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EDITORIAL •

No último dia
5 de julho, um
catequista
indígena foi
assassinado
no estado
mexicano de
Chiapas, onde
uma dura
realidade de
abuso, injustiça
e perseguição
atinge os
indígenas
cristãos.

Martírios e perseguições de hoje
“O sangue dos mártires é a semente de novos
cristãos”. Essa frase de
Tertuliano, tão conhecida,
nos remonta ao terceiro século da era cristã, em uma
realidade de martírios e
perseguições constantes
ao povo cristão. Mas essa
realidade não ficou apenas no passado. Segundo
um diagnóstico feito pelo
Papa Francisco, hoje existem mais mártires que no
início da vida da Igreja, e
eles estão por todos os lugares.
De fato, a perseguição
aos cristãos não é algo
apenas do início do cristia-

nismo, mas sempre existiu em todas as épocas e,
de um modo especial, nos
dias de hoje. E não é apenas o martírio branco, da
ridicularização, sem derramamento de sangue. É
o martírio vermelho, da
opressão, do sequestro, do
assassinato de religiosos,
sacerdotes e leigos. É uma
realidade presente e atual.
Recentemente, veio à
tona a carta de uma freira
colombiana, sequestrada
à quatro anos e mantida
prisioneira por jihadistas,
no Mali. Segundo a Cruz
Vermelha Internacional, a
religiosa escreveu de pró-

prio punho, em um trecho
da carta: “espero que Deus
me ajude a reconquistar
minha liberdade”.
No último dia 5 de julho, um catequista indígena foi assassinado no estado mexicano de Chiapas,
onde uma dura realidade
de abuso, injustiça e perseguição atinge os indígenas
cristãos. Nesses contextos,
a Igreja, exercendo seu
profetismo, recorda que a
violência e o sangue derramado clamam por justiça e
paz.
Recentemente, a Igreja
de Moçambique noticiou
que os fiéis católicos con-

tinuam a rezar perseverantes pelo fim da guerra civil em Cabo Delgado, que
atinge muitos cristãos inocentes há quatro anos. Por
esses exemplos, vemos o
sofrimento enfrentado por
muitos cristãos, que presenciam de perto o martírio e a perseguição como
elementos integrantes do
exercício de sua fé.
São sacerdotes, leigos
e até funcionários das paróquias, na Nigéria, Costa
do Marfim, Guatemala, Filipinas e em tantos países,
que por serem cristãos são
convidados a testemunharem com a própria vida o

Evangelho. A Igreja reza
pelos cristãos que não podem exercer livremente a
sua fé.
O sangue dos mártires e
perseguidos não é em vão
e continua a interpelar os
cristãos de todo o mundo
a superarem o comodismo
e a falta de compromisso
social nas práticas da fé.
Toda presença cristã deve
ser iluminadora nas realidades mais cotidianas,
em casa, no trabalho, no
trânsito, na paróquia. Sigamos sob a força do belo
testemunho dos cristãos
que, neste momento, estão
sofrendo perseguições.

A VOZ DO PASTOR •

TROPEÇANDO NA PALAVRA
DOM JOSÉ LUIZ GOMES
DE VASCONCELOS
Bispo Diocesano

Pela propriedade
da palavra podese estabelecer
vínculos com o
próximo, que é
irmão. As ações
solidárias são
indispensáveis,
mas há uma
dimensão própria
das narrativas
que também é
muito necessária,
capaz de gerar o
reconhecimento
de que cada
pessoa é dom
precioso.

Os rumos da sociedade
são definidos e alimentados
por meio de narrativas, evidenciando, assim, a importância da palavra, que tem
propriedade para alavancar
intuições e forjar novas respostas. Mas a palavra pode,
também, ser uma “pedra de
tropeço”, quando se constata dificuldade para valer-se
de sua força na configuração
de entendimentos. A babel
contemporânea comprova a
frequente inabilidade para a
construção de discursos. Vive-se, atualmente, em uma
sociedade que tropeça nas
palavras e, por isso, sofre
com cenários de desentendimentos, divisões e atrasos civilizatórios. Prejuízos
que podem até invalidar
conquistas científicas, pois
falas distantes da realidade
geram obscurecimentos.   O
livre direito de se expressar,
aliado à intrínseca necessidade da palavra para tecer
nova cultura, desafia a sociedade: todos estão à mercê
das consequências de falas
medíocres – tropeços na pa-
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lavra.
Multiplicam-se as palavras que não geram entendimentos, nem indicam novos
rumos. Também não alimentam o sentido que sustenta o
próprio viver. Todos têm o
direito de se manifestar, mas
é cada vez mais frequente
os que tropeçam na palavra.
Gente que diz o que não convém ou o que não edifica,
formulando juízos equivocados, para simplesmente satisfazer a necessidade de se
expressar de algum modo.
É preciso reconhecer a carga
de responsabilidade inerente a cada palavra pronunciada, particularmente na emissão de juízos, na tarefa de se
construir entendimentos e
interpretações para promover qualificada configuração
legislativa, novo estilo de
vida e amizade social. O uso
da palavra deve ir além do
direito de se expressar, pois
essa liberdade é indissociável do compromisso com a
edificação do bem, da justiça
e da paz.
A qualificada cidadania

tem compromisso com a palavra e jamais distancia-se
da verdade. Cultiva a consciência de que a manifestação de perspectivas deve
abrir caminhos, apontar soluções e respostas, sustentar
a construção da fraternidade
social. Cresça a consciência
cidadã quanto à importância
do adequado emprego das
palavras, com suas propriedades construtivas, trilhando direção bem diferente
dos pronunciamentos que
confundem, propagam a
mentira fazendo-a parecida
com a verdade, esvaziando a
palavra de sua força profética e poética. O mundo precisa de narrativas que gerem
entendimentos e novas escolhas, indispensáveis à configuração de um tempo novo.
E a palavra é instrumento
fundamental para gerar um
mundo aberto, sem divisões.
Pela propriedade da palavra pode-se estabelecer
vínculos com o próximo,
que é irmão. As ações solidárias são indispensáveis, mas
há uma dimensão própria

das narrativas que também
é muito necessária, capaz
de gerar o reconhecimento
de que cada pessoa é dom
precioso. A palavra precisa
ser, pois, instrumento para
abrir o ser humano ao amor,
vencendo situações de isolamento e de mesquinhez.
Assim, os discursos podem
promover a corresponsabilidade entre todos os cidadãos na tarefa de edificar
civilizações abertas, integradas, solidárias. A palavra
também deve alimentar a
qualificação existencial de
cada indivíduo, livrando-o
de pensamentos que levem
a atitudes abomináveis.
As narrativas precisam ser
oportunidade para dar vez
aos “sem voz”, aos discriminados,
desencadeando
processos de libertação e de
reconquista da dignidade
perdida ou usurpada. Sobre
o direito do uso da palavra
inscreve-se o compromisso
de, por meio dela, construir
a fraternidade, a liberdade e
a igualdade.
O momento atual sina-

liza a força da palavra na
configuração de escolhas
capazes de compor cenários
sociopolíticos. Palavras que
têm viciado mentes e estreitado corações precisam
ceder lugar às que possam
produzir novos sentidos.
Sejam, pois, construídas as
narrativas adequadas capazes de efetivar estilo de vida
renovado, com diferentes
modos de se habitar a casa
comum e novas maneiras
de se estabelecer laços, a
partir do respeito à vida de
cada pessoa, intocável dom
sagrado de Deus. Prevaleça
a desconstrução de preconceituosos e discriminações,
debelando o racismo e muitos outros males que geram
tanta destruição. É essencial,
agora, aprender a fazer uso
da palavra para não se produzir os prejuízos advindos
de quem vive tropeçando na
palavra.

Dom Walmor Oliveira de
Azevedo - Arcebispo de Belo
Horizonte (MG)
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A SANTA CASA PELO
PADRE ZÉ LINHARES

JOSÉ LUÍS LIRA

joselira.adv@hotmail.com

O título desta coluna
que hoje será maior que o
habitual, tem sentido amplo. Referiremos à publicação do livro enciclopédico e
histórico em dois volumes
escrito pelo Padre José Linhares Ponte, nosso querido Padre Zé: “A História
da Santa Casa de Misericórdia de Sobral: Sonho, Saga,
Sacramental (Mistério e
Milagre)”. Padre Zé dedicou parte importante de
sua vida àquela Instituição
criada pelo primeiro Bispo
de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, e que os
bispos que seguiram Dom
José mantiveram, com as
portas abertas à caridade.
Vamos falar um pouco
sobre o autor. Natural de
Sobral Padre José Linhares
Ponte foi ordenado sacerdote por Dom José Tupinambá da Frota. Realizou
cursos nacionais e internacionais nas áreas de filosofia, teologia, psicologia e
línguas. É filósofo, teólogo,
psicólogo, pedagogo, administrador, escritor, educador, viveu ativamente a política, exercendo o cargo de
deputado federal de 1991 a

