19 anos fazendo história
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RETA FINAL

Chega à reta ﬁnal para as eleições municipais em todo o território nacional.

D

ia 15 de novembro, dia D para o município de Belo Jardim e outros centros eleitorais.
Finalmente o eleitor vai escolher prefeito, vice prefeito e vereadores. É a arrancada ﬁnal e
vencerá o que mais trabalhar e conquistar a simpatia e o voto popular. Serão dezenas de
urnas em locais onde o povo obedecendo as normas sanitárias e a lei eleitoral, estará votando,
cumprindo com o dever de cidadão para escolher seus governantes. Em Belo Jardim a cidade
renovará mandatos de prefeito, vice e vereadores para o legislativo Serão 15 vagas a serem
renovadas. A SORTE ESTÁ LANÇADA!
ORIENTAÇÃO - O cartório eleitoral da 45° Zona de Belo Jardim estará aberto o dia todo para
informar todo o processo de eleição. O processo eleitoral começa as 7h da manhã e o prazo
termina as 17h. O idoso tem preferência para iniciar a votação como está determinado na lei.
NÃO ESQUEÇA DE USAR MASCÁRA, ALCOOL EM GEL E LEVAR DOCUMENTOS DE
IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE UMA CANETA. E QUALQUER INFORMAÇÃO CONSULTE UM
MESÁRIO, NO PRÓPRIO LOCAL.
As eleições em Belo Jardim surgem com grandes expectativas pelo maior número de
candidatos a vereador e também para prefeito que foi surpresa o número de postulante.

CHOVEU QUASE 30 VEZES MAIS, DO QUE O ESPERADO PARA O MÊS, EM
SANHARÓ, DEIXANDO MAIS DE 300 DESALOJADOS E A POPULAÇÃO EM PÂNICO.

ABRINDO NOVA LOJA EM CARUARU

A previsão é de mais chuvas para as cidades do Agreste!
CRIME - mulher de 35
anos é assassinada
em Belo Jardim no dia
31/10 no Sitio Vila
Nova.
A causa é
desconhecida e os
assassinos não foram
identiﬁcados até o
presente momento.

BR 232 - KM 186, ALTO LIMPO S/N
BELO JARDIM/PE
Tel.: 81 3726 1183

USE MÁSCARA,
LAVE AS MÃOS
COM SABÃO E NÃO
ESQUEÇA DO
ÀLCOOL EM GEL –
SUA VIDA É IGUAL
A DOS OUTROS –
TODOS MERECEM
VIVER!

NESTA EDIÇÃO:
1. COLUNA DA NICE
2. O ASSUNTO É... LIVRO QUE FALA EXCLUSIVAMENTE DE BELO JARDIM E SUA
HISTÓRIA QUE SERÁ LANÇADO AINDA ESTE MÊS.
3. PANORAMA POLÍTICO
4. MESA DO EDITOR
5. EDITORIAL
6. CLUBES DE SERVIÇO: LIONS E ROTARY CLUBE
E VEJA O JT ONLINE.

Av. Dep. José Mendonça
Tel.: 81 3726 1448
Atacado e Varejo
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Coluna
Dr. Matheus Regis
Advogado, professor universitário
e especialista em direito público
IG: @matheusregis.adv

Prezado leitor,
A s e l e i ç õ e s
municipais de 2020 estão
cada vez mais próximas.
No dia 15 de novembro,
segundo dados do TSE, 147.9 milhões de
eleitores em todo o país estão aptos para ir às
u rn as e le ge r p re fei tos, vi ce- pr efe ito s e
vereadores dos 5.570 municípios do Brasil. São
mais de 57 mil cargos de vereador, uma
verdadeira “cidade” de políticos.
Este ano a disputa eleitoral traz algumas
novidades em relação às eleições anteriores,
algumas planejadas, outras fruto do acaso. A
começar pela realização de uma eleição em
plena pandemia do Coronavírus, o que levou as
autoridades a cogitarem a transferência das
eleições para 2021, mas no ﬁm das contas
provocou apenas o adiamento. Para além da
mudança de data, a pandemia também impediu a
realização de grandes comícios em razão das
restrições de aglomeração de pessoas, e,
consequentemente, ampliﬁcou ainda mais a

