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Oportunidade
Edital do processo seletivo será divulgado até o dia 7 de abril. Serão ofertadas 12 vagas
por Portal Brasil publicado: 31/03/2014 17:41 última modificação: 31/03/2014 17:41
Itens relacionados
Transações do Banco do Nordeste poderão ser feitas em Lotéricas
Banco do Nordeste promove palestra sobre reinvestimento
BNB disponibiliza linhas de crédito para projetos
O Banco do Nordeste realizará, neste semestre, concurso público voltado para candidatos 

de nível médio, visando ao provimento de vagas de Analista Bancário, em toda sua área de 
atuação – região Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo. 

O edital do Concurso será divulgado até o dia 7 de abril, tendo como instituição organi-
zadora a Fundação Getúlio Vargas. Serão ofertadas, inicialmente, 12 vagas, sendo duas para 
o Ceará e uma para cada um dos demais Estados, ficando o restante dos classificados como 
cadastro de reserva. 

Em sua última seleção, realizada em 2010, para cadastro de reserva, o Banco convocou 
1.892 aprovados. De acordo com o diretor de Estratégia, Administração e TI da Instituição, 
Nelson Antônio de Souza, a previsão é que pelo menos mais 500 pessoas serão convocadas 
até a data de término da validade do concurso, 9 de junho de 2014. 

Remuneração e atribuições 
A remuneração inicial é de R$ 2.043,36. Os benefícios adicionais são: auxílio-refeição 

(R$ 509,89), Auxílio Cesta de Alimentação (R$ 397,33) e Auxílio-Creche (R$ 330,71).
A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O aprovado terá também possibilidade de 

ingressar nos planos de saúde e previdenciário da empresa. 
Entre as atribuições previstas para o cargo está a de atuar em projetos e processos típicos 

de uma organização de desenvolvimento regional, em termos de concepção, desenvolvimen-
to, implementação, operacionalização e monitoração, nos níveis operacional, tático e estra-
tégico do BNB.

Fonte: Banco do Nordeste

Banco do Nordeste
lança novo concurso

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou, nesta terça-feira, 
a resolução que permite a 
oferta de energia pré-paga 
no país. A tarifa será igual à 
pós-paga, mas a distribuidora 
poderá conceder descontos ao 
consumidor. A previsão do di-
retor-geral da Aneel, Romeu 
Rufino, é que a implantação 
ocorra até o fim do ano.

Aneel aprova a implantação 
de energia elétrica pré-paga

<< Um novo 
tipo de contador 
de energia com 

cartão pré pago - 
Não haverá

mais corte

No dia em que o golpe mi-
litar fez 50 anos, Liberdade foi 
o valor mais compartilhado na 
internet e nas redes sociais no 
Brasil e na América do Sul. 
O dado é do Índice de Novos 
Valores (INV), ferramenta de 
monitoramento on-line lança-
da pela Vale que acompanha, 
em tempo real, os principais 
desejos e preocupações da so-
ciedade em diferentes países, 
na internet e nas redes sociais. 
No dia 31 de março, entre os 

Para o historiador Daniel 
Aarão Reis, nossa democra-
cia ainda tem muitos cacos da 
ditadura de 1964 incrustados 
em seu corpo: “Quando ri-
mos, dói.”

É o caso da Lei Fleury, ain-
da em vigor, criada em 1973 

valores monitorados pelo 
INV, Liberdade disparou na 
frente, alcançando 9,78% no 

Liberdade, abre as asas sobre nós

Facebook, 11,52% no Twitter 
e 12% na web na América do 
Sul.

pelo general Médici para evi-
tar que o delegado torturador 
Sérgio Fleury fosse preso pela 
Justiça.

Art. 594. O réu não poderá 
apelar sem recolher-se à pri-
são, ou prestar fiança, salvo 
se for primário e de bons an-

tecedentes, assim reconhecido 
na sentença condenatória, ou 
condenado por crime de que se 
livre solto.

Art. 596. A apelação da sen-
tença absolutória não impedirá 
que o réu seja posto imediata-
mente em liberdade.

Cacos da Ditadura: Quando rimos, dói

Presidente Dilma 
agenda visita a 
Juazeiro do Norte

A presidente Dilma Rous-
seff fez um agendamento 
prévio para vir a Juazeiro 
do Norte no dia 5 de maio 
com o objetivo de inaugurar 
as 713 casas do programa 
Minha Casa Minha Vida no 
município. A informação foi 
dada pelo prefeito Raimun-
do Macedo que encontra-se 
em Brasília pleiteando mais 
moradias populares e anun-
ciou a pretensão de ver o fim 
das casas de taipa na zona 
rural. Ele disse que vários 
projetos com essa finalida-
de tramitam na capital do 
país e outro já com área em 
terraplanagem - na própria 
Betolandia - prevê a cons-
trução de mais 800 casas.

A Prefeitura Municipal do 
Crato em parceria com o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
e a Caixa Econômica Federal 
realizou  reunião com as primei-
ras 50 famílias contempladas no 
Programa Nacional de Habita-
ção Rural (PNHR). O primeiro 
lote de unidades habitacionais 
vai contemplar famílias do Dis-
trito de Santa Fé.

A reunião aconteceu na sede 
regional da FETRAECE (Fe-
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Ceará) 
e teve a presença do secretário 
do Meio Ambiente e Controle 
Urbano, Hildo Moraes de Brito 
Junior e o secretário da Cidade, 
José Muniz de Alencar.

Ao todo, o programa preten-

de beneficiar 500 famílias na 
zona rural nos distritos do Cam-
po Alegre, Baixio das Palmeiras, 
Monte Alverne, Ponta da Serra e 
Dom Quintino. A Secretaria da 
Cidade já está em negociação 
com a Caixa Econômica Federal 
para aquisição de mais 200 ha-
bitações.

O secretário da Cidade anun-
ciou mais um avanço do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida 
para a população. Na última 
semana o prefeito Ronaldo Go-
mes de Mattos assinou convênio 
de aquisição de 1.578 unidades 
habitacionais para o município. 
Divididas em dois conjuntos: 
um de 982 e outro de 596 casas. 
A construção das  casas deve se 
iniciar na próxima semana..

500 famílias da zona rural do 
Crato serão contempladas com 
Minha Casa Minha Vida rural
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HUMBERTO PINHO

Humberto Pinho da Silva é renomado 
jornalista residente em  Porto Portugal 

escreve sistematicamente para
esta Gazeta de Notícias

ARTIGO
Receita para ter sempre razão HILDEBERTO AQUINO

Editorial

José HILDEBERTO 
Jamacaru de AQUINO
é cronista e articulista 
cratense residente em 

Russas  Ceará, escreve 
com regularidade para 

esta Gazeta de Notícias

Ecologicamente

Crítica à
Ditadura Militar de 1964

Entre os poucos amigos de meu 
pai, havia o Mário Macedo. O Má-
rio, era um jovem de vinte e poucos 
anos, magro, alto, bem-falante, e de 
resposta pronta.

Certa ocasião veio a nossa casa, e 
como amigo que era, foi recebido na 
pequena salinha, contigua à cozinha, 
onde tomávamos as refeições. As ce-
rimoniosas eram sempre encaminha-
das para ampla sala, que ficava no 
segundo andar, onde havia pesados 
reposteiros, móveis sisudos e bustos 
de gesso, pousados em altas colunas, 
que primavam pela robustez.

Ora, dessa vez, o Mário, que era 
de conversa fácil, deslumbrou pela 
erudição.

Meu pai, estupefacto com tanta 
sabedoria, não se conteve e louvou 
o conhecimento, mormente a extra-
ordinária memória:

- Não conhecia essa faceta. Você 
é jovem, mas demonstra cultura 
invulgar, e capacidade de citar a 
propósito, pensamentos oportunos. 
Dou-lhe os parabéns, e gabo-lhe 
a memória. A minha é de papel, e 
vejo-me, muitas vezes, atrapalhado 
para encontrar fichas e recortes de 
jornais, em desalinho.