2014, e presidindo o Conselho Estadual de Educação
do Ceará de 2015 a 2019.
Sua vasta folha de serviços prestados à Diocese de
Sobral se inicia no Seminário São José de Sobral, como
professor, depois foi Assistente Eclesiástico na Diocese de Sobral (1957), Reitor
do Seminário São José de
Sobral, Diretor da Obra das
Vocações Sacerdotais, Diretor da Rádio Educadora
do Nordeste de Sobral e
passou a ser Professor de
Ciências Religiosas e de
Psicologia em 1964. Posteriormente, foi Vice-Diretor
da Faculdade de Filosofia
Dom José de Sobral e Diretor do Colégio Sobralense.
Foi Diretor, Administrador
e Provedor da Santa Casa
de Misericórdia de Sobral
durante três décadas e porque não dizer, “anjo tutelar” da instituição à qual
ainda hoje se sente parte,
sendo reconhecido com a
denominação do Hospital
do Coração que ele construiu e prova todo seu amor
nesta publicação ao complexo ao qual se vinculam
o Abrigo Sagrado Coração

de Jesus e o Hotel Visconde
(também construída na gestão do Padre Zé).
Padre Zé, Doutor Honoris Causa da Universidade
Estadual Vale do Acaraú
(UVA), presidiu o Rotary
Club de Sobral, é imortal
da Academia Sobralense de
Estudos e Letras. Foi, também, professor do Curso
de Enfermagem da UVA;
presidiu a Federação das
Misericórdias e Entidades
Filantrópicas do Maranhão,
Piauí, Ceará e Rio Grande
do Norte. Foi Vice-Presidente e Presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil (São Paulo).
Foi Presidente do IDT de
Sobral e Presidente da Confederação Internacional das
Misericórdias, presidindo,
ainda, a Confederação das
Misericórdias do Brasil e
esta coluna seria pequena
para seu invejável e honrado curriculum.
Os livros têm início com
um prelúdio e nele o autor
diz a razão da publicação:
“legar à posteridade, simultaneamente a História, a
Saga e a Sacramentalidade
desta Instituição, servido-

ra incontestável de toda a
Região Norte do Estado do
Ceará, estendendo sua ação
a nossos Estados vizinhos,
Piauí e Maranhão”.
Neste texto, Padre Zé
lembra o simbolismo da
sobralidade. Com atenção
a documentação histórica
da Santa Casa, ele lembra
a figura máxima de Dom
José Tupinambá da Frota
e o quanto o primeiro Bispo sofreu para edificar a
Casa de Misericórdia Santa.
Lembra também sua participação no sofrimento do
fundador quando decidiu
fundar o Hospital do Coração e o Hotel Visconde.
E diz Padre Zé: “a Santa
Casa é ao mesmo tempo m
Mistério e um Milagre” ao
qual se unem “Fé e Caridade”, Amor ao próximo nos
moldes propostos por Jesus
Cristo.
Num segundo prelúdio
do primeiro volume, Padre
Zé transcreve as Efemérides de Dom José Tupinambá da Frota eu encontrei
no Museu Diocesano Dom
José e, com a autorização
de Dom José Luiz Gomes
de Vasconcelos e patrocínio

da Diocese de Sobral, lançamos como livro. Agradeço,
comovido, o reconhecimento do Padre Zé. Este volume
tem início com o registro da
inauguração da Santa Casa
e a frase célebre: “Abram-se as portas da caridade”.
Atas, a chegada das Filhas
de Sant’Ana à Santa Casa,
balancetes, relatórios e demonstrativos da fundação
ao ano de 1949 estão neste
volume.
No segundo volume o
segundo prelúdio trata da
gestão do autor à frente
da Instituição, relatórios, a
conversão da Sociedade Beneficente conforme estava
no Estatuto da Santa Casa
para Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Sobral, entronização da bandeira da Santa Casa, hino,
medalha Dom José e todo
um registro documental e
histórico de sua gestão, incluindo dados do Hospital
do Coração, do Hotel Visconde e do Abrigo Sagrado
Coração de Jesus.
Na marcha histórica do
tempo, a Santa Casa de Misericórdia seguiu, segue, seguirá. E recorda o texto bí-

blico: “ele o viu e tomou-se
de compaixão. Aproximou-se, atou-lhes as feridas...”
(Lc 10,33-34) e esta missão é
desenvolvida pela Diocese
de Sobral por meio da Santa Casa de Misericórdia que
tem nos recursos de sua
constituição um contributo
do apóstolo da caridade,
Padre Ibiapina. A Instituição segue, “fazendo o bem
sem olhar a quem”, com as
bênçãos do fundador, Dom
José, de seus sucessores, os
bispos de Sobral, representados por nosso atual Bispo, Dom José Luiz Gomes
de Vasconcelos, do Clero
de Sobral, das Religiosas de
Sant’Ana e tantos outros.
Deus seja Louvado!
Sobral já é grato pela
existência do Padre José
Linhares Ponte e sua visão
de gestor. Agora, a História
de Sobral agradece por esta
obra história que afinco de
grande pesquisador e memorial pois que o segundo
volume é escrito por quem
protagonizou a História da
Santa Casa de Misericórdia
por mais de 30 anos.
Parabéns, Padre Zé!
Gratidão, sempre!
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EM TEMPO •
FRANCISCO EDILSON SILVA
fedilsonsilva@hotmail.com

Vacina cearense contra Covid-19
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) recebeu, no
mês de junho, comitiva da Fiocruz Ceará e da Fiocruz Rio
de Janeiro para tratativas de cooperação técnica e científica
entre as instituições, no tocante ao desenvolvimento da
vacina contra a covid-19, 2H120 Defense.
A cooperação visa fazer os ajustes solicitados pela
Anvisa na fase de testes em animais, revendo e ampliando
resultados, para que os pesquisadores possam realizar a
submissão de documentos, solicitando, assim, a autorização
para dar início aos testes em humanos.
16º Festival Música da Ibiapaba
A 16ª edição do Festival Música da Ibiapaba (MI) terá
programação totalmente digital, no período de 25 a 30 de
julho, com oficinas, cursos, shows, palestras e bate-papos.
As inscrições e mais informações podem ser encontradas
no site http://festivalmi.com.br.
Para participar, o artista deve se inscrever por meio
do Mapa Cultural do Ceará e ter idade mínima de 16 anos.
Seguindo como um dos maiores festivais de formação
musical do Brasil, o MI é uma realização da Secretaria da
Cultura do Ceará (Secult) e do Instituto Dragão do Mar.
Tecnologias Digitais na Educação
Foto – Divulgação

Sobral registra tremor de terra
de 1.5 graus na Escala Richter

Por Samuel Carvalho - Redação Correio da Semana
Nesta terça-feira (6), à
1h47 foi registrado um tremor de terra de magnitude
preliminar 1.5 graus na Escala Richter, no município de
Sobral. O tremor foi o segundo registrado no Ceará em
48 horas, seguido pelo abalo
sísmico similar que ocorreu
em Santa Quitéria. Os dados
são Laboratório Sismológico
da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (LabSis/
UFRN).

De acordo com informações fornecidas pela Coordenadoria de Defesa Civil
de Sobral, o abalo foi sentido
também no distrito rural de
Jordão, e ainda no município de Alcântaras, localizado a aproximadamente 23
km de Sobral. “Moradores
publicaram nas redes sociais
mensagens sobre o estrondo
decorrente do tremor de terra
desta madrugada”, observou
o coordenador do LabSis da
UFRN, Eduardo Menezes.
“Não há registro de dano
material”.

Já o abalo sísmico que
ocorreu em Santa Quitéria no
domingo (04), teve magnitude preliminar 2.0 na Escala
Richter. “As informações sobre os eventos que ocorreram
no Ceará foram repassadas
para a Defesa Civil do Estado”, pontuou Menezes. O
Laboratório Sismológico da
UFRN segue monitorando e
divulgando toda atividade
sísmica que ocorre no Nordeste do Brasil.
No dia 14 de junho, o
município de Quixeramobim
também registrou tremor

de terra de magnitude 1.5
na Escala Richter e em 7 do
mesmo mês, a terra tremeu
no município de Tejuçuoca.
O abalo foi de magnitude 2.4
graus na Escala Richter. No
mês de maio o Ceará contabilizou seis tremores de terra.
Os abalamos sísmicos ocorreram em Beberibe, no dia 10
às 17h50, com intensidade 1.8
graus na Escala Richter. No
dia 11, ocorreu um tremor em
Paramoti, às 23h17, de intensidade 1.9. Também houve
registros em Maranguape e
Choró.

JUSTIÇA ELEITORAL •

A autora do livro é a professora Herik Zednik Rodrigues
Professora Herik Zednik Rodrigues, da Universidade
Estadual do Piauí (UESPI), lançou o livro Taxonomia das
Tecnologias Digitais na Educação: aporte à cultura digital
na sala de aula. A obra tem mais de 1.300 ferramentas que
podem ser utilizadas em atividades educacionais.
O livro é bastante interativo, com linguagem simples e
diversas propostas práticas. Está disponível para venda,
nos formatos e-book e físico, nas plataformas Hotmart e
Amazon, Livraria Cultura, Livraria Acadêmica ou
diretamente com a autora (herik.rodrigues@srn.uespi.br).

Ministério Público pede impugnação de
candidatos à prefeitura no município de
Martinópole

Modelagem e métodos quantitativos
O Programa de Pós-Graduação em Modelagem e
Métodos Quantitativos da Universidade Federal do Ceará
recebe inscrições, até o dia 18 de julho, para o mestrado
acadêmico 2021.2, abrangendo as áreas de computação,
estatística e matemática, com oferta de 13 vagas.
Inscrições devem ser feitas no Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas, anexando a
documentação exigida. A seleção acontecerá em quatro
etapas: análise do rendimento acadêmico, arguição oral,
avaliação de projeto de pesquisa e avaliação curricular.
Concurso para o Banco do Brasil
O Banco do Brasil publicou edital para concurso
com 4.480 vagas em todo o País, incluindo cadastro de
reserva. No Ceará, são 37 vagas para posse imediata e 28
para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades.
As inscrições seguem até o dia 28 de julho.
Os candidatos devem realizar inscrição pelo site https://
www.cesgranrio.org.br, com o pagamento de uma taxa de
R$ 38,00. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do
Norte. O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada
de trabalho de 30 horas semanais.
Dica da Coluna
Leia o Blog do Edilson (www.blogdoedilson.com.br).
Cultura, educação, política e utilidade pública.