importância das redes sociais na busca pelo voto.
Do ponto de vista jurídico, a eleição deste
ano traz também uma novidade que promete
trazer mais renovação política: o ﬁm das
coligações partidárias para os cargos de
vereador. Até a última eleição era possível a
união de partidos formando uma coligação, onde
os candidatos mais votados da coligação, e não
de cada partido, seriam eleitos. Nesta eleição os
partidos disputam isolados e isto possibilita que
mais partidos estejam representados nas
Câmaras Legislativas. Além disso, para tentar
angariar o maior número de votos possíveis a ﬁm
de atingir o quociente eleitoral (número mínimo
de votos para eleger um candidato), os partidos
buscaram lançar o maior número possível de
candidatos, o que fez o Brasil bater um recorde.
Nesta eleição foram 517 mil pedidos de registro
de candidatura, o maior número da história das
eleições brasileiras.
Em Belo Jardim, de acordo com o TRE, 6
partidos lançaram candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito. Já no âmbito do Poder
Legislativo são 174 candidatos em busca de uma
das 15 cadeiras da Câmara Municipal. Nossa
cidade possui 62.104 eleitores aptos a votar.
Portanto, independente de paixões partidárias e
interesses particulares, escolha o melhor
candidato! Aquele que prioriza o interesse público
e pode contribuir para o desenvolvimento social e
bem estar comum.

Thallys Bruno
Graduando em Ciências Econômicas pela
Universidade Federal de Pernambuco
Membro da ABLA

CADA DIA MAIS PERTO

E

leições se aproximando, o
ass unt o não pode s er
outro, senão política.
São muitos os postulantes,
mas poucas são as propostas.
Para o legislativo temos quase
180 candidat os que em sua
maioria não disseram o que
pretendem fazer se eleitos.
Por onde se passa o
sentimento de mudança é muito
forte, porém é preciso destacar
que mudar por mudar não é
suﬁciente. É necessário que o
povo escolha representantes
capacitados para ocupar um
cargo público e que acima de tudo,
faça política por vocação e não
como meio de vida.
Lembre-se: o futuro se faz
ag or a. Vote ce rt o, v ote
consciente!

O belo-jardinense conhece na realidade o trabalho e dedicação ,
além da força de vontade do vereador José Lopes. Quando
presidente da Câmara Municipal digniﬁcou o mandato que lhe
foi conferido pela população . Agora o Sr. José Lopes retorna,
pugnando mais uma vez pelo cargo que sempre honrou ao lado
dos seus conterrâneos. Retorna ao mandato que sempre
conquistou por saber corresponder ao voto popular. Resta agora
o agradecimento a todas as pessoas que sufragarem o seu nome.

CNPJ 39.027.266/0001-63
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ENDEREÇO COMERCIAL