Sorriu-se o maroto do Mário. 
Piscou os olhos gaiatos e a grandes 
gestos, encarou meu pai, após cir-
cunvagar a vista pelos presentes, 
que permaneciam de boca escanca-
rada, perante novo Salomão. Excla-
mou a risadas:

- O Senhor Pinho também pode 

fazer o que eu faço!...
- Como assim?! Explique-se?!
- É muito simples! Dantes, ao ter 

uma ideia, uma opinião, diziam: “ 
Estás a filosofar!”, “ Ainda não co-
nheces a vida!”, “És muito novo! 
…”; ou então: “Nem parece teu! É 
uma criancice! Um disparate! …” 
Lembrei-me, então, recorrer a auto-
ridades incontestáveis…”

- E decorou reflexões de homens 
célebres para empregá-las no momen-
to exacto. - Acrescentou meu Pai.

- Nada disso! - Retorquiu o jo-
vem. - Quando surge a ideia, não 
digo que é minha, mas de conheci-
do economista, famoso político ou 
intelectual de renome, e o parecer é 
acatado e até louvado.

Como meu pai ficasse admirado 
com o atrevimento, o Mário, acres-
centou, soltando larga risada:

- A semana passada estive com o 
abade de*** Tinha lido, em publica-
ção religiosa, referências a Encíclicas 
e a teólogos famosos. Colhi nomes e 
atirei opiniões minhas como fossem 
deles. O bom sacerdote, entrado em 
anos, engolia em seco e assarapan-
tado, dizia:” Está bem! …Está bem! 
…; mas não se pode acreditar em 
tudo que os teólogos dizem…”

E rematou, com sonora e alegre 
gargalhada:

- Sabe, Senhor Pinho! Poucos 
são os que conhecem mais que 
nomes e lombadas de livros…De-
pois, ninguém gosta de parecer ig-
norante! …

A cada interruptor que desligo; 
a cada torneira que fecho; a cada 
folha de papel que deixo de impri-
mir ou não destruo; a cada árvore 
que não derrubo ou que replanto; a 
cada incêndio que apago em casa, 
cidades, campos e florestas; a cada 
ser vivo que não abato; a cada ria-
cho e rio que refloresto minimamen-
te as suas margens; a cada palmo de 
terra que não escavo na costumeira 
ganância por lucros imediatos se 
não tenho como repor o que extraio; 
a cada sacola plástica que não uso 
ou que já não a arremesso ao lixo 
pós-uso e a devolvo para reutiliza-
ção; a cada sobra de tudo que con-
sumo e descarto cuidadosamente 
guarnecida; a cada entulho que não 
lanço às ruas; a cada dia que deixo 
o meu carro na garagem por econo-
mia e para não poluir mais o am-
biente, eu, ao fechar os olhos, lá no 
fundo da minha consciência alivia-
da, tranquila, revigorada, é como se 
ouvisse aplausos, muitos aplausos 
de todos os cantos, juntos com sorri-
sos de mais de sete bilhões de seres 
humanos que ocupam a nossa Terra, 
inclusive o meu próprio e de outros 
trilhões de seres vivos, de todas as 
espécies, a me prestar o justo reco-
nhecimento por ter feito algo, o que 
for, por quem nos assegura a vida 
– a Natureza!

E como é bom, reconfortante, 
partilhar isso com todos! Vejo-os, 
ouço-os, como que se eu estivesse 
desfilando perante essa multidão, 
sentindo-me, aliviado, recompen-
sado, um herói - embora me reco-
nheça igual a todos que sou ou mais 
insignificante até, mas que nesse 
momento diferente de alguns porque 
me conscientizei a tempo como tam-
bém por acreditar verdadeiramente 
que é possível fazer algo e que está 
ao nosso alcance. Utopia, deva-
neio, loucura, puerilidade? Não! É 
possível sim!, e ainda é tempo de se 
parar, descer do nosso patamar de 
egoísmo, refletir e começar a agir 
em cada detalhe, a todo instante, 
insignificante que possa parecer, na 
mais simples atitude que se reconhe-
ça, mas que de efeito positivo, bené-
fico e multiplicador inestimável.

Cada um é responsável por si e 
também pelos outros, mas infeliz-
mente poucos têm essa consciência. 
De uma coisa tenhamos certeza: To-
dos pagaremos um alto preço se não 
despertamos e nos mobilizarmos a 
tempo! Faça a sua parte agora, já, 
posto que nunca é tarde para come-
çar e todos agradeceremos!

Comente este artigo pelo E-Mail:
hildebertoaquino@yahoo.com.br

Visitem o
Blog:  http://blogdoaquino.blogspot.com/

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou, nesta ter-
ça-feira, a resolução que permite a 
oferta de energia pré-paga no país. 
A tarifa será igual à pós-paga, mas 
a distribuidora poderá conceder des-
contos ao consumidor. A previsão 
do diretor-geral da Aneel, Romeu 
Rufino, é que a implantação ocorra 
até o fim do ano.

Segundo Rufino, antes deste 
prazo, é preciso que o Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) certifique os 
medidores compatíveis com o novo 
recurso e que os estados determinem 
como será a tributação sobre a ener-
gia pré-paga, inclusive a cobrança 
da taxa de iluminação pública, uma 
vez que no pré-pagamento não ha-
verá conta de luz.

A adesão à modalidade será op-
cional. Os créditos não terão prazo 

de validade, e o cliente poderá re-
tornar ao sistema antigo a qualquer 
momento. O pedido deverá ser 
atendido em até 30 dias.

Quem optar pela energia pré-
paga receberá um crédito inicial de 
20kWh e poderá comprar um cré-
dito mínimo de 5kWh. Quando os 
créditos estiverem para acabar, ele 
será avisado por meio de alarmes 
visual e sonoro no medidor, que será 
instalado dentro da unidade consu-
midora. Quando o crédito acabar, 
o cliente poderá pedir à distribui-
dora um crédito de emergência de 
20 kWh, que será pago na compra 
seguinte. Este volume de energia é 
suficiente para três dias de uso.

Leia mais sobre esse assunto 
em http://oglobo.globo.com/eco-
nomia/aneel-aprova-implantacao-
de-energia-eletr ica-pre-paga-
12061770#ixzz2xmwHiaVY

Conta de energia elétrica
poderá ser pré-paga

250Crato
1764
2014

250 anos 
de criação

do Município

Para te exaltar, ó flor do Brasil

Hei de te cantar, meu Crato gentil

Ó coração do Ceará

Comigo a nação te cantará !

Muito se critica a Ditadu-
ra Militar e suas atrocidades, 
ninguém defende ou justifi-
ca a intervenção do Exérci-
to brasileiro no executivo e 
no comando geral da Nação. 
Foi preciso essa intervenção?  
Para a resposta, nenhuma pes-
soa diz que foi necessária. No 
Brasil tem isso, o que não in-
teressa, não se vê ou ninguém 
quer ver.

No princípio dos anos 1960 
o País estava mergulhado 
numa onda de subversão ide-
alista, revoltas, insubordina-
ções contra as autoridades, as 
instituições, as leis, as regras 
aceitas pela maioria, os inte-
lectuais, queriam mudanças 
no sistema político brasileiro.  
Propagadores das transforma-
ções permeavam com suas fi-
losofias por todas as cidades 
do Brasil. Usavam os nomes 
dos estudantes e dos operários 
congregando formadores de 
opinião para reverter à orga-
nização política em vigência.  
Quem viveu na época assis-
tiu os desmandos, a bagunça 
que afligia o povo que ficou 
sem saber o que era aquilo e 
se lutava por que. As palavras 
de ordem eram: socialismo e 
comunismo, tudo copiando a 
União Soviética e o regime 
cubano.

Muitos não sabiam que ca-
minho tomar. Comunismo? 
O que era isso? Por que que-
riam as mudanças? Hoje, 50 
anos depois da convulsão so-
cial, é possível entender que 
aquela ânsia para o comunis-
mo iguala-se a corrida de um 
cachorro atrás de um carro e 
quando o carro pára o animal 
fica olhando sem entender 
porque correu. Estamos vi-
vendo um pluripartidarismo, 
qualquer brasileiro é livre 

para lutar e professar os mais 
diferentes sistemas de gover-
no, comunismo, socialismo, 
anarquismo, democracia, im-
perialismo ou outro que se 
possa inventar. Na verdade o 
brasileiro pouco se identifica 
com idealismo, prefere dar 
primazia aos valores físicos, 
dinheiro, terras, e bens. Os 
símbolos criados pelo Brasil 
de outrora, como a Bandeira 
nacional, o Hino, as canções 
cívicas, são de pouco um ne-
nhum interesse. Isso corrobo-
ra essa falta de patriotismo.

