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Reino Unido mostra interesse científico 
pela semente da ”Mocida Moringa Vigra” 
fértil e abundante no Nordeste brasileiro

O despertar pela semente 
do Mocida Moringa Vigra veio 
depois de interesse de labora-
tórios famacêuticos do Reino 
Unido com vistas a bons re-
sultados farmatológicos com 
um conjunto de meios práticos 
para combater uma série de 
doença. A cotação de um quilo 
da semente de Moringa chega 
a valer  mil Euros que equivale 
a R$ 6.710,00.

Muitos estudos têm prova-
do que a Moringa pode ser a 
solução para uma série de ma-
les, desde desnutrição até do-
enças degenerativas, incluin-
do o câncer. Acredita-se que 
ela seja efetiva contra vários 
tipos de câncer, como de ová-
rio, intestino, fígado, pulmão 
e de pele. A planta Moringa é 
originária da Índia e Norte da 
África.

O uso de um  chá fortalece 

o sistema imunológico, reduz 
a desnutrição e anemia, reduz 
o colesterol e os níveis de gli-
cose, fortalece ossos e múscu-
los, ação antiinflamatória prin-
cipalmente em articulações e 
traz mais energia para seu dia-
-a-dia.

Rica em proteínas, vita-
minas A e C, minerais como 
o cálcio e potássio, aminoá-
cidos essenciais, vitaminas 
antioxidantes, flavonoides e 
compostos bioativos, colabo-
ra na manutenção da saúde. 
Muito se fala sobre o consu-
mo do pó da folha de Moringa 
para o tratamento de diabetes.

A farinha de Moringa cos-
tuma ser informalmente reco-
mendada para o tratamento 
de colesterol elevado, pressão 
arterial elevada, diabetes, ate-
rosclerose e envelhecimento 
precoce. Págs. 04 e 05

Registros de óbitos mostram 
que 2020 foi o ano mais 
mortal da história do Brasil

No total, 1,4 milhão de 
pessoas morreram no último 
ano, o que representou um au-
mento de 8,6% se comparado 
a 2019

De acordo com dados da 
Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Na-
turais (Arpen-Brasil), que 

representa os cartórios, 2020 
foi o ano com maior mortali-
dade de pessoas no País. No 
total, 1,4 milhão de pessoas 
morreram no último ano, o 
que representou um aumento 
de 8,6% se comparado a 2019. 
A variação é cerca de quatro 
vezes maior do que as taxas 

observadas na série histórica, 
que até então não havia ultra-
passado 1,9% de aumento das 
mortes por ano.

A associação destaca que os 
números estão intimamente li-
gados à pandemia do novo Co-
ronavírus, que no Brasil já ma-
tou mais de 250 mil. Pág. 03
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Governo do 
Ceará deverá 
entregar 6.600 
títulos de terra 
neste 2021

Juazeiro 
amplia leitos 
de retaguarda 
para pacientes 
da Covid-19

O superintendente José Wil-
son Gonçalves, apresentou o 
balanço do Instituto de Desen-
volvimento Agrário do Ceará 
em 2020. Segundo ele, o órgão 
vinculado à Secretaria de De-
senvolvimento Agrário emitiu 
6.313 títulos de propriedade ru-
ral e realizou a entrega de 2.161 
no ano passado. O balanço do 
Idace ainda dá conta que 7.183 
imóveis rurais foram medidos 
e 4.661 foram cadastrados no 
período. Os números foram di-
vulgados durante transmissão 
pelas redes sociais.      Pag. 06

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretaria 
da Saúde, está reestruturando 
e ampliando os leitos clínicos 
de retaguarda para internação 
de casos suspeitos ou confir-
mados da Covid-19, com o 
intuito de garantir maior as-
sistência à população do mu-
nicípio.

Na Unidade de Combate à 
Covid-19 está sendo organi-
zada a instalação de mais 05 
leitos clínicos, que se somarão 
aos 30 já existentes.    Pág. 06

LEIA MAIS
Vírus da gripe, um século 
depois e   as mortes continuam. 
O que faz o homem. Bolsonaro 
critica isolamento e Os mortos 
também amam.             Pág. 02
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O que faz o homem

Humberto Pinho da Silva é 
erticulista e cronista, mora em 

Porto Portugal, escreve para 
vários jornais do Mundo, inclusive 

para esta Gazeta de Notícias

Os mortos 
também amam

ARTIGO

Tiburcio Bezerra 
de Morais é ex-

seminarista e um 
autentico municipalista

escreve na
Gazeta de Notícias

EDITORIAL
Vírus da gripe, um século 

depois e as mortes continuam

Bolsonaro critica isolamento

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com

Dizia o nosso Aquilino Ribeiro – 
que por sinal anda muito esquecido, 
– “Quem faz o homem é o céu, é a 
natureza, é o solo.”

Disse a verdade, esqueceu-se, 
porém, que também são, os profes-
sores, que teve, a sociedade em que 
vive, e principalmente, os amigos e o 
meio em que habita.

Dizem, que Sartre, em 1941, fa-
zia parte de grupo de intelectuais, 
que abordavam: o socialismo e li-
berdade.

Sartre, como Simone de Beau-
voir, lia muito, e lia-lhes o que escre-
via. Estes teciam-lhe crudelíssimas 
críticas. Sartre rasgava, e de novo 
escrevia… rasgava e rescrevia…

Há quem afirme, que ele não pas-
sava de reflexo do grupo, que o rode-
ava, de tanto reformar os textos.

Não sei se assim é. É porem cer-
to, que somos, em parte, um pouco 
daqueles que connosco convivem.

Daqui se conclui: devemos esco-
lher os nossos amigos, com o mesmo 
cuidado como se escolhem livros.

Se os livros são amigos mudos, 
como dizia Padre Manuel Bernardes; 
amigos, são livros falantes, que nos 
ensinam, moldam-nos e levam-nos, 
pelas veredas do bem ou do mal.

As ideias, os pareceres, as ideo-
logias, são sempre criadas pela leitu-
ra e pelo convívio.

Eu sei, que tudo é fruto de épo-
cas. O que agora é certo, amanhã 
será errado.

O grande Unamuno, em: “Amor 
y Pedagogia”, disse: “ Las ideas du-
ram como las corbatas; basta que se 
gastam o pasam de moda.”

Sim: ideias e ideologias, sofrem 
o mesmo que as palavras: gastam-se 
e morrem.

Houve épocas em que se usava, 
como bordão, a palavra: “pois”; 
agora emprega-se: “alavancar”. 
Amanhã, essa forma de expressão, 
cairá em desuso; outras, surgiram, 
e será, então bonito, elegante, chi-
que, usá-las.

Tudo passa, tudo tem épocas, 
tudo tem modas.

Recordo, que certos presos nos 
Estados Unidos usavam calças a 
cair. Foi bastante, para que meninos, 
quisessem usa-las, na escola.

Quem no meu tempo de colegial, 
teria coragem de andar de calças 
rotas? Agora é moda, porque todos 
ou quase todos, usam; até meninas “ 
pudicas” fazem buracos até às náde-
gas…E ninguém leva a mal…

Na política, também é assim. A 
História confirma, que tudo que foi 
passado, volta. Não há regime ou 
ideologia, que sempre dure.

O homem deveria ser ele pró-
prio: único; mas não é; É o resultado 
do meio em que vive, e pensa, como 
pensa a coletividade.

