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Fortaleza sediou, de 13 
a 16 de abril, o II Inova-
gri International Meeting, 
eventzo realizado pelo Ins-
tituto de Pesquisa e Inova-
ção na Agricultura Irrigada 
e parceiros, com apoio do 
Banco do Nordeste. No 
encontro, que ocorrerá no 
Centro de Eventos do Hotel 
Oásis Atlântico Imperial, 

Banco do Nordeste 
apoia encontro 
internacional da 
agricultura irrigada

são apresentadas inovações 
tecnológicas relacionadas 
à irrigação e discutidas es-
tratégias de planejamento, 
gestão e transferências de 
tecnologias. O público esti-
mado em 1200 pessoas as-
siste a mais de 60 palestras 
de especialistas nacionais e 
estrangeiros. Leia mais de-
talhes na Pág. 06

Pedofilia na Igreja: vítimas afirmam 
que desculpa do Papa não é suficiente

O Vaticano, a Cúria Ro-
mana, não tem atentado para 
os reclames do povo e trata 
os fatos escabrosos que acon-
tecem no seio da Igreja Cató-
lica com desdém, ou como se 
toda a igreja fosse cúmplice 
dos crimes de pedofilia, ho-
mossexualidade e corrupção.

 Na página 06 desta edição 
um artigo do site ADITAL 
trata o assunto com severi-
dade pedindo punição para 
os padres, bispos e cardeais 
pedófilos. Na Internet, em 
milhares de sites e nas redes 
sociais, são publicadas char-
ges “indecentes” mostrando 
os religiosos brincando com 
os sentimentos das crianças, 
em planos figurativos, mas 
que retratam a realidade cor-
riqueira no âmbito da Igreja 
Católica. 

Dilma diz que: sorte 
do nordeste depende 
de investimentos na 
região e não do clima

Maior projeto de 
habitação do Crato 
construirá 1.578 
moradias do “Minha 
Casa Minha Vida”

Carta do Papa diz que 
CEBs é um movimento 
na Igreja Católica

Ao participar de cerimônias 
de inauguração e de início de 
obras para o transporte e abas-
tecimento de água a regiões que 
sofrem com a seca, a presidente 

Dilma Rousseff disse que a sorte 
do Nordeste não depende do cli-
ma, e sim dos investimentos do 
Poder Público para proteger a 
população na região.  Pág 06

O maior projeto de habitação da 
história do Crato teve a ordem de 
serviço assinada na noite da últi-
ma sexta-feira, 11,  durante sole-
nidade realizada no Centro Cul-

tural do Araripe. O prefeito do 
Crato, Ronaldo Sampaio Gomes 
de Mattos, acompanhado do se-
cretário das Cidades do Estado, 
Carlo Ferrentini.         Pág 03 

Em uma carta que o Papa 
Francisco remeteu ao Brasil, 
em janeiro deste ano, ao 13º 
encontro das Comunidades 
Eclesiais de Base, em Juazei-

ro do Norte Ceará, se refere às 
CEBs Comunidade Eclesial de 
Base, como “movimento na” 
Igreja, e não como “movimen-
to da” igreja. Pág. 05

No mundo todo existem 
protestos contra a hierarquia 
da Igreja Católica, mas a ig-
norância dos religiosos en-
tende a pedofilia como uma 
prática divina e que os padres, 
bispos e cardeais estão imune 
de qualquer punição e podem 
praticar sexo sob a sombra e 
proteção da Igreja.

A Igreja Católica cuida 
com primor de seus misté-
rios e secretismo, não expli-
ca seus pecados. Comporta-
se com equivocidade e vive 

continuamente criando temas 
e obscuridades com propósi-
tos de ludibriar a crença e a 
fé dos incautos, tudo com fins 
exclusivamente de arrecadar 
dinheiro para uma existência 
de luxo.

Nas palavras do Papa 
Francisco: “Sinto-me na 
obrigação de assumir todo 
mal cometido por alguns pa-
dres e de pedir, pessoalmente,  
perdão pelo dano que causa-
ram ao abusar sexualmente 
de crianças”, declarou.

<< PROTESTOS contra a pedofilia na Igreja Católica acontecem no mundo, inclusive ao fato do Vaticano esconder os pedófilos 

Da Redação e dos Releases
do site ADITAL
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ALINE SOARES

Aline Soares nasceu em 
Fortaleza, Brasil, é publicitária, 

produtora e editora de conteúdos 
do portal sobre finanças www.e-
konomista.com.br. Atualmente, 

está na cidade do Porto, em 
Portugal. Propós escrever
nesta Gazeta de Notícias 

ARTIGO
Brasil terra de oportunidades 

ou promessas?
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

O ônus da energia

O Brasil é a terra das oportunidades 
ou a promessa de um país para todos?

O  Brasil  tem  se  mostrado  para  
o  mundo  como  um verdadeiro oásis 
verde e amarelo para trabalhadores 
estrangeiros e investidores internacio-
nais. Mas e para os  brasileiros,  existe  
também  uma  terra  de oportunidades 
ou apenas um país de promessas?