A luta do Exército foi se 
tornando acirrada à medida 
que avançava os ideais co-
munistas. É evidente que pre-
dominaram os exageros, as 
atrocidades, os desmandos, 
as torturas, as mortes e todo 
tipo de congruência militar 
para coibir com a força esses 
idealistas que em nada tinham 
com a cultura brasileira. Foi 
uma época de chumbo, como 
muitos chamaram o período 
da Ditadura militar.

Ressalta-se que o Exército 
operava para estabelecer a de-
mocracia, regime que muito 
bem se identifica com a cul-
tura e os costumes do povo 
brasileiro. O comando mili-
tar não tinha ideais políticos, 
o objetivo era trazer o País 
de volta a sua normalidade, 
como de fato aconteceu. 

Infelizmente ficaram os 
ranços dos intempestivos ide-
alistas que destruíram da me-
mória do povo a bonita ima-
gem patriótica do Exército, 
dos bravos soldados que tanto 
orgulho trouxeram ao povo 
brasileiro no retorno das tra-
pas na Segunda Guerra Mun-
dial, com os “Pracinhas da 
FEB – Força Expedicionária 
Brasileira”.
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Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser 
atacadas. É uma afirmação forte. Leia novamente, por outro 
ângulo. Homens que atacam mulheres com shorts, saias cur-
tas ou decotes reveladores não têm culpa nenhuma. Eles não 
são agressores, apenas respondem a seu instinto humano e 
animal.
O homem, ao atacar, exerce o direito masculino de se apossar 
daqueles nacos de carne exibidos. Coxas, umbigo, linha dos 
seios, costas. Se ela mostrou na rua, em público, estava pe-
dindo, não é mesmo? Nesse caso, se existe algum culpado de 
ataque sexual, claro, é ela. A fêmea que provoca o desejo do 
macho.
Se você acha que enlouqueci, saiba que faz parte de uma mino-
ria no Brasil. Também sou minoria. Mesmo ciente do precon-
ceito e do machismo entranhados em nossa sociedade, fiquei 
escandalizada com o resultado de uma pesquisa do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizada entre maio e 
junho do ano passado, com 3.810 pessoas em todo o país.
Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados concordam 
parcial (22,4%)  ou totalmente (42,7%) com a afirmação “mu-
lher que mostra o corpo merece ser atacada”. Não é só homem 
que acha isso. Muita mulher moralista, hipócrita e ciumenta 
acha o mesmo. Que queimem no inferno as mulheres fáceis e 
libertinas...ou apenas sensuais, bonitas e desejáveis que eco-
nomizam no tecido.
Quinhentas e vinte e sete mil mulheres, adolescentes e crianças 
são estupradas por ano no Brasil. Isso significa que, a cada 
dia, ocorrem 1.443 estupros de seres do sexo feminino. São 
60 estupros por hora. Um estupro por minuto. Não sei quanto 
tempo você leva para ler esta coluna. Marque no relógio e, no 
ponto final, saberá quantas mulheres, adolescentes e crianças 
terão sido atacadas sexualmente enquanto você pensa se faz 
parte dos 65% de brasileiros que culpam a vítima.
“Mulher ainda é vista como propriedade no país. Homem pode 
fazer o que quiser do corpo feminino.” Essa é a visão da soció-
loga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. “Está no senso comum que a mulher pro-
voca e, por isso, é estuprada, que ela apanha porque o marido 
estava nervoso, que ela deve tolerar as agressões para manter 
o núcleo familiar”, disse Samira ao jornal O Globo.
A pesquisa do Ipea revela um poço de preconceitos. Dá arre-
pio na alma. Mas prefiro me concentrar na parte mais atroz e 
cruel: a inversão da culpa nos ataques sexuais. Que explica 
também por que 58% dos entrevistados acham que, “se as mu-
lheres soubessem se comportar, haveria menos estupros”. Eles 
culpam Eva e seus atributos físicos.
As famílias ajudam a perpetuar o preconceito. Pais e mães que 
se orgulham do filho “garanhão” e “comedor” e castigam a 
filha “namoradeira” e sexualmente livre contribuem para vi-
sões distorcidas dos gêneros. Ambas as atitudes – o orgulho e 
a rejeição – são equivocadas.
Escrevi uma coluna, “Os pegadores e as vagabundas”, que 
descreve exatamente essa dupla moral. O número alto ou 
baixo de parceiros sexuais não determina o caráter ou o real 
prazer de ninguém. A rotatividade na cama não deveria ser 
tachada de devassidão. Não sempre. A busca talvez? Mas o 
homem pode buscar, e a mulher não... ainda hoje, no ano 2014, 
ela é malvista.
Em cidades litorâneas e quentes onde se anda semidespido, 
como o Rio de Janeiro, fica claro, nos calçadões, o código do 
figurino diferenciado. Homens de todas as idades e corpos ca-
minham de sunga, mas praticamente só as gringas caminham 
de biquíni, sem nada por cima. As cariocas têm receio de ser 
atacadas verbalmente ou fisicamente se andarem na calçada 
de biquíni.
Quando eu, garota de praia, estava perto de completar 11 anos, 
meu pai me proibiu de usar biquíni, porque tinha ficado “mo-
cinha” – eufemismo para a primeira menstruação. Nem “duas 
peças” podia. Precisava ser maiô inteiro. Era uma ordem. Me 
senti confusa e humilhada, não protegida. Meu pai também 
destruiu uma minissaia a tesouradas, para eu não mostrar as 
coxas. Dizia que era para meu bem. Foi mesmo, porque ali, 
naquele apartamento de Copacabana, comecei a me rebelar.

ARTIGO

Mulheres exibidas
merecem ser atacadas?

RUTH DE AQUINO - Revista ÉPOCA

Ruth de Aquino é renomada 
jornalista da Revista 

ÉPOCA/GLOBO. Este 
interessante artigo foi 

copidescado do
blog do Noblat

VI SEMINÁRIO MÉDICO
ESPÍRITA DO CARIRI

A influência do Pensamento no
Processo Saúde-Doença

I Encontro de Acadêmicos

Local: UFC - Faculdade de Medina de Barbalha
Dias 04/06 de abril de 2014

Rua Divino Salvador, 284 - Centro
Contato (88) 3572 2088 / 8848 0065

Barbalha - Ceará

Na última quinta-feira o Instituto de Pesquisas Econô-
micas Aplicadas (Ipea) divulgou através do Sistema de 
Indicadores de Percepção Social (SIPS) os resultados 
acerca da tolerância social à violência contra as mu-
lheres, onde foram entrevistadas 3.810 pessoas em 212 
cidades, abrangendo todas as unidades da federação.
Em conformidade com a pesquisa realizada pelo Ipea/
SIPS, 65,1% dos entrevistados concordam totalmente 
ou parcialmente que as mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser atacadas. No mesmo sen-
tido, 58,5% das pessoas que foram submetidas à entre-
vista concordam totalmente ou parcialmente que se as 
mulheres soubessem como se comportar, haveria menos 
estupros.
Baseando-se em tais afirmativas, a conclusão do Ipea/
SIPS é que a culpabilização da mulher pela violência 
sexual está ligada à noção de incapacidade do homem 
de controlar seus apetites sexuais. De acordo com o le-
vantamento, a responsabilidade pelo estupro seria da 
mulher ao não se comportar adequadamente, eximindo 
o estuprador de culpa ao estabelecer um propósito cor-
retivo na prática do crime.
O resultado da pesquisa revelou que a cultura machista 
e o preconceito de gênero permanecem arraigados no 
comportamento da sociedade brasileira. Não obstante 
a mulher ter vivenciado a brutalidade do crime de estu-
pro, seria justo, ético e moral ser responsabilizada pela 
violência sofrida em razão de suas roupas?
Não é crível que uma mulher seja responsabilizada pela 
violência com o fundamento de que não se coaduna aos 
padrões preconizados pela sociedade. A adoção do uso 
de estereótipos sociais e comportamentais banaliza a 
violência sexual que milhares de mulheres sofreram, so-
frem e, infelizmente, ainda sofrerão no Brasil.
Limitar-se a analisar o comportamento e a conduta so-
cial das mulheres, separando-as de acordo com a sua 
maneira de se vestir, não alterará o crime, tampouco 
atenuará a violência, apenas denotará uma atitude de 
natureza essencialmente discriminatória. 
Nesse contexto, impõe-se crer que quando uma mulher 
for obrigada a praticar o ato sexual sob violência ou 
grave ameaça, independentemente dos estereótipos so-
ciais e comportamentais apresentados, este ato será 
severamente punido, especialmente com o intento de 
dissuadir a reincidência por parte do estuprador. Não 
há conduta apta a justificar e, muito menos, amenizar o 
crime de estupro.
Para que esta lastimável constatação não venha a fin-
car raízes nefastas, faz-se necessária uma urgente mo-
bilização com a finalidade de coibir tal abuso, fazendo-
se uso de manifestações públicas aptas a demonstrar o 
desprezo à violência contra as mulheres e, desse modo, 
contribuir para uma sociedade isonômica que se opõe 
ao machismo e ao preconceito de gênero que lamenta-
velmente ainda permeiam a sociedade brasileira.