Há exceções, mas são poucas, 
muito poucas. E quantas vezes, 
esses poucos, são os que mudam o 
mundo…

Não queremos mais falar de pande-
mia. Os mortos falam por nós. São 
as nossas vozes no meio desta 
conflagração apocalíptica.  As ví-
timas se multiplicam e suas vozes 
reverberam cada vez mais perto. 
São parentes e amigos que se vão, 
dia após dia, sem aviso e sem des-
pedida.
Vivemos um tempo macabro.  Pes-
soas do nosso convívio, de repen-
te, são notícia em hospitais e UTIs. 
Como chegaram lá, não se sabe. 
De alguma forma foram contamina-
das pelo vírus da vez. Chegaram lá 
e padecem horrores numa luta fer-
renha entre a vida e a morte.
Enquanto se submetem a todos 
os suplícios, famílias, lá fora,  são 
possuídas pela incerteza e pela 
angústia. E ninguém sabe o que 
fazer. E outra coisa não resta, além 
da força espiritual e das correntes 
de orações. 
Apelar para os governos de nada 
adianta, uma vez que são atrapa-
lhados e agem, quase sempre, em 
nome da vaidade e de uma causa 
abominável que é a própria so-
brevivência política.  A ambição e 
o corporativismo  sobrepõem-se a 
qualquer outra questão, ainda que 
esteja em jogo a vida humana. 
Temos que continuar ouvindo os 
mortos, mesmo que nenhuma ho-
menagem possamos lhes prestar. 
E este é, talvez, o maior castigo 
que nos impõe a história.. Continuo 
convicto de que o morto, por uma 
força transcendental,, sente e gos-
ta das companhias que o seguem 
até o fim. 
O que era para nós o último gesto 
de amor passa a ser um momento 
de desolação. Sem poder contem-
plar o nosso ente querido em seu 
derradeiro sono, seguimos a vida 
como se nos faltasse o essencial. 
Porque calados os defuntos ainda 
nos dizem muita coisa.

Diante do aumento vertiginoso 
da pandemia no país, pela primeira 
vez Santa Catarina, por exemplo, 
transfere pacientes para outros Esta-
dos pelo esgotamento das unidades 
de saúde e de suas equipes médicas. 
E o hospital Moinhos de Vento, em 
Porto Alegre, aluga contêiner para 
acomodar corpos de vítimas da Co-
vid-19. 

As críticas do presidente Bolso-
naro são manifestações irresponsá-
veis que guardam semelhanças às 
do ex-presidente dos EUA, Donald 
Trump, que pregava contra as reco-
mendações da OMS.

Moral da história: EUA e Brasil 
lideram o número de mortes e con-
taminados pela coronavírus. 

Mais de 255 mil mortes e 1.840 
só no dia de hoje (03/03), o que 
representa uma morte por minuto, 
tudo isso pouco representa para a 
insensibilidade mórbida de Bolso-
naro & Cia, que está mais preocupa-
do com a performance da economia. 
Só que a economia se recupera, mas 
as vidas perdidas, não. 

Ademais, é uma obrigação de 
qualquer governo comprometido 

com o seu povo, principalmente em 
relação aos mais carentes e desem-
pregados, destinar recursos à sua 
sobrevivência durante o período da 
pandemia e não ficar a questionar a 
desestabilidade da economia. 

As medidas de restrições preci-
sam ser observadas pela sociedade. 
Negar a gravidade da situação é ex-
ternar deboche às milhares de vidas 
de irmãos brasileiros que se foram e 
estão agonizantes em busca de tra-
tamento. 

Falta publicidade do governo fe-
deral para conscientização nacional 
da gravidade do aumento da pande-
mia. O Brasil representa hoje uma 
grave ameaça a países que reduzi-
ram a doença. 

Se o presidente Bolsonaro não 
demonstrasse teimosia e revanchis-
mo político, desde o início da pan-
demia, e liderasse esforço no senti-
do de obedecer às recomendações 
da OMS, em vez de se posicionar 
ao lado do insano ex-presidente dos 
EUA, pró-cloroquina e outras malu-
quices, certamente o país hoje não 
estaria no estágio caótica de escala-
da da pandemia em que se encontra. 

Esta pandemia, no entanto e 
na verdade não é sem preceden-
tes, a última vez que lidamos 
com uma pandemia tão miste-
riosa, incontida e de longo al-
cance foi em 1918, quando o Ví-
rus influenza da gripe, também 
chamada de Espanhola, que 
devastou populações em todo o 
mundo. A gripe de 1918 matou 
de 50 a 100 milhões de pessoas 
até 1919. Os números de mortos 
ascilaram, e há quem diga segu-
ramente que foram 100 milhões. 
Na época as comunicações qua-
se não existiam e eram precárias 
demais para as certezas.

É de se imaginar o clamor da 
humanidade em todo o Planeta, 
pelas dificuldades com assistên-
cia, transportes e medicamentos 
para tratar os milhares de aco-
metidos. Pelos fatos presentes, 
com todo esse aparato com tec-
nologia moderna, pode-se ter 
uma ideia como foi a Gripe In-
fluenza no final da primeira dé-
cada do século passado.

Para manter os ânimos, os 
censores da Primeira Guerra 
Mundial minimizaram os rela-
tos da doenças e sua devastado-
ra mortalidade.

As informações contam que 
a desnutrição, falta de higiene 
e os acampamentos médicos 
e hospitais superlotados con-
tribuiam a dessiminação pro-
movendo superinfecções bac-
teriana, responsável pela alta 
mortalidade. A transmissão  é 
ocasionada quando uma pessoa 
infectada espirra ou tosse, mais 
de meio milhão de partículas do 
vírus podem se espalhar para as 
pessoas próximas.

Os fatos se repetem: de acor-
do com os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças, a gripe 

espanhola teve três ondas:
A primeira onda foi consi-

derada mais branda, tendo sido 
detectada em março de 1918 no 
Kansas, Estados Unidos, num 
campo de treinamento de tro-
pas destinadas ao front da Pri-
meira Guerra.

A segunda onda aconteceu 
quando, depois de percorrer os 
continentes, retornou aos Esta-
dos Unidos em agosto, matan-
do milhões de forma monstru-
oso, parecendo-se muito pouco 
com o que é comumente consi-
derado gripe, com uma taxa de 
letalidade de 6% a 8%.

A terceira onda foi mais mo-
derada e aconteceu no início 
de 1919, de fevereiro a maio 
daquele ano. No entanto, nada 
– nem infecção, nem guerra, 
nem fome – jamais tinha ma-
tado tanta gente em tão pouco 
tempo. 

Os históricos sobre a pande-
mia de 1918 não vem disper-
tando nenhum sentido de alerta 
no povo brasileiro, que assiste 
ou toma conhecimento do surto 
de mortalidade e não se interes-
sa em seguir as recomendações 
sanitárias. Pessoas morrem, 
perdem suas identidades, pas-
sam a ser números em estatís-
ticas mortais, são enterradas 
em valas comuns e transforma 
a morte em um acontecimento 
natural. Apesar do clamor dos 
que conseguem sobreviver e 
dos que ficam, a morte é sempre 
esperada. Não tem remédios 
nem paliativos, toda esperança 
está na prevenção, nos cuida-
dos higiênicos e no isolamento 
social. Coisa que boa parte da 
população não vem dando aten-
ção as recomendações das au-
toridades na área de saúde.

Entes queridos se vão e a humanidade  continua sem 
acerditar na devastação que o coronavirus causa.

Previna-se
para a 

Covid-19 
não há 

remédio, 
o único 

paliativo é a 
prevenção.
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Câmara Municipal envia
R$ 1 milhão para Prefeitura

de Juazeiro do Norte
comprar mais vacinas

No total, 1,4 milhão de pes-
soas morreram no último ano, 
o que representou um aumento 
de 8,6% se comparado a 2019

De acordo com dados da 
Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Natu-
rais (Arpen-Brasil), que repre-
senta os cartórios, 2020 foi o 
ano com maior mortalidade de 
pessoas no País. No total, 1,4 
milhão de pessoas morreram 
no último ano, o que represen-
tou um aumento de 8,6% se 
comparado a 2019. A variação 
é cerca de quatro vezes maior 
do que as taxas observadas na 
série histórica, que até então 
não havia ultrapassado 1,9% 
de aumento das mortes por 
ano.