No  final  de  fevereiro deste  ano,  
o  ex-presidente  Luís  Inácio  Lula  
da  Silva concedeu  uma entrevista  
ao  Jornal  Valor  Econômico  res-
saltando  os  surpreendentes  índices  
de desenvolvimento  do  Brasil,  e  
argumentando  o  porque  de  o  país  
ser  hoje  a  terra  das oportunidades 
para os investidores estrangeiros.

Desde  2010,  com  o  agrava-
mento  da crise  econômica,  prin-
cipalmente  na  Europa,  o inves-
timento  de  capital  externo  tem  
crescido  no  país,  e  o  número  de  
estrangeiros  que emigraram para 
o Brasil também aumentou signi-
ficativamente. O país tem sido, de 
fato, visto como a nova terra das 
oportunidades nas Américas, so-
bretudo para os jovens estrangeiros 

altamente qualificados e para os in-
vestidores internacionais. 

Entre 2010 e 2013, o Brasil con-
cedeu 242.556 autorizações de traba-
lho para estrangeiros e investidores. 
A grande maioria homens entre 25 e 
35 anos, com ensino superior com-
pleto e tendo como principais  des-
tinos  São  Paulo e Rio  de  Janeiro.  
Os  europeus  também  são maioria,  
principalmente  portugueses,  espa-
nhóis  e  italianos.  Os  profissionais  
estrangeiro qualificados vêm, sobre-
tudo, para ocupar as vagas que não 
são preenchidas por brasileiros, por  
causa  da  falta  de  capacitação.  O  
que  mostra  que  num  momento  de  
oportunidade  e crescimento  econô-
mico,  os  graves  problemas  de  in-
fraestrutura  do  país,  principalmente  
na área da educação, transformam as 
oportunidades, para os brasileiros, 
numa miragem.

Sobre o E-konomista:
O E-konomista é um portal bra-

sileiro especializado em conteúdos 
sobre serviços e produtos financei-
ros. Site: http://www.e-konomista.
com.br/jornal-economic.

Sob as mais estapafúrdias justifi-
cativas vão meter a mão no bolso do 
consumidor mais uma vez. Além dos 
aumentos “normais”, ainda temos que 
arcar com o ônus de cerca de R$ 12 
bilhões para aplacar os prejuízos das 
distribuidoras de energia elétrica.

Alguém poderia nos informar, com 
isenção, os LUCROS exorbitantes au-
feridos pelas companhias quando em 
períodos considerados “normais”? Já 
não bastam os apagões que resultam 
em prejuízos incalculáveis a toda a 
sociedade brasileira? Já não bastam os 
supostos “prejuízos” decorrentes por 
conta de ligações clandestinas (gatos) 
que inexplicável e injustamente nos 
são repassados? Isto é: outros roubam 
e nós TODOS, os que honramos nos-
sos compromissos, pagamos por eles. 
Existe negócio melhor no mundo que 
esse onde as companhias não correm 
RISCOS peculiares a todas as empre-
sas? Se registrarem prejuízos, os con-
sumidores, diretamente ou com recur-
sos do Tesouro (que somos também 
nós que pagamos já que o dinheiro 
tem origem na altíssima carga tributá-
ria paga pela sociedade) teremos que 
ressarcir às companhias. Os lucros, 
por sua vez, não nos são repassados 
de forma alguma. E, registre-se, de 
algumas companhias temos até que 
receber por conta de cobranças in-
devidas. É o caso da COELCE que, 
respaldada pela ANEEL – Agência 
Nacional de Energia Elétrica (mais 
uma das tais Agências que deveriam 
zelar pelos direitos dos consumidores 
como é o seu objetivo e não o fazem 
a contento, muito pelo contrário) le-
sou cerca de 3,29 milhões de consu-
midores em montante aproximado 
de R$ 300 milhões (não computadas 
as correções monetárias pertinentes), 
com cobranças a mais do que devido, 
no período de abril de 2011 a abril de 
2012, sendo, portanto objeto de Ação 
Civil Pública impetrada pelo Minis-
tério Público Federal, objetivando o 
ressarcimento aos sacrificados e le-
sados consumidores. A forma de in-
denização seria em compensação nas 
faturas de 2013 a 2014, ou até quitar 
o devido montante, pelo menos isso, 
mas que ainda pende de decisão ju-
dicial e ai já sabemos no que resulta. 
Haja paciência!

Por que então o privilégio dessas 
distribuidoras? Só neste Brasil à de-
riva de um povo em demasia pacífico 
e com a negligência e aquiescência de 
um Congresso omisso, já combalido 
e onde cuida apenas de distribuição 
de benesses entre os partidos (como 
agora se constata) é que se permitem 
esses absurdos. Um acinte! Somos 
ultrajados todos os dias e de diversas 
formas e com a ciência o assentimen-
to das nossas autoridades constituídas 
que a tudo assistem e não se dignam 
sequer cumprir o que lhes é de ofício.

E assim caminhamos à deriva, vas-
salos como bem disse irônica e asserti-
vamente Zé Ramalho: “Vida de gado. 
Povo marcado, Êh! Povo feliz!...”

“Indigne-se por você e por todos contra 
as injustiças, quais forem! Clame, exija, 
exerça a sua cidadania e não seja mais 
um ABMUDO.“ 

(José Hildeberto Jamacaru de AQUINO)

Ele toca e você sai em desabala-
da carreira. Não, não foi a sirene de 
incêndio que tocou, foi seu celular 
mesmo. E você corre como se fosse 
perder do trem das onze.