Bartolomeu Marinho

REGISTROS SAUDOSOS

S

into orgulho de ser
belojardinense, por ter
nascido nessa terra do
Bitury. Indescritível o meu
orgulho de ter convivido com
meus entes queridos, meus
amigos, minha gente. Hoje,
sinto saudades dos meus
te mp o s d e me n in o , d e
adolescente na minha querida
terra natal.
E hoje, após 92 anos de emancipação
política, Belo Jardim apresenta-se para mim
como que uma ilustre desconhecida. Sempre
digo aos meus pares que as vezes me sinto um
“estranho” em minha cidade.
Belo Jardim dos banhos na Lagoa
Inhumas, nas águas do Ipojuca que passavam
debaixo da Ponte Nova, na pinguela de
Hermenegildo, no sítio de Antônio Amorim e nas
águas que desciam do paredão da antiga
barragem do Bitury, locais lúdicos preferidos pela
mocidade que não existem mais.
Belo Jard im d os p refe itos Antôni o
Marinho, João Monteiro de Melo, Artur Paes,
Arnaldo Maciel, Fernando de Abreu, Francisco
Cintra Galvão, Sebastião Lopes, Valdecyr Torres,
Julio Alves de Lira, Cecílio Barbosa Galvão, Fábio
Galvão e João Mendonça ﬁcou marcada nas
minhas indeléveis lembranças.
Belo Jardim do Cine Guarany, do Cine
Teatro São Jorge, do Cine Brasília, do Cines de
Zé Viera, das bandas de música Cultura e
Filarmônica, dos jogos do Santa Cruz contra o
União Peixe de Pesqueira e ASA de São Bento de
Una, dos gols de João Lima e Zezito, das peladas
no Tambor e na reta do Grupo, das escolas
normais Professor Donino e Nossa Senhora do
Carmo, das procissões do Frei Damião, da
estação do trem da Great Western, das
professoras Dona Rosália de Zé Grande, Dona
Olívia Leite Calado, Dona Olindina Mergulhão,
Dulce Ramos de Queiroz, Nanci Marinho, Mirtes
Mergulhão, Maria José Moreira, Deta Cordeiro,
Cilene Augusta, Alba Leite, Lurdes Castelo
Branco e dos professores Genildo Mota Valença,
João Galindo, Jeferson Cordeiro Valença,
Sebastião Lopes, Antenor Viera e Ulisses Lima.
Belo Jardim, com 92 anos, perdeu muito
d o se u en ca nta men to . Ap esa r da m á
conservação de seus aspectos pitorescos e do
desaparecimento de suas principais ﬁguras
populares, ﬁcou ainda com a ﬁrmeza de sua
solidariedade.

*Av. Gabriel de Almeida, 17
Boa Vista – Belo Jardim – PE
Fone: (81) 99728 2640/ (81)
99685 2331
*Rua Felix Calvacante,74
–Prado – Recife-PE
Fone: 81- 3072.6631

FAKE NEWS - É o termo que
está se usando atualmente,
ou se ja, u til izad o pe la
imprens a s endo notícia
falsa, comentário atingindo
pessoas ou empresas
Diagramação
dei xand o-as em maus
IAI Gráca
lençóis, podendo o autor ser
Fone: (81) 989823302
punido pela lei.
O que se aconselha é
IMPRESSÃO
que a informação tenha sua fonte segura para não deixar dúvidas e
Editora Jornal do Commércio
prejudicar terceiros. No passado usava-se outra maneira para este tipo
de informação. A palavra usada era fofoqueiro, isto é, a pessoa que
DEPT. COMERCIAL
vivia de manhã e de tarde bisbilhotando a vida alheia com o intuito de
MARY PROPAGANDAS
aparecer.
VENDAS E EVENTOS
Faz lembrar quando se deu início a festa das Marocas e quem
passava na velha João Pessoa, hoje calçadão, era observado e
DIRETOR
comentado com assuntos bons e ruins.
PRESIDENTE/FUNDADOR
João Torres Cordeiro
LITERATURA - O livro O Assunto É circulará, graças ao trabalho da
nossa equipe: Beto Monteiro, Jácia, Júlio da IAI, Eunice, Maria Luiza,
George e o autor do mesmo. Aproveitou a colaboração de vários DIRETOR DE JORNALISMO
acadêmicos publicando alguns trabalhos, formatando uma espécie de Flávio Roberto Tenório dos
Passos
Coletânea.
DRT 1997 – PE
POLÍTICA - Desde que sou eleitor, pela 1° vez
SECRETÁRIA DE
assisti uma eleição pandêmica... não
JORNALISMO
confundir com polêmica; vejamos
1 – Uma relação enorme de candidatos ao
Maria Luisa S. Torres
cargo número de vereador. Alguns candidatos
Cordeiro
não apareceram para o público.
32.877.385/0001-66
2 – N° passado só havia 2 pretendentes ao
cargo de prefeito. Em 2020 aconteceu uma avalanche de candidatos.
PRESIDENTE DO CONSELHO
3 – Os políticos antigos foram aposentados e outros que atuaram,
DE ADMINISTRAÇÃO E
estão no campo santo. Que Deus os tenha, em um bom Lugar.
FINANCEIRO
Eunice Senhorinho Cordeiro
CNPJ: 35.711.720/0001-40
COLABORADORES
George Torres, João Carlos,
Maria Luisa, Júlio Augusto
ASSESSORIA JURÍDICO
DR. MATHEUS REGIS
OAB 46387
FALE CONOSCO
Redação: (81) 3726-5535/ 9
9467 8860
Publicidade: (81) 9 9728
2640/996852331 (zap)
eunicetorresbj@gmail.com
jornalatribunabj@gmail.com