Por Samuel Carvalho - Redação Correio da Semana
O Ministério Público do
Estado (MPCE) pediu a impugnação dos candidatos James Bel (PP) e Júnior Fontenele (PL), ambos os candidatos
à prefeitura do município de
Martinópole faltando pouco menos de um mês para os
eleitores voltarem às urnas.
Os dois candidatos estão na
disputa para prefeito nas

eleições suplementares após
a impugnação de James Bel
por ele já ter sido considerado
inelegível no pleito do ano
passado.
James Bel foi eleito em
2020, teve sua candidatura caçada, já seu adversário político Júnior Fontenele, tem pendências eleitorais, mas afirma
já ter resolvido a situação e
aguarda atualização da situação junto à Justiça. As novas

eleições estão marcadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) para acontecer no dia 1º
de agosto.
Segundo o promotor Victor Borges, que pediu à Justiça Eleitoral este novo indeferimento, James Bel estaria se
baseando no fato de sua demissão do cargo de professor
da Rede Pública ter sido revogada recentemente. Apesar
de sua contestação, o TSE, no
entanto, invalida que o candidato inelegível possa se candidatar novamente no pleito suplementar. “Eles (os juízes do
TSE) entendem que a eleição
suplementar é uma continuidade da eleição anterior. Se o
candidato estava inelegível na
eleição que foi anulada, consequentemente está inelegível
na suplementar”, disse Victor
Borges.
Em adição à impugnação,
Victor Borges também à Justiça Eleitoral que James Bel seja
impedido de utilizar a verba
do Fundo Partidário durante
a campanha eleitoral. Há ainda a possibilidade, de acordo
com o MP, de anulação das
eleições suplementares. “Caso

o candidato concorra ao pleito
e se sagre vencedor, pode ser
pedido posteriormente o indeferimento de registro”, diz o
promotor.
Já no pedido de impugnação de Júnior Fontenele, o
promotor eleitoral qualifica a
ausência de quitação eleitoral.
“Aquele que deixa de cumprir suas obrigações eleitorais
não está quite com a Justiça
Eleitoral e, por conseguinte, é
inapto à candidatura, por não
reunir a plenitude dos direitos
políticos”, segundo o MP no
pedido. De acordo com o pedido, Júnior Fontenele “possuí pendência com a Justiça
Eleitoral alusiva ao recolhimento de multa”. O valor e o
motivo da infração não foram
divulgados.
Em nota, o candidato informou que realizou o parcelamento da multa. “Nas
próximas horas será expedida
a certidão de quitação eleitoral, sanando a irregularidade,
a qual se refere o MPCE, e
consequentemente, o arquivamento da presente ação de
impugnação”, disse através do
informe.
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Em Sobral, proprietários de terrenos
responsáveis por propagação do Aedes
aegypti recebem notificação

POLÍTICA
EM EVIDÊNCIA •
MARCELO MARQUES

O deputado federal, Leônidas Cristino (PDT), no dia do
aniversário de Sobral pelos 248 anos de emancipação política, comemorado no dia 5 de julho, usando as mídias sociais, o
deputado federal, Leônidas Cristino, deixou sua mensagem. “É
com imensa alegria que celebramos o aniversário de 248
anos da nossa querida Sobral. Festejamos a história de um
povo muito especial que faz desse município uma terra
cidadã. Sobral é o resultado da luta de muitas gerações
que souberam conciliar a preservação das suas melhores tradições com a necessidade de renovação. Parabéns! Sobral. E um abraço a todos os irmãos conterrâneos
sobralenses”.
Na última sessão deste primeiro semestre, o presidente da
Câmara Municipal, Paulo Albuquerque, o Paulão, fez o comunicado oficial do recesso parlamentar, mas afirmou que os trabalhos no prédio anexo da Câmara Municipal, no caso os gabinetes,
continuarão abertos ao público em horário modificado.
O portal oficial de comunicação da Prefeitura de Sobral
está de cara nova. Disponibilizado na segunda-feira (05/06),
no dia em que a cidade completou 248 anos, o novo layout
apresenta mais funcionalidades e um design moderno. O
ambiente virtual agora possui listagem de serviços na parte
direita, de forma mais interativa, além de uma página completa com todo secretariado e assessores de comunicação de
cada pasta.
O presidente do legislativo camocinense, Jeová Vasconcelos, informou à imprensa que em votação no plenário, os
edis decidiram que devido à pandemia do coronavírus,  não
haverá recesso parlamentar e vereadores continuarão participando das Sessões Ordinárias, votando Projetos, Requerimentos, Moções e usando a tribuna para abordarem os
problemas e soluções para melhorar a vida dos munícipes.

Por Samuel Carvalho
Redação Correio da Semana
Em Sobral, nesta terça
(06) foi intensificada da
fiscalização sobre descarte
irregular de lixo em
áreas públicas e terrenos
privados, visando diminuir
a propagação do Aedes
aegypti. Todos os anos,
na estação mais quente,
retornam com força aos
postos de saúde e hospitais
os casos de dengue,
chikungunya e Zika e
os sintomas podem ser
semelhantes à infecção por
covid-19.
Após denúncia recebida
pela Unidade de Vigilância
de Zoonoses, a Secretaria
da Conservação e Serviços
Públicos (Sesep) realizou

a limpeza de um terreno
particular
no
Centro,
que
foi
identificado
como ponto de descarte
irregular de lixo e como
local de propagação do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
zika
e
chikungunya.
Desse
terreno,
foram
retirados mais de 370 kg
de vegetação, através de
limpeza manual. O dono
do terreno será notificado e
deve arcar com as despesas
da ação. Outros terrenos
e locais como esse foram
mapeados pela Sesep e
seus proprietários também
serão notificados.
O
secretário
da
Conservação e Serviços
Públicos, Carlos do Calisto,

informa sobre a importância
dos proprietários com
consciência de manterem
seus terrenos limpos,
evitando a proliferação
de doenças e “assim não
se tornam um ponto de
risco para a saúde dos
sobralenses.
Precisamos
manter Sobral limpa e,
desta maneira, livre de
qualquer doença que o
mosquito possa trazer.
A população é nossa
principal aliada na luta
contra o Aedes”, disse.
Devido ao período
endêmico é importante
manter
os
cuidados
pois a denguepode ter
características
clínicas
iniciais parecidas com as
da gripe, de resfriado ou

até mesmo de Covid-19.
A Secretaria da Saúde
do Ceará (Sesa) busca
constantemente orientar
a população sobre a
necessidade de prevenção
contra o vetor, o mosquito
Aedes aegypt, e a atenção
aos sintomas de alerta da
patologia. Ao perceber os
sintomas, a pessoa deve
buscar
uma
Unidade
Básica de Saúde (UBS).
“A identificação precoce
possibilita
intervenção
rápida para evitar que o
paciente desenvolva um
quadro crítico da doença”,
explica Tânia Mara Coelho,
médica infectologista e
diretora técnica do Hospital
São José (HSJ), unidade da
Sesa.

A prefeitura de Forquilha através da secretaria de Assistência Social via CRAS, contemplou visitadoras sociais do
Programa Criança Feliz, com kits de trabalhos. Foram entregues
fardamentos, bolsas, Bonés, squeeze, estojo, dentre outros . Na
ocasião houve também a entrega das novas instalações do prédio que funcionará como estação de trabalho do programa. Estes
equipamentos ajudarão aos servidores a desenvolver seus
trabalhos de forma mais confortável e segura em prol das
crianças de Forquilha.
O vereador de Meruoca Thiago Marques (PDT), lamentando que depois de seis meses de administração, o presidente
do legislativo Ademar Marques só tenha comprado canetas e dois
microfones, quando todos os meses entram recursos no parlamento para fazer outras benfeitorias no Parlamento Municipal. “Lamentamos muito que em seis meses de administração deste
presidente, a nossa casa tenha recebido pouco investimento,
não tendo muito que se comemorar”. Concluiu Thiago.
O prefeito de Alcântaras, Joaquim do Quinca, esteve na
secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, acompanhou
a entrega de 510 cestas básicas para a população mais carente do
município. Usando as mídias sociais, Joaquinzim registrou
este momento. «A ação faz parte de um das medidas que foram
adotadas para auxiliar os alcantarenses no enfrentamento à pandemia de COVID-19. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder
colaborar e amenizar um pouco a situação daqueles que mais necessitam nesse momento em que estamos enfrentando”.
A prefeita de Camocim, Betinha Magalhães, ao lado do
deputado estadual, Sérgio Aguiar, secretário da Infraestrutura,
Cleile Júnior, do Secretário da Conservação e Serviços Públicos,
Erisvaldo Magalhães, visitaram a obra de reforma e ampliação do
Mercado Público Municipal. O objetivo da ampliação do equipamento é reorganizar o ambiente com novas instalações, que permitirá aos feirantes, comerciantes e usuários a garantia de mais espaços para venda e compra de produtos, o que resultará no avanço do
atendimento beneficiando a comunidade em geral.
Dica do Marcelo Marques. Leia mais notícias no www.politicaemevidencia.com.br
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Santa Casa de Misericórdia de Sobral é selecionada
para participar de estudo da Fiocruz
O estudo tem como objetivo propor uma reformulação das políticas públicas do país

• Reunião de apresentação da pesquisa Nascer no Brasil II

Sendo o hospital que mais realiza partos por ano no interior do
Ceará, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral foi selecionada para
participar do estudo “Nascer no
Brasil II: inquérito nacional sobre
perdas fetais, partos e nascimentos”. Nos dias 5 e 6 de julho, pesquisadoras estiveram visitando
e conhecendo a rotina do Bloco
Obstétrico e dos serviços de Neonatologia e Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia. Durante reunião
com os diretores da Santa Casa, a
supervisora estadual da Pesquisa
Fernanda Fontenele apresentou

• Visita ao Bloco Obstétrico da Santa Casa

o estudo, que deve acompanhar
mulheres que ingressarem no sistema de saúde para o parto ou por
perda fetal precoce, e destacou a
importância da pesquisa para a reformulação das políticas públicas
no Brasil.
“No Ceará foram escolhidas
por meio de sorteio, 12 maternidades. Dentre elas, a Santa Casa de
Sobral. Estamos acompanhando o
processo de implantação da pesquisa na unidade. Nesta primeira
etapa do estudo duas enfermeiras que participam da pesquisa
estarão na Santa Casa coletando

o prontuário das mulheres após
triagem das coordenações de Obstetrícia e Neonatologia. Serão cerca de 30 dias de coleta de dados e,
posteriormente, entrevista com as
mulheres habilitadas para o estudo”, explicou Fernanda Fontenele.
A pesquisa está sendo desenvolvida pelo grupo de pesquisa
Saúde da mulher, da criança e do
adolescente, sob coordenação-geral da Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP-Fiocruz) em parceria com o Ministério da Saúde
e tem como intuito analisar a evolução da atenção ao parto e nasci-

• Núcleo Hospitalar de Epidemiologia participa da pesquisa Nascer no
Brasil II

mento em maternidades públicas
e privadas do país. Além do estudo principal sobre perdas fetais,
partos e nascimentos outros temas
como morbimortalidade materna
e perinatal, Covid-19 na gestação
e transtornos emocionais paternos
serão investigados.

