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Meta é avançar na univer-
salização dos serviços em todo 
o Estado do Ceará

Através de uma transmis-
são ao vivo pelas redes sociais 
na tarde desta quarta-feira 
(28), o governador do Ceará, 
Camilo Santana,  disse:

“Estamos anunciando um 
investimento de R$ 381,7 mi-
lhões em sistemas de abaste-
cimento de água, e R$ 393,3 
milhões em esgotamento sani-
tário. 

Investir em saneamento é 
investir em saúde, na preven-

Camilo anuncia investimento de 
R$ 775 milhões em saneamento 
básico e água a 11 municípios

ção de doenças, e temos dado 
prioridade em ações de sane-
amento nos nossos seis anos 
de Governo. Com esse inves-
timento de hoje, vamos bene-
ficiar cerca de 2,5 milhões de 
pessoas no Ceará”, ressaltou o 
governador.

Os recursos serão voltados 
aos sistemas de abastecimento 
e produção de água e de coleta 
e tratamento de esgoto nesses 
11 municípios. 

Camilo Santana falou sobre 
a meta do Governo do Ceará 
de universalizar o abasteci-

mento d’água em Fortaleza e 
Região Metropolitana (RMF) 
e na Região Metropolitana do 
Cariri, através de parcerias pú-
blico-privadas. “Em setembro 
de 2020 nós lançamos um in-
vestimento de R$ 440 milhões 
em água e esgoto, já captamos 
um financiamento junto ao 
Banco do Nordeste para fazer 
uma série de investimentos no 
município de Maracanaú, uma 
reivindicação antiga do muni-
cípio ao retomar o sistema de 
água e esgoto para a Cagece”, 
explicou. << INCLUSÃO da RMC - Região Metropolitana do Cariri, principalmente a cidade de Juazeiro do Norte

DESASTRE ANUNCIADO:
Na Serra do Araripe a força das águas abre cratera com 
profundidade de 50 metros e deixa estrada por um fio

A estrada vicinal que liga o 
distrito de Santa Fé à Chapada 
do Araripe no Crato, há mais de 
dez anos vem paulatinamente 
sendo interrompida pela forma-
ção continuada de uma enorme 
cratera com uma profundidade 
de 50 metros tornando-se em 
perigo iminente, visto que vem 
avançando sobre a estrada que 
hoje está por um fio.

A Serra do Araripe nas lo-
calidades: Cruzeiro, Santo An-
tônio, Baixa do Maracujá, Pulo 
do Gavião e adjacentes é um 
hoje uma área densamente po-
voado com casas residências, 
chácaras, bares, restaurantes 
tornando-se uma verdadeira 
atração tanto pelo ambiente 
aprazível, clima ameno e vi-
são panorâmica de todo o vale. 
Veja mais na página 06 Cratera de grandes proporções que leva o nome de Vossoroca

Prefeitura do Crato sem os repasses 
de convênio com a FUNASA  
constróe com recursos próprios 
abastacimento d’água nas 
comunidades de Santo Antônio 
e Cruzeiro na Serra do Araripe

Empresas de alimentação com 
contas de energia atrasada tem 
prazo estendido para pagamento

Governo do Estado vai construir 
mais três Areninhas em Juazeiro

Roberto Carlos - o “Rei da Jovem 
Guarda” chega aos 80 anos 
fazendo o sucesso de sempre
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A calúnia e a inveja

Humberto Pinho da Silva é 
erticulista e cronista, mora em 

Porto Portugal, escreve para 
vários jornais do Mundo, inclusive 

para esta Gazeta de Notícias

Da Polônia para
Várzea Alegre

ARTIGO

Tiburcio Bezerra 
de Morais é ex-

seminarista e um 
autentico municipalista

escreve na
Gazeta de Notícias

EDITORIAL
Uma Nação que sustenta seu povo  

teve e sempre terá gente
miserável  e faminta.

A desonestidade política

Júlio César Cardoso
Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú (SC)
juliocmcardoso@hotmail.com

Em: “ Olhai os Lírios do Cam-
po”, o escritor gaúcho, Erico Verís-
simo, apresenta-nos a personagem: 
Eugénio Fontes, médico, que des-
prezou a vida fácil de genro de ho-
mem rico, para se entregar à medici-
na quase como sacerdote.

De médico respeitado, graças ao 
sogro, após o divórcio, passa a clíni-
co da classe média e da gente pobre.

Um dia, o amigo, igualmente mé-
dico, o Dr. Seixas, diz-lhe: - ” Você 
está a tornar-se importante! …”

Apanhado de surpresa, pergunta: 
Porquê?

-“ É que começam, os colegas, 
a dizer mal de si.”- Responde-lhe o 
Dr. Seixas.

Quando, em qualquer profissão, 
alguém começa a ser atacado justa-
mente ou não, é sinal, quase sempre, 
que está a subir na escala social; a 
tornar-se conhecido.

A maledicência, tem raiz na inve-
ja. Miguel Ângelo, queixava-se que 
os males entendidos, como Papa, ti-
nham origem em Bramonte e Rafael, 
devido à inveja.

Já o Padre António Vieira, dizia:” 
“ Sabeis porque vos querem mal 
vossos inimigos? Ordinariamente 
porque vêm em vós algum bem que 
eles quiseram ter e lhes falta.

“ A quem não tem bens, ninguém 
lhe quer mal.”

Pateadas e calúnias, são resultan-
tes, quase sempre, do mesmo mal.

É o caso de Anita Ekberg, que foi 
atacada, no palco, com tomates, lan-
çados pela cantora Evelyn, porque 
aquela abandonara a sala, enquanto 
cantava.

O escritor, ao ser conhecido, logo 
é vítima de inveja e da calúnia.

Camilo, em: “ Noites de Lame-
go”, refere-se que o vulgo costuma 
enxovalhar, por maldade, o homem 
distinto: “ A canalha urra triunfalmen-
te a cada homem distinto que sopesa e 
recalca no seu esterquilino.”