(81) 3726-8350
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ROTARY CLUB BELO JARDIM EM ATIVIDADE
OUTUBRO/ 2020
Presidente: JEAN LÚCIA BASTOS
VISITA AO LAR

N

o dia 16/10 , o Rotary fez entrega de material de higiene,
assepsia e EPI, no Lar de Idosos Bezerra de Menezes.

COMBATE À PÓLIO

N

O DIA 17 /1 0, aco nt ece u
vacinação no posto instalado
na sede do Rotary. Várias
crianças receberam a vacina contra a
paralisia infantil.
DIA DA CRIANÇA

O

Interact Club comemorou no dia 17/10, na
Comunidade da Gogoia. Com distribuição de
presentes, lanches e muitas brincadeiras. Ainda
fez entrega de Kits contendo 3 galetos e 1 bandeja de
ovos para as famílias da comunidade.

Av Dr. Sebastiao Cabral, 336 - A - Floresta - Belo Jardim-PE

Fone: (81) 3726 2184

REUNIÃO FESTIVA

N

o dia 28/10, foram comemorados
os 55 anos de fundação do Rotary
Club de Belo Jardim. Na ocasião,
foram feitas diversas homenagens à
sócios que amam e se dedicam à causa
rotária ,com entregas de placas alusivas.
Ao companheiro Francisco Cirino(in
memoriam), pelos serviços prestados ao
clube; ao companheiro José João, como
sócio há mais tempo no clube e à
Compa nheira Jean Bastos por sua
passagem pela quinta vez como presidente do clube. Também foi comemorado o
aniversário do companheiro Almir Pontes (01/10). Teve como culminância a entrega do
Título Paul Harris ao companheiro Luciano Pereira.
ALUGUEL DA SEDE
Alugue o espaço de nossa sede para realizar seu evento. Contato pelos telefones: 37262234/ 9 9538 4764, com Nair.
O ROTARY CLUB BELO JARDIM ESTÁ NO FACEBOOK E NA WEB
Curta a página do Rotary Club Belo Jardim no Facebook e no Instagram e ﬁque por dentro
de todas as realizações do clube pelo endereço facebook.com/rotarybelojardim e conheça
o novo site do nosso Clube o www.rotaryclubdebelojardim.org.br.

Fone: (81) 3726 1551 / 9 9916 0286
Partido Solidariedade - CNPJ 39.170.892/0001-04
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

O

Secretário de Educação de Belo Jardim,
professor Adriano Cândido, congratulouse neste mês de outubro com todos os
professores e funcionários públicos,
homenageando-os e mostrando à sociedade os
serviços que estes proﬁssionais oferecem,
especialmente neste tempo de Pandemia.
Desejou a todos muito sucesso e saúde.