Nascer no Brasil II

O “Nascer no Brasil II” apresenta diversos objetivos, incluindo
estimar a prevalência de agravos e
fatores de risco durante a gestação, avaliar a assistência pré-na-

tal, ao parto e às perdas fetais, e
verificar a ocorrência de desfechos
maternos e perinatais negativos e
seus fatores associados. O estudo
será realizado em três etapas: uma
hospitalar, durante a internação
para o parto ou perda fetal precoce, e duas etapas telefônicas, a
primeira realizada no período de
45 a 60 após o parto ou perda fetal,
e a segunda quatro meses após o
parto ou perda fetal.
Santa Casa de Misericórdia de
Sobral - Assessoria de Comunicação
- Thais Menezes/ Henrique Brito/
Domingos Jr.

SAÚDE •

Diretor da Santa Casa de Misericórdia de Sobral
participa de reunião com Ministro da Saúde
O balanço dos serviços prestados pela Instituição filantrópica aos 55 municípios da Região Norte do estado do Ceará foi apresentado ao Ministro.

• Gestores da Santa Casa participam de reunião com Ministro da Saúde em Brasília

O diretor-geral da Santa
Casa de Misericórdia de Sobral
Dr. Klebson Carvalho, participou de uma reunião com o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (30/06)
em Brasília. Na ocasião, o gestor
apresentou um balanço dos serviços prestados pela Instituição
filantrópica aos 55 municípios
da Região Norte do estado do
Ceará e solicitou aumento financeiro do teto do hospital por
destinar 100% dos seus serviços ao Sistema Único de Saúde
(SUS) e pelo atendimento em
alta complexidade.
De acordo com dados da
Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
(CMB), as instituições filantrópicas respondem por mais de
50% dos atendimentos realiza-

dos pelo SUS no Brasil e cerca
de 60% dos procedimentos de
alta complexidade.
“Estamos buscando parceria com o Governo Federal para
proporcionar o atendimento de
qualidade e humanizado que
a população merece ter. Atualmente, a Santa Casa de Sobral
opera com taxa de ocupação
acima da sua capacidade de
internação. São pacientes diagnosticados com diversas comorbidades, além da Covid-19.
Apesar de estarmos vivenciando uma pandemia que afetou
financeiramente a maioria dos
hospitais do país, onde houve o
aumento de até 100% no preço
dos medicamentos e equipamentos de proteção individual,
continuamos atendendo e salvando vidas”, ressaltou o dire-

tor da Santa Casa de Sobral, Dr.
Klebson Carvalho.
Participaram também da
ocasião, as advogadas que compõem o setor Jurídico da Santa
Casa, Dra. Sávia Angelim e Dra.
Caroline Cordeiro. Durante a
reunião, também foi solicitado
ao Ministério da Saúde o deferimento de uma ação relacionada ao Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica
(Pronon) que permite que empresas tributadas pelo lucro real
e pessoas físicas optantes pelo
modelo de declaração completa
destinem até 1% do seu Imposto de Renda para projetos de
entidades filantrópicas na área
oncológica.

Santa Casa de Misericórdia de Sobral
- Assessoria de Comunicação - Thais Menezes/ Henrique Brito/ Domingos Jr.
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Bateu vontade
de uma pizza?
Delivery

3677.8600

(88)

RESTAURANTE

Reserva fácil,
rápida e segura!

3677.8600

(88)

Av.Lúcia Sabóia, N°473
Centro, Sobral - CE
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BECCO PONTO.COM
por Chico Prado
LIVRAI-NOS, SENHOR!
01.Das armações políticas contra um povo sofredor, ufa!
02. Das escolas modernas formando analfas funcionais, ui!
03. Do grito dos excluídos pela vida em país de corruptos.
04. Da burquesia falida vivendo de saudosismo barato, ufa!
05. Da ruma de seitas espalhadas no país a custa dízimos.
06. Do cai não cai de Bolsonaro na escalada eleições 2022.
07. Das bodegas que viraram as faculdades paga e passa.
08. Dos puxas de plantão no ar fabricando ‘fake news’, ui!
09. Dos bares cheios de homens vazios sem medo do vírus.
10. Dos bandidos de paletós arrotando honestidade, ufa!
NOTICIANDO
01. O Centro Cultural Dom José, fundado em 1986, por jornalistas
do Becco do Cotovelo, faz história na cidade sob a egide do nome
e da obra do segundo fundador Dom José Tupinambá da Frota
com respeito e dignidade exemplar. Que há 35 anos faz cultura
pura e simples para seu povo e toda região Norte. Parabéns a esta
casta de fazer cultura e vida há tantos anos de exemplo fabricando
arte no seu quotidiano!
02. O membro do Centro Cultural Dom José, Artemisio da Costa, em seu programa do domingo na Rádio Educadora fez uma
enquete sobre a revisão do hino de Sobral, escrito pelo poeta Esmeraldino e revisto pelo Padre Osvaldo Chaves (in memoriam).
Eu participei da enquete e aprovei as mudanças principalmente
onde adicionou em uma de suas estrofes o nome de dom José, o
segundo fundador de Sobral, por méritos. O hino ficou histórico e
contemplou a vida e obra de Sobral em seu tempo.
03. Dizem por aí: que estamos vivendo uma crise existencial mundial de falta de líderes, creio nesta premissa maior, o que vemos
no Brasil é um festival de barbaridades onde a política faz parte
do contexto vergonhoso desta história moderna e fraca. Somos
um povo sofredor, pobre e mal representado neste momento de
crise política. Rogo a Deus, dias melhores para nossa nação verde
e amarela de fome e falta de líderes.
04. Parabenizar o professor Adriano Duarte, estudante de Direito,
pela aula de história sobre “Sobral”, dada no programa “Estação
101’ de Leew Vasconcelos, no dia do parabéns de nossa cidade
Princesa. Foi uma narrativa digna de replay para todos os alunos
que queiram conhecer a história do seu municipio de origem, Sobral de dom José. Quem sabe mostra e transfere saberes de vida.
Valeu professor Adriano! Viva sobral!
05. Quem dos filhos das serras Meruoca ou Jordão, dos políticos
que se atrevam a trabalhar pelo projeto de um farol iluminando
Sobral do alto destas serras amadas? É hora de um edil se apropiar
da ideia maravilhosa e fazer de sua terra um local digno de lazer e
ponto histórico com apoio popular. Viva a cultura sobralense com
esta ideia do Centro Cultural Dom José de Sobral!

PERFIL: EMPRESÁRIO
MARIO MACÊDO SOBRAL NET
Um cidadão com todas as
letras, digno empresário sobralense, fundador da empresa
Sobral Net, visionário do futuro e um empreendedor nato.
Falo do caro amigo do Becco,
Mário Macêdo, que em dezembro será homenageado na
festa de fundação dos 35 anos
do Centro Cultural, em grande
estilo na cidade e por méritos, hoje figurando como o ‘perfil da
semana’ neste noticioso fundado por dom José e na coluna Becco
Ponto Com.
LIVRE PENSAR: “O que resta na vida da morte é o tempo presente que vira futuro com medos de sonhar”. (Poeta Chico Prado
- Presidente do Centro Cultural Dom José de Sobral).

A guerra de Canudos; uma
história de resistência.
Lucas Monteiro Barbosa - seminaristalucas18@gmail.com

Iniciada em novembro
de 1896, a guerra de Canudos, no sertão baiano,
já se preanunciava desde a
proclamação da república.
Entretanto, diferentemente
do que se achavam nas capitais, Canudos não era um
reduto de monarquistas,
não intentava reintegrar
Dom Pedro II ao trono. O
beato Antônio Conselheiro,
peregrinava pelos sertões, a
exemplo do padre Ibiapina,
pregando a fidelidade ao
credo católico, talvez prevendo as mudanças que viriam com o novo regime no
país. É bem verdade, que
a seu modo, o catolicismo
popular do Nordeste fora
muito criticado, sobretudo
pelo alto clero brasileiro,
mas fora com essa ingenuidade e – para os doutos –
fanatismo que o catolicismo
chegara aos rincões sertanejos. Antônio Conselheiro
expressava e liderava este
povo “inculto” rumo a um
lugar onde pudessem exercer sua religiosidade, mas
também pregando contra
a república. Desaprovados
pelo governo, a guerra era
iminente.
Canudos chegou a ser,
em apenas quatro anos de
fundação, a maior cidade do interior baiano, com
uma população aproximadamente de vinte e cinco
mil habitantes. Às margens
do rio Vaza-Barris, em uma
fazenda abandonada chamada Canudos, onde já
havia alguns poucos moradores nos arredores desta
fazenda. Lá, em novembro
de 1893, o beato Antônio
Conselheiro e seus seguidores fundaram a comunidade de Belo monte. Vivendo à sua maneira, mas,
sobretudo, à luz do Evangelho, Canudos despertara
a preocupação da Igreja e,
principalmente, do governo federal. Após um mal
entendido em Juazeiro da
Bahia, a primeira expedição
fora enviada para dispersar
os “jagunços” daquele “reduto de monarquistas”. Comandada pelo tenente Pires

Ferreira, a primeira investida contra Canudos contava
com 113 combatentes. No
entanto, a pau e pedra, os
conselheiristas conseguiram rechaçar a tropa nos
arredores de Uauá – BA.
A segunda expedição
teve dois dias de combate, iniciado no dia 18 de
janeiro de 1897. Contara
com 119 combatentes sob o
comando do major Febrônio de Brito. Outra derrota
acachapante. Desmoralizado, o exército decretara
de vez a questão de honra
no intento contra Canudos.
O governo envia, para pôr
termo ao arraial, o mais
ilustre oficial do exército,
o coronel Antônio Moreira César, o Corta cabeças,
liderando um contingente
de 1300 soldados, além de
outros oficiais. Outra derrota. Dessa vez, o país inteiro fitara os olhos na guerra,
Moreira César, o herói de
guerra do país, havia tombado morto na malograda
investida, a 04 de março.
Muitos dos cadáveres deixados na fuga da tropa ficaram bizarramente expostos
nos caminhos a Canudos.

