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AstraZeneca/Oxford:
Saúde reitera que a
vacina é segura e
reforça a importância
da imunização
Ministério da Saúde monitora constantemente a segurança e a efetividade de todas
as vacinas incorporadas ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com as vacinas
covid-19, não é diferente. Até
o momento, não foi identifica-

da uma relação de causalidade
entre o imunizante da AstraZeneca/Oxford com eventos raros de trombose (formação de
coágulos sanguíneos) associados à plaquetopenia, em pessoas que receberam as doses do
imunizante.
Pág. 04
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Governo do Estado do Ceará lança
programa Microcrédito Produtivo
destinando R$ 100 milhões para
empreendedores e trabalhadores

Prefeito de Juazeiro
Glêdson Bezerra
recebe a visita do
presidente Darlan
Lobo da Câmara
Municipal
Numa visita de caráter
institucional, o prefeito de
Juazeiro do Norte, Glêdson
Bezerra, recebeu, em seu gabinete, nessa terça-feira, 6, o
presidente da Câmara Municipal, vereador Darlan Lobo,
que reafirmou a disposição da

em trabalhar em parceria com
o Poder Executivo.
Darlan anunciou a devolução de R$ 1 milhão para a compra de vacinas contra o novo
Coronavírus, ou R$ 500 para a
compra de cestas básicas para a
população carente. Pág. 04

Ceará dá posse a 1.200
professores aprovados
em concurso para rede
estadual de ensino Pág. 06

>> APOIO O chefe do Executivo estadual disse que a iniciativa é uma inovação do Governo do Ceará, com o objetivo de apoiar quem mais precisa. “
Imprensa Casa Civil
Governo do Ceará

Em transmissão ao vivo
pelas redes sociais, o governador Camilo Santana lançou,
nesta sexta-feira (9), o Programa de Microcrédito Produtivo

Orientado (Ceará Credi), que
investirá, inicialmente, R$
100 milhões para apoiar microempreendedores e trabalhadores cearenses com crédito que varia entre R$ 500 e R$
5 mil. Estiveram presentes no
lançamento o secretário exe-

cutivo do Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico
e Trabalho (Sedet), Kennedy
Vasconcelos; o presidente da
Agência do Desenvolvimento
Econômico do Ceará (Adece),
Francisco Rabelo; e a diretora

O Imperador D. Pedro II
saiu do Brasil sem recursos

AUTO POSTO

CASARÃO
Combustíveis e Lubrificantes de Qualidade
Juazeiro - Crato e Barbalha

de Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente.
O chefe do Executivo estadual frisou que a iniciativa
é uma inovação do Governo
do Ceará, com o objetivo de
apoiar quem mais precisa.
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EDITORIAL

Agora o bicho pega
O mais imbecil dos imbecis
brasileiro sabe que “na casa do
bom homem que não trabalha
não come,” mas o imbecil dos
imbecis acredita que Governo
tem sempre um jeitinho a dar.
Nessas de que os fins eleitoreiros justificam as artimanhas,
surgem as promessas e falcatruas no percurso. A Pátria amada
Brasil é o escudo para a enganação de um povo incauto, ingênuo ou besta mesmo, que acredita em tudo desde venha com
um invólucro anunciando que é
de graça.
O pecado do casal Adão e
Eva levou Deus a dizer: “Terás de trabalhar no pesado e
suar para fazer com que a terra
produza algum alimento.” São
palavras textuais escritas que
estão na Bíblia - Gênesis 3:1924. Quer dizer, todos tem que
trabalhar para produzir seu próprio alimento.
O Governo tem que criar
meios e mecanismo para gerar
empregos e dar oportunidade
para que cada um dos mais de
200 milhões de brasileiros produzam com o suor de seu rosto
sua sobrevivência. A história do
Brasil está cheia de desculpas
para não se trabalhar. A exemplo do nordeste, onde vivemos,
o estigma da seca é meio para
governos e políticos transcenderem o tempo engabelando o
povo com a promessa de que
amanhã será melhor. Não, não
foi, não é Nem NUNCA será
melhor, porque as melhoras
vão depender do próprio povo,
de seu trabalho e de sua persistência. As mesma desculpas
embasadas na falta d’água, sol
quente e terra infértil ficam só
nas palavras, porque no planeta
existem centenas de lugares insólitos onde existe vidas e gente que cultiva, planta e colhe os
frutos da terra para sua provisão
e sustento.

Desde os primórdios que o
homem permeia a terra e procurou sempre construir sua morada próximo a uma fonte de água
suficiente para suas necessidades. Com sua inteligência inventou o cata-vento para através
de mecanismo puxar água da
fonte para uma caixa d´água. E
por que não se faz isso nos dias
atuais para com tecnologia fazer
irrigação através de gotejamento e manter sua agricultura de
subsistência? A resposta está na
ponta da língua: Para que trabalhar se o Governo está sempre
pronto a nos sustentar.
Agora o bicho vai pegar,
porque uma Nação não pode
sustentar seu povo com sombra
e água fresca permanentemente
e vai chegar a hora da grande
quebradeira e ninguém vai poder ajudar uns aos outros.
Sem trabalho não pode haver
desenvolvimento sustentável.
De forma que convêm trabalhar e produzir para evitar que
amanhã o povo desvalido tenha
que voltar a enfrentar campos
de concentração, a exemplo dos
que aconteceram no Cariri no
princípio do século passado, a
espera de migalhas do Governo.
É necessário que se rasgue o
mais depressa possível a cadernetinha das desculpas e tomar
atitude de se mexer, trabalhar e
produzir seu próprio alimento.
Esse presidente de plantão
esteve em Israel, um país com
clima muito semelhante ao do
nordeste brasileiro, onde imperou a vontade do povo e é
hoje um dos bons produtores
de grãos, frutas e verduras do
Mundo.
Essa cultura do esperar pelas benesses e ações protetoras
de governo precisa acabar, sob
pena de em pleno século XXI,
com toda tecnologia e avanço
científico o ser humano venha a
perecer por fome e inanição.

O perigo de assinar
sem ler
Humberto Pinho da Silva é
erticulista e cronista, mora em
Porto Portugal, escreve para
vários jornais do Mundo, inclusive
para esta Gazeta de Notícias

Certa tarde de sol doirado e surdo, em São Paulo, após almoço, tipicamente brasileiro (arroz e feijão,) a
avó de minha mulher, falou-nos do
cuidado que deve haver ao assinar
documento sem ler, mesmo entregue
por familiares. A propósito, contou-nos a desdita da D. Sofia, amiga e
visita da casa.
O triste caso ocorreu há muitos e
muitos anos – Quantos? Não sei. Talvez noventa, cem anos? - Mas digno de
ser levado ao conhecimento do leitor.
A D. Sofia era portuguesa, casada com rapaz pobre e trabalhador.
Como a vida, na cidade do Porto,
lhes fosse ingrata, embarcaram para
o Brasil.
Na cidade de São Paulo – nessa
época, pacata e cheia de oportunidades, – encontraram emprego e relações na colónia portuguesa. Entre os
novos amigos, conheceram companheiro de infância, estabelecido com
empório.
Dos frequentes encontros, e largas conversas, o amigo propôs-lhes
sociedade na loja.
Precisava de ajudante honesto e
amigo – disse-lhes.
Como o marido da D. Sofia tinha
levado, para o Brasil, pequeno pecúlio, aumentado já em São Paulo,
aceitou a generosa oferta.
Em curto prazo, o empório, tornou-se numa grande e afreguesada
mercearia.
Entretanto o marido de D. Sofia,
talvez por excesso de trabalho, ficou
doente, de enfermidade que o levou
à morte.