Org. Cícero Moura

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
GOOD CARD | CONVÊNIO MOURA | PARCELAMOS SUAS COMPRAS

CONHEÇAM O ESTOQUE VARIADO DA
FARMÁCIA DOS POBRES, LOCALIZADO NA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 13, CENTRO
FONE: (81) 3726 5159
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Presidente do LC Belo Jardim (George Torres)
Tel.: (81) 9 9981 0916 - Rua Gabriel de Almeida - Boa Vista - Belo Jardim

CONTATOS - LIONS CLUBE DE BELO JARDIM: (81) 99728-2640 / 98959-1738 / 99952-5876

- O Lions Clube
em parceria com
a prefeitura de
Belo Jardim,
continua a atuar
n o P o s t o
Veterinário que
funciona na
a n t i ga E s c o l a
Lions Marcionila
Alves, no Santo
Antônio. Lá são
realizadas
consultas e
castrações em Cães e gatos. Você faz apenas o cadastro do seu
animal e logo será atendido(a). O
referido posto tem a direção do nosso
CL George Torres que tem feito um
maravilhoso trabalho. Conﬁra as fotos:
- O Clube continua a enviar pacientes
para o Altino Ventura para exames e
cirurgias oft almológicas. Para o
sucesso desse trabalho, contamos com
a coordenação da companheira Leonor
Gomes, que se dedica plenamente a
esta tarefa. Estamos em casa, mas
servindo ao próximo.

Desafio:
- Você como candidato já preparou sua agenda?
- Quais os maiores problemas e soluções que a cidade enfrenta?
Estamos chegando à reta ﬁnal para as eleições de prefeito e Vice e
vereadores:
1 – Sabemos que para os cargos de prefeito e vice só um ocupará o cargo, o
outubro é suplente.
2 – Serão 15 vagas e alguns suplentes, signiﬁca que a busca para um cargo
é de grande expectativa, merecendo uma atenção de cada eleitor para
escolher um político que tenha vocação, vontade de servir, bons projetos
sociais, esperando assim o respeito do cidadão ou cidadã. O fato é que existe
um n° acima de 100 postulantes de diversos partidos.
3 – Um postulante ao cargo majoritário, ou seja, o prefeito deverá ter mais
responsabilidade sob. Todos os aspectos para saber escolher, observando
como um todo a cidade e o meio rural. lembre-se prefeito: antes de assumir
faça sua agenda e escute os mais experientes vendo com simpatia as feiras
livres da cidade que precisam de grandes modiﬁcações.
Como por exemplo: na
p r in c i p a l e s c o l h a d e s e u s
au xiliar es qu e dev e rã o s er
analisados minuciosamente, que
conjugue com os desejos que a
c o m u n i d a d e e x ig e ,
especialmente em seu devido
lugar como cuidar da saúde,
educação, áreas comerciais e
i nd u s t r i ai s, e n g e n ha r ia d o
trânsito, esporte, turismo e segurança e meio ambiente. Incentivar a vida
musical da terra, a cultura e esporte amador e proﬁssional e outros aspectos.
O eleitor deverá ser esclarecido.

PTB - CNPJ 38.992.141/0001-00

´
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Eunice Cordeiro é Membro da ABLA - jornalatribunabj@gmail.com

AGORA É A HORA

S

e não bastass e a
pandemia que aﬂora no
mundo, ainda surgem os
incêndios ceifando vidas, as
queimadas destruindo a ﬂora e
a fauna. O que fazer para não
entrar numa depressão ou até
morrer?
Vamos reinventar:
A) Praticar atividades físicas
B) Conversar mais com os
familiares
C) Procurar ser voluntário em
alguma ação
D) Aproveitar o tempo

N

ossas felicitações às mulheres e homens que fazem o serviço
público em nosso país, especialmente a quem constrói nossa
história há 45 anos.
A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas,
por meio da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil,
instituído pela Lei 284, de 28 de outubro de 1936. Em 28 de outubro
de 1939, Vargas lançou o Decreto-Lei nº 1.713, que dispõe sobre os
direitos e deveres dos que prestam serviços públicos. Em 1943,
também em 28 de outubro, a data foi incluída no calendário oﬁcial
do país mediante a edição do Decreto-Lei 5.936.