Escrevi um artigo acerca 
da pesquisa realizada pelo 

o Instituto de Pesquisas 
Econômicas  Aplicadas 
(Ipea). Segue para sua 
apreciação. Creio que

seja interessante
para a publicação.

Rodrigo Ludwing é advogado

Preconceito do gênero
(Mulheres exibidas)

ARTIGO
RODRIGO LUDWIG

Atendimento - Benefício 
resulta de contrato de prestação 
de serviços assinado na manhã 
de quarta-feira (26) entre os 
órgãos. Também será possível 
sacar e consultar saldos

Os clientes do Banco do 
Nordeste (BNB) poderão rea-
lizar transações bancárias em 
Casas Lotéricas de todo o País. 
O benefício resulta de contrato 
de prestação de serviços assi-
nado na manhã desta quarta-
feira (26), em Fortaleza, pelo 
presidente do Banco do Nor-
deste, Ary Joel Lanzarin, e o 
vice-presidente da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), José 
Henrique Marques da Cruz, 
objetivando ampliar os canais 
de atendimento do BNB.

Com a inclusão das Lo-
téricas, o Banco do Nordeste 
dobra sua capacidade de aten-
dimento, disponibilizando, 
também nesses terminais, ser-
viços como consultas de saldo 
e saques para correntistas e 
poupadores. 

“Atualmente, somados os 
terminais do BNB, Rede Ban-
co 24 horas e Banco do Brasil, 
disponibilizamos 8.338 pontos 
de autoatendimento a nossos 
clientes. Com essa parceria, 
passaremos a contar com mais 
de 21.300 pontos de atendi-
mento em todo o Brasil”, in-
forma o presidente do BNB, 
Ary Joel de Abreu Lanzarin.

O presidente destaca que 
os sistemas do Banco já estão 
sendo adequados e em breve 
os clientes passarão a utilizar 
as Casas Lotéricas.

“A ampliação faz parte do 

Programa de Excelência no 
Atendimento, iniciado neste 
ano pelo Banco do Nordeste, e 
proporcionará maior conforto e 
comodidade aos clientes, prin-
cipalmente os do Crediamigo 
e Agroamigo. Juntos, os res-
pectivos programas de micro-
finança urbana e rural possuem 
carteira com quase 2,5 milhões 
de clientes”, explica Lanzarin.

Para o vice-presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
José Henrique Marques da 
Cruz, o convênio “reveste-se 
de grande importância uma 
vez que representa parceria de 
dois grandes bancos públicos 
brasileiros, unidos na missão 
de promover o desenvolvi-
mento sustentável por meio da 
concessão de crédito e outros 
serviços financeiros”. 

José Henrique também des-
tacou o foco no atendimento 
aos clientes. Segundo ele, a 
Caixa dispõe de mais de 13 mil 
casas lotéricas em todo o país, 
das quais 3.077 encontram-se 
na Região Nordeste.

Transações do Banco do 
Nordeste poderão ser feitas 
também em casas Lotéricas

Assessoria de Imprensa do
Banco do Nordeste

<< PRESIDENTE do BNB, 
Ary Joel Lanzarin

NEURIVÂNIA F. FERREIRA RECICLAGEM
CNPJ Nº 19.599.945/0001-08

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Con-
trole Urbano - SEMAC - Crato, a Regularização da Licença de 
Operação para a Atividade de Usina de Reciclagem e Triagem de 
Resíduos, localizada no município de Crato, na Rua Afro Tavares, 
nº 26, bairro Muriti, CEP 63.132-710.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas nor-
mas e instruções de Licenciamento da SEMAC - Crato
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Pedro Bandeira toma posse na ABLC Academia 
Brasileira de Literatura de Cordel no Rio de Janeiro

O poeta cordelista Pedro 
Bandeira de Caldas toma posse 
e ocupa a cadeira 35 da Aca-
demia Brasileira de Literatura 
de Cordel tendo como patrono 
o poeta Expedito Sebastião da 
Silva, também de Juazeiro do 
Norte.  O advogado, teólogo, 
filósofo, cordelista e repentista, 
Pedro Bandeira, vivencia a po-
esia a mais de cinquenta anos. 
Ao longo da sua trajetória de 
rimas e poesias, recebeu várias 
homenagens, inclusive o título 
de “Príncipe dos Poetas.
Para a posse de Pedro Bandeira, 
sua madrinha Dalinha Catunda 
escreveu:

Posse de 
Pedro Bandeira
na ABLC
1
A Deus peço inspiração,
E com a musa converso
Para passar com meu verso
Nesta minha louvação.
No peito meu coração,
Já preparou seu roteiro,
E o santo de Juazeiro
Já me deu seu veredito:
- Cante, mas cante bonito!
 Pois merece o cavalheiro.
2
Sei que não sou a primeira
A falar deste expoente,
Que soube tão habilmente

Consagra-se na carreira
É ele, Pedro Bandeira!
Violeiro e advogado,
Matuto do pé rachado,
Que se tornou bacharel
Luzindo em cada papel
Por ele representado.
3
Bendito foi o menino,
Que entre versos viveu
O universo conheceu
Do repente nordestino.
Junto a Manoel Galdino
Seu mestre e avô querido.
Sendo menino sabido
Com as rimas se entendia.
Gostava da cantoria
Por ela foi atraído
4
Filho de mãe poetisa
Herdeiro por natureza
Na alma guarda a riqueza,

Que todo bardo precisa.
Entre palavras desliza
Sem faltar vocabulário
Na mente traz um glossário
Onde não lhe falta a rima
Pelo bom verso ele prima
Pois é esse o seu fadário.
5
Cada irmão que Pedro tem
Traz na veia a poesia
Dádiva que contagia,
Uma herança do bem,
E junto com Pedro vem:
Daudeth, Antônio e João,
E eles com Francisco são
Galhos duma mesma planta,
Duma família que encanta
No canto de geração.
6
Na casa de Zé Vicente,
Na fazenda Mandasaia,
Pedro seus versos ensaia

Deixando o povo contente,
Ele de lá sai ciente,
Que agradou quem assistia.
Foi este o primeiro dia
Que o vate se apresentou,
E seu lugar conquistou
Como sonhava e queria.
7
Ao fazer dezesseis anos
Uma viola comprou,
esse instrumento abraçou
E após fazer os seus planos
Sem pensar em desenganos
Pegou firme no batente.
E dominando o repente
Dele fez sua profissão,
Seu lazer, seu ganha-pão,
Disposto, seguiu em frente.
8
Riacho da Boa vista
A sua terra natal,
Ele deixou, afinal,
Ao se tornar um artista.
A fama de repentista
Começou a correr chão
Era Pedro no mourão,
No martelo agalopado,
No galope variado,
Em gemedeira e quadrão.
9
Seguindo seu coração
A Cajazeiras deixou.
Em Juazeiro ficou
Por desejo e devoção
A “Padim Ciço” Romão
De quem se tornou romeiro,
Santo padre milagreiro,
Que mesmo sendo cassado
Pelo povo é adorado