Vendo-se só, sem filhos, numa
grande cidade, que se ia tornando perigosa, pensou regressar a Portugal.
Andava a boa senhora a ponderar na hipótese, quando o sócio lhe
disse:
-” Sofiinha, o que deve fazer é ir
para a sua terra, junto dos seus. O empório está a progredir. Eu guio o negócio. Mando-lhe a sua parte, para lá.”
Ruminou D. Sofia a ideia, como o
sócio era amigo e íntimo de seu marido, assentou passar-lhe procuração.
Assim pensou, assim fez. Regressou tranquila, na certeza de poder passar a velhice sossegada e tranquila.
Decorridos meses, vendo que os lucros do empório, não chegavam, escreveu ao sócio, para se inteirar da razão.
Não obteve resposta. Outras se
seguiram…e nada…
Aflita, consultou advogado. Este,
após aturadas averiguações, junto de
colega de São Paulo, informou-a que
nada tinha a receber.
O sócio, logo que apanhou a procuração assinada, passou tudo para
seu nome.
Concluiu a avó de minha mulher:
-” A pobre D. Sofia acabou a vida
amargurada, em casa de parentes,
que a receberam por caridade.
“Eu vos aviso – disse a avó Júlia: nunca passem procuração, sem
consultar advogado de confiança,
mesmo que seja apresentada por
parentes ou amigos de infância…O
dinheiro cega os corações, mesmo
dos mais honestos e amigos” – concluiu, olhando ternamente para minha mulher, a neta caçula.

Deputado Osmar Terra e seus
prognósticos furados da Covid-19
Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado
Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com

Dr. cloroquina, ivermectina e de
outras sandices: estão na internet gravados, para a sociedade testemunhar,
todos os seus prognósticos médicos
furados, insensatos e irresponsáveis,
relacionados à Covid-19.
O folclórico deputado negacionista de Jair Bolsonaro, Osmar Terra
(MDB-RS), que ironiza a pandemia,
vai ficar nos anais da história burlesca e será sempre lembrado pala boca
do povo nos botecos e banheiros
públicos do país. Imagine-se que se
trata de um parlamentar “médico”!!!
Então, como é, deputado:
- a pandemia não iria reduzir, em
2020, com a chegada do frio no RS?
Fala sério!!!
- a Covid-19 é um vírus muito
inferior à gripe H1N1? Que tipo de
médico é você para louca afirmação?
- no tempo da H1N1 não fecharam restaurantes, não teve quarentena, foi muito mais grave e matou

muito mais gente que a Covid-19?
- o pico do coronavírus vai ser
agora em abril/2020 e terminará em
final de maio/2020? Profeta de araque, aprendiz de pajé!!!
- em junho/2020, não haverá mais
a pandemia? Vidente medíocre! Hoje,
o Brasil, já passou das 350.000 mortes!
- então, inventaram na Amazônia
um novo surto da Covid-19? Que
mediocridade dita por um parlamentar irresponsável!
- vai ter imunidade coletiva sem
vacina? Que estúpida declaração!
- não é verdade que dependemos
da vacina? Outra declaração absurda
que ignora a ciência!
Osmar Terra e Bolsonaro são
duas figuras quixotescas negacionistas que desonram o país. Trata-se de
um médico de araque, incompetente
e que se bandeou para a política porque não teve capacidade profissional
de permanecer na área médica.

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.
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Banco do Nordeste lança Crediamigo
Digital e agiliza atendimento ao
cliente em tempos de pandemia

<< DIGITALIZADO App Crediamigo passa a contar com funcionalidade Pix/QR Code
oferecem segurança e ao mesmo tempo criam a comodidade
do não deslocamento, o que,
em tempos de pandemia, é um
relevante diferencial”.

Funcionalidades

A Assinatura Eletrônica,
por exemplo, permitirá aos
clientes do Crediamigo, sem
sair de casa ou do local de seu
negócio, selecionar a operação
de crédito no App Crediamigo
e assinar contratos de empréstimos de operações individuais ou em grupo. Por meio
remoto, o cliente visualizará

a lista de documentos a serem
assinados, concluindo com a
assinatura eletrônica do contrato.
Já o WhatsApp Crediamigo, que terá um único número
para todos os estados (85.99730700), possibilitará ao cliente
acessar o chatbot ou interagir
com os agentes do programa
por meio da ferramenta chat,
agilizando o atendimento de
forma virtual. Oferecerá, ainda, condição para o cliente
confirmar propostas de renegociação e tirar dúvidas sobre
crédito, pagamentos, conta

corrente, cartão de débito, internet banking, além de link
para baixar o App Crediamigo.
O App Crediamigo passa
também a contar com a funcionalidade Pix/QR Code. Isso integrará o Crediamigo às transações instantâneas, 24 horas por
dia, em qualquer dia da semana, durante os 365 dias do ano,
por intermédio do cadastro de
uma chave (e-mail do cliente,
CPF ou chave aleatória). Gratuitas, as transações por meio
do Pix são processadas pelo
Banco Central e protegidas por
segurança bancária.

Extremo Sul do Ceará recebe infraestrutura
com obras na CE-390 entre Jardim e Penaforte
Superintendência de
Obras Públicas
Jóslen Herbster Ascom Texto e Foto

A pavimentação da CE390, na região de divisa com
Pernambuco, já está em execução, sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas
(SOP). O trecho, com aproximadamente 32 quilômetros
(km), vai ligar os municípios
de Jardim e Penaforte, e se estende desde o entroncamento
da CE-060, passando por Jardim, até o entroncamento da
BR-116, em Penaforte.
Cerca de R$ 32 milhões estão sendo investidos pelo Governo do Estado em parceria
com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID)

Descobri-me, de repente, encarnado
na figura do Dr. Panglosss
Paulo Elpídio de Menezes
Neto, professor, escritor,
ex-reitor da Universidade
Federal do Ceará,
Cientista político e membro
do Instituto do Ceará

Ambiente de Comunicação imprensa Banco Nordeste.

Crediamigo Digital é a
nova estratégia que o Banco do
Nordeste lançou, nesta sexta-feira, 9, visando deixar mais
ágil a experiência dos clientes
do maior programa de microfinanças da América do Sul.
Dentre as principais funcionalidades da plataforma
Crediamigo Digital, que agregam mais praticidade ao atendimento e evitarão o deslocamento do cliente às agências
e às unidades do BNB, destacam-se a inclusão do Pix/QR
Code no App Crediamigo, o
WhatsApp Crediamigo e a Assinatura Eletrônica.
A apresentação das inovações ao público foi feita por
meio de evento on-line, realizado a partir da sede da empresa, em Fortaleza, obedecendo aos protocolos sanitários e
transmitido pelo canal do Banco do Nordeste no Youtube.
Para o presidente do BNB,
Romildo Rolim, “o Crediamigo Digital é um esforço do
Banco no sentido de atender
de forma ágil as necessidades
do cliente do programa, incorporando funcionalidades que

CRÔNICA

para pavimentar o segmento,
que no momento passa por serviços preliminares de engenharia, entre movimentação de terra, terraplanagem e construção
de bueiros. A previsão é que a
obra seja concluída no primeiro semestre de 2022.
A pavimentação iniciada
nesse intervalo Jardim-Penaforte é de grande importância
para o Ceará, na medida em
que gera vários benefícios para
a produção regional para a população de localidades como
Corrente e Juá, e para o tráfego
de veículos na divisa com Pernambuco”, explica o gerente
de Obras Rodoviárias da SOP,
Quirino Ponte.
Do ponto de vista econômico, a indústria extrativista
mineral e vegetal desenvolvida

<< PARCERIA R$ 32 milhões é o investimento do Estado com o BID

ao longo da Chapada do Araripe também deve se beneficiar
com a pavimentação na CE390.
Esta é mais uma das ações
que reforçam a infraestrutura
do Cariri, sobretudo no extre-

mo sul cearense, haja vista os
empreendimentos que estão
sendo finalizados na região,
como a pavimentação e restauração da CE-397, em Mauriti,
e a reforma e ampliação do
posto fiscal de Penaforte.