Segundo estudos, o tempo nem sequer existe. E vem a pergunta:
Será que se a terra fosse habitada somente por plantas e animais, haveria a
noção do tempo? Algum desses seres vivos teria condição de responder a
perguntas como “que horas são?” Claro que não. E isso só reforça a ideia de
que o tempo é uma criação da mente humana e algo do qual ela tem imensa
diﬁculdade de se livrar. Temos tanta diﬁculdade de nos libertamos desse
ﬂuxo temporal porque o passado nos dá uma identidade e muitas vezes o
saudosismo de que o que passou era melhor do que o agora. E o futuro é
uma promessa de salvação, tudo o que não deu certo até agora encontra
uma possibilidade de realização nos anos que estão por vir. Mas não são
eles que importam. “Com isso, ﬁcamos ﬁxados nos acontecimentos que já
foram, projetamos nossa vida para daqui alguns anos e não somos capazes
de nos determos no presente, o único momento em que é possível
realmente viver”.

CNPJ 39.131.494/0001-89

www.aeb.edu.br
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CÂMARA RECEPCIONOU PPA E LOA
O

Poder Legislativo recepcionou neste mês de
outubro as duas principais ferramentas
orçamentárias que norteiam as atividades
ﬁscais, estima a receita e ﬁxa as despesas dos
fundos, dos órgãos e das entidades da administração
direta e indireta, inclusive das fundações instituídas e
mantidas pelo poder Público Municipal.
P o p u l a r m e n t e co n h e c i d o s p o r s u a s
abreviações o PPA (Projeto do Plano Plurianual) e a
LOA (Lei Orçamentária Anual) foram devidamente
numerados e pautados na reunião ordinária do dia 05
(cinco) de outubro e durante a sessão seguiram para
análise das Comissões Permanentes da Câmara
Municipal de Belo Jardim.
O s Ve r e a d o r e s a l é m d a s E m e n d a s
Parlamentares que estão à disposição de todo
processo legislativo, também detém o direito de
apresentar as famigeradas Emendas Impositivas, as
quais colocam a disposição dos Edis um limite de
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo
que a metade deste percentual será obrigatoriamente
destinada a ações e serviços públicos de saúde e a outra parte pode ser aplicada em quaisquer áreas que os representante do povo julgar apropriado.
“Esses Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, eleva nosso senso de dever ético e proﬁssional, tendo em vista que valoriza
as indicações realizadas pelos Vereadores. Seria impossível o Executivo viabilizar um Projeto dessa magnitude sem escutar a nós, que somos os
verdadeiros Servidores Públicos e Políticos que estão mais próximos do povo, que recepcionam em primeira mão todas as demandas e necessidades
da população, especialmente daqueles mais carentes dos serviços públicos. Dentro da minha trajetória política, aprendi a discutir com muita
propriedade as nuances desses projetos e também a gratiﬁcante alegria de ver as ações orçamentárias serem postas em prática, alcançando a sua
ﬁnalidade de trazer o bem comum.” Comentou o Presidente da Câmara o Vereador Euno Andrade da Silva Filho.
Os projetos estão à disposição dos Vereadores e de qualquer Cidadão nas Comissões Permanentes e como é típico em todos os Municípios
Brasileiros, após aprovados, devem seguir para sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo até o mês de dezembro deste ano.

Tacaimbó-PE | BR 232, Km 171
Fones: (81) 3709 5000 / 3709.5001
E-mail: bfort@oxente.net
Belo Jardim
(81) 3726 1486

Arcoverde
(87) 3821 1591

Pesqueira
(87) 3835 6326
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B3
O CIRCO GARCIA
Djalma de Melo Carvalho