A associação destaca que 
os números estão intimamen-
te ligados à pandemia do novo 
Coronavírus, que no Brasil já 
matou mais de 200 mil pes-
soas. Segundo a associação, o 
número de óbitos registrados 
em 2020 ainda pode crescer, 
uma vez que o intervalo entre 

a data do falecimento e o seu 
respectivo registro no Portal da 
Transparência do Registro Ci-
vil pode demorar até 15 dias. 
Com a eclosão da pandemia, 
muitos estados ainda editaram 
suas regras para o registro das 
mortes, expandindo os prazos, 
devido ao tempo necessário 
pelos órgãos de saúde para 
diagnosticar se os óbitos foram 
provocados pela covid-19.

Saiba mais
Coronavírus: como alguns 

países estão combatendo a 
covid-19 mais eficazmente do 
que outros

A Associação Nacional 
dos Registradores de Pesso-
as Naturais, as mortes ocorri-
das em casa dispararam neste 
ano, apresentando aumento 
de 22,2%. Para a associação, 
esse crescimento se deve à 
insegurança dos cidadãos em 
comparecer nos postos de 
saúde e hospitais, que têm es-
tado com suas capacidades de 
atendimento comprometidas. 
Foi observado que, entre as 
mortes ocorridas em domicí-
lio, o maior crescimento foi de 
mortes causadas por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, que 

aumentou 710%. 
Nos hospitais, também 

houve uma explosão de fale-
cimentos justificados por essa 
síndrome, sendo observado um 
crescimento de 988%. Esse 
dado é importante, uma vez 
que muitos casos de covid-19 

Registros de óbitos mostram que 2020 foi 
o ano mais mortal da história do Brasil

não identificados até o faleci-
mento do paciente são regis-
trados como Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave. No geral, 
houve aumento de 34,9% de 
mortes causadas por doenças 
respiratórias, sendo a Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 

a principal responsável por 
essa elevação dos registros.

Os falecimentos causados 
por sintomas cardíacos tam-
bém aumentaram em relação 
a 2019, passando de 270,2 mil 
para 284,1 mil, ou seja, um 
crescimento de 5,1%. Desses 

casos, os sintomas cardiovas-
culares inespecíficos subiram 
28,8% entre os anos. A asso-
ciação explica que o aumento 
dos óbitos em domicílio é um 
dos fatores que contribuíram 
para a não identificação das 
causas dessas mortes.

Fontes: UOL Notícias e
O Estadão
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<<REGISTROS de óbitos em Cartórios apontam 2020 com crescimento de 1,9% ao ano para 8,3% em 2020. Mortes em 
domicílio dispararam e aumentaram 22,2% no Brasil

Com Decreto aprovado 
na Câmara, Darlan oficializa 
envio de R$ 1 milhão para a 
compra de vacinas em Jua-
zeiro

Foi aprovado pela Câma-
ra de vereadores de Juazei-
ro, em sessão extraordinária 
realizada na última terça-fei-
ra, dia 9, o Decreto Legislati-
vo de nº 85 que destina R$ 1 
milhão para a Prefeitura Mu-
nicipal investir na compra de 
vacinas contra a Covid-19. 

A devolução de recursos 
do Duodécimo foi proposta 
pelo presidente da Casa Dar-
lan Lobo e confirmada pelo 
voto unânime do Poder Le-
gislativo, que demonstra pre-
ocupação com a imunização 
da população juazeirense. 

O presidente explica que 
o montante de recursos pode 

ser repassado em duas parcelas 
de R$ 500 mil, logo que o Exe-
cutivo providencie o protocolo 
para a compra das vacinas, o 
que possibilitaria a aquisição de 
mais de 34 mil doses do imuni-
zante.

“Esse recurso é fruto de 
uma economia que a gente 
vem fazendo nesses três me-
ses, e soma em torno de R$ 1 

INFORMATIVO DA CÂMARA

PRESIDENTE da Câmara Municipal vereador Darlan Lobo
MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

milhão. Abrimos mão de inves-
tir em outras necessidades da 
Câmara para priorizar a compra 
de vacinas nesse momento tão 
delicado. Deixamos o recurso 
disponível, basta a secretária de 
saúde apresentar um plano para 
adquirir o maior número de vaci-
nas e imunizar a população de 
Juazeiro”, declara Darlan.

Sempre pensando na 
transparência e fiscaliza-
ção dos recursos públi-
cos, que é a máxima da 
sua gestão, na Câmara 
de Vereadores de Jua-
zeiro, o presidente Darlan 
Lobo sugeriu ao Plenário 
a contratação de mais um 
serviço especializado de 
assessoria que serviria 
para fiscalizar a própria 
Câmara.  

Darlan Lobo convidou 
o Policial Federal e ex-ve-
reador, Cláudio Luz para 
assessorar os trabalhos 
da Comissão Permanente 
de Fiscalização da Casa. 

O presidente expli-
ca que a idéia veio após 
uma solicitação do verea-
dor Lunga, presidente da 
Comissão, uma vez que 
o trabalho que deve ser 
desempenhado por essa 
Comissão, que fiscaliza 
os gastos do próprio Po-
der Legislativo é de extre-
ma importância e requer 
muito conhecimento so-
bre várias questões. 

Darlan disse conside-
rar Cláudio Luz apto para 
tal função e tornou públi-
co o convite. “Ao apre-
sentar a nossa prestação 

Darlan Lobo convida Cláudio Luz para integrar 
Comissão de Fiscalização da Câmara 

de contas, que é encami-
nhada para a Comissão 
de Fiscalização da Casa, 
o vereador Lunga sugeriu 
uma espécie de asses-
soria para realizarem o 
trabalho com total isen-
ção. Procurei alguém que 
tenha experiência com a 
fiscalização do Legislati-
vo juazeirense e com tra-
balho de combate ao des-

vio de dinheiro público 
e pensei no Cláudio 
Luz .”

A comissão é com-
posta por três parla-
mentares, tendo como 
presidente o vereador 
Lunga, Ivanildo Ro-
sendo, como relator, 
e a vereadora Jaque-
line Gouveia, atuando 
como secretária.

Assessoria de Imprensa da 
Câmara Municipal



DESTAQUE

ESPECIAL
Reino Unido mostra 
interesse científico
pela semente da
”Mocida Moringa Vigra”
fértil e abundante no 
Nordeste brasileiro

01. - Mocida Moringa Vigra ajuda na perda de peso 
02. - Ajuda a reduzir as inflamações
03.- Mocida Moringa Vigra é uma desinfectante, anti-biótica, 
antimicrobiana, germicida, anti-bacteriana, anti-séptica, anti-
fúngica e anti-viral.
04 - Moringa é ótima para a rejuvenecimento pele
05 - Ajuda a impulsionar o sistema imunológico
06 - Saúde cardiovascular
07 - Alcaliz o corpo aumentando o PH
08 - Ajuda na desintoxicação
09 - Ajuda com a digestão
10 - Mocida Moringa Vigra.  é uma adaptogen
11 - Moringa é alta em aminoácidos e ácidos graxos
12-  Moringa é alta em vitaminas e minerais.

Benefícios da Mocida Moringa Vigra

Muitos estudos têm prova-
do que a Moringa pode ser a 
solução para uma série de ma-
les, desde desnutrição até doen-
ças degenerativas, incluindo o 
câncer. Acredita-se que ela seja 
efetiva contra vários tipos de 
câncer, como de ovário, intesti-
no, fígado, pulmão e de pele. A 
planta Moringa é originária da 
Índia e Norte da África.