Preserve-se no Isolamento Social, usando
Máscara e Mantendo-se em casa.

Covid-19 quando não mata, maltrata.

Acontece. Tenho um amigo mais pessimista do que eu.
Um pessimista-Brasil nato. Brasileiro remido, consciente
de todos os seus “não-direitos”. Confessa que o que o tornou
assim tão cético foi por ter sido, durante muito tempo, militante esperançoso e otimista. Vai daí, de tanto amor pelo torrão
Natal, implodiu quando menos esperava.
Tomou-se de cuidados para que outros não ouvissem o
que ele tinha a dizer-me. Seguro de que ninguém o escutava,
abriu o seu coração:
“ — Sabe, Paulo, pela primeira vez confesso-me confiante: desta não vamos escapar. Como nação e povo, não seria
surpresa essa trapalhada em que nos metemos. Mas é que,
agora, fomos mais longe, envolvemo-nos com os perigosos
desígnios de Deus”.
E continuou, receoso de ser surpreendido nas suas percuciente reflexões:
“ — Já escapamos de muitas turbulências armadas pelo
Destino, pseudônimo usado por Deus, álibi das suas divinas
diatribes. Mas desta vez, enrolou demais.”
Por quê, indaguei-lhe inseguro da minha hesitação?
“ — Pois atente. Com o Corona, a quebra das bodegas e,
por via de consequência, de todo o sistema financeiro, muitos
sibreviverão ao Covid, à falta de oxigênio, de médicos , dos
tais insumos chineses e ao otimismo dos políticos — mas não
o povo. Vou explicar-lhe porquê.”
Depositou cuidadosamente a Crítica da Razão Pura, de
Kant, sobre a mesinha do chope e continuou:
“ — Sairemos desta sem povo, que nessas tragédia é essa
gente que que se lasca em primeiro lugar. Todas as outras
classes lhe cedem a precedência. O pequeno comércio, os
ambulantes, oscomerciantes mais bem sucedidos, vão embolados, engolidos pelos credores que, estes, baterão a máquina no momento aprazado, exauridas pelas promissórias vencidas nas mãos dos seus credores. Em sequência, afundarão
os industriais, os grupos que, afinal, todos têm a sua hora no
capitalismo. No socialismo, em tese, todos nascem pobres,
mas vivem felizes com as exigências do Estado protetor.”
E continuou:
“ — Sem povo, sem empresários, à falta de consumidores,
cessarão os serviços de interesse público e da conveniência
privada. Sobreviverão, apenas, pela lógica das coisas, as profissões de Estado, com os seus salários, vantagens, aposentadorias: os políticos, com a sua iluminada inspiração, afinal
sua receita é, vamos classificar assim, de origem imaterial.
Estarão à salvo, os militares com os seus soldos, os juízes,
promotores, procuradores e ministros dos tribunais, os parlamentares com a sua participação no orçamento da República.
Os funcionários públicos.”
Considerei aquela visão escatológica da sobrevivência da
civilização dos brasileiros — e repreendi-me pelo meu excesso de otimismo. Vi-me no espelho e descobri, tomado de surpresa, as semelhanças ignoradas com o dr. Pangloss.
Conseguíramos o que parecia impossível — um país sem
povo!
* Doutor Pangloss (personagem do romance “Cândido”, de Voltaire), que professava um otimismo beato, e para quem tudo parecia
correr às mil maravilhas. Indivíduo que expressa um excesso de
otimismo; que acredita que tudo vai dar certo; quem nunca perde
a esperança diante de grandes adversidades.

Ler é beber e comer.
O espírito que não lê
emagrece como o corpo
que não come.

Victor Hugo
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Prefeitura de Juazeiro do Norte assina contrato para atualização do Plano
Diretor de Desenvolvimento com Universidade Federal do Ceará/Cariri
ASCOM - Assessoria de Imprensa
Foto: Carlos Lourenço
Prefeitura de Juazeiro do Norte

O Prefeito Glêdson Bezerra
assinou, na tarde desta terça-feira, 06, o contrato com a
Universidade Federal do Cariri
(UFCA), para a atualização do
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do Município, que está desatualizado
desde o ano 2000.O PDDU é
um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município e
será atualizado por técnicos da
UFCA, em parceria com professores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O prazo
para conclusão do trabalho é
de 15 meses e o contrato representa investimento da ordem
de R$ 500 mil.

A solenidade foi realizada no Gabinete do Prefeito e
contou também com a presença dos secretários municipais
de Infraestrutura, José Maria
Pontes, de Meio Ambiente e
Serviços Públicos, Diogo Machado, do Procurador Geral do
Município, Walberton Carneiro, do Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Inovação, Wilson Soares, do
Secretário de Finanças, Paulo
André, do Diretor de Comércio
e Serviços da SEDECI, Fagner
Canuto, do professor Doutor
Diego Coelho e do Diretor de
Articulação e Relações Institucionais da UFCA, Anniel da
Silva Negreiros.
Segundo o prefeito Glêdson Bezerra, a atualização do
PDDU é um sonho do município. “Esse plano tem 21 anos,
portanto, já deveria ter passado por duas atualizações, em

2010 e em 2020”. O atraso,
explicou, trava, de certo modo,
o desenvolvimento da nossa
cidade, sobre os mais diversos
aspectos, econômicos, sociais,
ambientais e também da cidade inteligente. “Agora, com a
contratação da UFCA, vamos
corrigir um sonho que a gente
tinha de ver esse plano atualizado”, pontuou o prefeito.
De acordo com o professor
Diego Coelho, a parceria da
UFCA com a prefeitura foi possível a partir de pesquisas realizadas no Laboratório de Estudos Urbanos, Sustentabilidade
e Políticas Públicas (Laurbs),
grupo ligado à Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI), da Pró-Reitoria
de Extensão (Proex) da Universidade Federal, e de professores da Instituição que construíram a proposta de atualização
do PDDU.

<< DESENVOLVIMENTO O Prefeito Glêdson Bezerra assinou, na tarde desta terça-feira, 06, o contrato
com a Universidade Federal do Cariri (UFCA), para a atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) do Município, que está desatualizado desde o ano 2000.

Prefeito Glêdson Bezerra recebe AstraZeneca/Oxford: Saúde reitera
que a vacina é segura e reforça a
a visita do presidente Darlan
importância da imunização
Lobo da Câmara de Juazeiro
Renato Palhano
Ministério da Saúde

Ascom - Imprensa Prefeitura
de Juazeiro do Norte

Numa visita de caráter
institucional, o prefeito de
Juazeiro do Norte, Glêdson
Bezerra, recebeu, em seu gabinete, nesta terça-feira, 6, o
presidente da Câmara Municipal, vereador Darlan Lobo,
que reafirmou a disposição da
Casa em trabalhar em parceria
com o Poder Executivo.
Na oportunidade, o vereador anunciou a possível devolução de R$ 1 milhão para
a compra de vacinas contra
o novo Coronavírus. A disponibilidade desses recursos,
entretanto, conforme Decreto
Legislativo, está vinculada à
aquisição do imunizante.
Caso contrário, ou seja,
se a aquisição de vacinas não

<< ENTENDIMENTO Foto: Presidente da Câmara Darlan Lobo, prefeito Glêdson Bezerra, assessor Carlos Macedo e a sra. Darla Lobo

se concretizar, o dinheiro não
pode ser devolvido. Neste
caso, o presidente da Câmara assegurou a liberação de
R$ 500 mil para aplicação,
pelo Município, em eventuais
benefícios às vítimas da Covid-19.