Entre os intelectuais, basta alguém 

do seu meio, ter sucesso ou ter sido 
premiado, para os confrades e amigos, 
espalharem boatos desagradáveis.

Está nesse caso a “ zanga” entre 
o pintor Júlio Dupré, grande amigo 
de Teodoro Rousseau; quando Jú-
lio recebeu o grau de Cavalheiro da 
Legião de Honra, Teodoro, afasta-se, 
por inveja e ressentido.

Helena Sacadura Cabral, referin-
do-se à calúnia, declara ao: “ Diá-
rio de Notícias”: “ Em Portugal há 
uma longa tradição de murmúrio, 
de inveja, de cobiça e de preguiça, 
também. Os valores raramente são 
reconhecidos e os inteligentes cons-
tituem o repasto ideal para a calú-
nia.” - “ O Dia” – 09/09/02.

A calúnia costuma andar de bra-
ço dado com a inveja. Sempre que se 
alcança, em qualquer profissão, lugar 
de destaque, logo surge o boato mes-
quinho -  “o dizem…que dizem…”

Mesmo entre figuras da ciência, a 
inveja, existe. É conhecida a disputa 
ridícula entre dois lentes de Coimbra: 
o Brites e o Ferrer, no final do século 
XIX, por antagonismo de doutrina.

Entre os intelectuais, há o cos-
tume de criar “ capelinhas”, por 
ideologias.

Chianca Garcia, disse ao “ Sécu-
lo” (18/01/1959,) depois do sucesso 
do filme: “ A Aldeia da Roupa Bran-
ca”, teve que ir para o Brasil, porque 
sentia má vontade de muitos, de a ex-
cluir das “ capelinhas” e de contratos.

Criada a tertúlia, cria-se a “ cape-
linha”, elogia-se mutuamente; se o 
neófito pretende ingressar no reduto, 
logo é corrido, a não ser que tenha “ 
padrinho forte”, na “ capela”.

Que o digam os que se iniciam 
na difícil e ingrata Arte das Letras, 
a dificuldade que sentem em serem 
acolhidos. Os próprios editores, em 
geral, sofrem do mesmo mal.

O medo de serem destronados do 
pedestal, que elegeram, leva-os apar-
tar todos, que podem vir a fazer-lhes 
sombra.

MACIEJ ANTONI BABINSKI é um 
polonês típico que se desgarrou da 
sua pátria movido pelo desejo de 
encontrar uma terra onde pudesse 
viver em paz. Chegou ao Brasil. 
Artista nato, descobriu a pintura 
como aptidão natural.  Pragmáti-
co e sensível, depois de grandes 
experiências nos circuitos mais 
badalados do país, conheceu o sí-
tio Caraíbas, no Vale do Machado,  
onde resolveu construir um novo, 
aconchegante e definitivo ninho. 
Mérito da esposa Lídia Babinski.
 Mudou-se. Ali também edificou 
ateliê e salão para exposição das 
suas obras. Conheço-o desde 
que aqui aportou.  Confesso que 
sua postura de homem educado 
impressionou-me sobremaneira. 
Começa ai a magnitude do seu 
talento.
Tenho um neto de 14 anos, resi-
dente em Fortaleza, estudante do 
colégio Santa Cecília, que queria 
conhecer Babinski. Muito famoso 
no meio acadêmico, seu nome 
virou legenda.  Ao saber que meu 
neto passava férias em Várzea 
Alegre, um de seus  professores 
recomendou-lhe:  - MEU FILHO, 
LÁ EM VARZEA ALEGRE, PRO-
CURE CONHECER O GRANDE 
PINTOR BABINSKI.
Levei-o aos pés do mestre. E meu 
neto ficou orgulhoso e muito feliz. 
Levou consigo as fotos do encon-
tro para mostrar aos colegas e 
professores, sentindo-se também 
uma celebridade. É esse o artista 
que eu conheço. O Babinski que, 
há mais de 20 anos, escolheu Vár-
zea Alegre como refúgio e fonte de 
inspiração. 
Assim como em 1714, o ten. cel. 
Bernardo Duarte Pinheiro levantou 
âncora de Portugal para chegar ao 
sítio Lagoas, distrito de Canindezi-
nho e inventar um novo município, 
não muito distante dali, precisa-
mente no sítio Caraíbas,  surge um 
outro europeu, quase três séculos 
depois,  vindo da Polônia para ser 
também uma referência histórica. 
Olhando para as águas brancas 
do açude e tendo como pano de 
fundo a mata nativa que cerca sua 
morada, Babinski em tudo inspira 
cultura e harmonia, Traços que 
aparecem nas inúmeras telas que 
saíram das suas mãos para torna-
rem o mundo mais suave e a vida 
mais bela.
Pela efeméride de hoje, PARA-
BÉNS, amigo!... Várzea Alegre te 
agradece por tudo. Que Deus te 
mantenha firme e determinado e 
proteja a tua imorredoura obra!!!...

O Cariri precisa ser mais 
divulgado e conhecido, mais 
bem detectado em seus valores 
e riquezas humanas, mais bem 
diagnosticado e explorado em 
seu contexto global, mais equi-
pado e adaptados às exigências 
turísticas do homem moderno.

É uma região onde cabem 
bem as palavras escritas por 
Pero Vaz de Caminha, o escrivão 
da frota descobridora do Brasil: 
“A terra é boa e generosa, em si 
plantando tudo dá.” Por certo 
foram bem escritas as palavras 
- “em si plantando” porque no 
Brasil permeia em tudo a pre-
guiça e a cultura de tirar provei-
to e levar vantagens sempre.