E se o alô vier seguido de “você 
acaba de ganhar na mega sena” ou, 
“pode comemorar, você recebeu 
um aumento”, ótimo, você está fora 
das estatísticas. Mas, em 99.9% 
dos casos, aquela ligação (que fez 
você abrir a bolsa com uma mão só 
enquanto dirigia e colocava batom 
com a outra), não tem urgência ne-
nhuma! Pode acreditar, Israel não 
vai deixar de assinar aquele tratado 
de paz com a Palestina só porque 
você não atendeu seu celular. E, 
pasme, o mundo não gira em torno 
daquela ligação (que provavelmen-
te é da sua mãe perguntando se você 
vai almoçar lá no domingo).

Não sei exatamente em que mo-
mento da história moderna o som 
do telefone passou a significar: 
imediatamente! Sim, você sai do 
banheiro, larga o almoço, solta seu 
filho caçula, a qualquer sinal do ob-
jeto tirintante (inventei essa palavra 
para definir o TRIM do celular, sem 
sucesso, pelo que tudo indica).

Antigamente, e eu sou de antiga-
mente por isso posso falar com proprie-
dade, os aparelhos de telefone residen-
ciais tocavam, tocavam, tocavam….até 
alguma alma bondosa ter coragem de 
levantar para dizer o indefectível ALÔ. 
Só pra depois ter que gritar:

- Fulanooooooooooo, telefone.
No que o fulano gritava de lá:
- Estou almoçaaaaaando. Diz 

que eu ligo depois!
Mas quando o aparelho ganhou 

status de portátil, o som do trim pas-
sou a significar “se você não atender 
vai ter sete anos de azar”. A função 
“silencioso”,por exemplo, é apenas 
ilustrativa porque ninguém usa. As 
pessoas querem deixar seus aparelhos 
ligados no avião, no chuveiro, na praia, 
na aula, no cinema, na cama (e sim, 
atendem mesmo estando em alguma 
posição estranha do KamaSutra.).

Privacidade é uma palavra re-
centemente encontrada por arqueó-
logos, durante escavação do cérebro 
humano, que significava o direito 
de não ser monitorado.

Nada mais romântico do que 
você ligar para seu afeto/amor/fi-
cante/peguete e alguém do outro 
lado da linha dizer:

- Ele não está. Liga mais tarde.
Você esperava p-a-c-i-e-n-t-e-m-

e-n-t-e e só ligava mais tarde. Segun-
do pesquisas da DataFolha, ninguém 
nunca morreu por conta disso.

Isso sem falar que o bina ACA-
BOU com a magia do “quem está 
falando?”. Era lindo você passar uns 
8 a 10 segundos tentando advinhar 
(pelo som da voz ou entonação da 
frase) o seu misterioso interlocutor.

Dito isto, preciso parar esse texto por 
aqui porque meu celular tá tocando.

Beijo, me liga!

Alô!
TÉTA BARBOSA

A Gazeta de Notícias é a 
informação necessária, ofere-
cendo ainda serviços de forma 
contínua. Tem um conteúdo 
original criativo de alto valor, 
impresso em papel, web e mó-
vel. A cada quinzena a Gazeta 
de Notícias chega e afeta mais 
de 20 mil leitores nas edições 
impressas e visitantes na WEB.

Desde o ano de 2012 a 
Gazeta de Notícias vem com 
números crescentes tanto na 
web, como em suas edições 
no papel, sempre difundindo 
ou questionando os interesses 
locais.

   
Nossa força é

o conteúdo
A partir de sua criação em 

1997 a Gazeta de Notícias 
produz conteúdo original e de 
qualidade que estimula e man-
tém a pluralidade de opiniões. 
O grande desafio é manter um 
relacionamento contínuo de 
interesses com nosso público 
através desse conteúdo.

A Gazeta de Notícias está 
inserida dentro de um processo 
de mídia que desenvolve o sen-
tido do interesse para as ofertas 
e serviços com soluções de co-
municação eficazes e de poder 
em influências reunidos. 

Há um grande interesse en-
tre as mulheres e os homens, 
público adulto, leitores, que 
são os consumidores influen-
tes. Nós acompanhamos e bus-
camos percistentemente um 
aperfeiçoamento profissional, 
tais como a evolução tecnoló-
gica, principalmente na questão 
do designe para a apresentação 
de um jornal que, além de útil e 
necessário, seja bonito e atrati-
vo. Tudo é motivo de constan-
tes avaliações, isso no sentido 
de que haja continuamente ino-
vações para atender a necessi-
dade dos anunciantes, contudo,  

com diferenciações feitas sob 
medida.

Para a publicidade, quere-
mos fornecer às empresas de 
todos os negócios soluções 
originais. Queremos combinar 
habilidades de negócios cria-
tivos e técnicos, marketing e 
gerenciamento, desenvolvendo 
projetos que envolvam os con-
sumidores.

Poder de evolução
Esse avanço nas mutações 

digitais se manifesta hoje pelos 
números da Gazeta de Notícias, 
num site de informações que há 
mais de três anos, em números 
contínuos, chegam a quase 300 
mil visitantes. 