“O ideal é tomar de 500 
mililitros a um litro do chá por 
dia, no máximo”, completa a 
expert. Quanto ao preparo, é 
semelhante ao de outras in-
fusões: uma colher (sopa) da 
planta seca para um litro de 
água.

O uso deste chá fortalece o 
sistema imunológico, reduz a 
desnutrição e anemia, reduz o 
colesterol e os níveis de glico-
se, fortalece ossos e músculos, 
ação antiinflamatória princi-
palmente em articulações e 
traz mais energia para seu dia-
-a-dia.

No entanto, especialista in-
dicam que, pessoas que tenham 
por hábito o uso dessa planta, 
e não desejem interromper seu 
uso, devem consumir apenas 2 
xícaras, ou 500 ml, de um chá 
por dia, pois são quantidades 
que não parecem apresentar 
risco para a saúde

- Diversos estudos - incluin-
do um do Texas e outro do Pa-
quistão - citaram propriedades 
antiúlcera, antioxidante, anti-
-hipertensiva e analgésica da 
Moringa oleifera. ...

- Nutricionalmente falando, 
uma xícara de folhas de Morin-
ga tem quase dois gramas de 
proteína e é uma boa fonte de 
vitaminas A e C.

As folhas e talos da Morin-
ga podem ser consumidas em 
saladas, chás, refogados e pre-

parações, mas é na forma de fa-
rinha que se concentra a maior 
parte das suas propriedades.

Adicione as folhas secas de 
Moringa a água fervente. Mis-
ture com um pouco de mel e 
gengibre fresco e suco de laran-
ja a gosto. Agite vigorosamente 
a mistura durante dois minutos, 
coloque gelo e leve à geladeira 
por pelo menos 4 horas, antes 
de consumir.

Para fazer o chá de Morin-
ga, basta colocar: 1 colher de 
sopa da erva em uma xícara 
e acrescentar 200 ml de água 
quente. Deixar em infusão por 
3 minutos e consumir em segui-
da, de preferência sem adoçar.

Rica em proteínas, vitami-
nas A e C, minerais como o 
cálcio e potássio, aminoácidos 
essenciais, vitaminas antioxi-
dantes, flavonoides e compos-
tos bioativos, colabora na ma-
nutenção da saúde. Muito se 
fala sobre o consumo do pó da 
folha de Moringa para o trata-
mento de diabetes.

A farinha de Moringa cos-
tuma ser informalmente re-
comendada para o tratamento 
de colesterol elevado, pressão 
arterial elevada, diabetes, ate-
rosclerose e envelhecimento 
precoce. 

Segundo as pesquisas indi-
cam que o consumo da Morin-
ga sem indicações “pode con-
duzir a problemas cardíacos” 
e a sua administração de uma 
“forma descontrolada” poderá 
aumentar a produção de gló-
bulos vermelhos, o que deixará 
o indivíduo “mais propenso” a 
um acidente vascular cerebral 
(AVC).

Conheça a Moringa, exce-
lente fonte de muitas vitaminas 
e minerais
-Proteína: 2 gramas;
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O despertar pela semente do Mocida Moringa Vigra veio depois de interesses de 
laboratórios famacêuticos do Reino Unido com vistas a bons resultados farmatológicos 
com um conjunto de meios práticos para combater uma série de doença. A cotação de 
um quilo da semente de Moringa chega a valer  mil Euros que equivale a R$ 6.710,00.

A Moringa é uma arbórea de grande porte e de semente abundante



-Vitamina B6: 19% da RDA;
-Vitamina C: 12% da RDA;
-Ferro: 11% da RDA;
-Riboflavina (B2): 11% da 
RDA;
-Vitamina A (do betacaroteno): 
9% da RDA;
-Magnésio: 8% da RDA.

Misturando ½ colher de chá 
da Moringa em Pó Organic In-
dia com água, suco ou chá. Ex-
perimente também incrementar 
a sua vitamina, shake ou smoo-
thie adicionando 1/2 colher de 
chá!

Modo de preparo: Secar as 
folhinhas de moringa em uma 
peneira em local fresco e à som-
bra por vários dias até que este-
jam quebradiças. Coloque-as no 
liquidificador para transformá-
-las em um pó fino ou soque-as 
num pilão. Armazene em um vi-
dro escuro, na parte de baixo da 
geladeira.

Para transformar ervas em 
pó, elas devem estar completa-
mente desidratadas. É melhor 
deixar que sequem à temperatu-
ra ambiente — se usar o forno 
para secá-las, você perderá os 
componentes voláteis que dão 
sabor a elas. Você pode usar 
uma pequena tigela de cerâmi-
ca, ou um copo dosador, como 
um almofariz.

Análise crítica: “Os 10 bene-
fícios da Moringa oleífera para 
saúde’’

Análise crítica: “Os 10 bene-
fícios da Moringa oleífera para 
saúde’’

ANÁLISE CRÍTICA - gra-
duanda em Nutrição Luana 
Leocadia Marinho:  A lista dos 
benefícios da planta Moringa 
Oleifera para a saúde. A prin-
cipal característica da planta é 
sua riqueza em nutrientes, com 
vasto numero de aminoácidos 
essenciais e significativa quanti-

dade de vitaminas (A, B1, B2, 
B3, B6, B9 e C) e minerais (Ca, 
K, P, Mg e Zn).

O estudo menciona que 
devido ao fósforo e cálcio, os 
extratos da Moringa são reco-
mendados na manutenção da 
saúde óssea, visto que apresen-
tam propriedades anti-inflama-
tórias. 

A planta previne rugas de-
vido as suas propriedades an-
tienvelhecimento. Já o extrato 
de semente da erva promove a 
purificação da pele e fornece 
proteção contra a fumaça de 
cigarro e poluição por metais 
pesados.

As folhas da Moringa são 
utilizadas para tratar proble-
mas gastrointestinais como 
constipação, e que o enxofre 
presente nas folhas auxiliam 
na produção de colágeno. Já o 
chá de Moringa tem ação an-
tialérgica podendo inibir rinite 
alérgica e anafilaxia. O extrato 
da raiz é utilizado como remé-
dio contra vermes de helmin-
tos, mas também apresenta 
efeito antifúngico, prevenindo 
o crescimento de fungos como 
Aspergillus e Penicillium.

A Moringa é uma planta 
comestível nativa da região do 
Sub-Himalaia e é conhecida 
como “a árvore milagrosa” 
devido às suas incríveis ha-
bilidades de cura para várias 
doenças. Por séculos, diversas 
culturas ao redor do mundo a 
utilizam devido as suas pro-
priedades medicinais como 
anti-inflamatória, antiespas-
módica, anti-hipertensiva, 
antitumoral, antioxidante, an-
tipirética, antiúlcerosa, antie-
piléptica, diurética, redutora 
do colesterol, antidiabética.

Seu uso medicinal tem sido 
confirmado pela ciência, as 

pesquisas mostram que a Mo-
ringa é riquíssima em nutrien-
tes, como vitaminas A, B (B3, 
B6 e B9), C, D e E, minerais 
como ferro, cálcio, magnésio, 
potássio, zinco e cobre, ácidos 
graxos ômega 3 e 6, aminoáci-
dos essenciais como treonina, 
tirosina, metionina, valina, fe-
nilalanina, isoleucina, leucina, 
histidina, lisina e triptofano, an-
tioxidantes flavonoides, carote-
noides e fenólicos, fitoesteróis 
como o estigmasterol, o sitos-
terol e o campesterol, fitoquí-
micos como taninos, terpenói-
des, saponinas, antraquinonas, 
alcalóides e agentes anticance-
rígenos como glicosinolatos, 
isotiocianatos, compostos gli-
cosídicos e glicerol-1-9-octade-
canoato, e, é justamente a sua 
composição nutricional que é a 
responsável pelas suas proprie-
dades medicinais.