Este Cariri, até um pouco 
depois da metade do século pas-
sado, foi o celeiro de toda uma 
imensa região abrangendo os 
estados do Ceará, Piauí, Paraíba 
e Pernambuco. Já se disse cen-
tenas de vezes: “de tudo produ-
zem as terras dadivosas do Ca-
riri.” Mas como diz o Caminha 
- “em si plantando.” Também é 
comum os técnicos do desen-
volvimento citarem o jargão - 
“atividade sustentável.” O que 
vem a ser isso, ou pelo menos 
o que quer dizer sustentável no 
contexto? Deveria ser entendido 
como duradoura, permanente e 
para sempre. Esse sustentável, 
em um bom português, quer di-
zer autossustentável, por si já é 
sustentável. Isso na teoria é até 
uma citação bonita e acreditá-
vel, porém na prática é difícil e 
improvável porque o por si sig-
nifica trabalho, ação, atividade e 
produção, e isso o brasileiro não 
quer e não gosta. Para que traba-
lhar se o Governo sempre chega 
nos momentos de agruras.

E assim segue a Pátria amada 
Brasil sustentando uma legião 
de inéptos e desocupados que 
nada fazem e nada produzem.

O interessante é que todo 
mundo sabe que uma nação só 
cresce com trabalho e produção, 
atividades que além de gerar 
divisas também enobrece o ho-
mem. 

São sempre cobrados ou 
lembrado a execução dos pro-
jetos produtivos. Um deles, que 
sempre citamos, é a tecnologia 
agrícola praticada em Israel 
onde o clima é semelhante ao do 
nordeste brasileiro - pouca plu-
viosidade, clima seco e quente. 
O presidente Jair Bolsonaro vi-
sitou Israel e veio entusiasma-
do para trazer e implantar essa 
avançada tecnologia no Brasil, 
mas como se pode ver foi um só 
um frenesi e uma quimera que 
já passou.

E assim prossegue a Nação-
-Continente rica pela imensidão 
territorial e riquezas de seu solo 
e pobre pela preguiça de sua 
gente.

Falta brasilidade, civismo, 
amor em fazer e ver resultados. 
Qualquer projeto para melhorar 
a qualidade de vida o primeiro 
item é saber quanto vai ser dis-
ponilizado para a corrupção, 
nunca interessa sua finalida-
de. A seriedade foi banalizada, 
nada é levado a sério, o propó-
sito é tirar vantagens, obsessi-
vamente.

Estamos vivenciando uma 
pandemia “Coronavirus” que 
vem exterminando multidões 
numa proporção desenfreada, 
isso não tem preocupado nem 
as autoridades muito menos o 
próprio povo. Se aparecer um 
remédio surge logo a primei-
ra indagação - quem vai levar 
quanto?

E assim caminha o povo bra-
sileiro - dependente, sem ideias 
nem iniciativas. Uma Nação 
onde teve e sempre terá uma 
gente miserável  e faminta.

A corrupção política de locu-
pletação com o dinheiro público 
é o pior câncer que corrói o ca-
ráter de nossos homens públicos. 
Somente os desonestos podem 
enriquecer-se no curso da ati-
vidade pública. Rui Barbosa já 
alertava: “De tanto ver triunfar 
as nulidades; de tanto ver pros-
perar a desonra, de tanto ver 
crescer a injustiça. De tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem che-
ga a desanimar-se da virtude, a 
rir-se da honra e a ter vergonha 
de ser honesto”.

Somente os indecorosos e 
receosos com os seus próprios 
comportamentos podem manifes-
tar-se contrários à CPI da corrup-
ção. O Brasil merece outro com-
portamento político.

“Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando 
você ficar mais velho e pensar no passado, 

poderá obter prazer uma segunda vez.”
DALAI LAMA

Quem lê mais sabe mais. 
Leia sempre: livros, jornais

e revista
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O Prefeito de Juazeiro 
do Norte, Glêdson Bezerra, 
e a Secretária de Desenvol-
vimento Social e Trabalho, 
Zulneide Parente, estiveram 
presentes no Campus Lagoa 
Seca, da Universidade Leão 
Sampaio, na manhã desta 
segunda-feira, 26, para a assi-
natura da parceria no Progra-
ma Cariri Solidário.

O Programa é uma inicia-
tiva público-privada, ideali-
zada pela Unileão e pelas ges-
tões municipais das cidades 
de Juazeiro do Norte, Crato, 
Barbalha e Missão Velha, 
com espaço para a colabora-
ção de entidades caririenses 

comprometidas com a redu-
ção da desigualdade social.

O Reitor da Unileão, Prof. 
Jaime Romero de Souza, lem-
brou que a Região do Cariri 
tem muitas demandas e que a 
instituição buscou, junto aos 
poderes municipais, exerci-
tar a parceria público-privada 
para poder solucioná-las.

“Nós temos que transfor-
mar a região, fazer a desi-
gualdade diminuir e melhorar 
a qualidade de vida das pesso-
as. A Unileão se coloca à dis-
posição dos municípios aqui 
presentes e outros que quei-
ram participar desta e outras 
ações.”

O Prefeito Glêdson Be-
zerra enalteceu a iniciativa 
da Unileão em buscar uma 
parceria com os municípios 
para fortalecer o combate às 
desigualdades, em período 

de forte crise provocada pela 
pandemia da Covid-19, que 
tem levado incertezas para 
muitas famílias.

“Nesses tempos é uma ne-
cessidade investir e acolher 
famílias que não têm de onde 
tirar o sustento. Precisamos 
parabenizar e reconhecer a 
iniciativa da Unileão em vir 
somar esforços conosco, para 
darmos a resposta que a so-
ciedade está a esperar”, desta-
cou o Prefeito.

Glêdson Bezerra lembrou, 
ainda, que outras ações têm 
sido realizadas pela Prefeitura 
de Juazeiro do Norte, através 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Trabalho 
- Sedest, para proporcionar 
segurança alimentar para fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade social em Juazeiro 
do Norte.

Cadastramento de empresas de alimentação fora do lar 
com contas de energia atrasadas tem prazo estendido

Ascom Seinfra -Texto

Ascom Sistema Fecomércio

Prefeitura de Juazeiro do Norte assina parceria com  a 
faculdade Unileão para o Programa Cariri Solidário

Inicialmente, o programa 
prestará assistência a 300 fa-
mílias no município de Jua-
zeiro do Norte promovendo 

serviços de saúde, na área 
jurídica e consultorias para 
geração de renda.