Membro da Academia Santanense de Letras, Ciências e Artes
m minha estante, em consulta a outros sua casa. Eis o
Atividades
de oensino
de forma
começaram
r e l a t oremota
:
“O
exemplares
descubro
livro O Circo
cicerone,
como
(Edições
DAG,
São
Paulo,
1976,
327
nesta segunda-feira (31) no Campus Belo Jardim
páginas), de autoria de Antolim Garcia, que eu bom muçulmano,
poss uí a quat ro
já havia lido fazia mais de quarenta anos.
Abri-o, carinhosamente, lembrando-me de esposas, quatro
algum lance pitoresco do conteúdo do livro e da negras bonitonas,
história desse famoso circo do passado que em pleno apogeu
encantou as praças por onde andou a partir de da juventude, que nos serviram os aperitivos
com os troncos nus, conforme o hábito,
1928, quando foi fundado.
Em abril de 1979, já morando em deixando livres os seios rijos, empolados e
Maceió, fui assistir ao espetáculo do Circo a g r e s s i v os , a t r e p i d a r e m c o m s e us
Garcia quando de sua passagem pela capital movimentos.”
É controvertida a história da origem do
alagoana, armado na Avenida da Paz.
Lá, sentado na plateia com a família, circo. Ora teria nascido na Grécia antiga e no
pus-me a recordar os espetáculos dos circos império egípcio, ora na Ásia. O certo é que
que visitavam Santana do Ipanema, a partir da sempre reuniu debaixo do seu imenso toldo, no
minha juventude. De repente, uma jovem do seu pavilhão, não só fascinadas crianças,
circo chegou-se a mim, oferecendo-me para também adultos, todos empolgados com a
compra um exemplar do livro, escrito pelo coragem e diligência artística dos trapezistas,
proprietário do imenso pavilhão armado, com os tr uq ues dos m ági c os , com o
experiente e festejado artista de longos anos de desempenho em palco das belas bailarinas e
vida circense. O exemplar do livro não me veio com as piadas dos impagáveis palhaços.
Disse Analdino Rodrigues Paulino,
autografado. Apenas, com letras tremidas, sem
maiúsculas e sem vírgula, estava escrito na prefaciador do livro: “Entre os anos de 1918 e
p r i m e i r a p á g i n a : “ M a c e i ó , A l a g o a s , 1938, o teatro teve sei apogeu no circo, época
em que a peça teatral era a principal atração do
15/04/1979.”
No livro, as primeiras palavras do espetáculo circense.”
Assim, encarregou-se o circo de
autor: “Até hoje nada se escreveu no Brasil
sobre o circo, esse maravilhoso templo de teto e difundir o teatro, levando-o ao grande público
paredes de lonas, onde as crianças e adultos se do interior brasileiro, atração antes reservada
completam. Aquelas, fascinadas pelo colorido às elites das capitais e dos grandes centros
da roupagem de seus artistas, estes, na urbanos.
O circo é, sem duvida, uma fonte de
contemplação da perfectibilidade dos jogos de
recordações.
O adulto sempre carrega no
músculos dos atletas anônimos, que compõem
coração um pedacinho de criança; na alma, as
seus programas.”
Li o livro, encantado com o relato da boas relembranças do tempo de criança,
pitoresca e dramática turnê que ﬁzera o circo às fascinada com as luzes multicores, com o
Guianas, à América Central, África e a países colorido do circo e com as trapalhadas dos seus
asiáticos. Romanceando, o autor descreve palhaços.
Descendente de espanhóis, mas
paisagens e cost um es dos povos que
conheceu e, bem assim, aventuras, problemas, paulistano do bairro Paraíso, Antolim Garcia
amores e paixões dos seus artistas vividos na (1904-1987) dedicou quase toda sua vida à
excursão, sobretudo a peripécia do palhaço atividade circense.
enganador, fugindo de sua namorada no dia do O livro foi escrito em 1962, mas somente
publicado em 1975, quando o Circo Garcia
casamento marcado.
Na África, por exemplo, anotou completava quarenta e sete de vida. Pelo
práticas e hábitos exóticos da população negra, tempo decorrido, possivelmente devem estar
existentes durante a excursão. Bem possível esgotados exemplares de posteriores edições.
Relembro, agora, a leitura apaixonante
que, com o sopro civilizatório dos tempos
modernos, lá não mais existam esses hábitos. que ﬁz do livro há mais de quarenta anos.
No Senegal, início da turnê, o negro defecava Relendo-o, encantado, certamente estarei
n a r ua ou n a p r ai a , se m c er i m ô ni a . saboreando, logo mais, cada capítulo com a
Excrementos de elefantes eram recolhidos mesma motivação de outrora.
Em 2002, o Circo Garcia encerrou
como remédio.
suas
atividades.
Todo o seu acervo histórico se
Em Abdijam, capital da Costa do
Marﬁm, o cicerone era um negro gentil, alto encontra no Centro de Memória do Circo, em
funcionário do governo. Como amigo, o casal São Paulo, depositado em 2010.
circense foi por ele convidado para almoço em
Maceió, setembro de 2020.
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OUTUBRO ROSA, PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE MAMA

