da Covid-19, pela descontinuidade e/ou atraso no acesso aos
serviços e no tratamento frente aos riscos de exposição ao vírus
e suspensão de internações eletivas.
Como chegamos a esse ponto já que temos o maior sistema
público do mundo, o SUS, e o melhor e mais bem estruturado
Programa de Imunização? O que está acontecendo no Brasil?
A pandemia está descontrolada e o Brasil se torna uma ameaça
ao mundo, pois a transmissão sem controle tem provocado o
surgimento de novas cepas do vírus e tem sido um cenário
favorável para o vírus sofrer novas mutações. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) já advertiu que esse descontrole torna
o Brasil um risco aos demais países.
O resultado da pesquisa sobre as normas federais e estaduais
relativas ao novo coronavírus - do Centro de Pesquisas e
Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de
Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP)
junto com a Conectas Direitos Humanos, uma das mais
respeitadas organizações de justiça da América Latina -, revelou
a existência de uma estratégia institucional de propagação do
vírus, promovida pelo Governo brasileiro sob a liderança da
Presidência da República.
O Governo federal tem se esforçado para manter e agravar a
pandemia, minimizando-a, contribuindo para a propagação do
vírus, combatendo as medidas restritivas, negando a ciência e
as orientações da OMS, recomendando o tratamento precoce
inexistente, retardando o processo de vacinação e promovendo
uma guerra de desinformação, desde o início da pandemia no
Brasil. Todos não esquecem do que o presidente vem falando
há um ano: “é só uma gripezinha”, “histórico de atleta”,
“eu não sou coveiro, tá certo?”, o Brasil deveria “deixar
de ser um país de maricas” ,“Vão ficar chorando até
quando?” deixar de “mimimi”, entre tantas atrocidades
ditas e feitas.
O genocídio segue em curso sob o comando da presidência
Os traços de fascismo são cada vez mais nítidos. No último
dia 25, o assessor internacional da Presidência, em sessão no
Senado, fez gesto associado a supremacistas brancos. Vale
recordar que em janeiro de 2020, o então secretário especial da
cultura, fez apologia ao nazismo, ao reproduzir, publicamente,
discurso do ministro da propaganda nazista de Hitler.
Pedro Hallal, epidemiologista e coordenador da pesquisa
nacional Epicovid que acompanha o avanço do coronavírus no
Brasil, afirmou que três em cada quatro mortes por Covid-19
no Brasil poderiam ter sido evitadas caso o país tivesse uma
boa gestão da pandemia, ou seja, 75% das mortes poderiam
ser evitadas.
Até a presente data o Governo federal não tem um plano
nacional de enfrentamento da pandemia e o “plano nacional
de operacionalização da vacinação contra a covid-19”
apresentado pelo Ministério da Saúde, em 12/12/2020, foi uma
exigência do STF. Os insuficientes passos do Governo Federal
para o enfrentamento da Covid-19 são resultados de iniciativas
do Congresso ou de ações judiciais movidas pelos partidos de
oposição.
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SÃO MAIS DE

4.600
NOVOS LEITOS
SENDO MAIS DE 1.200 LEITOS DE UTI PARA COVID EM TODO O ESTADO.
REDOBRAMOS OS ESFORÇOS E TRABALHAMOS INCANSAVELMENTE PARA
COMBATER A PANDEMIA. MAS, PRECISAMOS DA SUA AJUDA PARA VENCER
ESSA BATALHA. FAÇA A SUA PARTE. FIQUE EM CASA.

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI
FORTALEZA

HOSPITAL GERAL DE CRATEÚS

HOSPITAL REGIONAL NORTE
SOBRAL

HOSPITAL SÃO VICENTE
IGUATU

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL
QUIXERAMOBIM
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Programa do Banco do Nordeste reúne experiências para
disseminar avicultura caipira por toda região
Sala de Imprensa do BNB

FOTO: SEAPA - MG

A criação de galinhas caipiras, uma das atividades mais
tradicionais no sertão nordestino, entrou no foco do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste
(Prodeter). A iniciativa aposta
no fortalecimento de diversas
cadeias produtivas na área de
atuação do banco de desenvolvimento, que, além do Nordeste, compreende o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Uma live pública, amanhã, 25,
trará o tema para debate.
Quatro estados incluíram a
avicultura caipira entre as atividades priorizadas pelo Prodeter. O programa foi estruturado em territórios. Produtores
rurais da Borborema, na Paraíba; Cocais, no Maranhão;
Portal do Sertão, na Bahia; e
Trairi, no Rio Grande do Norte
irão compor o público da reunião virtual.
No Território potiguar do