Formas de contribuir com 

o Programa Cariri Solidário e 
mais informações a respeito 
podem ser encontradas no site 
da Unileão: unileao.edu.br

A Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte, através da 
Secretaria de Esporte e Juven-
tude - Sejuv, em parceria com 
o Governo do Estado do Ceará, 
anuncia que o bairro São José, 
a Vila Três Marias e o Sítio Pe-
dra de Fogo foram contempla-
dos com novas Areninhas.

Os equipamentos propor-
cionam para a comunidade o 
acesso a equipamentos esporti-
vos de qualidade e contribuem 
para cidadania, saúde e inclu-
são, através da educação e do 
esporte.

As novas Areninhas são 
do tipo II, com área total de 

1.200m². Cada um dos equipa-
mentos conta com um campo 
society (dimensões: 38 x 26 = 
988 m²) de grama sintética. A 
Sejuv está buscando os terre-
nos que receberão os campos.

Com os novos espaços, o 
município terá cinco Areni-
nhas. Os novos campos são 
conquistas do prefeito Glêd-
son Bezerra e do Secretário 
de Esporte e Juventude, em 
parceria com o Governador 
Camilo Santana, para promo-
ver o lazer, saúde e o esporte 
na cidade.

Governo do Estado: Juazeiro do Norte terá mais três Areninhas
Por: Assessoria de 
Comunicação/PMJ

Foto: Governo do Estado

Ascom - Prefeitura de 
Juazeiro do Norte

As Areninhas que vêm 
sendo construídas em 

todos os municípios do 
Ceará vem estimulando as 

práticas esportivas entre 
os jovens

>> PARCERIA  o prefeito Glêdson Bezerra assina parceria na sede da UNILEÃO

>> ENERGIA  os cortes por falta de pagamentos ficam suspensos com prazos estendidos

O prazo para as empresas 
do setor de bares, restaurantes 
e afins se cadastrarem para so-
licitar o pagamento de débitos 
em atraso nas contas de ener-
gia foi estendido até o dia 7 de 
maio. O benefício se refere ao 
pagamento de débitos de fa-
turas vencidas desde o início 
da pandemia. A ação, previs-
ta na Lei nº 17.429, de 24 de 
março de 2021, faz parte do 
conjunto de medidas adotadas 
pelo Governo do Ceará para 
amenizar os impactos econô-
micos sofridos pelas empresas 

do setor, devido às restrições 
necessárias ao enfrentamento 
do Coronavírus.

Os interessados no bene-
fício devem realizar o cadas-
tramento no site oficial da 
Secretaria da Infraestrutura 
(Seinfra), através deste link. 
Os solicitantes devem apre-
sentar, no ato do cadastro, foto 
da fachada do estabelecimen-
to e algumas informações, 
como o valor total do débito, 
CNPJ da empresa e o número 
do cliente, que consta na conta 
de energia. Outros documen-
tos podem ser solicitados, ao 
longo do processo de análise, 
como cópias das faturas de 
energia em atraso. O formu-
lário no site da Seinfra ainda 
possui campos que podem ser 

preenchidos com informações 
opcionais, como a quantidade 
de funcionários, faturamento 
anual e horário de funciona-
mento.

Quem tem direito
Terão direito ao benefício 

as empresas ou Microempre-
endores Individuais (MEIs) 
do referido setor que estejam 
em funcionamento e possuam 
débitos referentes a faturas de 
conta de energia vencidas no 
período compreendido entre 
março de 2020 e 20 de abril 
de 2021.

Para mais informações e 
detalhes sobre quais estabe-
lecimentos estão enquadrados 
nos CNAEs principais acesse 
www.seinfra.ce.gov.br
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Informativo da Câmara
Poder Legislativo de Juazeiro do Norte – Mais Trabalho e Transparência

Mesa Diretora da Câmara de Juazeiro do Norte
faz balanço dos 100 dias

Número VI Ano I
19 de Abril 2021

Biênio 2021/2022
Darlan Lobo
Presidente

  

Os primeiros 100 
dias da gestão Darlan 
Lobo, à frente pela 
segunda vez conse-
cutiva, da Câmara de 
vereadores tem sido 
marcado novamente 
pela transparência 
com os gastos, eco-
nomia e ações de 
ajuda à população na 
pandemia. 

A Mesa diretora 
economizou mais de 
R$1,5 milhão e ofere-
ceu os recursos para 
que o município com-
prasse vacina contra 
a Covid-19 e cestas 
básicas para a popu-
lação de maior vulne-
rabilidade social, que 
mais sofre com as 
medidas restritivas 
da pandemia. 

As sessões mesmo de 
forma híbrida ou totalmente 
remotas têm recebido a popu-
lação que pede espaço para 
manifestar suas insatisfações 
e pedir apoio para as suas 
causas. Os vereadores levam 
os problemas do município 
para o debate e cobram ações 
urgentes dos gestores.

Assuntos como a vacina-
ção contra a Covid-19, que 
foi fruto de uma CPI aberta 
para investigar casos de fura 
fila, o contrato feito pelo mu-
nicípio com a Organização 
Social, Instituto Diva Alves do 
Brasil (Idab), para administrar 
o Hospital São Lucas e a UPA 
do Limoeiro e a nomeação dos 
aprovados no concurso públi-
co foram os assuntos mais 
discutidos nesses primeiros 
meses.

A Câmara também se po-
sicionou contra o aumento da 
alíquota de desconto previ-
denciário dos servidores mu-
nicipais, alegando que não era 
o momento, pois, dificultaria 
ainda mais a vida das pessoas 
na pandemia.

Projetos importantes
foram propostos e

aprovados
Um Projeto de indicação do 

Capitão Vieira sugeriu auxílio 
emergencial de R$250 para 
trabalhadores informais e para 
pessoas desempregadas.