É raro uma única planta 
conter muitos nutrientes essen-
ciais e em quantidades eleva-
das, por isso se incentiva o uso 
da moringa como suplemento 
nutricional ou fortificante na 
preparação de alimentos (so-
pas, alimentos de desmame, 
biscoitos, pães, bolos, etc), 
inclusive a Organização Mun-
dial de Saúde tem enfatizado a 
sua utilização como um suple-
mento de baixo custo para os 
países mais pobres ao redor do 
mundo.

Em razão dos níveis eleva-
dos de aminoácidos essenciais, 
as folhas de Moringa oleifera 
têm sido utilizadas como fon-
te alternativa de alimento para 
combater a desnutrição, espe-
cialmente entre crianças e be-
bês. Os altos teores de minerais 
como cálcio, zinco e ferro são 
importantes para o crescimento 
e desenvolvimento humano nas 

fases da infância, adolescência 
e gravidez.

A suplementação com a fo-
lha em pó é capaz de atender as 
necessidades diárias de ferro e 
cálcio de mulheres grávidas, da 
mesma forma pode ser prescrita 
no tratamento de anemia.

Um estudo de Saini et al. 
(2014) investigou os efeitos da 
suplementação de ferro com 
folhas de Moringa em ratos 
em crescimento, no estudo os 
ratos foram alimentados com 
dieta deficiente em ferro até 
que apresentassem depleção de 
ferro, após estarem depletados 
foram suplementados com di-
ferentes fontes de ferro junta-
mente com ácido ascórbico e 
foram comparados a um grupo 
controle com dieta suficiente 
em ferro. O ferro proveniente 
das folhas de Moringa foi con-
siderado superior na correção 
dos efeitos da deficiência em 
comparação com o citrato fér-
rico, a explicação para esse fato 
foi de que as folhas da Moringa 
seriam capazes de modular a 
expressão de genes responsi-
vos ao ferro melhor do que os 
suplementos convencionais de 
ferro.

Nos que diz respeito a lac-
togogos são os fitoesteróis os 
responsáveis pelo aumento da 
produção de leite materno e 
não o cálcio como mencionado. 
Os fitoesteróis são precursores 
de hormônios que aumentam 
a produção de estrogênio, que, 

por sua vez estimula a prolife-
ração dos ductos mamários a 
produzir leite, por isso é pres-
crita a mães que amamentam.

Além disso, por apresentar 
uma ampla gama de antioxidan-
tes com teores mais elevados 
do que diversas frutas já conhe-
cidas pela ação antioxidante, a 
moringa possui potencial tera-
pêutico para a prevenção de do-
enças cardiovasculares.

Sua capacidade antioxi-
dante utilizando o extrato das 
folhas foi pesquisada in vitro 
testando-se a atividade seques-
tradora de radicais livres e o 
efeito inibitório na oxidação de 
lipoproteínas de baixa densida-
de, e, testes  in vivo em coelhos 
hipercolesterolêmicos testaram 
os efeitos sobre os níveis de 
colesterol, substâncias reativas 
de dieno conjugado (CD), áci-
do tiobarbitúrico (TBARS) e 
formações de placa, os resulta-
dos demonstraram diminuição 
significativa dos níveis de co-
lesterol e da formação de placa 
aterosclerótica.

A utilização de outras par-
tes da planta também foram 
pesquisadas, Mahajan e Mehta 
(2009) demonstraram o poten-
cial terapêutico da Moringa 
contra artrite em ratos com ar-
trite induzida comparados a um 
grupo controle doente não tra-
tado, os pesquisadores utiliza-
ram extrato hidroalcóolico  de 
flores de Moringa nos animais 
doentes e constataram efeitos 

protetores contra artrite e ain-
da  redução de níveis séricos de 
fator reumatoide e das citocinas 
TNF-alfa e IL-1.

Extratos aquosos e etanó-
licos da semente de Moringa 
apresentaram efeito antibac-
teriano devido a presença de 
substâncias bactericidas na se-
mente como a ptergospermina, 
moringina e os glicosídeos. 
Tanto extratos como óleos es-
senciais de sementes apresenta-
ram propriedades antifúngicas.

No que se refere a tratar 
problemas gastrointestinais, o 
extrato etanólico de casca de 
raiz administrado por via oral 
em diferentes doses reduziu 
significativamente o índice de 
úlcera em relação ao grupo 
controle com dosagens de 350 
e 500 mg/kg, demonstrando seu 
potencial antiulceroso.

Ultimamente  a Moringa 
tem sido muito utilizada na 
indústria cosmética, princi-
palmente em hidratantes para 
o corpo e condicionadores de 
cabelo, devido à descoberta de 
componentes ativos extraídos 
do óleo da semente, que con-
tém frações proteicas específi-
cas que protegem a pele huma-
na das influências ambientais 
e combate o envelhecimento 
prematuro da pele. A dupla 
atividade, antipoluição e con-
dicionamento / fortalecimento 
dos cabelos são muito úteis no 
cuidado com a pele e com os 
cabelos.
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AS SEMENTES veem em quantidades no interior grandes vagens

A Moringa é uma arbórea de grande porte e de semente abundante

ENVÓLUCROS cada semente é revestida por uma película natural
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LOTEAMENTO TERRA SANTA 
CNPJ: 14.333.633/0001-26 

15/03/2021
ALANA DARLY DOS SANTOS - LOTES: 15 E 17 QUADRA: 09 - CPF: 062.083.893-05

ANRÉ LUIS ALVES DE SOUSA  - LOTES: 49, 51 QUADRA: 09 - CPF: 042.656.903-27

CICERO RODRIGUES DA SILVA SANTOS - OTES: 04,05 QUADRA: 05 - CPF: 712.921.443-00

FABIANA FERREIRA DA SILVA -  LOTE: 36 QUADRA: 11 - CPF: 009.886.884-50

FRANCIMARY LOPES ARAUJO - LOTE: 15 QUADRA: 05 - CPF: 768.165.403-87

FRANCISCO ADALBERTO DA SILVA SOUSA -  LOTE: 49 QUADRA: 11- CPF: 062.746.003-01

FRANCISCO LEONARDO VASCONCELOS RODRIGUES - LOTES: 07 E 08 QUADRA: 15

CPF: 907.876.683-20

GEICIANE FAUSTINO CARDOSO - LOTE: 03 QUADRA: 11 - CPF: 065.715.693-02

GUSTAVO HENRIQUE ARRAES FERREIRA - LOTES: 07 E 08 QUADRA: 03 - CPF: 115.995.613-87

JANAINA SOUSA JUSTINO - LOTE: 41 QUADRA: 15 - CPF: 047.907.833-59 

JOANNA DARK MORAIS DE SOUZA  -  LOTE: 48 QUADRA: 02 - CPF: 020.140.633-03

LUCIENE LIMA ALVES MEDEIROS  -  LOTE: 06 QUADRA: 09 - CPF: 057.426.993-28

MARCELO ARAUJO DA SILVA -  - LOTE: 66 QUADRA: 09 - CPF: 728.799.903-15

MARCELO JOSÉ FERRARI DOS SANTOS - LOTES: 21,22 E 23 QUADRA: 16 -

CPF: 028.281.074-93

MARCOS JOSÉ APOLINÁRIO OLIVEIRA - LOTE: 19 QUADRA: 09 ´- CPF: 050.815.663-73

MARIA JEVANEIDE VIEIRA DE BRITO -  LOTES: 49, 50 QUADRA: 07 - CPF: 621.280.273-49

MARIA ROBERTA BESERRA DE LIMA - LOTES: 05, 06 E 07 QUADRA: 08 - CPF: 020.426.423-55

MARLEUDO FELIX MARINHO - LOTE: 34 QUADRA: 04 - CPF: 952.260.363-53

MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO - LOTE: 67 E 68 QUADRA: - CPF: 066.491.403-92