O ano de 2011 foi de gran-
des avanços principalmente na 
adesão ao sistema digital pela 
Gazeta de Notícias. Um pro-
grama simples, mas com con-
figurações especiais, faz com 
que, em fração de segundos, se 
tenha acesso as páginas da Ga-
zeta de Notícias.

Esse nosso comentário vem 
em função dos preparos para 
a Edição Especial alusiva aos 
250 anos do município do Cra-
to, que certamente será mais 
um desafio. Desafio pela nossa 
mania de perfeccionismo, que-
rendo sempre se moldar aos 
melhores jornais do país. Cada 
nova edição é uma incitação a 
fazer melhor aquilo que já foi 
bem feito. Nunca estamos sa-
tisfeito. Há sempre um ou ou-
tro detalhe que poderia ter saí-
do melhor.

A Edição Especial dos 250 
anos do Crato deverá ser um 
exemplar interessante, para 
ser guardado, por conter os fa-
tos importantes do surgimento 
de uma região que poderia ser 
chamada de “A terra prometi-
da”, pela sua exuberância pre-
valecente.

A Edição dos 250 anos do Crato

Téta Barbosa é Alessandra dos Santos 
Barbosa. Formada em jornalismo pela 

Universidade Católica de Pernambuco, 
publicitária, blogueira e apaixonada por 

moda. Escrevo para o blog de moda 
“Batida Salve Todos”, e agora também 

para esta Gazeta de Notícias
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Ary Joel havia assumido 
cargo em 2012 após saída de 
Jurandir Santiago.

Prazo para saída era pri-
meiro semestre de 2015.

O presidente do Banco do 
Nordeste (BNB) anunciou 
nesta quinta-feira (3) a re-
núncia do cargo. Ary Joel de 
Abreu Lanzarin foi nomea-
do presidente do banco, com 
sede em Fortaleza no Ceará, 
em agosto de 2012, suceden-
do a presidência interina de 
Sérgio Ferraro, após a renún-
cia de Jurandir Santiago, em 
20 de junho de 2012. O prazo 
previsto para o fim do manda-

to era até o primeiro semestre 
de 2015.

Assume interinamente 
Nelson Souza, atual diretor 
de Estratégia, Administração 
e Tecnologia da Informação. 
O ex-presidente do Banco do 
Nordeste explica a decisão de 
deixar a presidência. “Os moti-
vos são de ordem estritamente 
pessoal e que se tornaram maio-
res que o meu desejo de perma-
necer à frente do Banco”, diz.

Ary Joel de Abreu avalia 
como positivo o tempo de 
permanência à frente da ins-
tituição financeira. “Aperfei-
çoamos o modelo de gover-
nança do Banco para torná-lo 
aderente às melhores práticas 
bancárias”, afirma.

A renúncia de Ary Joel já 
foi oficializada  por meio de 
um comunicado ao mercado 
financeiro encaminhado pela 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM). A carta renún-
cia do agora ex-expresidente 
do Banco foi encaminhada 
ao Ministério da Fazenda e 
apreciada pelo Conselho de 

Administração do BNB que 
aprovou a indicação do presi-
dente interino até a nomeação 
do substituto pela Presidente 
Dilma Rousseff.

O Banco do Nordeste é o 
maior banco de desenvolvi-
mento regional da América 
Latina e o principal banco 
de financiamento na região. 

Presidente do Banco do Nordeste renuncia

O banco tem como objetivo 
executar uma política de de-
senvolvimento ágil e seletiva, 
capaz de contribuir de forma 
decisiva para a superação dos 
desafios e para a construção 
de um padrão de vida compa-
tível com os recursos, poten-
cialidades e oportunidades da 
Região.

NEGÓCIOS

Mais famílias recebem suas chaves do
Minha Casa Minha Vida.