Outro Projeto de Lei, do 
Presidente Darlan Lobo, obri-
ga as empresas contratadas 
pelo município de Juazeiro a 
pagarem diretamente os fun-
cionários contratados em con-
tas individualizadas, ficando 
estabelecido um calendário 
prévio de pagamento de sa-
lários e direitos trabalhistas e 
em caso de descumprimento 
ficará impedida de receber a 
parcela subsequente do valor 
contratual, até comprovar o 
devido pagamento dos funcio-
nários.

Investigação em
andamento

Logo na abertura do ano 
legislativo, no mês de feve-
reiro foram apresentadas e 
aceitas duas CPIs para in-
vestigar o prefeito Glêdson 

Bezerra (PODE) e o vice-
-prefeito, Giovanni Sampaio 
(PSD). Uma sobre nepotismo 
e outra pra investigar irregu-
laridades na vacinação con-
tra a Covid-19, no município, 
com denúncias e casos de 
“fura fila”.

A CPI que investiga su-
postos casos de fura fila na 
vacinação já apresentou rela-

tório parcial e de acordo com 
o presidente da Comissão, 
Adauto Araújo, pelos vários 
documentos recebidos e ava-
liados e as diligências feitas 
pela equipe ficou constata-
da a veracidade de algumas 
denúncias, como nomes de 
pessoas que não prestavam 
serviços na linha de frente de 
combate a Covid-19, que fo-
ram vacinados. 

O presidente 
Darlan Lobo consi-
dera que a Câmara 
tem feito o seu papel 
principal de fiscaliza-
dor e garante que o 
trabalho deve conti-
nuar com o mesmo 
empenho para tentar 
melhorar a qualida-
de e vida da popula-
ção juazeirense.

Roberto Carlos 
‘O Rei da Jovem Guarda’ chega aos 80 anos
Começava a ano de 1964, tem-
pos tumultuado com a Inter-
venção Militar, e eu, com meus 
sonhados projetos jornalísticos 
montei em Cedro Ceará, minha 
terra natal, “A Voz do Progres-
so de Cedro” um serviço de 
alto-falantes ou amplificadora 
(nomes da época), hoje serviço 
de som, eram quatro cornetas 
grandes, essas que hoje só se 
usa nas torres da igrejas, só 
que ergui um torre com 12 me-
tros de altura e lá coloquei as 
quatro possantes cornetas que 
irradiavam som para toda a ci-
dade. Organizei a empresa de 
tal forma que em nada ficava 
a dever as emissoras de rádio 
de então. Sala de estar, estú-
dios com cortinas e vidraças, 
discoteca e rígidos horários 
de funcionamento. Pela ma-
nhã começava retransmitindo 
os noticiários das emissoras: 
Ceará Rádio Clube de Fortale-
za e Rádio Bandeirante de São 
Paulo.
Pois foi nessa época que esta-
vam surgindo os movimentos 
da juventude, com novos hábi-
tos, costumes e músicas. 
A Jovem Guarda foi um mo-

vimento cultural brasileiro 
surgido em meados da década 
de 1960, que mesclava músi-
ca, comportamento e moda, 
traduzindo-se, portanto, em um 
estilo ou gênero musical, em 
um modo de comportamento, e 
em um modo de vestir.
 Consolidado com este nome 
em 22 de agosto de 1965, a 
partir da estreia do progra-
ma televisivo Jovem Guarda 
exibido pela TV Record, em 
São Paulo, apresentado pelo 
cantor e compositor Roberto 
Carlos, conjuntamente com o 
também cantor e compositor 
Erasmo Carlos e da cantora 
Wanderléa, deu origem a toda 
uma nova linguagem musical 
e comportamental no Brasil. 
Sua alegria e descontração 
transformaram-na em um dos 
maiores fenômenos nacionais 
do século XX.
Sua principal influência era o 
rock and roll.
Grande parte de suas letras 
tinham temáticas amorosas, 
adolescentes e açucaradas - 
algumas das quais, versões do 
rock britânico e norte-ameri-
canos da época.

Por essa inspiração, a Jovem 
Guarda tornou-se o primeiro 
movimento musical no país 
que pôs a música brasileira em 
sintonia com o fenômeno in-
ternacional do rock da época, 
catalisado especialmente pelos 
Beatles. Os músicos e cantores 
começaram a fazer versões 
de músicas estrangeiras com 
letras próprias em português 
para lançar como se fossem 
suas, para depois compor suas 
próprias musicas.
Além de Roberto, Erasmo e 
Wanderléa, destacaram-se 
no movimento artistas como 
Ronnie Von, Eduardo Araújo 
e Sylvinha Araújo, Wanderley 
Cardoso, Jerry Adriani, Mar-
tinha, Vanusa, Rossini Pinto, 
Leno e Lílian, Evinha (Trio Es-
perança), Deny e Dino, Paulo 
Sérgio, Dick Danello, Regi-
naldo Rossi, Sérgio Reis, An-
tônio Marcos, Márcio Greyck, 
Sérgio Murilo, Waldirene, 
Arthurzinho, Ed Wilson, Ron-
nie Cord, Jorge Ben Jor, Tim 
Maia, Bobby de Carlo, George 
Freedman, além de bandas 
como Golden Boys, Renato e 
Seus Blue Caps, Lafayette e 

seu Conjunto, Os Incríveis, Os 
Vips, Os Jovens, The Pops e 
The Fevers.
Fenômeno midiático que 
arrastou multidões, também 
designado como iê-iê-iê, em 
alusão direta à expressão 
yeah-yeah-yeah presente em 
sucessos dos Beatles, a Jovem 
Guarda era vista com restri-
ções por setores da crítica, 
uma vez que sua música era 
considerada alienada pelo 
público.
O maior destaque de todo esse 
movimento da Jovem Guarda 
foi Roberto Carlos que passou 
a fazer sucesso e arrastando 
multidões em seu entorno, pe-
las músicas contagiantes e seu 
jeito carismático de ser. Seus 
LPs, albuns musicais de então, 
eram esperados com ansiedade 
por toda juventude brasileira 
da época. Seus primeiros su-
cessos foram: Splish Splash, É 
Proibido Fumar,  O Calham-
beque,  O leão está solto na 
rua, Quero que Vá Tudo pro 
Inferno, Mexerico da Can-
dinha, entre tantos que eram 
sofejados por toda juventude 
daqueles dourados anos.