Ao encontro, também estavam presentes o procurador
geral do Município, Walberton Carneiro, e o chefe de
Gabinete, Carlos Macedo. O
presidente da Câmara de Vereadores se fez acompanhar
de sua irmã Darlan Lobo.

BNB incentiva pesquisa de desinfetante
que inativa coronavírus
Desenvolvido por uma empresa baiana, o produto deverá
ser lançado em breve
Produto é destinado a locais públicos.
A empresa Ambiem Indústria e Comércio Ltda., da
Bahia, anunciou que lançará
em breve um desinfetante não
tóxico destinado à inativação
do coronavírus em ambientes e
locais públicos.
A empresa foi selecionada
em 2020 no Edital de Apoio
à Inovação para Combate ao
Novo Coronavírus, lançado

pelo Banco do Nordeste por
meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico e
Tecnológico e de Inovação.
Edital
Lançado em abril de 2020,
o edital BNB/Fundeci, destinou recursos, no valor de R$ 5

milhões, para micro, pequena
e pequena-média empresas, a
título de subvenção econômica
e em caráter não reembolsável,
com objetivo de apoiar projetos voltados para o desenvolvimento de soluções que possibilitem diagnóstico rápido da
COVID-19.

Ministério da Saúde monitora constantemente a segurança e a efetividade de todas
as vacinas incorporadas ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com as vacinas
covid-19, não é diferente. Até
o momento, não foi identificada uma relação de causalidade
entre o imunizante da AstraZeneca/Oxford com eventos raros de trombose (formação de
coágulos sanguíneos) associados à plaquetopenia, em pessoas que receberam as doses do
imunizante.
Dessa maneira, o Ministério da Saúde reitera a importância da vacinação, considerando que os benefícios da
vacina contra a covid-19 da
AstraZeneca/Oxford superam,
em muito, os potenciais riscos.
No Brasil, as doses do laboratório são produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
– o País também já recebeu
vacinas do mesmo imunizante produzidas em fábricas na
Índia e na Coreia do Sul. O
Ministério da Saúde elaborou
Nota Informativa com orientações sobre eventos atípicos
pós-vacinação.
A efetividade e a segurança
das vacinas também são monitoradas permanentemente pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão
regulador brasileiro mantém a
recomendação de continuidade
da imunização com a vacina,
que já recebeu registro definitivo no Brasil. Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS)

quanto a Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) já
emitiram parecer favorável em
relação ao imunizante.
“É necessário esclarecer,
portanto, que eventos tromboembólicos ocorrem naturalmente e frequentemente na
população geral, independentemente da vacinação”, explica o secretário de Vigilância
em Saúde, Arnaldo Medeiros.
Além disso, a infecção pela
covid-19 também está associada a relatos de tromboses,
sendo observado em mais de

um quinto dos pacientes hospitalizados.
As pessoas vacinadas contra a covid-19 e que apresentarem sintomas como falta de
ar, dor no peito, inchaço na
perna, dor na barriga persistente, sintomas neurológicos
(visão borrada ou dor de cabeça persistente e forte) e pequenas manchas avermelhadas
na pele, além do local onde foi
aplicada a vacina, devem buscar atendimento médico imediato na unidade de saúde mais
próxima.
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O imperador D. Pedro II saiu do Brasil sem recursos
Reportagem especial
com pesquisa e texto de
Humberto da Silva Pinho Porto Portugal.

D. Pedro II em
visita a cidade de
Porto Portugal
Sempre existiu amizade,
entre os Imperadores e a população da cidade da Virgem;
e desta, pelas terras de Vera
Cruz, pois muitos foram os
portuenses, que fizeram fortuna no Brasil.
Seu pai, D. Pedro I, chegou mesmo a legar, ao burgo
tripeiro, o coração, grato pela
forma como sempre foi recebido nessa cidade.
D. Pedro II realizou duas
visitas à cidade do Porto:
Na primeira, foi recebido
apoteoticamente pelo povo,
que com entusiasmo o aplaudiu ao longo do trajecto, entre
a estação ferroviária das Devesas, em Gaia, e a cidade do
Porto.
Na segunda, o Imperador,
viu falecer, no burgo portuense, sua Mulher Tereza Cristina o que agravou, ainda mais,
a aflitiva angustia em que vivia, pela afronta que lhe fizeram ao destrona-lo. Ele, que
sempre foi correcto, justo,
pronto a perdoar a todos mesmo aos antagonistas.
Acerca de D. Pedro II,
Ramalho Ortigão, escreveu, em Junho de 1971, nas
“Farpas”,Vol. XII:
“O Sr. D. Pedro II cultivou
o seu talento: é filólogo, é naturalista, conhece a história, a
filosofia, a química, a medicina. De sorte que, quando um
grande homem faz um discurso ao imperador, o imperador
remunera-o fazendo um discurso ao grande homem”
Existe interessante livrinho, impresso em Coimbra,
no ano de 1872, intitulado:
“Viagem dos Imperadores do
Brasil em Portugal”, que minuciosamente descreve a primeira estadia do Soberano:
Desembarcou, o Imperador, no dia 1 de Março de
1872, pelas seis e meia da manhã, vindo de trem, na estação
das Devesas em Gaia, sendo
recebido pelas autoridades e
grande multidão. A banda de
música do Palácio de Cristal,
animou a recepção.
Seguiram os Soberanos,
para o Porto, atravessando a
bela Ponte Pênsil, que fora
engalanada de vistosas bandeiras, assim como todas as
artérias, por onde passava o
Imperador, com: galhardetes,
arcos e bandeiras.
Nesse mesmo dia, visitou,
na Igreja da Lapa, o mauso-

<< HOMEM CULTO Dom Pedro II foi um imperador estudioso e culto,
falava fluentemente mais de dez idiomas.

léu, que contém o coração de
D. Pedro – Seu Pai.

Igreja daVeneravel
irmandade de N. Sra.

Deslocou-se depois: à
Igreja de S. Francisco, à Igreja da Misericórdia, ao antigo
Convento de Santo António,
em São Lázaro e à Academia
de Belas Artes.
À noite D. Pedro II concedeu, no Hotel do Louvre
– que ficava na esquina da
Rua do Rosário e a Rua do
Triunfo (actual D. Manuel II)
– recepção, a numerosos convidados, que durou cerca de
duas horas.
Assistiu, de seguida, no
teatro Baquet, à comédia de
Machado de Assis: “ O Caminho da porta”.
No dia seguinte, o Imperador, aguardava, no hotel, a
visita do romancista Camilo Castelo Branco, mas este
desculpou-se de não estar
presente, invocando motivo
de saúde.
Sem vaidade, simples,
como sempre foi, D. Pedro II,
resolveu deslocar-se à casa
do escritor.
Luiz Oliveira Guimarães,
em: “O Espírito e a Graça de
Camilo” – Edição Romano
Torres – 1952, – conta-nos o
curioso encontro:
“Em 1872, Camilo que
morava, então, no Porto, na
Rua de S. Lazaro, foi visitado
pelo Imperador do Brasil, que
o condecorou com a Ordem
da Rosa. Na pequena sala do
romancista, havia, pendurados na parede, além de vários retratos dos Braganças,
o retrato do poeta Béranger.
O Imperador detinha-se a
examinar a pequena galeria,

quando Camilo observou:
“-Vossa Majestade está a
contemplar os retratos dos seus
avós…
“-Mal imagina, meu amigo,
em que eu estou a reparar! Estou a reparar que Béranger tem
expressão muito mais feliz do
que os meus antepassados…
“- E sabe Vossa Majestade
porquê?
“Porque é menos perigoso
fazer versos, do que decretos!”
Mais tarde o escritor dedicar-lhe-ia o romance: “Livro
de Consolação”.
A segunda visita e última
à cidade, por D. Pedro II, foi,
como disse, angustiosa e dramática: Pedro II hospedou-se
no Hotel do Porto, na Rua de
Santa Catarina. A Imperatriz,
Tereza Cristina, muito doente,
faleceu, a 28 de Dezembro de
1889, dizendo angustiosas palavras de tristeza: “Ó Brasil…
minha terra tão linda e não me
deixam lá voltar!...”