Como presidenta da República, fico muito alegre em ver que 
o Brasil de hoje é bem diferente daquele Brasil do passado, 
em que a casa própria era privilégio de poucos. Hoje, a casa 
própria se torna, cada vez mais, direito de todos, graças ao 
Minha Casa Minha Vida. Tenho muito orgulho desse progra-
ma porque sei que a casa própria nos dá tranquilidade e é um 
alicerce sobre o qual cada família constrói sua vida e sua feli-
cidade e que garante a cada um a base para trabalhar e planejar 
o futuro.
No meu governo, 1,6 milhão de famílias já receberam suas 
casas. E muitas mais vão ser beneficiadas porque já temos ou-
tras 1,7 milhão de moradias contratadas em diferentes estágios 
de construção. Até o final deste ano, vamos contratar a cons-
trução de mais 450 mil moradias. Isso mostra a grandeza de 
um programa que transforma a vida de milhões de famílias ao 
permitir que realizem o sonho da casa própria.
Estou plenamente convencida que o nosso governo tem o de-
ver de usar os impostos que arrecada para oferecer às pessoas 
do nosso país a oportunidade de viver cada vez melhor.
O Minha Casa, Minha Vida é um sucesso porque tomamos a 
decisão de usar os recursos do orçamento federal para subsi-
diar as moradias, tornando prioritária a construção de casas 
para as pessoas que mais precisam delas. Todas as famílias 
com renda de até R$ 5.000,00 por mês podem se beneficiar 
do Minha Casa Minha Vida. As condições de financiamento 
variam de acordo com a renda da família. Quem tem renda 
menor, recebe um apoio maior do governo. As famílias que 
ganham até R$ 1.600,00 por mês contam com um subsídio, 
que é a parte que o governo paga,
que varia de 90% a 96% do valor da casa. E a prestação men-
sal não pode passar de 5% da sua renda, com um prazo de até 
dez anos para quitar a dívida.
Já as famílias com renda de até R$ 3.275,00 recebem apoio 
financeiro do governo que pode chegar a até R$ 25 mil. Além 
disso, os juros do financiamento são fixados de forma a garan-
tir prestações que as famílias consigam pagar. O Minha Casa 
Minha Vida atende também as famílias com renda entre R$ 
3.275,00 e R$ 5.000,00. Para estas famílias, além do financia-
mento com juros bem baixos, o governo paga uma parte do 
seguro, que varia de acordo com o valor financiado.
Todas as famílias que adquirem sua casa pelo Minha Casa Mi-
nha Vida têm direito também a um crédito de R$ 5 mil pelo 
Minha Casa Melhor. Este crédito permite que as famílias ad-
quiram móveis, eletrodomésticos, computador e tablet, para 
pagar em até 48 meses, em uma rede de mais de 13 mil lojas 
credenciadas por todo o Brasil. A única exigência para usar o 
crédito é estar em dia com as prestações do imóvel.
Eu queria lembrar que na semana passada surgiram denúncias 
de ação de criminosos em alguns conjuntos do Minha Casa 
Minha Vida. A segurança pública é, de fato, uma responsa-
bilidade dos estados, mas o governo federal está pronto para 
atuar em parceria com as autoridades estaduais. Já foi firmada 
parceria com o estado do Rio de Janeiro para enfrentar essas 
ações e estamos prontos para estabelecer parcerias com outros 
estados para atuar no combate a desvios, fraudes ou invasões. 
Na última sexta-feira, o ministro da Justiça propôs parcerias 
para os estados de
Minas Gerais, Maranhão e Bahia, que deverão ser concretiza-
das rapidamente. Até o momento, houve notícias de irregula-
ridades apresentadas desde 2009, que representam menos de 
1% do total de casas entregues.
É preciso ficar bem claro que a casa do Minha Casa Minha 
Vida é uma conquista das famílias. Não é do município, do 
estado ou do governo federal. A casa é das pessoas benefi-
ciadas e é obrigação de toda a sociedade brasileira respeitar 
esse direito e a propriedade que essas famílias têm sobre sua 
própria casa. O meu governo vai utilizar de todos os meios le-
gais para impedir que criminosos roubem estes sonhos e essas 
propriedades. Os que participam do Minha Casa Minha Vida 
e recebem subsídio do governo federal na aquisição da casa 
própria não podem vendê-la
por dez anos. Assim, toda compra feita desses proprietários 
originais, fictícia ou não, é ilegal. E nós, do governo federal, 
apoiaremos sempre o proprietário original para assegurar o 
seu direito à moradia.

Mais informações
Secretaria de Imprensa da Presidência da República
Departamento de Relacionamento com a Mídia Regional
(61) 3411-1370/1601

Ao participar de cerimônias 
de inauguração e de início de 
obras para o transporte e abas-
tecimento de água a regiões 
que sofrem com a seca, a pre-
sidente Dilma Rousseff disse 
que a sorte do Nordeste não 
depende do clima, e sim dos 
investimentos do Poder Públi-
co para proteger a população 
na região. Dilma voltou a citar 
a Petrobras, reforçando a im-
portância de priorizar a com-
pra de produtos nacionais.

“A maior seca na vida de 
um sertanejo sempre foi a seca 
da falta de oportunidades”, 
disse a presidente, ao lem-
brar a distribuição desigual de 

oportunidades observada no 
país. Durante o evento, a pre-
sidente inaugurou a primeira 
etapa e assinou ordem de ser-
viço para a segunda fase das 
obras da Adutora Pajeú, que 
vai captar água do Rio São 
Francisco e distribuir água de 
qualidade para várias cidades 
pernambucanas e dois municí-
pios da Paraíba.

Para ela, tais obras são mo-
tivo de orgulho para o gover-
no. “Estamos transformando a 
questão da convivência com a 
seca -- falta de chuva, vai ha-
ver, o que não pode é não ter 
políticas adequadas para con-
viver com a chuva ou com a 

falta de chuva.”
Na cerimônia, a presidente 

anunciou também o edital do 
Ramal do Agreste Antiga Esta-
ção Ferroviária, que vai garan-
tir segurança hídrica para cerca 
de 2 milhões de pessoas em 72 
municípios.

“Essas obras representam a 
força da humanidade para fazer 
frente à diversidade do clima.” 
Segundo a presidente, foi im-
portante que as obras tenham 
entrado em operação ainda no 
ano passado, quando havia ris-
co de falta d água em Serra Ta-
lhada, em Pernambuco. “Nós 
aceleramos as obras, e a entrada 
em operação foi decisiva para 

Dilma diz que: sorte do nordeste depende 
de investimentos na região e não do clima
SECOM - Gabinete da Presidência 

da República e Agência Brasil
Repórteres: Paulo Victor Chagas 

e Nádia Franco 

evitar a falta d água”, lembrou 
Dilma. “Por isso, acho que não 
existe nada melhor, para quem 
não tem água em casa, que este 
momento, que é quase mágico, 
que é quando se abre a torneira 
e a água jorra.”