Roberto Carlos Braga nas-
ceu em Cachoeiro do Itapemi-
rim, Espirito Santo, no dia 19 
de abril de 1941. É o quarto 
filho de relojoeiro Robertino 
Braga e da costureira Laura 
Moreira Braga.

Com 6 anos de idade, en-
quanto brincava na linha do 
trem, Roberto sofreu um grave 
acidente que resultou na ampu-
tação de parte da perna direita.

Roberto Carlos estudou 
no Conservatório Musical 
de sua cidade e aos 9 anos 
era a principal atração da 
Rádio Cachoeiro, quando 
imitava o cantor Bob Nel-
son. Com 12 anos mudou-
-se para o Rio de Janeiro, 
onde  a vida abriu-lhe as 
portas para o sucesso que 
vem vatando o tempo até 
os dias atuais.

DESTAQUE  ESPECIAL por Luiz José dos Santos
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DESASTRE ANUNCIADO:  
Na Serra do Araripe a força das águas
abre cratera com profundidade de 
50 metros e deixa estrada por um fio

A estrada vicinal que liga o 
distrito de Santa Fé à Chapada 
do Araripe no Crato, há mais de 
dez anos vem paulatinamente 
sendo interrompida pela forma-
ção continuada de uma enorme 
cratera com uma profundidade 
de 50 metros tornando-se em 
perigo iminente, visto que vem 
avançando sobre a estrada que 
hoje está por um fio.

A Serra do Araripe nas lo-
calidades: Cruzeiro, Santo An-
tônio, Baixa do Maracujá, Pulo 
do Gavião e adjacentes é um 
hoje uma área densamente po-

voado com casas residências, 
chácaras, bares, restaurantes 
tornando-se uma verdadeira 
atração tanto pelo ambiente 
aprazível, clima ameno e visão 
panorâmica de todo o vale

Esse espaço do municí-
pio do Crato é explorado com 
objetivos turísticos, fato que 
vem ocasionando intenso mo-
vimento com grande fluxo de 
carros nas estradas. 

A Prefeitura Municipal 
tem dado pouca ou nenhuma 
importância os desenvolvi-
mento do local, deixando de 
atender as necessidades bá-
sicas, principalmente com a 
conservação das estradas para 
que fiquem em boas condições 

de tráfego, como assim as am-
pliações do abastecimento de 
água e energia.

Nessa região de permanen-
te preservação ambiental que 
envolve também a Floresta 
Nacional do Araripe é de pro-
priedade do Governo Fede-
ral que vem cedendo terrenos 
próximos da Floresta para uso 
residencial e turístico. E isso 
parece que não tem aguçado a 
atenção do Município para ver 
o lado econômico e social des-
se desenvolvimento.

Para a Reportagem da Ga-
zeta de Notícias a Prefeitura diz 
que está fazendo estudos para 
angariar recursos estadual e fe-
deral para execução da obra.

Reportagem de Aline Maria e 
Fotos de Luiz José dos Santos

<< VOSSOROCA uma escavação profunda originada pela erosão superficial e subterrânea, que atinge 
dezenas de metros de profundidade. Um buraco de grande proporções que avança sobre a estrada que hoje 
está por um fio, tornando-se um “desastre anunciado,” e sobretudo por não ter uma sinalização adequada 
possibilita a caída de veículos que será engolido pelo sucavão.  

Prefeitura do Crato sem os repasses de convênio com a FUNASA  
constróe com recursos próprios abastecimento d’água nas 
comunidades de Santo Antônio e Cruzeiro na Serra do Araripe 

O Governo federal atra-
vés da FUNASA Fundação 
Nacional de Saúde celebrou o 
convênio de nº 01635 no valor 
de R$ 540.589.47 para instala-
ção de água nas localidades do 
Cruzeiro e Santo Antônio no 
distrito de Santa fé no municí-
pio do Crato, tarefa feita pela 
Secretaria de Infraestrutura 
através da Construtora CIVIL-
TEC - Construção e Serviço 
- sediada na cidade de João 
Pessoa na Paraíba. As informa-
ções constantes na placa dizem 
que as obras começaram em 
12/08/2020 e que estaria con-
clusa em 12/12/2020.

No entanto essa obra está 
pronta e sem funcionar en-
quanto a comunidade vem 
pagando R$ 200,00 por cada 
carregamento de água de um 
carro-pipa ou tendo que carre-
gar água em lata na cabeça.

Toda a comunidade diz ter 
sido iludida pelos candidatos 
na última eleição quando foi 
prometida agilidades no for-
necimento de água tanto no 
Cruzeiro como no Santo Antô-
nio. Passada as eleições, todos 
depois de eleitos sumiram, pre-
feito e vereadores, e o povo ali 
residente passou do sonho ao 
pesadelo.

Consultada pela reporta-
gem da Gazeta de Notícias a 
SAAEC - Sociedade Anônima 
de Água e Esgoto do Crato, 
pelo seu diretor presidente José 
Yarley Brito Gonçalves disse 
que esse convênio era entre 
a Prefeitura do Crato e a FU-

NASA e que a SAAEC apenas 
administraria o sistema depois 
de pronto e recebido. 

Procurado para dar infor-
mações o secretário de Infra-
estrutura da Prefeitura do Cra-
to senhor Ítalo Samuel nada 
soube informar sobre o an-
damento das obras e que iria 
mandar o rapaz das comunica-
ções dar as explicações.