Como santo brasileiro.
10
Com a popularidade
Na profissão escolhida
Bandeira ganhou a vida,
Também notoriedade.
Hoje é celebridade!
Faz rádio e televisão,
Homem de muita visão
É este paraibano
Que renasce a cada ano
Pondo projeto em ação.
11
E este cabra da peste
Nos louros das suas metas,
É o “Príncipe dos poetas
Populares do Nordeste”.
Título que o bardo veste
Orgulhando sua gente,
Que proclama alegremente
O vate e sua nobreza,
Que de posse da destreza
Faz da palavra um presente.
12
Assim fez sua história
E por muitos é amado,
Aplaudido e festejado
Nesta sua trajetória.
Na caminhada de glória
De quem lutou e venceu
E por isso apareceu
Encantando gerações
Sem orgulho sem senões
Com dotes que Deus lhe deu.
13
A imponente Academia
Brasileira de Cordel
Convoca pra seu plantel
O craque da cantoria,

Príncipe da poesia,
De carreira laureada,
Em sua intensa jornada
Nossa cultura ele preza,
Pois a cartilha que reza
 É popular e sagrada.
14
Mestre Gonçalo Ferreira
Decidido e consciente,
Sendo nosso presidente,
Convidou Pedro Bandeira
Pra assumir uma cadeira
Na casa da poesia
E o vate com galhardia
Sem escusas aceitou.
Colegiado aprovou
Com aplausos e alegria.
15
Para ser sua madrinha
Por Pedro fui convidada.
Bastante lisonjeada
Eu tratei de entrar na linha,
E cada palavra minha
Brotou da admiração,
Que inspira este cidadão,
Que nas pelejas da vida
Aos bons versos deu guarida
Tocando meu coração.
16
Abram alas minha gente
Para Pedro o cantador
Com seu verso tentador
Que bem tempera o repente.
Agora adentra contente
A morada da cultura,
Casa da literatura,
Da viola e do saber,
Que se alegra em receber
Tão importante figura.

CULTURA

<< IMORTAL Pedro Bandeira na ABLC ao lado de sua 
madrinha Dalinha Catunda a direita na foto
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A Prefeitura Municipal 
do Crato em parceria com o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e a Caixa Econômi-
ca Federal realizou  reunião 
com as primeiras 50 famílias 
contempladas no Programa 
Nacional de Habitação Rural 
(PNHR). O primeiro lote de 
unidades habitacionais vai 
contemplar famílias do Dis-
trito de Santa Fé.

A reunião aconteceu na 
sede regional da FETRAECE 
(Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado do 
Ceará) e teve a presença do 
secretário do Meio Ambien-
te e Controle Urbano, Hildo 
Moraes de Brito Junior e o se-
cretário da Cidade, José Mu-
niz de Alencar.

Ao todo, o programa pre-
tende beneficiar 500 famílias 
na zona rural nos distritos do 
Campo Alegre, Baixio das 
Palmeiras, Monte Alverne, 
Ponta da Serra e Dom Quin-
tino. A Secretaria da Cidade 
já está em negociação com 
a Caixa Econômica Federal 
para aquisição de mais 200 
habitações.

Em vários momentos do 
encontro foi feita alusão ao 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado no dia 8 do mês 

50 famílias são contempladas no Minha Casa Minha Vida Rural 
presente. Sendo as casas, in-
clusive, registradas nos no-
mes das mulheres de cada fa-
mília. Salvo exceção em caso 
de homens viúvos.

O secretário da Cidade 
anunciou mais um avanço do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida para a população. Na 
última semana o prefeito Ro-
naldo Gomes de Mattos assi-
nou convênio de aquisição de 
1.578 unidades habitacionais 
para o município. Divididas 
em dois conjuntos: um de 982 
e outro de 596 casas. A cons-
trução das  casas deve se ini-
ciar na próxima semana.

HABITAÇÃO

Da Asssessoria de Imprensa
da Prefeitura do Crato

PROJETOS oferecem 
casas modernas e de

boa qualidade >>

Ao todo, o programa Minha 
Casa Minha Vida Rural  
pretende beneficiar 500 
famílias na zona rural nos 
distritos

A Prefeitura do Crato fi-
nalizou a entrega de produtos 
para a merenda escolar. Dentre 
os itens entregues nas escolas, 
produtos como leite, macaxei-
ra, polpa de frutas, manga, ba-
nana, mamão, pimentão, toma-
te, jerimum e bebida láctea.

As nutricionistas Josana 
Peixoto, Shirley Paulino e Sara 
Leal, disse que pretende para 
este ano, implantar novos itens 
no cardápio da alimentação es-
colar, todos sem agrotóxicos, 
formando hábitos alimentares 
saudáveis entre crianças e ado-
lescentes.

O Conselho de Alimenta-
ção Escolar vem realizando 

visitas nas escolas municipais 
com o objetivo de oferecer 
orientações sobre alimentação 
saudável, obesidade e desnu-
trição. Essa ação será realizada 
mensalmente nas escolas, com 
o objetivo de valorizar o traba-
lho das merendeiras.

A presidente do Conselho 
de Alimentação Escolar, Maria 
Francilene de Sousa, disse que 

o conselho vem realizando, 
desde o começo do ano, visitas 
constantes as escolas e creches 
informando sobre a merenda 
escolar e sobre os processos 
para adquirir os recursos para 
a merenda escolar, com licita-
ção, e aproveita para se reunir 
com os pais.

O conselho se reuniu com 
o secretario de Agricultura do 

Crato,  Enrile Pinheiro Telles, 
para discutir a possibilidade de 
articulação de parceria entre 
produtores rurais e a Secreta-
ria de Educação para viabili-
zar melhorias na qualidade da 
merenda escolar, através do 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) da agricultura 
familiar.

Em seu programa de rádio, 

o prefeito Ronaldo Sampaio 
Gomes de Mattos ressaltou a 
importância do controle e qua-
lidade da alimentação escolar e 
informou que pretende investir 
mais na educação. Segundo 
ele, a educação do município 
conta hoje com 19 mil alunos e 
não medirá esforços para abas-
tecer das escolas com merenda 
escolar de qualidade.

Prefeito do Crato quer mais investimento na melhoria da Merenda Escolar
Da Asssessoria de Imprensa

da Prefeitura do Crato
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Acessório para Computadores
e Câmeras Digitais

Rua Dr. Miguel Lima Verde, 494 - Mandacaru Center
Tel: (88) 3521 4334 - 9999 3107 Crato - Ceará

HD Externo,  Chipes,
Pendrive, Cabos, Adaptadores

Baterias e Pilhas Recarregáveis,
CD’s, DVD’s, Shows,
Filmes Nacionais e

do Cariri.SHOPP

Nat ShopNat Shop
Produtos Naturais

Nossa saúde depende do que comemos

Fontes de Saúde e Bem Estar:
Linhaça, cereais em geral, farinha de soja, vitaminas

mel e própolis, xaropes, castanha do Para,

granola, chá diversos, alimentos integrais,

barra de cereal e doces dietéticos 

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685
VIZINHO A PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS

Tel: (88) 8831 5664 - Crato Ceará

O setor sucroenergético 
enfrenta mais um capítulo de 
crise vivida nos últimos anos. 
Outra unidade industrial dei-
xará de funcionar no Estado.  
Agora é a vez da Usina Una-
çúcar, localizada na cidade de 
Água Preta, na Zona da Mata 
Sul. Por safra, ela moía 350 mil 
toneladas de cana-de-açúcar. 
As demissões já iniciaram no 
parque industrial e continuarão 
no campo. Cerca de 2 mil fun-
cionários perderão o emprego. 
A informação é da Associação 
dos Fornecedores de Cana de 

Pernambuco (AFCP).
Mais de cinco usinas fecha-

ram nos últimos cinco anos. 
A Unaçúcar é a antiga usina 
Santa André, que tentava se 
manter operante através da 
iniciativa do empresário Ri-
cardo Pessoa de Queiroz. “O 
fechamento sistêmico das usi-
nas mostra que algo precisa ser 
feito urgentemente para evitar 
o colapso total do setor sucroe-
nergético – um dos segmentos 
ainda mais relevantes para o 
Produto Interno do Estado”, 
frisa Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP.