<< NO BRASIL o Imperador Dom Pedro II e sua família ainda no Brasil

Sem recursos

Era preciso translada-la
para o Panteão de S. Vicente
em Lisboa. O Imperador não
possuía a quantia necessária.
O médico, Mota Maia,
condoeu-se da atroz aflição, e
foi contar ao Cônsul, o embaraço de sua Majestade. Este,
movido de compaixão, lembrou-se do Visconde de Alvares Machado, homem rico,
que fizera fortuna no Brasil.
Avisado pelo Cônsul, o
Visconde, prontamente emprestou a quantia solicitada
– vinte contos fortes.
Deste modo evitou-se o
constrangimento de se pedir
empréstimo bancário, e que
a noticia caísse no domínio
publico.

<< ENTERRADOS Dom Pedro II foi enterrado no Mausoleu Real de São Vicente ao lado de sua

esposa a imperatriz Teresa Cristina Maria.
Doente, amargurado, triste, o Imperador (e Família,)
partiu para o exílio, onde
faleceu, a 5 de Dezembro de
1891 – com 66 anos de idade, – no hotel Berdford, em
Paris.
Nós, abaixo assinados,
professores da Faculdade de
Medicina e doutores em medicina, certificamos que Dom
Pedro II d’Alcantara morreu
em 5 de Dezembro de 1891
à meia noite e 35 (da manhã)
no hotel Bedford, 17 rue de

l’Arcade, em Paris, em conseqüência de uma pneumonia
aguda do pulmão esquerdo.

Paris, 5 de dezembro
de 1891

D. Pedro II era um homem
culto, inteligente, notável intelectual, admirado e respeitado em todo o mundo.
O prestígio granjeado pelo
Imperador, levou o governo
republicano de França a realizar as exéquias só prestadas
a Chefes de Estado, na igreja

Madeleine.
A urna, que continha terra
brasileira, terminada a cerimonia, foi transportada, de trem
para Lisboa, onde foi sepultado no mausoléu Real de São
Vicente de Fora, ao lado de
Sua Mulher, a Imperatriz Tereza Cristina Maria.
Trinta anos depois era proclamada a lei do banimento, que
permitiu, que os restos mortais
do Imperador e de sua mulher
fossem trasladados para o Brasil.

06 - 01 A 15 DE ABRIL DE 2021

GAZETA DE NOTÍCIAS

Programa Ceará Credi vai destinar R$ 100 milhões para
beneficiar microempreendedores e trabalhadores cearenses
Larissa Falcão/Texto Carlos Gibaja/foto
Ascom Casa Civil

Em transmissão ao vivo
pelas redes sociais, o governador Camilo Santana lançou,
nesta sexta-feira (9), o Programa de Microcrédito Produtivo
Orientado (Ceará Credi), que
investirá, inicialmente, R$
100 milhões para apoiar microempreendedores e trabalhadores cearenses com crédito que varia entre R$ 500 e R$
5 mil. Estiveram presentes no
lançamento o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico
e Trabalho (Sedet), Kennedy
Vasconcelos; o presidente da
Agência do Desenvolvimento
Econômico do Ceará (Adece),
Francisco Rabelo; e a diretora
de Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente.
O chefe do Executivo estadual frisou que a iniciativa
é uma inovação do Governo
do Ceará, com o objetivo de
apoiar quem mais precisa. “O
microcrédito tem sido uma
das políticas mais importantes no mundo inteiro para reduzir as desigualdades e criar
justiça social. Portanto, é uma
inovação que o Ceará inicia, o
Governo do Estado. Esse projeto foi criado através de uma
lei aprovada no ano passado”.
Para Kennedy Vasconcelos, o programa é um avanço
e vai gerar mais oportunidades para os pequenos empre-

endedores. “O objetivo maior
é, cada vez mais, permitir o
acesso dos pequenos aos movimentos econômicos, para
que eles possam ter mais dignidade, ter mais trabalho e
renda, porque o nosso maior
propósito é melhorar a qualidade de vida da população cearense, que tanto merece”.

Público-alvo

Assim, serão beneficiados
microempreendedores
(formais e informais), trabalhadores autônomos e Microempreendedores Individuais
(MEIs), dos diversos segmentos de produção, artesanato,
comércio e serviços, inclusive
empreendedorismo social e
cultural. A iniciativa beneficia
também agricultores familiares que desenvolvam negócios
não agrícolas no meio rural.
Além disso, a medida vai
priorizar pessoas em situação
de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais, a
exemplo de mulheres vítimas
de violência, mulheres chefes
de família, mulheres do Programa Mais Infância Ceará,
jovens do Programa Virando o
Jogo, pessoas com deficiência,
egressos do sistema prisional,
jovens egressos da escola profissionalizante e outros empreendedores cujas atividades foram atingidas pela pandemia.
Silvana Parente destacou
a integração do Ceará Credi
com outras políticas públicas
desenvolvidas pelo Governo
do Ceará. “Nós temos mulheres chefes de família, mulheres em situação de violência,
egressos do sistema prisional,
juventude. Então, todos esses

programas que o senhor já está
fazendo nas secretarias, nós
vamos encostar com o crédito.
Isso vai gerar uma potencialização”.
Para garantir a inclusão
produtiva pelo acesso ao crédito e abertura de novos negócios em todo o Estado, o Ceará
Credi será desenvolvido pela
Adece, em parceria com instituições financeiras, e vai contar com 34 postos de atendimento distribuídos em diversas
regiões do Ceará, plataformas
digitais e a atuação de agentes
comunitários de crédito. Eles
serão responsáveis pelo diálogo e negociação, análise da situação econômico-financeira,
aprovação, acompanhamento e
cobrança.
Francisco Rabelo afirmou
que trabalhar nesse programa
faz parte de uma nova visão
social sustentável da Adece.
“Naturalmente, nós precisamos apoiar todos os empreendedores, os grandes, os médios, mas nós precisamos ter
um olhar mais direcionado a
esse público que precisa estar
mais próximo dos holofotes do
mercado”.

Como vai funcionar

O Programa Ceará Credi
tem duas linhas de crédito: Capital de Giro, exclusiva para a
compra de insumos, matéria-prima e produtos acabados; e
Investimento Fixo ou Misto,
destinada à aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e abertura de novos negócios mais capital de giro.
Para ter acesso às linhas de
crédito, o beneficiário não pode

<< VISÃO SUSTENTÁVEL - O governador Camilo Santana escuta de Francisco Rabelo a afirmação de que
trabalhar nesse programa faz parte de uma nova visão social sustentável da Adece. “Naturalmente, nós precisamos
apoiar todos os empreendedores, que precisam estar mais próximo do mercado”.

ter renda superior a três salários mínimos e o negócio deve
ter receita bruta anual de até R$
81 mil (por beneficiário).
Os valores para Capital de
Giro são de R$ 500 a R$ 3.000
para empréstimo individual, e
de R$ 500 a R$ 3.000 (por empreendedor) para a solicitação
em grupo, com limite total de
R$ 15.000. Para a modalidade
Investimento Fixo ou Misto, os
valores são de R$ 1.000 a R$
5.000 para empréstimo individual, e de R$ 1.000 a R$ 5.000
(por empreendedor) para solicitação em grupo, com limite
total de R$ 21.000.
Sobre os juros, o Governo
do Estado garante taxa zero
em 2021. O programa também inova ao dar bônus de

adimplência de 10% sobre as
parcelas pagas em dias, além
de disponibilizar orientação
empreendedora e capacitação
sobre educação financeira.