A CIVILTEC - Construção 
e Serviço responsável pelas 
obras, disse para a Reporta-
gem que as obras estão para-
lisadas por falta de recurso. 
E que o orçamento dado an-
teriormente está devassado, 
o que também inviabiliza o 
prosseguimento dos serviços. 

A FUNASA em Brasília 
informou para a Reportagem 
que até o momento não foi re-
passado nenhum recurso para 
a Prefeitura do Crato com vis-
tas aos abastecimentos d’água 
do Cruzeiro e Santo Antônio 
mas que encontra-se no setor 
financeiro do órgão, aguar-
dando liberação pelo Ministé-
rio da Economia e Ministério 
da Saúde, a primeira parcela 
no valor de R$ 108.117,89. 

A FUNASA adiantou ain-

da que a Prefeitura solicitou 
no dia 7 de abril de 2021 pror-
rogação com um novo prazo 
para a vigência do convênio 
que terminou em 11 de julho 
de 2020.

As informações colhidas 
no local são de que 95% do 
sistema d’água, tanto do San-
to Antônio como do Cruzeiro, 
estão praticamente prontos, 
inclusive toda encanação, fal-
tando apenas ligar a água nas 
casas que o secretário da Sein-
fra Ítalo Samuel diz está espe-
rando apenas os hidrômetros 
para que às águas cheguem as 
200 residências.

Todo o sistema de dutos 
implantado nas duas comuni-
dades chega a 8 quilômetros 
de extensão e será abastecido 
por um poço profundo com 
uma vasão de 10 mil litros por 
hora.

Por último e já no fecha-
mento desta edição o senhor 
Dermeval - gerente de contato 
da Seinfra - cientificou que as 
obras estão paralizadas aguar-
dando os recursos da Funasa 
onde nem a primeira parcelo 
foi liberada por entraves bu-
rocráticos

<< TEM ÁGUA estão prontos um poço profundo, uma torre caixa d’água, uma motobomba e 
água disponível no local.

<< LATA D’ÁGUA volta aos velhos tempos da água em lata e na cabeça percorrendo longas 
distância até a casa.

Da Reportagem local com texto
 e fotos do jornalista 

Luiz José dos Santos
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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

“Se não puder 
voar, corra. Se 

não puder correr, 
ande. Se não puder 
andar, rasteje, mas 
continue em frente 
de qualquer jeito.”

Martin Luther King Jr..” 

H O R Ó S C O P O
P O R T U G U Ê S

H U M O R

Veja mais poesias de Dalinha Catunda nos blogs:

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

PEIXES =- 19 fevereiro a 20 março
Seja muito cuidadoso a abordar assuntos difíceis. Situações laborais 
vão preocupa-lo mas deve acreditar que tudo se resolverá.
AQUÁRIO - 21 janeiro a 18 fevereiro
Está muito sensível, pode sentir-se provocado. Receberá alguns avisos 
sobre os quais deverá refletir bem.
CAPRICÓRNIO- 22 dezembro a 20 janeiro
Terá momentos de diálogo muito esclarecedores. Esperam-se boas 
evoluções profissionais ao encontro dos seus desejos.
SAGITÁRIO - 22 novembro a 21 dezembro
Tudo deve ser bem falado não acuse sem fundamento  O dia não é 
brilhante a nível económico, faça contas.
ESCORPIÃO - 23 outubro a 21 novembro
Uma relação merece uma nova oprtunidade. Pense em pôr fim a 
situações profissionais pouco rentáveis.
LIBRA - 23 setembro a 22 outubro
Ponha fim a incertezas , diga o que tem a dizer. Não desvalorize  
situações ou pessoas que têm sido importantes para si.
VIRGEM - 23 agosto a 22 setembro
Não pense só em si e faça o que é melhor para todos. Consegue boas 
realizações profissionais e bons acordos.
LEÃO - 23 julho a 22 agosto
Pode ser surpreendido por acontecimentos negativos de última hora. 
As suas aptidões não serão suficientemente apreciadas.
CÂNCER - 21 junho a 22 julho
Reforce a atenção a quem está próximo de si. Aceite críticas, serão 
construtivas e permitem-lhe evoluir.
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
Dia de progressos , terá um comportamento acertado. Dia de muitas 
lutas profissionais, não deve baixar os braços.
ÁRIES - 21 março a 20 abril
Um novo relacionamento está intenso mas com acentuadas diferenças. 
Terá algumas alterações profissionais mas mantém-se na luta.

Sou aventureira
Uma senhora vai ao médico e diz:
– Doutor, tenho um problema de gases, mas isso não me aborrece. 
Eles nunca cheiram mal e sempre são silenciosos. Desde que entrei 
no seu consultório já soltei alguns e aposto que o senhor nem per-
cebeu.
– Tome estas pílulas e volte na semana que vem – disse o médico.
Na semana seguinte, a senhora volta ao consultório:
– Doutor, não sei o que o senhor me deu, mas agora, embora conti-
nuem silenciosos, o cheiro piorou.
– Bom, já curamos sua sinusite. O próximo passo é cuidar do seu 
ouvido!

Na delegacia, aparece um cidadão dizendo que quer confessar um 
crime. O delegado pergunta:
– O que aconteceu?
– Matei minha sogra! – responde o homem.
– Meu filho, você deveria estar muito alterado, não se importe, vá 
para casa e descanse. Está tudo bem.
– Mas doutor, eu enterrei a velha!
– Ah, viu que boa alma você é? Enterrou a sua sogra e com isso evi-
tou toda aquela burocracia…
– Mas enquanto eu a enterrava, ela gritava, dizendo que ainda estava 
viva!
– Ô meu filho! E você não sabe que toda sogra é mentirosa?