O dirigente destaca que a si-
tuação de crise pode ser atenu-
ada por meio de uma ação iné-
dita do governo do Estado, que 
visa estimular a formação de 
cooperativas de produtores de 
cana para retomar o funciona-
mento das usinas fechadas. “O 
governador Eduardo Campos 
está prestes a definir uma polí-
tica pública onde os produtores 
assumirão a gestão das usinas 
Cruangi e Pumaty, fechadas em 

2012”, diz Lima. O Estado au-
xiliará os agricultores a cuidar 
das terras e do parque industrial 
dessas unidades.

Já estão sendo criadas duas 
cooperativas de canavieiros 
nesta semana. A cooperativa da 
Mata Norte ficará responsável 
pela usina Cruangi, em Timbaú-
ba. A cooperativa da Mata Sul 

CRISE: Mais uma usina sucroenergética 
fecha as portas no estado de Pernambuco

administrará a usina Pumaty, 
localizada em Palmares. Ambas 
as cooperativas estão sendo for-
madas por antigos fornecedo-
res de cana dessas usinas, bem 
como por outros produtores que 
residem próximo a elas. “Acre-
ditamos que o governador assi-
nará o convenio nesta semana”, 
prevê Lima.

AGRONEGÓCIOS

Robério Coutinho 81-9971-0806
Assessoria de Imprensa da AFCP

Sugestão de Fonte: Alexandre 
Andrade Lima - presidente da 

AFCP - 81-9984-3059

Cerca de 2 mil funcionários 
perderão o emprego. A in-
formação é da Associação 
dos Fornecedores de Cana 
de Pernambuco

<< ESTAGANAÇÃO da cana-de-açúcar do nordeste que 
bem poderia gerar milhares de empregos, alimentação ani-
mal e energia
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Adital - Há no documento “Alegria do Evangelho” 
(especialmente nos n. 50 a 62), do papa Francisco, 
uma novidade teórica que não está sendo muito co-
mentada que penso ser fundamental para uma nova 
compreensão do mundo em que vivemos e da missão 
do cristianismo hoje. 
O papa inicia o segundo capítulo do documento dizen-
do que, antes de falar sobre algumas questões funda-
mentais da evangelização, convém falar do mundo em 
que vivemos e agimos. 
Após a explicitação do seu “método”, o papa apon-
ta a exclusão social e a enorme desigualdade social 
(que está preocupando até a elite capitalista mundial, 
como o Fórum Econômico Mundial de Davos) como 
os grandes desafios do mundo de hoje e propõe uma 
chave de leitura para explicar essa situação. A prin-
cipal causa não é, como dizem os pensadores neolibe-
rais, a falta da liberdade do mercado ou da eficiência 
econômica, mas sim a “idolatria do dinheiro”. 
É preciso destacar aqui que o tema da exclusão social 
e excessiva desigualdade econômico-social no mundo 
não aparece em um documento do “Ensino/Doutrina 
Social da Igreja” – como era costume –, mas sim em 
um documento que tem como tema central a evange-
lização. Nas últimas décadas e mesmo séculos, toda 
vez que a Igreja tratava do tema da evangelização, 
o “adversário” era o ateísmo, racionalismo e o se-
cularismo do mundo moderno. Por isso, temos tantos 
trabalhos teológicos para justificar a fé diante da ra-
zão e da ciência. Se compreendemos que a missão de 
evangelização se dá em um mundo racionalista e ateu, 
a principal tarefa é anunciar que Deus existe, e, em 
seguida, que Deus se encarnou em Jesus. E para isso 
é preciso justificar e defender a fé e a religião diante 
do secularismo. 
Quando o papa diz que o mundo atual não é ateu, cen-
trado na razão, mas é fundado na “idolatria do dinhei-
ro” – o tema econômico se desloca para o centro da 
discussão teológica sobre a missão de evangelização; 
e, mais do que isso, afirma que o mundo moderno não 
é fundado na razão ateia, mas sim na irracionalidade 
da idolatria. 
A obra coletiva “A luta dos deuses” (1980), que é 
um marco na Teologia da Libertação, já defendia 
que o problema central do mundo moderno não é o 
ateísmo, mas sim a idolatria que exige sacrifícios de 
vidas humanas, especialmente dos pobres, em nome 
de deuses da opressão do nosso tempo. Assim como 
Israel lutou contra o “bezerro de ouro” e o Baal, 
hoje enfrentamos a idolatria do dinheiro, do merca-
do e do capital.
Ídolos são deuses que exigem sacrifícios de vidas hu-
manas e a adoração desses deuses fascina os seus 
“fiéis”; e esses exploram e matam em nome de uma 
missão sagrada. Por isso, diante de idolatria, não 
basta denunciar injustiças, pois essas não são vistas 
como algo mal a ser combatido, mas como “sacrifí-
cios necessários para a salvação”. Essa percepção 
deve mudar nossa forma de fazer pastorais e lutas 
sociais. 

A irracionalidade idolátrica 
do mundo: a novidade do 
“Alegria do Evangelho”

RELIGIOSIDADE

Jung Mo Sung é autor, com N. 
Miguez e J. Rieger, do “Para 
além do espírito do Império”, 

Paulinas. Twitter: @jungmosung

JUNG MO SUNG

O Ministério da Agricul-
tura anunciou que começa-
ram os trâmites burocráticos 
para autorizar a liberação de 
R$ 50 milhões para os cana-
vieiros nordestinos atingidos 
pela última seca. O montante 
é direcionado aos produto-
res que ainda não receberam 
o benefício, como já ocorreu 
com a maioria dos agriculto-
res do setor, conforme revela a 
União Nordestina dos Produ-
tores de Cana (Unida). O ór-
gão de classe acredita que os 
pagamentos devam iniciar em 
até 15 dias. Cada contempla-
do receberá R$ 12 por tonela-
da de cana fornecida na safra 
2011-2012, limitado a 10 mil 
toneladas.

A autorização do paga-
mento será enviada para a 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). O órgão 
ficará responsável por efetuar 
o pagamento aos beneficiários 
por meio de ordem bancária 
ou através da conta corrente 
do produtor junto ao Banco 
do Brasil. A subvenção para 
socorrer os produtores vítimas 
da estiagem foi anunciada 
pela própria presidente Dil-
ma Rousseff, em maio do ano 
passado, quando visitou a As-
sociação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP). 
Porém, não foi orçado o recur-
so financeiro suficiente para 
contemplar todos os canaviei-
ros aptos a receber o benefí-
cio, o que necessitou da soli-
citação de uma suplementação 
orçamentária, ampliando o 
tempo de espera para aqueles 
que não receberam a subven-
ção nas etapas anteriores.

“A suplementação foi algo 
novo que nunca havia ocorri-
do nas edições anteriores do 
programa de subvenção fede-
ral”, diz Alexandre Andrade 
Lima, presidente da Unida. 
Por esta razão, o dirigente ex-

plica que foram necessárias 
muitas idas à Brasília para de-
finir quais ações deveriam ser 
tomadas para o benefício sair 
do papel. Dessa forma, ocorre-
ram muitas articulações junto 
ao Ministério da Agricultura, 
bem como aos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento, 
além da parceria de parla-
mentares, com destaque ao 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL) e ao 
deputado federal Pedro Eugê-
nio (PT-PE).

Nova subvenção – A Uni-
da também já iniciou os mo-
vimentações para conseguir 
apoio para buscar garantir a 
nova subvenção referente a 
safra 2012-2013 – período 
mais crítico da última seca na 
região nordestina. O deputa-
do Pedro Eugênio se colocou 
a serviço do pleito e estuda 
formas de incluir uma emenda 
parlamentar na Medida Provi-
sória 635. A ação visa inserir a 
proposta de liberação da nova  
subvenção.

Canavieiros do nordeste terão subvenção de 
R$ 50 milhões que serão liberados em 15 dias

<< SECA  com a falta de chuva não houve o desenvolvi-
mento  dos canaviais   

A suplementação foi algo 
novo que nunca havia 
ocorr ido nas edições 
anteriores do programa 
de subvenção federal

Robério Coutinho
Assessoria de Imprensa da AFCP
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FASCINAÇÃO

Micheli Burate
A BELLA DA SEMANA

HUMOR

ÁRIES
Uma nova situação sentimental desponta. Dia favorável no campo 
económico sobretudo para fazer aquisições e investimentos

TOURO
Revela pouca segurança e tende a pensar em coisas sem importância. 
O avanço dos acontecimentos não se mostra muito claro.