Trairi, a criação de aves brancas vem sendo desenvolvida há
muitos anos, com a integração
dos produtores a uma grande
empresa. Seguindo a tendência,
pequenos avicultores começaram a criar galinhas caipiras, e
passaram a ser acompanhados
pela Emater-RN e Sebrae, que
desenvolviam ações paralelas
juntamente com a Associação
de Produtores de Aves Caipiras
- Apac. “O Prodeter veio complementar lacunas existentes
na cadeia produtiva, fazendo a
integração das ações”, explica
o agente de desenvolvimento
do Banco do Nordeste, José
Carlos Nery.
“Com a construção do Plano de Ação Territorial (PAT),
estamos realizando ações para
tentar resolver os problemas
existentes na cadeia produtiva
e atingir os objetivos propostos. No prazo de quatro anos,
tempo fixado para aplicação do
Plano de Ação, esperamos que
essa atividade seja protagonista no território”, acrescenta.
A live “Avicultura Caipira:
perspectivas para os produtores rurais”, será transmitida

<< PLANO DE AÇÃO No prazo de quatro anos, tempo fixado para aplicação do Plano de Ação, é esperado que essa atividade seja protagonista no território

na sala meet.google.com/bih-kben-sbw, com as explanações de Fernando Melo, do

Sebrae-RN; Kaellyne Alencar,
da Cooperativa Paraíbana de
Avicultura e Agricultura Fa-

miliar – Copaf; e Irrailson Ferreira, do Banco do Nordeste.
Eles falarão, respectivamente,

sobre empreendedorismo, comercialização e financiamento
da atividade.

Crédito para custeio rural antecipado pode ajudar produtor na
compra de insumos agrícolas e início do plantio
Agência Brasil

Crédito para custeio rural
antecipado pode ajudar produtor na compra de insumos
agrícolas
O produtor rural pode
comprar previamente insumos
agrícolas ou pecuários. - Foto:
Banco de imagens
Obter crédito rural antecipado para planejar melhor a
safra e adquirir insumos mais
cedo, conseguindo melhores
condições de preço e mercado.
Essa é uma alternativa que o
produtor tem ao recorrer à linha de crédito rural para custeio antecipado.
Com o dinheiro, o produtor rural pode comprar previamente insumos agrícolas
ou pecuários, como sementes,
mudas, fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos. Na
atividade pecuária, podem ser
financiadas também a limpeza
e a reforma de pastagens e a
silagem, entre outras. As atividades aquícolas e pesqueiras,
seja industrial ou artesanal,
também são beneficiadas.
“O pré-custeio nada mais
é do que um financiamento do

custeio antecipado no momento em que uma safra ainda está
sendo colhida e a seguinte, a
grande safra de verão, ainda
está para ser iniciada, o que vai
acontecer lá pelo mês de setembro, outubro, novembro”,
explicou o diretor de Crédito
e Informação, da Secretaria de
Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Wilson Vaz de
Araújo.
E exemplificou: “Neste
momento, é uma oportunidade de você comprar insumos a
preços relativamente mais baratos. Por exemplo, você tem
muita movimentação de produção para os portos e até para
mercados consumidores mais
distantes. Você pode aproveitar
o frete de retorno para adquirir
seus insumos. Pode, eventualmente, adquirir por um preço
mais em conta com consequente redução dos custos de
produção”.

Recursos

Em fevereiro, o Banco do
Brasil anunciou R$ 16 bilhões
em recursos para o custeio
antecipado das atividades no
período agrícola 2021/22. O
crédito é direcionado aos produtores de lavouras de soja,

<< INSUMOS O produtor rural pode comprar previamente insumos agrícolas ou pecuários. - Foto: Banco de imagens

milho, algodão, café, arroz e
cana-de-açúcar.
No mesmo mês, a Caixa
Econômica Federal anunciou

a ampliação do custeio agro
antecipado para R$ 12 bilhões.
Os recursos são especialmente
para financiar as despesas do

ciclo de produção das principais culturas do país, como
soja, milho, algodão, arroz,
feijão, mandioca e café, e ati-

vidades pecuárias.
No crédito antecipado, as
taxas de juros são livres, a critério da instituição financeira.

O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo.
O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo.
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Aline Maria
“ Às vezes não
percebemos as coisas
boas que temos
conosco, e vamos
longe atrás da
miragem de falsos
tesouros. Valorize o
que tem, as pessoas
e os momentos!.”