Sempre se diz que rir é o melhor remédio

Eu sou artesã
Eu sou bonequeira
Na roda da vida 
Eu sou cirandeira
E boto na dança
A mulher guerreira
Que cai e levanta
Sacode a poeira
E se for preciso
Planta bananeira
Jamais queima os 
pés
Saltando fogueira
Me sinto feliz

Tão plena em sua brancura
Tendo o vento como açoite
Ontem a dama da noite
Abrolhou com formosura
Encantamento em fartura
Exibiu na ocasião
Vem provocando paixão
E realmente me apraz
Tão bonita, mas fugaz
Essa Dama em explosão.

A dama da noite

Uma sacola de Sonhos,
Leva o menino de palha,
Lotada de fantasias!
Pelos becos de Barbalha,
E com criatividade,
Distribui felicidade,
E muita alegria espalha.

Tem cocada e tem bombom,
Dentro da sua sacola.
Tem peta, tem pirulito,
Tem palma, tem mariola,
Tem paçoca e amendoim,
Rapadura e alfenim:
Ele grita e não se enrola.

Da sacola encantada
Ele tira a esperança.
Vai disseminando o sonho,
Inocente de criança,
Em meio a essa magia
Faz brotar com alegria
Novos tempos de bonança.

O menino de palha e a 
sacola de sonhos

São tantas as emoções, nem 
todas boas, nem todas peque-
nos detalhes de uma nação em 
pânico, mas nesta segunda-feira 
é o aniversário de 80 anos de 
Roberto Carlos e é preciso ir na 
contramão dos fatos, é preciso 
saber viver. É preciso comemo-
rar o dia de quem deu tantas ale-
grias, e botar para tocar ao fun-
do deste texto as canções que ele 
fez para mim, para você e, em 
outras palavras, tornaram este 
país muito romântico.

Ele estava lá naquele motel, 
naquele primeiro beijo, e quan-
do tudo terminou, o maior dos 
nossos casos, a maldade que 
só nos fez bem, Roberto Carlos 
traduziu em música aquilo que 
nós, desprovidos da sensibili-
dade dos grandes artistas, não 
conseguimos sequer balbuciar. 
Os botões da blusa, os lençóis 
macios, os travesseiros soltos e 
as roupas pelo chão. Quem não 
se vê nessa cavalgada dos aman-
tes que se dão?

Falando sério, o Brasil 2021 
devia ter mais sentimento e ou-
vir Roberto Carlos. Há 60 anos 
ele é o cara, uma luz lá no alto, 
o amigo certo das horas incertas, 
o que faz soar no tempo a sua 
sílaba. Ele foi ao fundo de cada 
vontade encoberta, viu a nuvem 
branca que ia passando, o que 
havia por baixo dos caracóis dos 
cabelos nacionais, e com sua 
voz tamanha fez com que todos 
nós cantássemos a mesma ora-
ção. Ele é a força estranha que 
une o misterioso país onde dois 
e dois dão cinco.

Do planalto central pulsa a 
impressão de que todos estão 
surdos, dominados pela estupi-
dez que não deixa ver o óbvio 
– o Brasil parou na contramão. 
O show já terminou. Somos 200 
milhões de feras feridas, negros 
gatos acuados, sentados à beira 
de uma tragédia que parece não 
ter fim.

Deve haver algum lugar bo-
nito para se viver em paz, uma 
areia branca onde os pés irão 
finalmente pisar. Por enquanto, 
obrigado, senhor, pela esperan-
ça, o melhor que se vê além do 
horizonte é apenas uma CPI. Ela 

CRÔNICA  de Joaquim Ferreira dos 
Santos é jornalista e escritor. Repórter 
de cultura e comportamento, trabalhou 

no Diário de Notícias, Veja, Jornal do 
Brasil, O Dia e O Globo. Participou da 
cobertura de eventos como as Copas 

do Mundo do México, Estados Unidos, 
França, e Japão/Coreia do Sul.  

Texto carimpado por
Walter Pinheiro Leite

amigo e colaborador desta
Gazeta de Notícias

No Brasil devia haver 
mais sentimento

CRÔNICA

vai investigar o que é ilegal, o 
que é imoral, e, se o bem e o 
mal existem, condenar quem 
está matando as flores do jar-
dim da nossa casa.

Mais do que nunca, neste 
dia dos seus 80 anos, é pre-
ciso ouvir aquele que disse 
que daqui pra frente tudo 
vai ser diferente; aquele que 
subiu a montanha e, aos pés 
de Jesus Cristo e Lady Lau-
ra, pediu que as estrelas não 
deixem de brilhar, as crianças 
não parem de sorrir. Ele é um 
dos sete cabeludos dispostos 
a qualquer parada, o homem 
que matou o homem mau, e 
aquele que canta o que não 
pode mais se calar.

Cantar junto com o rei 
nesta sua data querida é como 
um splish-splash, uma jovem 
tarde de domingo, uma ma-
neira feliz de o Brasil se re-
encontrar com o Brasil que 
estava aqui, o da delicadeza, 
da vida que é amiga da arte. 
É torcer para o país voltar às 
coisas que deixou. Tudo vai 
mal. Nesta noite de terror, 
um leão invisível está solto 
nas ruas e a multidão bate pa-
nelas gritando “pega ladrão”. 
Roberto Carlos, civilizado 
como os animais, pede que 
Nossa Senhora a todos dê a 
mão e cuide do destino. Que 
tudo em casa esteja como no 
outrora da felicidade brasilei-
ra, quando ele abriu o portão 
e o cachorro sorriu, latindo.

Roberto Carlos
O Rei
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PREFEITURA
REABRE COZINHAS
COMUNITÁRIAS EM
JUAZEIRO DO NORTE

REFEIÇÕES MENSAIS
PARA AQUELES QUE
MAIS PRECISAM.

16 MIL
UMA AÇÃO FUNDAMENTAL PARA COMBATER A 
INSEGURANÇA ALIMENTAR EM NOSSA CIDADE AO OFERECER 
REFEIÇÕES EQUILIBRADAS PARA PESSOAS EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL.

E MAIS:
CENTRO POP AGORA OFERECE ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ.

prefeiturajuazeirodonorte

INFORMES