Além disso, o contingente
também deixara armas e
munições para trás. Ressalte-se que somente agora, os
conselheiristas estavam devidamente armados.
A quarta e última expedição fora chefiada pelo general Arthur Oscar Guimarães. Chegando ao morro da
Favela, às portas do arraial,
em fins de maio, com um
contingente formado por
5000 homens. O número
de combatentes de ambos
os lados vai se alterando
ao longo de cinco meses de
combate. Do lado do exército, foram muitos pedidos
de reforços, dado o número
de baixas no combate. Em
agosto, o número de soldados passa dos 10.000. Canudos mostrara uma tenaz
perspicácia bélica. Mesmo
após a morte de seu líder,

Antônio Conselheiro, a 22
de setembro, os conselheiristas não se entregaram,
estendendo o combate até
05 de outubro, restando
apenas quatro resistentes,
dois homens, um velho e
um menino. Foram muitos
os prisioneiros do exército,
eram mulheres, crianças e
idosos, muitos foram cruelmente executados. Em seus
últimos dias, Canudos fora
retratada por Euclides da
Cunha, enviado como correspondente do jornal O estado de São Paulo. De forma dramática, a guerra de
Canudos está eternizada na
obra de Euclides da Cunha,
Os sertões. No fim da guerra, a campanha do general
Arthur Oscar fora muito
questionada, pois, embora
as capitais clamassem por
uma intervenção militar a
Canudos, a forma criminosa com a qual Canudos fora
expugnada muito impressionara todo o país.
Para evitar que as ruínas de Canudos pudessem
simbolizar um marco de
insurgência contra o governo, nos anos de 1940, o
governo de Vargas aprova
a submersão dos destroços
pelo açude Corobobó, o
que se realizou no regime
militar, nos anos de 1960.
Ainda hoje se pode ver, em
períodos de seca, parte dos
escombros. Canudos parece teimar em não desaparecer. Seus escombros acenam para a posterioridade
como uma representação
da luta do povo por dignidade, moradia e expressão.
“Canudos não se rendeu”
e está presente no folclore
nordestino, uma herança
cultural para as gerações
subsequentes de nordestinos.
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Associação Movimentos e Secult-CE lançam
nesta quarta-feira (07/julho) a Vitrine de Artes
Festa do Sol
O lançamento será com uma live às 20 horas no Instagram @festadosolce. O festival teve início em maio
como resultado de ação da Lei Aldir Blanc.
ciação dos Artesãos de Juazeiro do Norte expõe escultura em madeira. Orlângelo
Leal leva para a Vitrine o
livro “Artes da Enganação”,
uma coletânea de comédias
teatrais de sua autoria publicada pela Casa de Teatro
Dona Zefinha.
O Festival Online Festa
do Sol é resultado de ação
da Lei Aldir Blanc no Ceará,
numa realização da Associação Movimentos, em colaboração com a Secretaria da
Cultura do Estado do Ceará
(Secult) e coprodução de Betha Produções e WM Cultural. Apoio: Lei Aldir Blanc,
Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura,
Governo Federal.

O Festival Online Festa
do Sol abre nesta quarta-feira, 7 de julho, a Vitrine
de Artes Festa do Sol. São
40 participantes, dentre associações de artesãos convidadas e grupos, coletivos
e artistas desta edição do
evento, que agora participam expondo trabalhos de
artes visuais, artesanato,
música, entre outros segmentos artísticos. A Vitrine
de Artes estará de forma
contínua, por tempo indeterminado, no site Festa do
Sol (www.festadosolce.
com), visando unicamente
divulgar produtos e contatos dos respectivos artistas e
artesãos, para que comercializem diretamente.
Uma live sobre a Vitrine
de Artes nesta quarta-feira
às 20 horas no Instagram da
Festa do Sol (@festadosolce)
marcará a decolagem do
Ônibus Espacial Festa do
Sol, que representa a rota
de formação e negócios criativos do festival. A live será
conduzida por Beth Fernandes, coordenadora geral do
festival, e terá participação

ÔNIBUS ESPACIAL
FESTA DO SOL

de três dos 40 expositores
da Vitrine: Cangaias Coletivo Teatral, representado
pela atriz e produtora Gabi
Gomes; Pé de Pano, com a
artista Maria Castro; e Projeto CantaMina, com Jéssica
Cisne.
Entre os produtos e serviços que vão ser expostos
na Vitrine de Artes no site
Festa do Sol: O Cangaias
Coletivo Teatral expõe o
catálogo (físico) comemorativo de 10 anos de trajetória
do grupo. Pé de Pano, de

Maria Castro, expõe caderno de bordado, caixinha de
bordado e camisetas interativas. O Coletivo Toca da
Matraca está na vitrine com
o projeto CantaMina, de aulas de canto, voltado para
mulheres. O artista visual
Ricardo Campos expõe obra
“Laranja” em acrílica sobre
madeia. A Associação dos
Artesãos do Sítio Ipueiras,
Curral Novo e Córrego das
Pedras está presente com
vestido longo em renda de
filé e outras peças. A Asso-

O Ônibus Espacial Festa
do Sol visa colaborar para
a formação dos artistas e
profissionais de cultura do
Ceará, bem como estimular
a troca e comercialização de
produtos criativos. Além da
Vitrine de Artes, o Ônibus
seguirá por rotas virtuais
cruzando regiões do Ceará
e terá Paradas Criativas com
convidados em conversas
relacionadas a empreendedorismo cultural, e Eclipse
Criativo, com bate-papos
entre artistas que vão estar
no Programa Sistema Solar
(categoria 3).

SERVIÇO

Festival Online Festa
do Sol – Circuito de Artes,
Culturas e Negócios Criativos do Ceará – Decolagem
do Ônibus Espacial Festa
do Sol (Live de lançamento
da Vitrine de Artes): Nesta
quarta-feira, 7 de julho, às
20h, no Instagram: @festadosolce. A Vitrine de Artes
estará no site: www.festadosolce.com. nformações: festadosolce@gmail.com.

ANTES DE DORMIR APAGUE A LUZ, MAS DEIXE QUE SUA FÉ
PERMANEÇA ACESA !!
MINHAS HISTÓRIAS...
AS DOENÇAS E SUAS CAUSAS
Segundo a psicóloga norte-americana LOUISE L. HAY, todas as doenças
que temos são criadas por nós. Afirma ela, que somos 100% responsáveis
por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Sempre que estamos
doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Quando
estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar
mais.
Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço
onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento.
A seguir, você vai conhecer uma relação de algumas doenças e suas prováveis causas, elaboradas pela psicóloga LOUISE HAY. Reflita, vale a
pena tentar:
AMIDALITE: Emoções reprimidas, criatividade sufocada.
ANOREXIA: Ódio ao externo de si mesmo.
APENDICITE: Medo da vida. Bloqueio do fluxo do que é bom.
ARTERIOSCLEROSE: Resistência. Recusa em ver o bem.
ARTRITE: Crítica conservada por longo tempo.
ASMA: Sentimento contido, choro reprimido.
BRONQUITE: Ambiente familiar inflamado. Gritos, discussões.
CÂNCER: Mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo.
COLESTEROL: Medo de aceitar a alegria.
DERRAME: Resistência. Rejeição à vida.
DIABETES: Tristeza profunda.
DIARRÉIA: Medo, rejeição, fuga.
DOR DE CABEÇA: Autocrítica, falta de auto-valorização.
DOR NOS JOELHOS: medo de recomeçar, medo de seguir em frente.
Pessoas que procuram se apoiar nos outros.
ENXAQUECA: Raiva reprimida.. Pessoa perfeccionista.
FIBROMAS: Alimentar mágoas causadas pelo parceiro(a).
FRIGIDEZ: Medo. Negação do prazer.
GASTRITE: Incerteza profunda. Sensação de condenação.
HEMORRÓIDAS: Medo de prazos determinados. Raiva do passado.
HEPATITE: Raiva, ódio. Resistência a mudanças.
INSÔNIA: Medo, culpa.
LABIRINTITE: Medo de não estar no controle.
MENINGITE: Tumulto interior. Falta de apoio.
NÓDULOS: Ressentimento, frustração. Ego ferido.
PELE (ACNE): Individualidade ameaçada. Não aceitar a si mesmo.
PNEUMONIA: Desespero. Cansaço da vida.
PRESSÃO ALTA: Problema emocional duradouro não resolvido.
PRESSÃO BAIXA: Falta de amor quando criança. Derrotismo.
PRISÃO DE VENTRE: Preso ao passado. Medo de não ter dinheiro suficiente..
PULMÕES: Medo de absorver a vida.
QUISTOS: Alimentar mágoa. Falsa evolução.
RESFRIADOS: Confusão mental, desordem, mágoas.
REUMATISMO: Sentir-se vitima.. Falta de amor. Amargura.
RINITE ALÉRGICA: Congestão emocional. Culpa, crença em perseguição.
RINS: medo da crítica, do fracasso, desapontamento.
SINUSITE: Irritação com pessoa próxima.
TIREÓIDE: Humilhação.
TUMORES: Alimentar mágoas.. Acumular remorsos.
ÚLCERAS: Medo.. Crença de não ser bom o bastante.
VARIZES: Desencorajamento. Sentir-se sobrecarregado.
Curioso não?
Por isso vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos...
Principalmente daqueles, que escondemos de nós mesmos.
“Quem esconde os sentimentos, retarda o crescimento da Alma”.
Remédios indicados: AUTO-ESTIMA, PERDÃO e AMOR.
MINHAS MÚSICAS...
PRINCESA DO MEU LUGAR - BELCHIOR 1973 Música que BELCHIOR
fez para SOBRAL, a PRINCESA DO
NORTE, cidade que comemorou no dia 5
deste mês 248 anos de fundação. Retrata
o êxodo rural, milhões de brasileiros que
deixam seu lugar de origem para tentar
a vida em lugares longínquos, pensando
sempre em regressar. ANTÔNIO CARLOS BELCHIOR faleceu aos 70 anos no
dia 30 de abril de 2017 na cidade gaúcha de SANTA CRUZ DO SUL. Seu corpo foi velado no TEATRO SÃO
JOÃO, em SOBRAL, e no dia seguinte no CENTRO DRAGÃO DO MAR,
em FORTALEZA, antes de ser sepultado no dia 2, terça-feira, ao lado dos
seus pais, no cemitério Parque da Paz.
MINHAS FRASES...
A bagagem não pesa quando o que se carrega é Amor !!
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Ceará registra queda de 93% em casos
de óbitos por covid-19 em um mês
Por Samuel Carvalho - Redação Correio da Semana
O Ceará registrou uma
queda de 93,3% nas mortes
diárias por Covid-19 entre
os dias 6 de junho e 6 de julho de 2021. Foram contabilizados 60 óbitos por coronavírus há um mês, enquanto
quatro falecimentos foram
anotados nesta terça-feira
(6). Apesar dos números
mostrarem resultados positivos a epidemiologista Caroline Florêncio alerta para
os cuidados com a terceira
onda.
“A possibilidade de uma
terceira onda não pode ser
anulada; tanto por variantes
internacionais, como por variantes autóctones, ou seja,
brasileiras. É algo muito
frágil a gente lidar com os
indicadores, achar que está
tudo bem porque está tudo
caindo, quando de repente,
somos surpreendidos com
uma nova variante”, destaca Caroline Florêncio, que é
doutora em Saúde Coletiva,
pela Universidade Federal
do Ceará (UFC).