HUMOR
O pai diz para seu filho:
- Quando entrar no ônibus, diga que você tem 9 anos.
- Mas eu tenho 10, pai.
- Eu sei, mas se você disser que tem 9, não preciso pagar a
passagem.
Joãozinho subiu no ônibus e o motorista perguntou:
- Quantos anos você tem?
- 9.
- E quando vai fazer 10?
- Quando descer do ônibus.
Um homem entra num bar e pede uma cerveja. Dá um gole e
joga o resto na cara do balconista.
– Sinto muito – diz, quase chorando. – Não consigo parar
com isso. Morro de vergonha!
O balconista fica com pena e convence o homem a procurar
um psiquiatra. Seis meses depois, ele volta.
– Está indo ao psiquiatra? – pergunta o balconista ao lhe
entregar uma cerveja.
– Estou, duas vezes por semana. Ele é ótimo – diz o homem, e joga a cerveja na cara do balconista.
– Ótimo? Você acabou de me jogar outra cerveja!
– É verdade, mas agora não sinto mais vergonha.

HORÓSCOPO
PORTUGUÊS

PEIXES - 19 fevereiro a 20 março
Deve alterar o seu modo de agir sendo mais transparente. Faça
preparações detalhadas para enfrentar as tarefas do dia..
AQUÁRIO - 21 janeiro a 18 fevereiro
Deve atuar de forma natural, nada deve ser feito a contar com
retribuições. Hoje procure ganhar tempo para dar respostas..
CAPRICÓRNIO- 22 dezembro a 20 janeiro
Hoje encontrará o melhor caminho para a estabilidade. A conjuntura
é bastante positiva e promete bons resultados.
SAGITÁRIO - 22 novembro a 21 dezembro
Não dê campo a inseguranças, uma relação evolui bem. Assuntos
do dia terão bom desfecho mas devem ser pormenorizados..
ESCORPIÃO - 23 outubro a 21 novembro
Não se deixe influenciar por recordações passadas. Mantenha os
planos traçados para este dia , não faça ondas.
LIBRA - 23 setembro a 22 outubro
Atitudes positivas evitam problemas, dia auspicioso. Seja solidário
com pessoas ou instituições.
VIRGEM - 23 agosto a 22 setembro
Os sentimentos estão instáveis , mantenha a calma. Dia com
alterações de agenda mas sem danos irreversíveis.
LEÃO - 23 julho a 22 agosto
Dia harmonioso em que se assiste à consolidação de um afeto Hoje
em que tudo o que se meter terá bons frutos.
CÂNCER - 21 junho a 22 julho
Leve o dia com alegria e sentido de humor . Altere estratégias que
não respondem às suas necessidades atuais.
GÉMEOS - 21 maio a 20 junho
Não aceite que deêm opiniões sobre a sua vida. Não terá evoluções,
complicações sucedem-se..
TOURO - 21 abril a 20 maio
Necessita de fazer opções ou marcar posições. Problemas serão
ultrapassados, ainda que não na totalidade.
ÁRIES - 21 março a 20 abril
Dê pouca importância a comentários sobre as suas escolhas. Vão
surgir opções profissionais que lhe trazem maior segurança.

CONTO

Prosas & Versos

O Velho Rei

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

Olavo Bilaque

- CG Jung. Mysterium Coniunctionis (Pars 503-504)