GÊMEOS
Conseguirá desenvolver fortes laços afectivos. Bons progressos pro-
fissionais, as suas ideias serão ouvidas e aproveitadas  

CÂNCER
Pode sentir que não estão a ser muito correctos consigo. Tem tempo 
e capacidade para resolver todos os assuntos pendentes 

LEÃO
Poderá ser forçado a frequentar locais contra a sua vontade. O dia 
envolve alguma perturbação inicial mas tudo acaba bem.

VIRGEM
O  pior que pode fazer é actuar segundo limites rígidos. Actue com 
naturalidade ainda que sinta que há olhos postos em si. 

LIBRA 
O bem-estar afectivo marca a conjuntura do dia. Prevêem-se melho-
ras a nível profissional, mais para o elemento masculino

ESCORPIÃO 
Se tiver dúvidas não deixe de contestar o seu parceiro. Pode ter lu-
cros inesperados, mas continue a lutar pelos projectos

SAGITÁRIO
Um relacionamento está mais seguro e com perspectivas de cresci-
mento. Responderá da melhor forma a todos os seus afazeres 

CAPRICÓRNIO
Evite avolumar sentimentos de posse ou de ciúme; viva tranquila-
mente. Tem muito para enfrentar mas tudo levará de vencida

AQUÁRIO
Não deixe que conduzam a sua vida. Ocorrências do dia de hoje po-
dem ser o ponto de partida para melhorias profissionais.

PEIXES
Uma relação consolida-se; tenha iniciativas românticas. Pode aderir 
a projetos mesmo que não o faça de forma presencial.

HORÓSCOPO
Horóscopo português, 

inclusive com a ortografia,
publicado pelo jornal

Correio da Manhã
de Liboa Portugal

CANTINHO DA POESIA

DALINHA CATUNDA é poetisa, 
cordelista da cidade de Ipueiras 

Ceará, atualmente reside
no Rio de Janeiro. Mantém 

essa coluna na 
Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

Sobe & Desce

Micheli Burate - Meiga e abusada. É assim que a 
nova modelo do Bella da Semana descreve a si mesma na hora 
da sedução. Aos 24 anos, Micheli Burate faz de tudo quando 
está amando e diz que sexo é uma mistura de sentimentos inex-
plicáveis num ato essencial em qualquer relacionamento. A 
morena catarinense não descarta a possibilidade de ficar com 
outras mulheres, embora se sinta mais atraída por homens – de 
preferência homens seguros e com pegada, é claro! 
Nascimento: 08 de junho de 1989, em Guatambu (SC). Cidade 
onde mora: Florianópolis (SC).
Medidas: altura: 1,64 m, quadril: 101 cm, cintura: 66 cm, busto: 
92 cm, Pés: 36.
Veja mais no site: www.abelladasemana.com.br

O menino jesus 
Em uma do interior havia um menino chamado Jesus. Certo dia 
a mãe dele disse: Jesus vá ao mercado e compre um quilo de 
fubà, mas o menino disse: Mãe eu não sei onde fica o mercado. 
Ela disse: vai e lá na frente você vai ver um monte de gente. E 
la foi ele... passou em frente ao mercado e estava fechado, dai 
viu uma casa e entrou pensando que também fosse um mercado, 
mas era uma igreja. Dai ele ouviu o pastor dizer: Imãos Jesus 
veio aqui pra nos salvar...e ele logo respondeu, NÃO! eu vim foi 
pra comprar fubá.

Baile do Interior
A moça se preparou para ir a um baile na cidade do interior. Che-
gando lá, um rapaz suado e banguela, pede pra dançar com ela; para 
não arrumar confusão, ela aceita. Mas o rapaz suava tanto que ela já 
não estava suportando mais! A moça foi se afastando, e disse:
- Você sua, hein!
Ele puxou-a e respondeu:
- Também vô sê seu, minha princesa!

Pagando as Dívidas
E perguntaram para o caipira:
- O que você faria se ganhasse sozinho os 46 milhões da Megasena?
Ao que ele respondeu:
- Eu ia pagar umas dividas...
- Sim, mas e o resto?
- Ah! O resto que espere, uai!

Assaltante Preguiçoso
Quatro baianos assaltam um banco e param o carro uns quilôme-
tros à frente.
Um deles pergunta ao chefe da quadrilha:
- E aí, meu rei... Vamos contar o dinheiro?
- E pra que esse trabalhão? Vamos
esperar o noticiário da TV...

VEJA MAIS e/ou comente os versos de 
Dalinha Catunda nos sites:

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

Mas sou melhor do que tu
Eu faço meu verso errado
Navego fora da linha
O meu verso é batatinha
É verso de pé quebrado
Nada entendo do riscado
Mas vou quebrando tabu
Debaixo do meu angu
Tem caroço pra danar
Eu posso até não prestar
Mas sou melhor que tu

Queimo que nem cansanção,
Eu sou comichão de urtiga,
E no meio de uma briga
Risco o que tiver na mão.
Com punhal, faca e facão,
Eu faço o maior rebu
Inda te mando um vodu
Pra confirmar cada gesto,
Pois eu sei bem que não presto
Mas sou melhor que tu

Vira lata
Foi com cara de faminto
Que em minha porta surgiu.
Com olhar de cão sem dono
Abrigo então me pediu,
Eu fiquei compadecida
E ao curar sua ferida,
A vida então lhe sorriu.

Eu pensei ter pedigree
Porém era vira-lata.
Nem mesmo para mijar
Levantava a sua pata
Acionei a carrocinha
Desmanchei sua casinha
Pois sei que burrice mata.

E hoje quando me vê
O rabo logo balança,
Quer lamber e me cheirar
Relembrando da bonança,
O tempo bom que viveu
E da ração que comeu
Enchendo com gosto a pança.

Gosto muito de saber
Que posso lhe dominar
É só estalar os dedos
Ou então assobiar
Para ter em minha mão
Um projetinho de cão,
Vira-lata a se arrastar.

Sobe: O deputado caririense Camilo Santana que tem 
mostrado serviço, intervindo com destemor, junto aos setores do 
Governo, nos pleitos do Cariri, principalmente as reivindicações 
do município do Crato. Estrada de Santa Fé, estrada Crato-Nova 
Olinda, Crato-Arajara, Crato-Juazeiro do Norte.

O prefeito do Crato Ronaldo Gomes de Mattos que, ao pri-
meiro sinal de apelo do povo, encetou a campanha tapa-buraco 
nas ruas apontadas pela população e nas principais artérias que 
estavam precisando de reparos no asfalto. 

Desce  O hospital S. Francisco de Assis do Crato que re-
centemente deixou de assistir a parturiente Josivânia Barbosa Fei-
tosa, que estava presdente em uma de suas dependências, e que 
teve o filho sozinha, inclusive com rupturas no períneo, e quando 
foi atendida, teve que sair andando para o quarto. Não lhe foi 
oferecida uma cadeira de roda ou maca. A equipe: o médico José 
de Melo e a enfermeira Maria de Fátima Silva é que deveria estar 
presente. 

Os bancos que teimam em manter grandes  filas de espera. 
Poucos funcionários não atendem a demanda e as queixas são 
constantes. Também nos caixas eletrônicos as filas são permanen-
tes. Reclamar não adiante porque não existem soluções a vista.

FRASES
Bom para País.
“Sou totalmente a favor do casamento gay entre os políticos.
Tudo que possa contribuir para que eles não se reproduzam é 

bom para o país...”
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Aline Maria
 Todas as grandes coisas são simples. E mui-
tas podem ser expressas numa só palavra, 
tais como:  liberdade; justiça; honra; escrú-
pulo; dever; piedade; esperança.

Winston Churchill

A LOJA DOS CEARENSES

Loja
Rua São Pedro, 397

Juazeiro do Norte

Loja 
Rua Dr. João Pessoa, 234

Crato

Lojão
Av. Padre Cícero

Entre Juazeiro e Crato

Rodovia Juazeiro-Barbalha - Av. Leão Sampaio

BREVE na Rodovia Juazeiro-Crato - Av. Padre Cícero

GRUPO Casarão
MOVIDO A QUALIDADE

Confiança
que abastece com

Responsabilidade

AUTO POSTOS

O deputado Manoel Salvia-
no Sobrinho, 74 anos, é natural 
de Várzea Alegre, há mais de 
40 anos mora em Juazeiro do 
Norte, região do Cariri. Médico, 
empresário de comunicação e da 
indústria.