A etapa da obra inaugurada 
ontem (14/04/14) tem 198 qui-
lômetros e vai beneficiar mais 
de 177 mil habitantes de seis 
cidades de Pernambuco (Afo-
gados da Ingazeira, Calumbi, 
Carnaíba, Flores, Floresta, Ser-
ra Talhada), além do distrito de 
Canaã, em Triunfo. De acordo 
com o governo, foram investi-
dos cerca de R$ 200 milhões 
na obra.

NORDESTE

<<PRESIDENTE  Dilma Rousseff: “Estamos transformando a questão da convivência com a seca”

<< POSITIVO Ary Joel de Abreu avalia como positivo o tempo 
de permanência à frente da instituição financeira.

“Os motivos são de ordem 
estritamente pessoal e que 
se tornaram maiores que o 
meu desejo de permanecer 
à frente do Banco”, diz Ary.

do Banco do Nordeste

Essas obras representam a 
força da humanidade para 
fazer frente à diversidade 
do clima,” diz a presidente 
Dilma

Venha para a grande festa do Crato

250 ANOS
21 DE JUNHO

1764 - 2014
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O maior projeto de habi-
tação popular da história do 
Crato teve a sua ordem de ser-
viço assinada na noite da última 
sexta-feira, 11,  no Município, 
durante solenidade oficial re-
alizada no Centro Cultural do 
Araripe (Largo da RFFSA). 
O prefeito do Crato, Ronaldo 
Sampaio Gomes de Mattos, 
acompanhado do secretário das 
Cidades, Carlo Ferrentini, e 
do deputado estadual, Camilo 
Santana, além de outros parla-
mentares e da primeira-dama, 
Gil Gomes de Mattos, assinou a 
ordem de serviço para início da 
construção de 1.578 unidades 
habitacionais, por meio do pro-
jeto ‘Minha Casa, Minha Vida’, 
em parceria com o Governo do 
Estado, Governo Federal e da 
Caixa Econômica Federal.

Além do desse projeto, o 

prefeito participou de solenida-
de na Sociedade Lírica do Bel-
monte, onde foi assinada a or-
dem de serviço para construção 
da Vila da Música, um sonho 
antigo da comunidade, para for-
mação de jovens músicos. Será 
investido no projeto quase R$ 
3,1 milhões.

O projeto para construção 
dos residenciais Filemon de 
Lima Verde, com 982 casas, e 
Monsenhor Montenegro, com 
596, do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, terá investimentos 
de mais de R$ 102,9 milhões. O 
Crato vem se preparando para 
receber esse grande empreendi-
mento,  e há vários meses vem 
envolvendo e capacitando os 
moradores, no intuito de dar-
lhes ferramentas necessárias 
para se inserirem no cadastro 
do Programa.

Segundo o prefeito do Cra-
to, Ronaldo Sampaio Gomes de 
Mattos, essa iniciativa é o início 
de um grande projeto de habita-
ção, que terá mais duas etapas 
de realização, com mais de 3 
mil casas a serem construídas, 
diminuindo significativamente 
o déficit habitacional. Confor-
me o chefe do Executivo, nesse 
primeiro momento a redução 
será de 20%. “Continuarei em 
busca de recursos e parcerias 

para dar andamento as outras 
etapas, que já estão sendo ne-
gociadas”, afirma ele.

O secretário das Cidades, 
Ferrentini, destacou a impor-
tância desse projeto, possibili-
tando a realização de um sonho 
para as famílias, principalmente 
um futuro melhor para as novas 
gerações. O deputado Camilo 
Santana destacou o empenho 
conjunto dos governos estadual 
e federal para dar segmento ao 
programa no Estado, ressaltan-
do a sua importância na cons-
trução de moradias dignas para 
a população. Para ele, o Minha 
Casa, Minha Vida, tem um sim-
bolismo muito forte. “Um pro-
jeto desse porte gera emprego, 
renda e movimenta a economia 
da cidade, além de realizar o so-
nho das pessoas que mais preci-
sam”, disse.

A dona de casa, Maria das 
Graças da Silva Sales, sonha 
com a realização desse sonho na 
sua vida, e de mais sete filhos. 
Ela lava roupas para sobreviver 
e paga aluguel de R$ 200,00, 
dinheiro que poderia garantir a 
feira da família. “Agora, lutarei 
por essa conquista, porque uma 
casa é muito importante para 
toda a família. Quero uma casa 
para dizer que realmente é mi-
nha”, afirma.

Maior projeto de habitação do Crato possibilitará 1.578 moradias 
do “Minha Casa Minha Vida” para famílias do Município

Release da Assessoria
de Imprensa da

Prefeitura Municipal do Crato

MORADIA

<< INÍCIO pela Órdem de Serviço assinada frente a um público no Largo da RFFSA do Crato

<< ENTUSIASMADO prefeito Ronaldo Gomes assina O.S. e o deputado Camilo fala da conquista

O prefeito Ronaldo Gomes 
de Mattos, disse esse ser o 
inicio de um grande projeto 
de habitação que terá mais 
de 3 mil casas.