NATAN AUGUSTO GOMES DA SILVA  - LOTE: 22 QUADRA: 07 - CPF: 048.358.263-88

PRISCILA DA SILVA SOUSA - LOTE: 74 QUADRA: 14 - CPF: 063.108.413-43

RAFAEL PEREIRA ALVES - LOTE: 58 QUADRA: 04 - CPF: 040.642.453-20

RAIMUNDO FEREIRA DINIZ - LOTE: 08 QUADRA: 10 - CPF: 063.763.083-17

RAIMUNDO FERREIRA PINHO - LOTE: 63 QUADRA: 03 - CPF: 222.407.133-72

RAVENA VIEIRA BRITO - LOTES: 52, 53 QUADRA: 07 - CPF: 023.382.073-60

SUELANY TAVARES VITORINO -  LOTE: 25 QUADRA: 11 - CPF: 071.427.513-12

ZIVALDO PEREIRA DA SILVA  - LOTES: 65 E 67 QUADRA: 14 CPF: 015.084.653-39

LOTEAMENTO VISTA DO CARIRI
CNPJ: 23.362.172/0001-00 

15/03/21
ALINE RODRIGUES ALVES - LOTE: 09 QUADRA: B4 - CPF: 057.691.193-30

ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS - LOTE: 06 QUADRA: B4 - CPF: 065.854.243-52

ANGELA ALVES PEREIRA -  LOTE: 30 QUADRA: C5 - CPF: 224.915.838-01

ANTÔNIO BATISTA DA SILVA JUNIOR - LOTE: 11 QUADRA: C4 - CPF: 978.177.083-40

ANTÔNIO ESTEVÃO DOS SANTOS NETO -  LOTES: 29, 31 QUADRA: D4 - CPF: 884.555.303-59

ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR -  LOTE: 33 QUADRA: F3 - CPF: 892.875.413-53

CRISTIANO ALVES SILVA - LOTE: 36 QUADRA: B3 - CPF: 600.802.373-04

CRISTIANO DA SILVA ANDRADE -  LOTE: 12 QUADRA: B1 - CPF: 017.779.133-06

FABIANA BARBOSA SILVA -  LOTE: 01 QUADRA: C4 - CPF: 869.747.693-34

FERNANDA FERREIRA DA SILVA -  LOTES: 15,17 QUADRA: D4 - CPF: 067.989.443-88

FIRMINO CARLOS -  LOTES: 01, 02 QUADRA: A4 - CPF: 918.941.313-04

FRANCISCO DOUGULAS DE SOUSA SILVA - LOTE: 07 QUADRA: A2 - CPF: 033.886.603-52

FRANCISCO JONES BASTOS DA SILVA JUNIOR - LOTES: 23, 25 QUADRA: C3 -CPF: 023.005.473-09

GERALDO BRUNO FERREIRA SILVESTRE -  LOTES: 51,53 QUADRA: D3 - CPF: 039.011.103-13

IRISMAR SOUZA DOS SANTOS GOMES  -  LOTES: 41, 43,45 QUADRA: - CPF: 197.769.903-25

JOSÉ EDIVALDO ANGELO ALVES - LOTE: 49 QUADRA: B3 - CPF: 074.234.713-30

JOSÉ ERLANIO DEMONTIER -  LOTE: 02 QUADRA: A5 - CPF: 952.608.543-49

KELVIA RANIELLE LOURENÇO DA SILVA -  LOTE: 17 QUADRA: C6 - CPF: 064.468.063-61

LARISSA MERYSLANE LIMA SANTANA  - LOTES: 13,14 QUADRA: F4 - CPF: 061.138.883-98

LUIZ SOARES DOS SANTOS - LOTE: 16 QUADRA: C4 - CPF: 045.641.543-20

MARCOS JOSÉ FIRMINO DE ARÚJO -  LOTES: 17, 18, 19 QUADRA: F4 - CPF: 387.557.263-72

MARIA ILMA DE MATOS CARVALHO - LOTE: 26,28 QUADRA: C3 - CPF: 325.261.483-91

MARIA WISLANDIA FERREIRA TOMAZ  - LOTES: 16, 18, 20, 22 QUADRA: C2 - CPF: 614.389.753-09

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MENEZES NETO - LOTE: 22 QUADRA: B5 - CPF: 060.511.393-97

ROBERTO GOMES -  LOTES: 01, 03 QUADRA: C2 - CPF: 485.696.233-72

ROSIANE ALVES DE OLIVEIRA BEZERRA  -  LOTE: 34,36 QUADRA: C5 - CPF: 610.833.163-11

SAMARA BATISTA DE ALENCAR - LOTE: 34 QUADRA: B3 - CPF: 888.376.103-00

SANDRA ALVES DOS SANTOS -  LOTE: 15 QUADRA: A4 - CPF: 290.824.078-50

SERGINALDO SOUSA DOS SANTOS -  LOTE: 08 QUADRA: B4 - CPF: 630.869.563-72

SHEILA DA SILVA BARBOSA  - LOTE: 03 QUADRA: C4 - CPF: 044.638.613-81

THEREZA ANGELA LOPES LEMOS - LOTE: 03 QUADRA: B5 - CPF: 387.586.013-68

WANDERSON CARDOSO RODRIGUES -  LOTE: 41 QUADRA: C3 - CPF: 054.992.033-18

LOTEAMENTO
LAGOA ENCANTADA

CNPJ: 14.333.633/0001-26 
15/03/2021

FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 681.109..793-00
YRAMARCIA PEREIRA MAIA, CPF: 033.233.033-85
JOSÉ ELDON DOS SANTOS SILVA, CPF: 706.489.993-00
KESSIA KELLY CAMPOS PEREIRA CPF: 055.643.483-89
MARIA TAYNA COSTA DE SOUZA BARBOSA CPF: 058.590.273-97
NILTON BENICIO DUARTE CPF: 046.700.773-09
REINALDO DOS SANTOS PEREIRA CPF: 017.828.933-77 

NOTIFICAÇÃO DE 
CANCELAMENTO

O superintendente José Wil-
son Gonçalves, apresentou o 
balanço do Instituto de Desen-
volvimento Agrário do Ceará 
em 2020. Segundo ele, o órgão 
vinculado à Secretaria de De-
senvolvimento Agrário emitiu 
6.313 títulos de propriedade ru-
ral e realizou a entrega de 2.161 
no ano passado. O balanço do 
Idace ainda dá conta que 7.183 
imóveis rurais foram medidos 
e 4.661 foram cadastrados no 
período. Os números foram di-
vulgados durante transmissão 
pelas redes sociais.

“Num ano de pandemia, 
onde prevaleceu o isolamento 
social, avançamos com inova-
ção para realizarmos a Regula-
rização Fundiária em nosso Es-
tado”, assegurou o secretário 
de Desenvolvimento Agrário, 
De Assis Diniz. Segundo ele, 
algumas das parcerias firmadas 
pelo órgão do Governo do Ce-
ará na execução da política pú-
blica foram: o Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), as secretarias 
municipais de Agricultura e a 
Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricul-
toras do Ceará (Fetraece).