De acordo com dados
do IntegraSUS, plataforma
da Secretaria da Saúde do
Ceará (Sesa), foi apontado
que, ao todo, o estado já
atingiu 22.849 mortes desde o começo da pandemia,
até esta quarta-feira (7); mas
houve queda dos números

de mortes a partir do fim de
maio. O número de casos
confirmados de Covid-19
também teve redução expressiva dentro do mesmo
intervalo de tempo (6 de
junho a 6 de julho). Os registros caíram de 1.960, no
mês passado, para 19 casos

nesta terça (06).
Para Caroline, inclusive, a redução expressiva
das mortes faz parte de um
movimento já esperado, e
ela aponta os motivos. “O
primeiro deles é a redução
da quantidade de pessoas
doentes. A gente teve uma

explosão do número de casos que culminou no mês de
abril [de 2021], então sempre a gente vai ter o acompanhamento proporcional
do número de pacientes
hospitalizados com os óbitos. A partir do momento
que temos uma redução ex-

pressiva dos casos, os óbitos
também vão cair”, disse a
epidemiologista. O início da
vacinação contra a Covid-19
também pesa na diminuição de óbitos, especialmente
para os públicos mais vulneráveis ao vírus.
Até o último dia 6, o Ceará aplicou 4.653.534 doses
dos imunizantes utilizados
no estado: CoronaVac, Oxford/Astrazeneca,
Pfizer/
BioNTech e Janssen. Destas,
3.435.036 foram para a primeira dose; 1.155.023 para a
segunda; e 63.475 foram da
vacina de dose única.
“Ela [a vacinação] é o
ponto principal. Eu não vejo
mais, no comportamento do
brasileiro, não consigo ver
outra saída que não seja a
vacinação. O brasileiro tem
uma recusa muito grande
em atender as medidas sanitárias e ainda existe a politização dessa situação. E a
vacinação em massa com,
no mínimo, 80% da população vacinada, é a forma mais
eficaz”, finaliza a epidemiologista.

COVID-19 •

Com pandemia, ricos ganham 42 vezes
mais que pobres nas regiões metropolitanas
O percentual de pessoas vivendo em domicílios com renda per capita menor que um quarto do salário mínimo chegou a 29,4%, mais de 24 milhões de pessoas
Por Matheus Prado, do
CNN Brasil Business, em São
Paulo
A pandemia do novo coronavírus ajudou a corroer
indicadores econômicos e,
consequentemente, exacerbar
a desigualdade de rendimentos, medida pelo coeficiente
de Gini, nas grandes cidades
brasileiras.
É o que mostra a quarta
edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, pesquisa divulgada nesta quarta-feira
(7) e desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles,
em parceria com a PUC-RS e
o Observatório da Dívida Social na América Latina.
“No 1º trimestre de 2020,
os 10% do topo da distribuição
de renda ganhavam, em média, 29,6 vezes mais do que os
40% da base da distribuição de
renda. No 1º trimestre de 2021,
os 10% do topo da distribuição
de renda passaram a ganhar,
em média, 42,3 vezes mais que

os 40% da base da distribuição
de renda”, diz a pesquisa.
O estudo mostra ainda
que, no primeiro trimestre de
2021, a média móvel do coeficiente de Gini nas regiões metropolitanas atingiu o valor de
0,637, o maior número desde
o início série histórica que começou no primeiro trimestre
de 2012.
Como o coeficiente vai de
0 a 1 e, quanto mais próximo
de 1, mais desigual é o local
pesquisado. Isso significa que
o nível de desigualdade do
trabalho nas 20 regiões metropolitanas brasileiras foi o mais
elevado em todo o período observado.
“Entre o 1º trimestre de
2020 e o 1º trimestre de 2021 a
média móvel do coeficiente de
Gini nas metrópoles passou de
0,608 para 0,637, um aumento
de 4,8%. Este é o maior aumento já registrado do primeiro trimestre de um ano em relação
ao primeiro trimestre do ano
imediatamente anterior desde

Foto: Diego Herculano/NurPhoto via Getty Images

• Bairro de Boa Viagem, no Recife, é marcado por alta desigualdade social em seu territorial

o começo da série histórica”,
diz o estudo.
Obviamente, quem sofre
mais com isso são os mais pobres. O percentual de pessoas
vivendo em domicílios com
renda per capita menor que
um quarto do salário mínimo
era de 20,2% em 2012, saltou

para 24,5% no primeiro trimestre de 2020 e escalou para
29,4% um ano depois. Em termos absolutos, há 24.535.659
nessa situação.
De forma geral, entre o 1º
trimestre de 2020 e o 1º trimestre de 2021, houve queda
de 8,5% do rendimento mé-

dio no conjunto das RM, que
passou de R$ 1.423,93 para R$
1.302,79. Essa queda fez a renda média retornar ao patamar
do início da série, no ano de
2012.
“Para o estrato dos 40%
mais pobres, o rendimento
médio do trabalho caiu 33,4%

no período. Para os 50% de
renda intermediária a queda
foi de 7,6%. Para o estrato de
renda dos 10% do topo da distribuição a queda foi de 4,8%.
Portanto, a queda foi muito
mais pronunciada para os
mais pobres”, afirma o relatório.
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Isolamento imposto pela Covid-19
agrava saúde ocular da população
Pandemia trouxe mudanças significativas no comportamento das pessoas em relação ao tempo de exposição às luzes dos aparelhos eletrônicos
Com o trabalho remoto e os
estudos online impostos pela
pandemia de Covid-19, a exposição excessiva às luzes geradas
pelos aparelhos eletrônicos contribui para o surgimento e aumento da fadiga ocular.
Segundo Dra. Renata Rabelo Ferretti, oftalmologista da
Rede de Hospitais São Camilo
de São Paulo, a fadiga ocular
pode ser notada pelo aumento
das queixas de dores de cabeça, lacrimejamento excessivo,
sensação de secura e visão embaçada, principalmente ao fim
do dia.
Os sintomas podem estar
relacionados à Síndrome do
Olho Seco, doença que interfere
no equilíbrio do filme lacrimal,
provocando desconforto e distúrbios visuais, danificando a
superfície ocular.
“Normalmente, a Síndrome
do Olho Seco ocorre a partir dos
50 anos, em sua maioria na população feminina, mas, com a
pandemia, tornou-se cada vez
mais comum as pessoas desenvolverem os sintomas por conta
do tempo excessivo que passam

na frente dos aparelhos eletrônicos, sem piscar os olhos”,
explica a especialista.
Anualmente, são diagnosticados mais de 2 milhões de casos da doença no Brasil, número
que pode ter aumentado durante a pandemia. “A Covid-19 fez
com que muitas pessoas não
procurassem ou dessem continuidade no tratamento ocular,
o que pode agravar ainda mais
o quadro clínico”, reitera.
A doença não tem uma causa específica e pode ser gerada,
além da fadiga ocular, por inúmeros fatores, como alergias,
Síndrome de Sjögren, queimaduras oculares, deficiência de
vitamina A, ar-condicionado e
lentes de contato, que podem
agravar os sintomas.
“Ficar muito tempo com as
lentes podem causar desconfortos, ao ponto de os olhos
ficarem irritados e vermelhos.
É sempre importante que as
pessoas as utilizem seguindo
as orientações de horas de uso
e descarte”, ressalta a Dra. Renata.
Prevenção

De acordo com a médica,
para manter a saúde ocular e
evitar o surgimento da doença,
é importante seguir algumas recomendações:
Faça pausas a cada 2 horas
para descansar a visão;
Trabalhe em locais iluminados;
Mantenha a distância de 50
a 70 cm da tela do computador,
com o monitor na altura dos
olhos e com a luz de acordo
com sensibilidade ideal.
“São passos simples, mas

que ajudam a evitar a fadiga
ocular e, consequentemente, a
síndrome”, complementa.
Tratamento
Não há cura definitiva para
a Síndrome do Olho Seco, porém a doença pode ser controlada com a utilização de colírio,
gel, pomada e medicamentos
via oral.
“O colírio, gel e a pomada
tem a função de lubrificar toda
a superfície ocular mantendo o
equilíbrio do filme lacrimal que
está danificada por conta da