Cadastro

O Governo do Ceará vai disponibilizar, a partir de maio deste ano, a Plataforma Ceará Credi
Virtual para que o beneficiário
faça o cadastro e acompanhe a
solicitação, análise e aprovação
do empréstimo. Outros serviços
e transações financeiras serão
operacionalizados pela Plataforma Financeira E-Dinheiro, que
também será lançada em breve.
Outras informações no site
do Programa Ceará Credi: cearacredi.ce.gov.br
Apoio às famílias cearenses

Ao fim da live, o governador
ressaltou que o Ceará Credi faz
parte de um conjunto de medidas que têm sido tomadas para
apoiar as famílias cearenses que
estão em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia da Covid-19. “Nós temos
empreendedores no Ceará que
inovam, que garantem os seus
negócios, que trabalham todos
os dias 24 horas para garantir
serviços à população cearense.
É um momento muito importante diante dessa pandemia,
nós vamos ter que estimular a
economia do Estado do Ceará. Vocês têm acompanhado o
esforço que o Estado tem feito para apoiar as famílias mais
vulneráveis nesse momento de
pandemia no Ceará”.

Governo do Ceará dá posse a 1.250 professores aprovados
em concurso para a rede estadual de ensino
O Governo do Ceará deu
posse, nessa segunda-feira (5),
a 1.250 professores aprovados
no último concurso para a rede
pública estadual de ensino. A
solenidade foi transmitida ao
vivo pelo Youtube e contou
com a participação da secretária da Educação, Eliana Estrela.
Também estiveram presentes o
presidente do Sindicato Apeoc,
Anízio Melo; a coordenadora
de Gestão de Pessoas da Seduc,
Marta Emília Vieira; a gestora da Escola Governador Luiz
de Gonzaga da Fonseca Mota,
Maria de Fátima Bezerra; e a
professora da rede estadual Raniele Sampaio.
A coordenadora da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede)
18, Luciana Brito, foi a mediadora do diálogo.
As nomeações dos professores foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Ceará
no último dia 31 de março. Até

junho, outros 1.250 professores
serão convocados, totalizando
os 2.500 aprovados no certame,
e que ingressarão nas escolas
estaduais ainda em 2021.
A ação reafirma o compromisso do Governo do Ceará
com a categoria.
Eliana Estrela comemora a
chegada dos novos educadores.
“A educação do Ceará passa a
ser vitrine para todo o Brasil
não só pelos bons resultados,
mas também, pelos construtores
desses resultados: professores
comprometidos, qualificados,
competentes, que acreditam
no que estão fazendo, a exemplo do que estão realizando na
pandemia, reconstruindo a sua
agenda e se reinventando para
não perder o vínculo com o aluno, num esforço muito grande.
A lição da escola é a transformação de vida, a construção
de sonhos. E isso passa pelas
mãos dos educadores. Estamos
de braços abertos. Que todos

possam desenvolver um trabalho pé no chão, com coerência,
responsabilidade, tendo foco no
aluno”, ressalta a secretária.
Raniele Sampaio, professora de Matemática na Escola de
Ensino Médio (EEM) Deputado Fausto Aguiar Arruda, em
Pacatuba, e na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral
(EEMTI) Professor Edmilson
Pinheiro, em Maracanaú, representou os professores empossados na solenidade. “É com
imensa alegria e satisfação que
estou aqui. Estamos todos muito felizes por essa vitória, porque não foi fácil. Abdicamos de
muitos momentos para estudar
para o concurso, até chegar à
aprovação. É a realização de
um sonho”, festeja.

Áreas

Os professores nomeados
atuarão em unidades de ensino
de todo o Ceará, nas 13 disciplinas do Ensino Médio, mais
a Língua Brasileira de Sinais

(Libras). O concurso foi constituído de três etapas: prova
objetiva; prova prática e avaliação de títulos.
Fátima Bezerra, diretora da
Escola de Ensino Fundamental
e Médio (EEFM) Governador
Luiz de Gonzaga da Fonseca
Mota, em Fortaleza, considera a entrega do termo de posse
um ato de esperança em meio
ao contexto mundial atual. “A
semana inicia com um toque
especial de felicidade, diante de
um momento tão delicado pelo
qual passamos. É o momento
em que muitos sonhos estão
se tornando realidade. Receber
cada colega professor é uma
felicidade. Estamos aqui para
aplaudir cada um de vocês. Que
todos consigam se envolver na
história de cada aluno”, aponta.

Vitória

Anízio Melo julga que a
posse dos professores é mais
uma conquista no sentido de
consolidar o Ceará como refe-

<< NOMEAÇÕES são feitas para suprir as falhas nas escolas nos
mais diferentes municípios do Ceará

rência na educação pública brasileira. “Essa geração que está
chegando nos empolga muito.
Os educadores entram pela porta da frente do serviço público
e constituem mais uma luz em
defesa da educação”, frisa.
O exercício dos profissionais terá início no próximo dia
7 de abril, durante evento pedagógico online realizado por

cada Coordenadoria Regional
de Desenvolvimento da Educação (Crede) e Superintendência das Escolas Estaduais
de Fortaleza (Sefor) e unidades
de ensino de lotação dos professores empossados. Ao todo,
517 escolas da rede estadual,
distribuídas em 148 municípios, receberão os professores
aprovados.
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Aline Maria
“Desconfie do destino
e acredite em você.
Gaste mais horas
realizando que
sonhando, fazendo
que planejando,
vivendo que
esperando porque,
embora quem quase
morre esteja vivo,
quem quase vive já
morreu.”

HUMOR
Diz que um belo dia, um índio bem alegre, chegou numa barbearia juntamente com um menino, os dois para cortar o cabelo.
Barbeiro, gente mui buena, fez um belo corte no índio, que já
aproveitô pra aparar a barba, enfim deu trato geral. Depois de
pronto o índio, chegou a vez do guri. Nisso o índio disse pro
barbeiro:
– Tchê, enquanto tu corta as melena do guri, vou dar um pulo
até o bolicho da esquina comprar um cigarrito e já tô de volta.
– Tá bueno! disse o barbeiro.
Só que o barbeiro terminou de cortar o cabelo do guri e o índio
não apareceu.
– Senta aí e espera que teu pai já vem te buscar.
– Ele não é meu pai! – Disse o moleque.
– Teu irmão, teu tio, seja lá o que for, senta aí.
– Ele não é nada meu! Falou o guri.
Aí o barbeiro perguntou intrigado:
– Mas quem é o animal então?
– Não sei! Ele me pegou ali na esquina e perguntou se eu queria cortar o cabelo de graça!
“O genro chegou pra sogra e falou: Minha sogrinha, eu queria
que a senhora fosse uma estrela! Sogra: Ai é? Porquê? - Responde toda feliz. Genro: Porque a estrela mais próxima está a
milhões e milhões de kms da terra...”
“O Manoelzinho chega para o pai e pediu: - Papai, deixa eu ir na
rua para ver o eclipse? O português coçou o bigode, olhou bem
para o filho e, com um ar autoritário, disse: - Está bem, mas não
chegue muito perto...”