Houve, em tempos que já vão longe, um rei poderoso, senhor
de muitos povos e de muitas léguas de terra. Ainda que viajasse sem cessar por muitos anos a fio, não conseguia ele correr
todos os seus domínios. E todos os povos o temiam, porque
era conhecida de todo o mundo a fama das suas riquezas. De
mês a mês, chegavam a seu palácio os emissários dos súditos,
trazendo-lhe, com as homenagens deles, os presentes riquíssimos: marfim e pérolas, ouro e diamantes, sedas e rebanhos. E
os seus celeiros estavam tão abundantemente providos de grãos,
que ele poderia, numa época de fome geral, abri-los a todos os
seus vassalos, que não tinham conta, alimentando-os fartamente
durante todo um ano.
Esse poder sem limites e essa riqueza sem termo haviam embriagado a alma do Velho Rei. Já não se suponha homem, mas
Deus. Tanta gente via, a seus pés, adorando-o, que o seu coração se habituara a desprezar a humanidade, imaginando que ela
só fora feita para o servir e temer. Só se lembrava dos súditos
para os oprimir. Aumentava impostos e alargava as prisões. E a
sua mão direita, que tanta gente podia fazer feliz, distribuindo
esmolas e bênçãos, somente servia para assinar sentenças de
morte. Condenava à pena última cem homens, sem ler ao menos
os seus nomes. E, se os lia, esquecia-os dali a um minuto, para
só pensar na febre de festas e de loucuras, em que empregava as
noites e dias, e em que perdia a saúde e a alma.
E sucediam-se as festas. Do escurecer ao alvorecer, o seu
palácio, imenso como uma cidade, suntuoso como um templo,
resplandecente de luzes como um céu estrelado, ecoava o barulho das danças, da música e do tinir dos copos.
Um dia, no esplêndido terraço em que costumava dormir
a sesta, o Velho Rei tinha diante de si uma lista de acusados.
Não sabia nem queria saber quem eram, se eram inocentes ou
criminosos, se tinham cometido alguma falta, ou se eram apenas homens ricos, cuja fortuna os seus ministros cobiçavam. E
preparava-se para, com indiferença, assinar a lista, quando se
deteve a olhar por um momento o filho mais moço que brincava
junto dele.
Era um principezinho louro e branco, de olhos azuis e inocentes como os de um anjo. Ajoelhado sobre o mosaico precioso, que ladrilhava o terraço, estava inclinado para um aquário, e
divertia-se vendo dentro dele os peixes dourados que nadavam.
O Velho Rei, com um sorriso que lhe iluminava as barbas, ficou
mirando com amor a criança, tão bela e tão casta, filha do seu
sangue e da sua alma. E tinha, esquecido na mão, a pena fatal,
de cujo bico pendia a vida de tantos homens...
De repente, o principezinho teve uma exclamação aflita. O
Rei viu-o curvar-se mais sobre o aquário, e meter na água as
mãozinhas ansiosas. E a criança veio para ele, segurando, com
as pontas dos dedos, alguma coisa que se não via, de tão pequena que era.
— Olha, pai! Salvei-a! Ia afogar-se... salvei-a!
O Velho Rei curvou-se para ver o que o filho trazia na mão.
Era uma mosca feia, negra, pequenina, miserável, nojenta. Tinha as asas molhadas e não podia voar. O principezinho colocou-a na palma da mão microscópica, e virou-se para o lado do
sol. Daí a pouco, a mosca reanimou-se, e voou. A criança batia
palmas:
— Não fiz bem, pai? Não é um crime deixar morrer uma
criatura qualquer, por falta de piedade, pai? Disseram-me que
há homens que se matam uns aos outros... pai? Como é que se
pode ter a maldade de matar um homem?
E o principezinho fixava no Velho Rei os seus olhos, azuis e
inocentes como os de um anjo.
Nessa tarde, o velho rei não assinou nenhuma sentença de
morte.

Dom Pedro II
Transmissora de Energia SPE Ltda
CNPJ 36.348.379/0001-72
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Territorial - SEMADT, a Licença de Instalação - LI para a Subestação SE 230/69 – 13,8 kV Crato II,
localizada no município de Crato, na Zona Rural com acesso
pela Rua Chiquinha Macedo 2,5 km a Nordeste do bairro São
Bento com validade até 26/03/2022.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.

*Dalinha Catunda é poetisa de
Ipueiras Ceará, mora no Rio de
Janeiro, inspira e transpira a
literatura de Cordel.
É presença constante no Cariri

O menino de palha e a
sacola de sonhos
Uma sacola de Sonhos,
Leva o menino de palha,
Lotada de fantasias!
Pelos becos de Barbalha,
E com criatividade,
Distribui felicidade,
E muita alegria espalha.
Tem cocada e tem bombom,
Dentro da sua sacola.
Tem peta, tem pirulito,
Tem palma, tem mariola,
Tem paçoca e amendoim,
Rapadura e alfenim:
Ele grita e não se enrola.
Da sacola encantada
Ele tira a esperança.
Vai disseminando o sonho,
Inocente de criança,
Em meio a essa magia
Faz brotar com alegria
Novos tempos de bonança.

Karolina com K, coisa de Gonzagão
A mulher com K maiúsculo
É coisa de Gonzagão
Foi do nosso rei caboclo
Que nasceu essa invenção
Era cabocla ladina
Chamada de Karolina
Astuta que nem o cão.
E foi imortalizada
Na voz do Rei do Baião
Como a mulher dançadeira
Que mais chamava atenção
Cheia de presepada
Com sua saia rodada
Girava que nem pião.
Todo mundo admirava
A tal bela sertaneja
Dançava com quem queria
Inda tomava cerveja
Nos braços do sanfoneiro
Dançava até em terreiro
Não ficava no, hora veja!
Karolina era cheirosa
Bem atrevida e faceira
Também era invocada
Metida a cangaceira
Mas colou com Gonzagão
Dançando xote e baião
Do chão tirava poeira.
Tem que dançar xenhenhém
Igualzinha a Karolina
Tem que lavar bem a boca
Gargarejar creolina
Acho bom que se oriente
Pra falar da nossa gente
De origem nordestina.
Pois quem quer ser respeitada
Pelos outros tem respeito
Não segue a velha cartilha
Onde mora o preconceito
Eu não quero causar dano
Mas o K Gonzagueano
Ele é nosso não tem jeito.
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