Em 13 de janeiro deste ano, 
já prevista minha ida à Itália 

em abril, para uma série de 
conferências pastorais, escrevi 
ao papa Francisco solicitando 
um contato.

Encaminhei a mesma car-
ta por quatro vias diferentes. 
Talvez todas tenham ajudado, 
mas sei que deu resultado a re-
metida via meu amigo Antonio 

Vermigli, um dos coordenado-
res da Rete Radié Resch, ONG 
operária italiana solidária com 
movimentos sociais em países 
da periferia do mundo.

O encontro se deu por in-
tervenção de Raffaele Luise, 
vaticanista da TV italiana, na 
audiência pública da manhã 

de quarta, 9 de abril, à porta 
da Basílica de São Pedro, na 
área reservada às autoridades 
e convidados especiais. Após 
percorrer, a bordo do papamó-
vel, a multidão que lotava a 
praça de São Pedro, Francisco 
veio na direção em que eu me 
encontrava

Falei-lhe da carta que re-
meteu, em janeiro deste ano, 
ao 13º encontro das Comuni-
dades Eclesiais de Base, em 
Juazeiro do Norte (CE), na 
qual se refere às CEBs como 
“movimento” na Igreja. Tudo 
indica que a carta, assinada 
por Francisco, foi redigida no 
Brasil, contrariando a visão de 
Igreja das CEBs:

― Santo Padre – disse eu 
– as Comunidades Eclesiais 
de Base estão muito agrade-
cidas pela carta que o senhor 
enviou em janeiro. Elas não 
querem ser consideradas um 
movimento na Igreja, e sim o 
próprio modo de a Igreja ser na 
base popular e da base popular 
ser na Igreja.

Segurando a minha mão, 
Francisco sorriu, e prossegui:

― Como pai amoroso, dia-
logue sempre com a Teologia 
da Libertação, que é uma filha 
fiel à Igreja. E tenha sempre 
presente a defesa dos povos 

indígenas.
Assediado por tanta gente 

que o rodeava, o papa conti-
nuou atento. Completei:

― Como frade dominica-
no, ponho em suas mãos a rea-
bilitação de Giordano Bruno e 
Mestre Eckhart.

Poucos meses após sua 
morte, em 1328, e como re-
sultado das tensas polêmicas 
entre os dominicanos e francis-
canos da época, quinze de seus 
artigos foram condenados por 
Roma. Eckhart, em si, nunca 
foi condenado. Como no caso 
de Tomás de Aquino e outros, 
seus escritos superaram vários 
séculos de investigação escru-
pulosa e, hoje, são considera-
dos aporte fundamental da teo-
logia mística alemã medieval.

A Ordem dos Dominica-
nos, em seu Capítulo Geral 
de 1980, iniciou um processo 
oficial para estudar e avaliar 
de novo os escritos de Eckhart, 
dando atenção especial aos ar-
tigos que foram condenados na 
bula de 1329.

Giordano Bruno tinha uma 
visão panteísta do mundo. Via 
na abóbada celeste o infinito 
cósmico. Foi um humanista, 
corrente filosófica do Renas-
cimento, cujo principal repre-
sentante é Erasmo. A filosofia 

Carta do Papa Francisco se refere às CEBs - Comunidade 
Eclesiais de Base -, como movimento “na” Igreja Católica

do seu tempo estava baseada 
nos clássicos antigos, princi-
palmente Aristóteles, e Bruno 
teorizou contrariamente a eles. 
Defendia a tese do astrôno-
mo alemão Johannes Kepler 
(1571–1630) de que a Terra 
girava em torno do Sol, o que 
lhe custou a condenação. Tinha 
caráter místico, e proclamou a 
seus algozes, que em 1600 o 
queimaram vivo no Campo dei 
Fiori, em Roma: “Vocês pro-
nunciam esta sentença contra 
mim com um medo maior do 
que eu sinto ao recebê-la.”

Francisco reagiu à minha 
solicitação:

― Ore por isso.
Ao final, me dirigi a ele, 

primeiro, em latim, e logo tra-
duzi para o espanhol:

― Extra pauperes nulla sa-
lus – Fora dos pobres não há 
salvação.

Francisco sorriu:
― Estou de acordo – disse 

ao se afastar.

RELIGIÃO

Frei Beto é escritor, autor de
“Fome de Deus” (Paralela) entre 

outros livros. Texto copidescado do 
SITE ADITAL http://freibeto.org

Frei Beto: Do encontro com o papa Francisco - Site ADITAL

O que é Adital
ADITAL, Agência de Informação Frei 
Tito para América Latina, é uma agên-
cia de notícias que nasceu para levar 
a agenda social latino-americana e 
caribenha à mídia internacional; esti-
mular um jornalismo de cunho ético e 
social; favorecer a integração e a soli-
dariedade entre os povos; desvendar 
para o mundo a dignidade dos que 
constroem cidadão
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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

Entre os temas para discus-
são estão novas perspectivas de 
irrigação no mundo, o uso ra-
cional da água e metodologias 
para a determinação de neces-
sidades hídricas

 Fortaleza sedia, de 13 a 16 
de abril, o II Inovagri Interna-
tional Meeting, evento realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa 
e Inovação na Agricultura Ir-
rigada e parceiros, com apoio 
do Banco do Nordeste. No en-
contro, que ocorre no Centro de 
Eventos do Hotel Oásis Atlân-
tico Imperial, são apresentadas 
inovações tecnológicas relacio-
nadas à irrigação e discutidas 
estratégias de planejamento, 
gestão e transferências de tec-

nologias. O público estimado 
em 1200 pessoas assiste a mais 
de 60 palestras de especialistas 
nacionais e estrangeiros.