“A pandemia afetou muito 
o serviço público, em espe-
cial o Idace que possui uma 
atuação direta com o campo”, 
reconheceu José Wilson Gon-
çalves. “Desde 2009, mais de 
108 mil imóveis foram titula-
dos e 124.622 famílias foram 
beneficiadas diretamente em 

136 municípios cearenses. Ne-
nhum outro estado brasileiro, 
ou mesmo da América Latina, 
avançou tanto na Regulariza-
ção Fundiária como realiza-
mos aqui no Estado do Ceará”, 
declarou o superintendente do 
Instituto de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará.

Outros números apresenta-
dos pelo superintendente dão 
conta que, em 2020, mesmo 
em home office, os técnicos 
do órgão aprovaram 12.611 
cadastros de imóveis rurais e 
6.395 cadastros se encontram 
pendentes. “Estão pendentes, 
mas quando formos a campo 
serão regularizados de forma 
bem mais facilitada”, justifi-
cou. Os números referentes 
ao trabalho executado em 63 
municípios do Estado apontam 
ainda que 10.163 imóveis tive-
ram a análise gráfica concluída 
e 5.769 peças técnicas foram 
elaboradas.

“Fechamos o ano de 2020 
antevendo que a pandemia nos 
daria uma trégua, o Ceará ini-
ciaria a vacinação e consegui-
ríamos, aos poucos, retomar as 
rotinas de campo. Mesmo as-
sim, estamos otimistas e conse-
guiremos emitir 6.600 títulos de 
domínio de terra, elaborar 9.288 
geocadastros e atingir 79,5% da 
área rural georeferenciada do 
Estado”, anunciou. Além disso, 
o Idace prevê realizar a licita-
ção para Regularização Fundi-
ária de Cascavel e prestar 2.910 
assessorias em áreas de assenta-
mento e reassentamento.

Por fim, o superintendente 
antevê: a realização de 94 ava-
liações e vistorias de imóveis, 
a entrega de quatro imóveis 
rurais e a elaboração de 34 

Cadastros Ambientais Rurais 
(CARs). A lista ainda inclui 
as conclusões do Convênio 
Dnocs No. 0001/2009, que 
trata da área da Barragem do 
Figueiredo; e projeto de Regu-
larização Fundiária do Lago de 
Fronteiras e individualização 
em seis áreas de assentamento 
nos municípios de Itapipoca, 
Potiretama, Catunda, Choró, 
Canindé e Independência.

Outras realizações
Ainda quanto ao balanço de 

2020, agora no setor do desen-
volvimento de assentamentos e 
reassentamentos, o Idace vali-
dou em campo 23 CARs, be-
neficiando 370 famílias rurais; 
regularizou o quadro social de 
46 assentamentos; e atendeu a 
363 famílias com a emissão de 
documento para acesso a po-
líticas públicas. Concluem o 
resultado do setor a realização 
de 30 vistorias e avaliações de 
imóveis rurais em 15 municí-
pios cearenses para atender o 
Programa Nacional de Crédito 
Fundiário e Aquisição de área.

“Por meio da Lei Estadual 
16.950/19, o Idace também ad-
quiriu os imóveis do Curral do 
Meio, no município de Irace-
ma; e da Fazenda Besouro, em 
Crateús”, relembrou o trabalho 
desenvolvido para 141 famí-
lias atingidas pela constru-
ção da Barragem Figueiredo. 
“Também mediamos conflitos 
em 19 áreas do Estado, acom-
panhamos 355 famílias na área 
da Fazenda Uruanan”.

Concluindo, José Wilson 
Gonçalves citou a crescente de-
manda pela individualização de 
áreas adquiridas por processos 
de compra e venda e o início 
do processo de reconhecimento 
das demandas dos assentamen-
tos Batalha, no município de 
Trairi; Santa Rita, em Aratuba; 
Tanques, em Itapipoca; e São 
Caetano, na cidade de Potireta-
ma. “Neste sentido, o Idace dá 
credibilidade e autonomia a es-
sas famílias e estimula a produ-
ção agrícola a partir do acesso 
às políticas públicas que inves-
tem diretamente nesses imóveis 
rurais”, finalizou.

Governo do Ceará  deverá entregar 
6.600 títulos de terra neste ano de 2021

André Gurjão - Secretaria
do Desenvolvimento Agrário

Governo do Ceará

 << PARCERIAS Governo do Ceará na execução da política pública 
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma

A Prefeitura de Juazeiro do 
Norte, por meio da Secretaria 
da Saúde, está reestruturando 
e ampliando os leitos clínicos 
de retaguarda para internação 
de casos suspeitos ou confir-
mados da Covid-19, com o 
intuito de garantir maior as-
sistência à população do mu-
nicípio.

Na Unidade de Combate à 
Covid-19 está sendo organi-
zada a instalação de mais 05 
leitos clínicos, que se somarão 
aos 30 já existentes. No local, 
foi organizada a rede de gases 
para viabilizar o funciona-
mento dos respiradores para 
pacientes que necessitarem da 
ventilação mecânica.

De acordo com a secretária 
da Saúde, Francimones Albu-
querque, com a conclusão da 
montagem da rede de ar compri-

mido será possível abrir 06 lei-
tos semi-intensivos na Unidade.

Também está sendo feita 
a aquisição de todos os ma-
teriais e equipamentos neces-
sários para o pleno funcio-
namento dos capacetes Elmo 
que o município recebeu do 
Sistema FIEC.

Juazeiro do Norte amplia leitos de retaguarda 
para pacientes da Covid-19

Por: Assessoria de 
Comunicação/PMJ

Outros 30 leitos de reta-
guarda podem ser implanta-
dos no prédio do antigo Hotel 
Municipal. Esses leitos serão 
ativados caso a ocupação da 
Unidade de Combate à Co-
vid-19 chegue a 50%.

Na UPA do Limoeiro fo-
ram instalados 04 novos leitos 

de estabilização, com suporte 
de respiradores. O local dis-
põe de 07 leitos para casos 
suspeitos ou confirmados de 
Covid-19, sendo um de UTI. 
Já no Hospital Infantil Maria 
Amélia foram abertos 05 lei-
tos pediátricos para este perfil 
de atendimento.

<< LEITOS São 07 leitos para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, sendo um de 
UTI, com mais 5 leitos pediátrico no Hospital Infantil Maria Améria 
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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

Aline Maria
“ “O pensamento 

positivo contagia, 
quando você 

está cercado de 
vencedores e se 

inspira em suas 
atitudes, são 

grandes as chances 
de que se torne

um deles.”.” 

H O R Ó S C O P O
P O R T U G U Ê S

H U M O R

Equívocos na língua portuguesa que 
cometemos no dia dia a dia

Veja mais poesias de Dalinha Catunda nos blogs:

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

PEIXES =- 19 fevereiro a 20 março
Foque os seus interesses, dispersão de sentimentos traz instabilidade. 
Terá atitudes decisivas para que projetos evoluam.
AQUÁRIO - 21 janeiro a 18 fevereiro
Diferenças de opinião marcam o dia , nada é definitivo. Prepare-se 
para desafios , não conte com facilidades.
CAPRICÓRNIO- 22 dezembro a 20 janeiro
Está pouco empenhado num relacionamento, contribua mais para o 
bem-estar a dois. Conte com pouca recompensa para os seus esforços.
SAGITÁRIO - 22 novembro a 21 dezembro
Dia com desentendimentos porque há coisas que não pode aceitar.
Novas informações são favoráveis aos seus interesses.
ESCORPIÃO - 23 outubro a 21 novembro
Os assuntos sentimentais estão pautados por momentos felizes. Deixe 
os encontros profissionais acontecer naturalmente.
LIBRA - 23 setembro a 22 outubro
Bom dia para viver sonhos e fantasias românticas. Alguns argumentos 
não vão convencê-lo e é natural que tenha razão.
VIRGEM - 23 agosto a 22 setembro
Alterações devem ser assumidas com convicção. Aceite discutir novas 
propostas profissionais ou negociais.
LEÃO - 23 julho a 22 agosto
Dia de afetos intensos , há vínculos crescentes. Pode tomar decisões 
no plano económico.
CÂNCER - 21 junho a 22 julho
Mostra cansaço numa relação, diga o que não quer. Vão surgir opções 
profissionais que deve aproveitar.
GÉMEOS - 21 maio a 20 junho 
Viva o amor de forma livre sem gestos de posse. Controle o nervosismo 
para gerir e controlar da melhor forma problemas económicos.
TOURO - 21 abril a 20 maio
Tempo e reflexão permitem definir sentimentos. Projetos e ideias estão 
em fase de desenvolvimento lento.
CARNEIRO - 21 março a 20 abril
Não volte atrás com o que programou para este dia. A conclusão de 
alguns trabalhos carece de pormenorização.