HORÓSCOPO
PORTUGUÊS

PEIXES =- 19 fevereiro a 20 março
Está num dia de boas influências, permite viver momentos
apaixonados. Conseguirá bons entendimentos profissionais.
AQUÁRIO - 21 janeiro a 18 fevereiro
Uma conversa vai deixá-lo tranquilo e com problemas
arrumados. Deve bater a novas portas para desbloquear
problemas económicos.
CAPRICÓRNIO- 22 dezembro a 20 janeiro
Hoje as relações sairão fortalecidas, tire partido das boas
influências. Vai encontrar boas ideias para prevenir problemas
futuros.
SAGITÁRIO - 22 novembro a 21 dezembro
Conseguirá acertar pontos de vista e melhorar o clima sentimental.
Terá conversas interessantes que trazem tranquilidade.
ESCORPIÃO - 23 outubro a 21 novembro
A vida sentimental evolui com calma , há muito para descobrir.
Prepare-se a fundo para novos desafios.
LIBRA - 23 setembro a 22 outubro
Mantenha a calma, não valorize situações pontuais que não são
relevantes. Não é oportuno aceitar novas propostas.
VIRGEM - 23 agosto a 22 setembro
Dia de melhorias sentimentais e muita dedicação. Bons
desenvolvimentos e superação de problemas marcam o dia.
LEÃO - 23 julho a 22 agosto
Não crie expectativas unilaterais, terá desgostos. Dia pouco
produtivo com acréscimo de preocupações.
CÂNCER - 21 junho a 22 julho
Dia conflitos põe em causa a continuidade de uma relação. No
trabalho não se deixe arrastar para discussões se não está bem
preparado.
GÉMEOS - 21 maio a 20 junho
Hoje terá muitos progressos, um afeto ganha solidez.
Interferências no seu trabalho reverterão a seu favor.
TOURO - 21 abril a 20 maio
Não crie expectativas unilaterais, terá desgostos. Dia pouco
produtivo com acréscimo de preocupações.
CARNEIRO - 21 março a 20 abril
Não precipite uma mudança na sua vida, o dia é tenso. Pode
ser apanhado de surpresa por análises injustas.

As diferenças em nossa
língua portuguesa
Portugal - Brasil
Para ajudar na compreensão, confira frases com palavras que significam outras coisas ou ainda se parecem bastante, mas não são
exatamente aplicadas da mesma forma em ambas as nações.
– No Brasil: Alô, quem fala?
– Em Portugal: Estou, quem fala?
– No Brasil: Comprei um celular novo.
– Em Portugal: Comprei um telemóvel novo.
– No Brasil: Tem alguém no banheiro?
– Em Portugal: Está alguém na casa de banho?
– No Brasil: Qual é o ônibus que vai para o centro?
– Em Portugal: Qual é o autocarro que vai para o centro?
– No Brasil: Você tem que pegar o trem até lá.
– Em Portugal: Você tem que apanhar o comboio até lá.
– No Brasil: Adoro os bondes de Lisboa.
– Em: Adoro os elétricos de Lisboa.
– No Brasil: Onde fica o ponto de ônibus?
– Em Portugal: Onde fica a paragem de autocarro?
– No Brasil: Vestirei meu melhor terno.
– Em Portugal: Vestirei o meu melhor fato.
– No Brasil: Preciso de um maiô novo.
– Em Portugal: Preciso de um fato de banho novo.
– No Brasil: Onde está a mamadeira do meu filho?
– Em Portugal: Onde está o biberão do meu filho?
– No Brasil Gosto de tomar suco natural.
– Em Portugal: Gosto de beber sumo natural.
– No Brasil: Preciso passar no açougue.
– Em Portugal: Preciso de passar no talho.
– No Brasil: Que horas vocês servem o café da manhã?
– Em Portugal: A que horas vocês servem o pequeno-almoço
– No Brasil: A receita leva creme de leite.
– Em Portugal: A receita leva natas.
– No Brasil: Gosto de bacon.
– Em Portugal: Gosto de presunto.
– No Brasil: Prefiro presunto.
– Em Portugal: Prefiro fiambre.
– No Brasil: Eu prefiro mamão à manga.
– Em Portugal: Eu prefiro papaia a manga.
– No Brasil: Aprecio uma boa cachaça.
– Em Portugal: Aprecio um bom bagaço.

Outras expressões

– No Brasil: Nos dias quentes, nada como um sorvete.
– Em Portugal: Nos dias quentes, nada como um gelato.
– No Brasil: Nos encontramos no boteco.
– Em Portugal: Encontramo-nos na tasca.
– No Brasil: A geladeira é um item que consome muita energia.
– Em Portugal: O frigorífico é um item que consome muita energia.
– No Brasil: Todos os dias tomo uma xícara de café.
– Em Portugal: Todos os dias tomo uma chávena de café.
– No Brasil: A praia é bonita, porém com muita água viva.
– Em Portugal: A praia é bonita, porém com muita alforreca.
– No Brasil: Lave bem esse banheiro com água sanitária.
– Em Portugal: Lave bem essa casa de banho com lixívia.
– No Brasil: Não gosto quando fazem dublagem nos filmes.
– Em Portugal: Não gosto quando fazem dobragem nos filmes.
– No Brasil: Eu tenho habilitação para dirigir caminhão.
– Em Portugal: Eu tenho carta para conduzir camião.
– No Brasil: Acabaram de recapear o asfalto.
– Em Portugal: Acabaram de recapear o alcatrão.
– No Brasil: Eu curto ler quadrinhos.
– Em Portugal: Eu curto ler banda desenhada.
– No Brasil: Estou com um leve resfriado.
– Em Portugal: Estou com uma leve constipação
– No Brasil: Cada vizinho que cuide do seu gramado.
– Em Portugal: Cada vizinho que cuide do seu relvado.
– No Brasil: O juiz deu escandeio.
– Em Portugal: O árbitro deu pontapé de canto.
– No Brasil: Estou decepcionado com o meu time.
– Em Portugal: Estou dececionado com minha equipa.
– No Brasil: A torcida vibrou muito.
– Em Portugal: A claque vibrou muito.
– No Brasil: Me passa o grampeador.
– Em Portugal: Passa-me o agrafador.
– No Brasil: No feriado, vamos para a fazenda.
– Em Portugal: No feriado, vamos para a quinta.
– No Brasil: Esse pedágio é muito caro.
– Em Portugal: Esta portagem é muito cara.

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.

Eu sou o sertão
Nas terras alencarinas
Eu nasci e me criei
Não foi por causa da seca
Que de lá eu desertei
Parti pra me libertar
Assim aprendi voar
Migrante então me tornei.
Mesmo desertificado
Eu não largo meu sertão
Viajo para todo lado
Mas não esqueço meu chão
O mato pode secar
O meu açude rachar
Não mudo de opinião!
Sou ave de ribaçã
Não esqueci o roteiro
Eu vivo do Ceará
Para o Rio de Janeiro
Tatuei no coração
O retrato do sertão
O meu reino verdadeiro.
E quem nunca tibungou
No rio de sua aldeia
E quem nunca namorou
Ao clarão da lua cheia
Quem ao som dum sanfoneiro
Não se enroscou num terreiro
Num chamego que enleia.
Só sabe o que é sertão
Quem bebeu água de pote
Já tomou banho de cuia
E sabe o que é um xote
E antes de ser beijada
Já ficou arrepiada
Com o cheiro no cangote.
O nordeste é terra quente
Por isso gosto de lá
Sou filha das Ipueiras
Que fica no Ceará
Pertinho do Piauí
Vou ficando por aqui
E jamais ao Deus dará.

Eu só estou dando corda
para você se enformar
Me calo, mas não se iluda,
Ser antenada faz bem.
Sou surda porque convém,
E também sou cega e muda
Dar corda a você me ajuda
Saber onde quer chegar
É bom você despertar...
Não sou abestada, acorda!
EU SÓ ESTOU DANDO CORDA
PARA VOCÊ SE ENFORCAR.