Por duas vezes Manoel Sal-
viano foi prefeito de Juazeiro 
do Norte em 1983. Em 1989 é 
eleito deputado estadual. Em 
1993 se candidatar pela segunda 
vez a prefeitura de Juazeiro do 
Norte,  Em 2003 a 2007, é su-
plente de deputado federal. Em 
2011 é eleito deputado federal 
até 2015. 

O deputado Manoel Sal-
viano, na terça-feira última, fez 
discurso no Plenário da Câmara, 
enfocando o problema da falta 
de energia que tem sido constan-
te na região sul do Ceará.  

As palavras: Na região sul do 
estado do Ceará, em função da 
falta constante de energia, as in-
dústrias de um modo geral, prin-
cipalmente àquelas que têm equi-
pamentos altamente sensíveis, 
estão com grandes dificuldades. 
Às vezes à falta de energia chega 
de uma a duas horas. E com isso 
ficam os prejuízos com danifica-
ção de equipamentos e queima de 
motores. Nós estamos esperando 
que a concessionária, a COELCE 
– Companhia Elétrica do Ceará, 
faça urgentemente, uma nova 
subestação para que a região não 
sofra o que vem sofrendo com as 
constantes interrupções de ener-
gia. A avaliação, é que a quali-
dade de energia oscila entre mais 
10% e menos 10%.  A ANEEL – 
Agência Nacional Energia Elétri-
ca, não permite que isso aconte-
ça, mas é o que está acontecendo 
à energia nessa região do Ceará. 
As indústrias e a sociedade de um 
modo geral vêm tendo prejuízos, 
por essa falta constante da ener-
gia. Para a indústria isso é mui-
to ruim, a produção diminui em 
função dessas oscilações. Nós 
temos ficado sem energia às ve-
zes até seis horas, quer dizer, seis 
horas sem energia! Já pensou? 
É um parque industrial que quer 
crescer, a região quer crescer e 
desenvolver, está com a deman-
da aumentada, mais essa falta de 
energia tem sido constante. 

A justificativa da superin-
tendência da COELCE é que a 
companhia está fazendo uma 
outra subestação em Juazeiro do 
Norte, onde vai precisar também 
de uma nova rede de transmis-
são entre a subestação da cidade 
de Milagres e a Região Metro-
politana do Cariri onde existe a 
subestação que fornece energia 
da CHESF para a COELCE. 

Sobre a atuação parlamentar 
do deputado Salviano, perguntei 
– Quais as suas investidas para 
os municípios do Cariri junto o 
Governo federal?

Resposta – Com a iniciativa 
privada no Juazeiro do Norte, eu 

estou agora, cuidando da infra-
estrutura da cidade. Porque não 
sei o que está acontecendo, que a 
Prefeitura está praticamente au-
sente nos cuidados com a cidade 
de um modo geral. E a iniciati-
va privada que está investindo. 
Você veja que Juazeiro, recente-
mente, recebeu uma Universida-
de Federal, e conta com mais de 
cem cursos de níveis superiores 
em diferentes faculdades. Tem 
a Faculdade Leão Sampaio, Fa-
culdade de Medicina Estácio de 
Sá, o Instituto Tecnológico do 
Cariri, um Campi da URCA, 
que é a Universidade Regional 
do Cariri. Por isso, o contingente 
de estudantes que veem diaria-
mente de outras regiões é muito 
grande! Juazeiro, Crato e Barba-
lha formam hoje um grande polo 
universitário. 

P – Quais os municípios que 
o senhor representa aqui em 
Brasília? 

R – Eu represento todos os 
municípios do sul do Ceará, 
porque eu trabalho para todos 
eles, que podem ser apontados, 
especificamente, na época das 
eleições, minha candidatura é 
apoiada pelos prefeitos e ex-
prefeitos, isso acontece durante 
as campanhas eleitorais. 

P – O senhor vem investindo 
muita na iniciativa privada, prin-
cipalmente no mercado imobili-
ário. Isso é uma preparação para 
sua aposentadoria política? 

R – Não! Porque à aposenta-
doria eu tenho aqui na Câmara 
dos Deputados, quando contri-
buo com a previdência da Câ-
mara, já prevendo essa aposen-
tadoria. Agora, o que eu estou 
fazendo é investindo na estrutu-
ra da cidade, porque a Juazeiro 
do Norte precisa de mais resi-
dências, e eu estou com quatro 
grandes projetos de investimen-
tos imobiliários em Juazeiro. 
Quatro torres, um edifício com 
204 salas, um edifício com 64 
apartamentos, outras duas torres 
de edifícios com 240 apartamen-
tos entre outros, um condomínio 
e também um loteamento. Na 
área nobre de Juazeiro outro 
condomínio, por trás do Hotel 
Verde Vale, na região central 
onde estão as faculdades. 

P – Para governador do 
Ceará, o senhor está apoiando 
quem? 

R – Eu apoio o candidato do 

governador Cid Gomes
P – O que o senhor achou 

desse encontro o senador Euní-
cio Oliveira e o governador Cid 
Gomes?

R – Eu acho que os políticos 
devem conversar é uma cons-
tante na política conversar com 
político e ainda mais, que são 
partidos diferentes e que nada 
impede que haja uma conversa 
constante entre lideranças políti-
cas do nosso estado.

P – Em Juazeiro do Nor-
te o senhor forma política com 
quem?  

R – No Juazeiro do Norte, 
nós temos o meu partido PSD, 
o PSDB e PMDB. Esses são os 
maiores partidos do município, e 
cada um tem a sua liderança. 

P – Quais as conquistas do 
deputado Manoel Salviano para 
o Cariri?

R – Eu tenho tido a felicida-
de de ter levado para o Cariri, 
grandes obras para todos os mu-
nicípios. Consegui mais de R$ 
80 milhões de reais para os mu-
nicípios da região sul do Ceará, e 
também para outros municípios 
fora de minha região. Tenho aju-
dado os prefeitos, quando nós os 
deputados votamos as emendas, 
embora nem sempre ela seja em-
penhada em função das prefeitu-
ras estarem inadimplentes, Isso 
traz transtorno para o deputado e 
prejuízo para os municípios.

P – Há algum projeto para o 
Cariri? 

R – A Região Metropolita-
na do Cariri, que engloba nove 
municípios, precisa de um aero-
porto maior. A demanda no Ae-
roporto Regional do Cariri é um 
exemplo, a estação de passagei-
ro precisa ser ampliada urgente-
mente, tem seis voos diários, e 
precisa de mais voos, e a esta-
ção de passageiro não acomoda 
adequadamente o grande fluxo 
de pessoas que desembarcam e 
embarcam em Juazeiro. A cida-
de precisa alargar suas vias de 
acesso, as avenidas e ruas, para 
com isso melhorar também o 
tráfico dentro da cidade, princi-
palmente nas épocas festivas das 
romarias. Embora, agora está 
sendo feito, juntamente com o 
governador, um anel viário para 
amenizar essa questão, fazendo 
com que o centro da cidade te-
nha um transito descongestiona-
do. Faz 10 anos, que a bancada 
do Ceará, está lutando aqui em 
Brasília, para ampliar e melho-
rar a estação de passageiros do 
nosso aeroporto. Já discutimos 
exaustivamente o assunto e o 
governo colocou R$ 14 milhões 
de reais através da Infraero que 
nunca concluiu as obras. 

P – Para finalizar, o que o se-
nhor destaca como trabalho per-
manente do deputado Salviano?

R – O meu trabalho perma-
nente é estar aqui em Brasília, 
trabalhando pelo meu estado e 
pelos municípios, toda semana 
estou no Cariri para trabalhar 
visitando e conversando com 
meus amigos e correligionários.

Empresário Salviano quer investir 
no setor imobiliário para criar 
estrutura para Juazeiro do Norte

CIDADES

De Brasília
do jornalista Renato Freitas

para esta Gazeta de Notícias 

<< SALVIANO investe 
alto no setor imobiliário

1764
2014

250 anos 
de criação

do Município