Uma moça acabara de acordar de um cirurgia plástica, quando o  
médico entrou em seu quarto:
– E então, doutor? Quando posso ir para casa? perguntou a paciente.
 
– Amanhã a senhora pode ir embora. A operação foi um sucesso.
– O senhor garante que não vai aparecer a cicatriz da operação?
–  Se a senhora usar roupa, garanto que ninguém a verá.

Um menino quebrou a vidraça da casa do vizinho, ao jogar bola. 
O dono da casa pegou o menino pela braço e disse, muito furioso:
– Ah! moleque! Por que não vai ajudar seu pai?
O garoto respondeu com a maior cara-de-pau:
– Mas já estou ajudando. Meu pai é dono da vidraçaria…

Um fazendeiro, desses que falam pouco e pensam muito, encontra-
-se com um moço da cidade, que lhe pergunta:
– Por quanto o senhor vende sua vaca?
– Quero um milhão por ela! respondeu o homem.
– Por esse preço compro uma motoca.
– Compra, sim. Mas só quero ver o senhor tirar leite da motoca.

Dois adolescentes estão juntos. Um deles está estudando. 
O outro está na janela, observando o movimento da rua, 
quando passa uma mocinha que muito agrada ao rapaz da 
janela. Este, comenta com o amigo:
– Eu acho que a Vera tem muitos predicados.
O amigo, que está estudando gramática, responde distraído:
– Verbais ou nominais?

1. “Entre eu e você”
O correto, segundo os especialistas, é usar “entre mim e você” 
ou “entre mim e ti”. Depois de preposição, deve-se usar “mim” 
ou “ti”.
Por exemplo: Entre mim e você não há segredos.

2. “Mal” ou “mau”
“Mal” é o oposto de “bem”, enquanto que “mau” é o contrário de 
“bom”. Na dúvida sobre qual usar? Os especialistas recomendam 
substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais 
sentido.
Por exemplo: Ela acordou de bom humor; Ela acordou de mau 
humor.

3. “Há ou “a”
“Há”, do verbo haver, indica passado e pode ser substituído por 
“faz”.
Por exemplo: Nos conhecemos há dez anos; Nos conhecemos faz 
dez anos.
Mas o “a” faz referência à distância ou a um momento no futuro.
Por exemplo: O hospital mais próximo fica a 15 quilômetros; As 
eleições presidenciais acontecerão daqui a alguns meses.

4. “Há muitos anos”, “muitos anos atrás” ou “há muitos anos 
atrás”
Usar “Há” e “atrás” na mesma frase é uma redundância, já que 
ambas indicam passado. O correto é usar um ou outro.
Por exemplo: A erosão da encosta começou há muito tempo; O 
romance começou muito tempo atrás.
Sim, isso quer dizer que a música Eu nasci há dez mil anos atrás, 
de Raul Seixas, está incorreta.

5. “Tem” ou “têm”
Tanto “tem” como “têm” fazem parte da conjugação do verbo 
“ter” no presente. Mas o primeiro é usado no singular, e o segun-
do no plural.
Por exemplo: Você tem medo de mudança; Eles têm medo de 
mudança.

6. “Para mim” ou “para eu”
Os dois podem estar certos, mas, se você vai continuar a frase 
com um verbo, deve usar “para eu”.
Por exemplo: Mariana trouxe bolo para mim; Caio pediu para eu 
curtir as fotos dele.
Vale lembrar sempre que mim não conjuga verbo.

7. “Impresso” ou “imprimido”
A regra é simples: com os verbos “ser” e “estar”, use “impresso”.
Por exemplo: Camisetas com o slogan do grupo foram impressas 
para a manifestação.
Mas com os verbos “ter” e “haver”, pode usar “imprimido”.
Por exemplo: Só quando cheguei ao trabalho percebi que tinha 
imprimido o documento errado.

8. “Vir”, “Ver” e “Vier”
A conjugação desses verbos pode causar confusão em algumas 
situações, como por exemplo no futuro do subjuntivo. O correto 
é, por exemplo, “quando você o vir”, e não “quando você o ver”.
Já no caso do verbo “ir”, a conjugação correta deste tempo verbal 
é “quando eu vier”, e não “quando eu vir”.

9. “Aquele” com ou sem crase
Em vez de escrever “a aquele”, “a aqueles”, “a aquela”, “a aque-
las” e “a aquilo”, use “àquele”, “àqueles”, “àquela”, “àquelas” e 
“àquilo”.
Por exemplo: Maíra deu o número de telefone dela àquele rapaz

10. “Ao invés de” ou “em vez de”
“Ao invés de” significa “ao contrário” e deve ser usado apenas 
para expressar oposição.
Por exemplo: Ao invés de virar à direita, virei à esquerda.
Já “em vez de” tem um significado mais abrangente e é usado 
principalmente como a expressão “no lugar de”. Mas ele também 
pode ser usado para exprimir oposição. Por isso, os linguistas re-
comendam usar “em vez de” caso esteja na dúvida.
Por exemplo: Em vez de ir de ônibus para a escola, fui de bici-
cleta.

Sou lua nova crescendo
Do Jeitinho que eu queria
Assim vou resplandecendo
Nos braços da poesia.

Minha cantiga de amor
Eu canto na lua cheia
Porque tenho meu barqueiro
Que me chama de sereia
Com ele cato conchinhas
Que o mar sacode na areia.

Em noite de plenilúnio
Eu dispenso meu colchão.
No alpendre, numa rede,
Eu me deito em meu sertão
Pra ver a lua surgindo
De prata à noite tingindo
Com seu mágico clarão.

Eu sou uma retirante
E da minha terra amante.
Foi numa lua minguante
Que deixei o meu rincão.
Caminhei léguas a fio
Senti sede senti frio
Mas venci o desafio,
E voltei pro meu sertão.

A lua é sua madrinha
Me disse mamãe um dia
Confirmou a minha tia
E acreditar me convinha,
Pois quem se chama Dalinha,
E foi no sertão parida,
É pra lua prometida
Reza a lenda do lugar.
Eu que não vou contestar!
Gosto de ser iludida.

Meu canto crescente

Seguindo meu traço
Vou fazendo versos
Juntando diversos
Uma estrofe faço,
E sem embaraço
Com inspiração
Flui a criação
Que boto em papel,
Se brota um cordel
Renasce a paixão.
*
Na mente a história
Que quero contar
Começo a rimar
Me ajuda a memória,
Não procuro glória
Apenas prazer
Gosto de fazer
Minha poesia
Pois minha alegria
É ler e escrever.

Tecendo versos

“A leitura é uma fonte 
inesgotável de prazer 
mas por incrível 
que pareça, a quase 
totalidade, não sente 
esta sede.”
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