D

ia 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico, dia de
prestar homenagens a todos esses proﬁssionais

O

utubro é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações
aﬁrmativas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Conhecida como Outubro Rosa, a campanha compartilha informações sobre
o câncer de mama promovendo a conscientização da doença, proporcionando maior
acesso aos serviços de saúde e diagnóstico precoce. As ações realizadas durante o
mês têm o objetivo de incentivar a prevenção e contribuem para a redução da
mortalidade do câncer de mama da mulher Belo Jardinense, a equipe da UPA e HJAL
também estão na luta contra este mal no respectivo mês importante no incentivo a
prevenção.
#HJALeUPA24H #SecretariaDeSaúde #Previna-se!

O dia 18 de outubro é um dia pensado no médico. É um
proﬁssional especial, pelo tipo de exercício proﬁssional exercido,
pois lida com o que é mais importante para o ser humano, a vida.
O dia do médico representa o aniversário de São Lucas, um dos
pais da medicina e conhecido como médico de homens e de
almas.
A escolha da data tem origem cristã e foi escolhida em
homenagem à São Lucas. Dessa maneira, ele é considerado
patrono dos médicos desde o século XV.
São Lucas nasceu nessa data no século I d.c e também
exerceu a medicina. Por isso, é considerado o protetor dos
médicos. A escolha do dia 18 de outubro como Dia do Médico – e
de São Lucas como patrono desses proﬁssionais – é comum em
vários países de base cristã, entre eles: Itália, Portugal, França,
Espanha, Bélgica e Polônia, além do próprio Brasil.
# SecretariadesaúdeBelojardim

SERVIÇOS DE ASSESSORIA:

PROMOÇÕES PARA AVALIAÇÃO:

- Treinamento de Alta Performance para equipes
- Palestras
- Cursos e Mentoria Individual ou em grupo,
podendo ser on-line ou presencial
Indicado para quem busca viver em Alta
Performance Pessoal e Proﬁssional

- Fazendo o seu agendamento para avaliação
completa você ganha 25% de desconto!
- Indicando um amigo(a) para avaliação completa
você ganha 25% de desconto + 1 sessão de
acupuntura GRÁTIS!
- Adquirindo o cartão de desconto Minerva você
concorre a uma avaliação totalmente gratuita!

Proﬁssional: Fabiana Almeida
- Coach e Naturopata

ATENDIMENTO COM HORA MARCADA DE SEGUNDA A SÁBADO, NOS HORÁRIOS MANHÃ,
TARDE E NOITE.

Tel.: 9 9227 3981 Aceitamos todos os cartões

Maiores informações através dos contatos: (81)98923-2792/99111-8226
Estamos localizados, na Rua Francisco Bezerra,101, São Pedro (próximo à Escola Tomás Alves)
Belo Jardim-PE
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CNPJ 38.962.123/0001-86

Dr José Wiston Dra Clarice Alves
CRF - PE 0972

CRF - PE 04107

Bacteriologia
Bioquímica
Citologia Oncótica
Genética Humana Hormônios
Imunologia
Hematologia
Micologia
Parasitologia
Uroanálises
Rua Dep, José Mendonça Bezerra, 327
Centro - Belo Jardim/PE
Fone: (81) 3726 1305
E-mail: josewistonsilva@hotmail.com
UNIDADE II
Av. Santo Antônio, 153
Santo Antônio - Belo Jardim/PE

Malu
SEMI J#IAS E FOLHEADOS

@lu_malumalu
81

992096317