Veja mais poesias de Dalinha Catunda nos blogs:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com/
http://cordeldesaia.blogspot.com/
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PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Adauto Bezerra de Meneses
Memórias do Cariri é um
projeto da Fundação Frei
Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e texto
do jornalista
Luiz José dos Santos
Reg. prof. 00289/1980 MTE

José Adauto Bezerra
de Meneses - nasceu em
Juazeiro do Norte Ceará no dia 3 de julho de
1926, filho de José Bezerra de Meneses e de
Maria Amélia Bezerra de
Meneses. Sua família, os
Teles de Quental e os Bezerra de Meneses eram
donos do sítio Currais no
município de Crato.
O patriarca Leandro
Bezerra de Meneses teve
em dois casamentos nove
filhos, entre eles José Bezerra de Meneses pai dos
gêmeos Adauto e Humberto Bezerra entre outros filhos. José Bezerra
se instalou em Juazeiro
do Norte, tendo interesses em vários setores da
economia, destacando os
negócios com algodão,
inclusive o Banco do Cariri embrionário do BIC
-Banco Industrial e Comercial.
Adauto e Humberto
seguiram carreira militar,
Ingressando na Escola
Militar de Realengo, no
Rio de Janeiro em fevereiro de 1943, Adauto
saiu aspirante a oficial
da arma de artilharia, em
dezembro de 1949 foi
promovido a segundo-tenente no ano seguinte,
a primeiro-tenente em junho de 1952 e a capitão
em dezembro de 1954.
Durante sua carreira militar, fez ainda o curso
da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Iniciou-se na política em outubro de 1958,
quando foi eleito deputado à Assembleia Legisla-

tiva do Ceará na legenda da
União Democrática Nacional (UDN).

Iniciou-se na
política em
outubro de 1958,
quando foi eleito
deputado à Assembleia Legislativa do
Ceará na legenda da
União Democrática
Nacional UDN
Tendo assumido o mandato em fevereiro de 1959,
em outubro de 1962 foi reeleito, na legenda da Aliança
União pelo Ceará, coligação que congregou a UDN
e o Partido Social Democrático (PSD). Em novembro de 1964, meses após a
intervenção militar de 31
de março, que depôs o presidente João Goulart, foi
promovido a major. Com a
extinção dos partidos políticos e a posterior instauração
do bipartidarismo, filiouse à
Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de
apoio ao governo. Nessa
legenda voltou a se eleger
deputado estadual em novembro de 1966. Ao longo
dessas três legislaturas, foi
presidente da Assembleia
Legislativa por duas vezes,
da Comissão de Orçamento
e Finanças e de diversas outras comissões da casa. Em
1968 passou para a reserva
com a patente de coronel e
em 1970 reelegeu-se para
mais um mandato de deputado estadual, concluído em
janeiro de 1975.
Em maio de 1974 foi indicado pelo presidente da
República, general Ernesto
Geisel, como seu candidato
ao governo do Ceará. Contando com o apoio de uma
ala da Arena liderada pelo
veterano político cearense coronel Virgílio Távora.
Sua candidatura prevaleceu
sobre a do coronel Lucia-

no Salgado, que era apoiado pelo então governador
César Cals. Adauto por
sua vez, tinha como vice-governador Humberto Bezerra, seu irmão. Eleito pela
Assembleia Legislativa cearense em outubro de 1974
e empossado no governo do
Estado em março do ano seguinte. Como governador,
liderou a campanha da Arena cearense para as eleições
municipais de novembro de
1976, tendo prometido ao
presidente Geisel a vitória
do partido governista em
90% dos 141 municípios de
então.

Em 1974
foi indicado pelo
presidente
da República,
general
Ernesto Geisel,
como candidato
ao governo
do Ceará
Visando a concorrer ao
Senado em 1978, renunciou
ao governo do Ceará em fevereiro desse ano, passando
o cargo ao vice-governador
Valdemar Alcântara. Em
seu discurso de despedida,
citou como realizações mais
importantes de sua administração a instalação do sistema básico de saneamento
da capital e a valorização
do serviço público através
de aumentos salariais e de
novos planos de promoção
funcional. Seu projeto de
concorrer ao Senado sofreu,
contudo, a oposição dos
setores arenistas liderados
por Virgílio Távora, que já
havia sido indicado pelo
poder central para governar
o Ceará entre 1979 e 1983.
Desistiu da candidatura ao
Senado e concorreu a uma
cadeira na Câmara dos Deputados. Obtendo quase 118
mil votos, foi o deputado federal mais votado da histó-

ria do Ceará.
Iniciou o mandato na Câmara em fevereiro de 1979,
pouco antes de o general
João Batista Figueiredo ser
empossado na presidência
da República. Durante a legislatura, pronunciou-se favoravelmente à anistia para
os cidadãos brasileiros exilados e banidos, afinal concedida em agosto de 1979.
Nos debates que antecederam a extinção do bipartidarismo e a reformulação
partidária, alinhou-se aos
parlamentares arenistas que
defendiam a organização de
dois partidos de apoio ao
governo em substituição à
Arena.
Foi um ferrenho defensor de eleições diretas para
os governos estaduais e para
a presidência da República,
em novembro de 1982 foi
eleito vice-governador do
Ceará na chapa encabeçada
por Luís Gonzaga Mota. Em
janeiro de 1983 concluiu
o mandato de deputado federal e em março seguinte
tomou posse no executivo
estadual.

Em maio de
1990, foi
designado pelo
então presidente
Fernando Collor
de Melo para a
Superintendência
da Sudene
em Recife
No pleito de novembro
de 1986 candidatou-se ao
governo do Estado na legenda do Partido da Frente
Liberal (PFL), em coligação com o PDS e o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB). Sua candidatura foi
apoiada por Virgílio Távora e por César Cals. A coalizão, conhecida como a
“aliança dos três coronéis.”

* 3 DE JULHO DE 1926 + 3 DE ABRIL DE 2021

Essa aliança dissolveu-se,
contudo, em decorrência
de divergências políticas
existentes entre eles. A dissidência não só levou à sua
derrota, como inviabilizou a
candidatura da coligação ao
governo do Estado.
Em maio de 1990, foi
designado pelo presidente
Fernando Collor de Melo
para a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.
Tomou posse na Sudene em 30 de maio de 1990.
Permaneceu à frente do órgão até abril de 1991, quando cedeu o lugar a Elionaldo Maurício Magalhães
Morais.

Adauto Bezerra
de Meneses, como
governador e
homem público,
fez muito pelo
Ceará, principalmente pelo interior
do Estado

Proprietário, ao lado do

irmão Humberto, do
Banco Industrial do Ceará (Bicbanco) desde
o início da década de
1980, tornou-se também
proprietário de indústrias, negócios imobiliários e de uma estação
de rádio em Juazeiro do
Norte.
José Adauto Bezerra de Meneses, como
governador e homem
público, fez muito pelo
Ceará, principalmente
pelo interior do Estado.
A região do Cariri recebeu muitas benesses a
exemplo da abertura de
uma extensa rodovia ligando os municípios do
Crajubar a Campos Sales e ao vizinho estado
do Piauí.
Adauto sempre morou
em Fortaleza, mas o Cariri, Juazeiro do Norte e o
sítio Salgadinho eram seus
refúgios quer como militar,
político e caririense.
A Casa Grande com
todo seu esplendor, confrontando com a Praça
Padre Cícero, guarda histórias contadas em sua calçada, de uma das mais importantes, nobres e distintas
famílias do Cariri.

A história consiste em manter sempre viva a conexão entre
os que viveram no passado e os que vivem no presente