CLASSIFICADOS
VIMENTO SUPERIOR: Sala, dois quartos(sendo um suíte),
varanda R$ 1.000,00
16) RUA CONS. RODRIGUES JUNIOR, 174(Centro)próximo a Câmara Municipal Jardim, garagem, três salas, banheiro social, cozinha, dependência com banheiro, área de
serviço, quintal PAVIMENTO SUPERIOR: Sala, duas varandas, três suítes R$ 1.000,00

Pontes & Coelho Ltda. CEP: 62.010-140
CNPJ: 02.188.528/0001-61
Creci: 0683J
.Rua Des. Moreira da Rocha, 394
Email: imobiliáriaimossil@hotmail.com
Sobral – Ceará Fone: 3611-4438/3611-5848

CASAS
01) ALAMEDA MARANHÃO, 48 – CASAS 02, 03 e 04(Colina
Boa Vista)próximo a Grendene Garagem, sala, banheiro social, cozinha, despensa, área de serviço PAVIMENTO SUPERIOR: Sala, varanda, três quartos(sendo um suíte), banheiro
social R$ 1.000,00 + condomínio
02) RUA DR. MONTE, 242(Centro)próximo ao Ministério do
Trabalho Duas salas, quarto, banheiro, cozinha, despensa,
área de serviço R$ 600,00
03) TV. DR. MONTE, 54(Centro)próximo ao CEJA Sala, dois
quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha, área de
serviço R$ 600,00
04) TV. DR. MONTE, 70(Centro)próximo ao CEJA Sala, dois
quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 550,00
05) RUA SÃO JOSÉ, 64(Centro)próximo ao Arco de Nossa
Senhora Sala, três quartos, banheiro, cozinha, área de serviço
R$ 500,00
06) AV. LUCIA SABOIA, 621(Centro)próximo a Multi Gráfica
PAVIMENTO TÉRREO: Garagem, duas salas, suíte com closet, cozinha, área de serviço, quintal, piscina, depósito PAVIMENTO SUPERIOR: Varanda, sala, quatro quartos(sendo um
suíte), banheiro social, área aberta R$ 2.000,00
07) RUA JOAQUIM RIBEIRO, 368(Centro)próximo a Aguiar
Construções Sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área de
serviço R$ 400,00
08) TV. DR. MONTE, 40(Centro)próximo ao CEJA Sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço R$ 500,00
09) AV. DR. GUARANI, 90(Derby)próximo ao Colégio Estadual
Garagem, duas salas, três quartos(sendo um suíte), banheiro
social, lavabo, dependência de empregada, banheiro, cozinha, despensa, área de serviço, depósito R$ 800,00
10) RUA TAB. ANTONIO ALMEIDA, 257(Centro)próximo a
quadra do São Francisco Sala, varanda, dois quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 500,00
11) RUA CAMILO LELIS, 124(Campo dos Velhos)próximo ao
Edificio Sprendor Sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço R$ 300,00
12) RUA DINA MENDES, 40(Derby)próximo a Faculdade de
Medicina Jardim, garagem, sala, três quartos(sendo um suíte),
banheiro social, cozinha, área de serviço, despensa, dependência de empregada com banheiro, quintal R$ 1.900,00
13) RUA DR. MONTE, 787(Centro)próximo a Igreja do São
Francisco Garagem, três salas, três quartos(sendo dois suíte),
banheiro social, cozinha, banheiro, dependência de empregada, área de serviço, quintal R$ 1.300,00
14) RUA JOÃO CORDEIRO, 526(Junco)próximo ao estádio
do Junco Garagem, sala, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, dependência de empregada, cozinha, despensa,
área de serviço, quintal R$ 1.000,00
15) RUA DONA MARIA TOMAZIA, 290(Centro)próximo ao
Arco Garagem, sala, banheiro, cozinha, área de serviço PA-

17) RUA IOLANDA P. BARRETO, 27(Derby Club)próximo
ao CREA Garagem, sala, quatro quartos(sendo um suíte),
banheiro social, dependência com banheiro, cozinha, área
de serviço, quintal R$ 2.000,00
18) RUA TAB. ILDEFONSO CAVALCANTE, 464(Centro)
próximo a Farmácia Pague Menos Garagem, duas salas,
varanda, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, dependência de empregada com banheiro, cozinha, despensa,
área de serviço R$ 1.000,00
19) RUA JORN. VICENTE LOIOLA, 82(Campo dos Velhos)
próximo ao Parque da Cidade Jardim, garagem, sala, três
quartos(sendo em suíte), banheiro social, quarto de empregada com banheiro, cozinha, área de serviço, quintal R$
1.000,00
20) RUA MARIA MONTE, 461(Domingos Olimpio)próximo
ao Cirão Garagem, sala, lavabo, cozinha, despensa, área
de serviço, quarto de empregada com banheiro PAVIMENTO SUPERIOR: Sala, varanda, três suítes(sendo uma com
closet) R$ 1.300,00 cada
21) RUA MARIA TOMAZIA, 411(Centro)próximo ao Fino Sabor Garagem, quatro salas, três quartos(sendo dois suítes),
dependência com banheiro, banheiro social, cozinha, despensa, área de serviço, quintal, depósito R$ 3.000,00
22) RUA DR. JOÃO DO MONTE, 383(Centro)próximo a
Praça do Bosque Jardim, garagem, duas salas, quatro quartos(sendo dois suítes com closet), dois banheiros social,
cozinha, despensa, área de serviço, quintal PAVIMENTO
INFERIOR: quarto, banheiro, depósito R$ 3.000,00
23) RUA SANZIO SHERLOCK, 346 – QUADRA 56(Boa Vizinhança) Garagem para 03 carros, sala, três quartos(sendo
um suíte e um reversível), cozinha, despensa, área de serviço R$ 1.300,00
24) RUA ORIANO MENDES, 289(Centro) Garagem para
moto, sala, quarto suíte com closet, banheiro social, cozinha,
despensa, área de serviço PAVIMENTO SUPERIOR: Dois
quartos suítes com varanda R$ 1.000,00
25) RUA MARIA TOMASIA, 986(Centro)próximo a linha do
trem Sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço R$
500,00
26) RUA CEL. MONT’ALVERNE, 292(Centro)próximo ao
Teatro São João Sala, dois quartos, banheiro, cozinha, área
de serviço R$ 700,00

02) RUA ANTONIO MENDES CARNEIRO, 516 – APTO.
302(Centro)próximo ao Consultório da Dra. Liana Coelho
Garagem, sala, dois quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 800,00 + condomínio
03) AV. PROF. SABOYA, 140 – APTO. 202(Junco)próximo
ao SESI Garagem, sala, dois quartos(sendo um reversível),
quarto de empregada, banheiro, cozinha, área de serviço R$
800,00 + condomínio
04) RUA JOÃO DIAS DE CARVALHO, 46 – APTOS. 101,
102, 103, 104, 203, 204, 303 e 304(Expectativa) Garagem,
sala, varanda, dois quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 1.000,00 + condomínio
05) RUA ANAHID ANDRADE, 772 – APTO. 201 e 204(Centro)próximo a Gráfica Global Sala, dois quartos (sendo um
suíte), banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 800,00
+ condomínio
06) TV. JOAQUIM DIAS DA PONTE, 85 – APTO. 101 e
201(Pedrinhas)próximo a AABB Garagem, sala, varanda,
dois quartos(sendo um suíte), banheiro social, quarto de empregada, cozinha, área de serviço R$ 700,00 + condomínio
07) AV. PAULO DE ALMEIDA SANFORD, 1195 – APTO.
102-ED. COLMEIA(Dr. Juvencio de Andrade) Garagem para
dois carros, sala, varanda, escritório, três suítes(sendo um
com closet), banheiro social, dependência de empregada
com banheiro, cozinha, área de serviço, piscina, deck, quadra de esportes, salão de festas, parque infantil R$ 1.900,00
+ condomínio
08) RUA CEL. HENRIQUE RODRIGUES, 155 – APTO.
204(Campo dos Velhos)próximo a Escola Ethos Garagem,
sala, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha,
área de serviço R$ 700,00 + condomínio
09) AV. JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 313 – APTOS.
203 e 303(Campo dos Velhos)próximo ao Lagoa Garagem,
sala, dois quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha,
área de serviço R$ 700,00 + condomínio
10) AV. CLETO FERREIRA DA PONTE, 6661 – APTO. 802Ed. Icone(Cidade Pedro Mendes) Garagem, sala, duas varandas, três quartos(sendo um suíte), banheiro reversível,
cozinha, área de serviço, play-ground, sala de jogos, sala de
ginastica, piscina, deck R$ 1.500,00 + condomínio
ALUGAMOS CHALES POR TEMPORADA:
01) TRÊS CHALES, Na localidade de Palestina- Meruoca.
Com muita tranqüilidade, paz, belezas naturais e ar puro.
Preço a combinar CONTATOS: (85) 8719-6347//(88)96420654//(88)9462-2080
KIT NET
01) RUA RANDAL POMPEU MAGALHÃES, 97(Centro)
próximo a Igreja da Sé Sala/cozinha, quarto, banheiro R$
650,00

doença. No entanto, em casos
moderados ou graves, ele pode
não ser suficiente, fazendo-se
necessário utilizar-se de tratamento com lazer e plasma ou
anti-inflamatórios e antibióticos
por via oral para controlá-la”,
explica a oftalmologista.
Para identificar o tratamento mais indicado, a médica recomenda procurar um especialista.
Sobre a Rede de Hospitais
São Camilo
As Unidades da Rede de
Hospitais São Camilo de São
Paulo prestam atendimentos de
emergência e eletivos em mais
de 60 especialidades, cirurgias
de alta complexidade e transplantes de medula óssea. O hospital da Pompeia é acreditado
pela Joint Commission International (JCI). A unidade São Camilo
Oncologia, por sua vez, é refe-

EDITAIS •
COMERCIAL DE GÁS BUTANO LTDA Torna público que requereu a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a renovação da
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC para o transporte de
cargas perigosas, produtos perigosos ou inflamáveis (GLP), empresa localizada
no município de Itapipoca, Estado do Ceará, na Avenida Duque de Caxias, nº
1504 – Bairro Fazendinha. CEP: 62.500-000. Foi determinado o cumprimento das
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

102, 103 e 104(Junco)próximo a Escola de Saúde Sala,
quarto, cozinha, banheiro, área de serviço R$ 400,00(cada)
09) RUA ORIANO MENDES, 517 – APTO. 103(Centro)próximo ao CEJA Sala, cozinha, suíte completa, área de serviço,
varanda, jardim, quintal R$ 490,00 + condomínio

11) RUA ORIANO MENDES, 517 – APTO. 202(Centro)próximo ao CEJA Sala de tv, cozinha, banheiro, sala, varanda,
área de serviço, suíte completa R$ 510,00 + condomínio

16) RUA DOMINGOS OLIMPIO, 194(Centro)próximo ao 1º
Cartório R$ 2.000,00

12) RUA DOMINGOS OLIMPIO, 315 – APTO. 001, 002 e
003(Centro)próximo a PC Net Sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço R$ 500,00
13) RUA DAS PEDRINHAS, 251 – APTO. 101 e 102(Pedrinhas)próximo ao Posto de Saúde Sala, quarto, banheiro,
cozinha, área de serviço R$ 400,00(cada)
14) RUA DOMINGOS OLIMPIO, 311 – APTO. 102, 104 e
106(Centro)próximo a Loja Molecada Sala, quarto, banheiro,
cozinha, área de serviço R$ 500,00
15) RUA CEL. DIOGO GOMES, 1710(Centro)próximo a
Igreja do Patrocínio Quarto e banheiro R$ 400,00
16) RUA MENINO DEUS, 348 – APTO. 101, 201 e 202(Centro)próximo a Igreja do Menino Deus Sala, quarto, banheiro.
Cozinha R$ 550,00(cada)
17) RUA ORIANO MENDES, 513 – APTOS. 101, 102 e
103(Centro)próximo ao CEJA Sala, quarto, banheiro, cozinha R$ 400,00
18) RUA DES. MOREIRA DA ROCHA, 345 – APTO.
202(Centro)próximo a IMOSSIL Sala, quarto, banheiro R$
450,00
19) RUA ORIANO MENDES, 517 – APTO. 101(Centro)próximo ao CEJA Garagem para moto, sala/cozinha, quarto e
banheiro R$ 300,00 + condomínio
20) RUA CEL. JOSÉ SILVESTRE, 860 – APTO. 102(Centro)
próximo a H. Joias Sala, dois quartos, banheiro, cozinha R$
600,00 + condomínio
21) AV. JOHN SANFORD, 1971 – APTO. 001(Junco)próximo ao posto de gasolina Garagem para moto, sala, quarto,
banheiro, cozinha R$ 350,00
PONTOS COMERCIAIS
01) RUA CEL. DIOGO GOMES, 1708(Centro)próximo a
Igreja do Patrocínio R$ 400,00
02) RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1005(Centro)próximo
Farmácia Fernandes R$ 1.000,00 Com 175,84 m²
03) RUA LUIZ GONZAGA PRADO, 216 e 222(Centro)próximo a Santa Casa R$ 900,00(cada)
04) RUA RANDAL POMPEU, 93(Centro)próximo a Igreja da
Sé R$ 2.000,00

28) RUA PINTOR LEMOS, 724(Centro)próximo ao Rainha
Duas salas, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, quintal R$ 500,00

04) RUA MT. JOSÉ PEDRO, 528 – APTO. 101 e 102(Centro)
próximo ao consultório do Dr. Pedro Olivar Quarto, banheiro
R$ 450,00

06) RUA DES. MOREIRA DA ROCHA, 345(Centro)próximo
a IMOSSIL R$ 2.000,00

29) RUA ANTONIO FELIX IBIAPINA, 128(Junco)próximo a
Gruta Jardim, garagem, sala, dois quartos(sendo um suíte),
banheiro social, cozinha, área de serviço, quintal R$ 800,00

05) RUA ANAHID ANDRADE, 772 – APTO. 101, 102, 103,
202 e 203(Centro)próximo a Global Grafica Garagem para
moto, sala/cozinha, quarto, banheiro, área de serviço R$
400,00 + condomínio

APARTAMENTOS
01) RUA OSVALDO RANGEL, 20-APTO. 001 e 002(Dom
Expedito)próximo a Igreja São Pedro Sala, dois quartos, banheiro, cozinha R$ 600,00

07) RUA DOMINGOS RODRIGUES, 233 – APTOS. 101,
102, 103, 104 e 204(Coração de Jesus)próximo ao Lagoa
Garagem, sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço
R$ 600,00 + condomínio
08) RUA VER. JOSÉ DA MATA E SILVA, 282 – APTO. 101,

14) AV. DOM JOSÉ, 1271(Centro)próximo ao Colégio
Sant’Ana R$ 3.000,00
15) RUA DAS PEDRINHAS, 251(Pedrinhas)próximo ao
Posto de Saúde R$ 700,00

02) RUA ANAHID ANDRADE, 772 – APTO. 104(Centro)
próximo a Global Grafica Garagem p/moto, sala, quarto,
banheiro, cozinha, despensa, área de serviço R$ 400,00 +
condomínio

06) AV. JOHN SANFORD, 1394 – APTO. 001, 003 e
004(Junco)próximo a Escola de Saúde Garagem para moto,
sala/cozinha, quarto, banheiro R$ 400,00(cada)

13) TV. DR. JOÃO CARLOS, 137(Centro)próximo a Zenir
R$ 800,00

10) RUA ORIANO MENDES, 517 – APTO. 201(Centro)próximo ao CEJA Sala, dormitório, banheiro, copa/cozinha R$
330,00 + condomínio

27) RUA CEL. FREDERICO GOMES, 677(Centro)próximo
a Igreja do São Francisco Duas salas, varanda, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, quarto de empregada,
cozinha, despensa, área de serviço R$ 1.000,00

30) RUA HUMBERTO MENDONÇA LOPES, 692(Domingos
Olimpio)próximo a Coelce Jardim, garagem, sala, quatro
quartos(sendo dois suítes), banheiro social, quarto de empregada com banheiro, cozinha, despensa, área de serviço,
quintal R$ 2.250,00

rência em Pesquisa Clínica no
Brasil, sendo considerada Top
Recruitment - o maior recrutador
de pacientes com mais de 40
estudos patrocinados na área
de Oncologia.
Os hospitais privados da
Rede subsidiam as atividades
de cerca de 40 unidades administradas pela Sociedade Beneficente São Camilo e que atendem pacientes do SUS (Sistema
Único de Saúde) em 15 Estados
brasileiros.
No Brasil desde 1922, a Sociedade Beneficente São Camilo, que pertence à Ordem dos
Ministros dos Enfermos, foi
fundada por Camilo de Lellis e
conta, ainda, com 25 centros de
educação, dois colégios e dois
centros universitários.
Informações à imprensa:
Máquina CW - imprensa.saocamilo@maquinacw.com

05) RUA MT. JOSÉ PEDRO, 513(Centro)próximo ao Museu
R$ 2.000,00

07) RUA CEL. JOSÉ SILVESTRE, 125(Centro)próximo ao
mercado central R$ 800,00
08) RUA VER. JOSÉ DA MATA E SILVA, 280(Junco)próximo
a Escola de Saúde R$ 1.000,00
09) AV. JOHN SANFORD, 1554 e 1562(Junco)próximo ao
Hospital Regional R$ 2.000,00(cada)

17) RUA CEL. DIOGO GOMES, 1681(Centro)próximo a
Igreja do Patrocínio R$ 1.500,00
18) RUA ANAHID ANDRADE, 776(Centro)próximo ao cemitério R$ 900,00
19) RUA DOMINGOS OLIMPIO, 582(Centro)Próximo a Farmacia do Sanzio R$ 1.800,00
VENDAS - CASAS
RUA DR. JOÃO DO MONTE, 962 ESQUINA COM A RUA
FREDERICO GOMES
Frente com quatro janelas e uma porta, sala de estar, corredor com três quartos de um lado e dois quartos do outro
lado, sala de jantar, copa, banheiro, área de inverno, despensa, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal, garagem,
dependência de empregada completa. R$ 1.700.000,00
RUA DR. JUVENCIO DE ANDRADE, 166(Centro)próximo
a Igreja da Saúde Garagem, jardim, duas salas, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, quarto de empregada
com banheiro, cozinha, despensa, área de serviço, quintal
R$ 400.000,00
RUA GIOVANNI CARNEIRO(Colina da Boa Vista) R$
1.100.000,00 - Casa – R$ 600.000,00 - 03 lotes – R$
600.000,00
RUA PINTOR LEMOS, 44(Centro)próximo a Santa Casa R$
300.000,00
RUA ADALGISA SÁ, 111(Cidade Pedro Mendes Carneiro)
Próximo ao Detran
Garagem, sala, três quartos(sendo um suíte), banheiro social, cozinha, despensa, área de serviço R$
165.000,00(cada)
APARTAMENTOS
TV. JOAQUIM DIAS DA PONTE, 85 – APTO. 201(Pedrinhas)próximo a AABB
Garagem, sala, varanda, dois quartos(sendo um suíte), banheiros social, quarto de empregada, cozinha, área de serviço R$ 250.000,00
AV. JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 313 – APTO.
203(Campo dos Velhos)próximo ao Supermercado Lagoa

10) RUA TAB. ILDEFONSO CAVALCANTE, 456(Centro)próximo a Pague Menos R$ 600,00

Garagem, sala, dois quartos(um suíte), banheiro social, cozinha, área de serviço R$ 160.000,00'

11) RUA CEL. DIOGO GOMES, 1303(Centro)próximo ao
Banco do Brasil R$ 2.000,00 Com 83,29 m²

PONTOS COMERCIAIS

12) RUA PE. ANTONIO IBIAPINA S/Nº(Centro)Próximo a
Drogasil R$ 2.500,00

AV. DOM JOSÉ, 1489
(Centro)próximo a Praça da Coluna da Hora R$ 1.200.000,00
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Pensar em soluções
para oferecer o melhor,
também faz parte do
padrão Sobral Gráﬁca.