Em paralelo ao evento prin-
cipal, ainda são realizados o II 
Brazilian Meeting on Irrigation 
Engineering, coordenado pelo 
Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia, Engenharia e Ir-
rigação, e o II Brazilian Sym-
posium on Salinity, do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecno-
logia em Salinidade. Entre os 
temas abordados, estão novas 
perspectivas de irrigação no 
mundo, uso racional da água e 
metodologias para a determina-
ção de coeficientes e necessida-
des hídricas.

Recursos para irrigação
A agropecuária irrigada está 

entre os focos de estudo e finan-
ciamento do Banco do Nordes-
te, considerando a relevância do 
tema para o desenvolvimento do 
semiárido brasileiro. Anualmen-
te, recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nor-
deste (FNE) são reservados para 
financiar projetos que envolvam 
irrigação na Região Nordeste, o 

Norte de Minas Gerais e o Norte 
do Espírito Santo.

Por meio do Programa FNE 
Irrigação, recursos podem ser 
aplicados na implantação, am-
pliação, modernização e recu-
peração de empreendimentos 
irrigados. São financiáveis a ela-
boração de projetos de irrigação, 
drenagem e estudos ambien-
tais, bem como bens e serviços 
necessários a viabilização dos 
projetos. O crédito é concedido 
a produtores rurais (pessoas fí-

Banco do Nordeste apoia encontro 
internacional sobre agricultura irrigada

DESENVOLVIMENTO

sicas ou jurídicas), associações 
formalmente constituídas, coo-
perativas de produtores rurais e 
sociedades de propósito especi-
fico (SPE).

Em 2013, o Banco do Nor-
deste aplicou em projetos de 
agropecuária irrigada mais de 
R$ 143 milhões, sendo aproxi-
madamente R$ 30 milhões so-
mente no Ceará. Para o ano de 
2014, as aplicações do Programa 
FNE Irrigação deve ultrapassar 
R$ 122,7 milhões.

A agricultura irrigada está en-
tre os focos de financiamento 
do BNB, considerando sua 
relevância para o desenvol-
vimento do semiárido

<< MODERNIZAÇÃO recursos podem ser aplicados na 
implantação, ampliação, modernização e recuperação de 
empreendimentos irrigados. 

Sala de Imprensa -
Assessoria de Comunicação do

Banco do Nordeste

O programa Fantástico, da 
Rede Globo de Televisão, exi-
biu neste domingo (13) a ex-
periência do município de So-
bral, na Região Norte, na área 
da educação. O que foi exibido 
com relação àquele municí-
pio, é hoje realidade em todo o 
Ceará. Desde 2007, quando o 
Governo do Estado implantou 
o Programa Alfabetização na 
Idade Certa (PAIC), a realidade 
de milhares de crianças mudou 

e serviu como modelo para o 
Governo Federal criar o Pro-
grama Nacional de Alfabetiza-
ção na Idade Certa (PNAIC)

O PAIC teve sua origem a 
partir dos resultados do Co-
mitê Cearense pela Elimina-

ção do Analfabetismo Esco-
lar, instituído na Assembleia 
Legislativa e foi transformado 
em política pública prioritá-
ria do Governo do Estado em 
2007. Desde então, os muni-
cípios passaram a contar com 

apoio técnico e financeiro para 
a gestão municipal, avaliação, 
formação de professores, aqui-
sição de material didático e de 
apoio pedagógico. A meta é 
alfabetizar todas as crianças de 
6 a 7 anos de idade. O progra-
ma está focado em cinco eixos 
fundamentais: educação infan-
til, gestão pedagógica da alfa-
betização, formação do leitor, 
gestão municipal de educação 
e avaliação externa.

Em 2011, o Governo do 
Estado, por meio da Seduc, ex-
pandiu as ações para melhorar 
os resultados de aprendizagem 
dos alunos da rede pública até 
o 5º ano de escolaridade. Essa 
iniciativa é denominada Pro-
grama Aprendizagem na Idade 
Certa – PAIC+5 e visa levar 
aos municípios mais formações 
para os profissionais, apoio às 
gestões escolares e aos alunos 
com dificuldades de aprendiza-
gem, entre outros aspectos.

Educação no Ceará é destaque em rede nacional
EDUCAÇÃO

Nesse 21 de junho de 2014
VAMOS comemorar FESTIVAMENTE os 250 anos do Município do Crato

1764 - 2014

Da Assessoria de Imprensa
da Casa Civil -

Governo do Estado do Ceará

O PAIC teve sua origem a 
partir dos resultados do 
Comitê Cearense pela Eli-
minação do Analfabetismo 
Escolar, instituído

<< EXPANDIU as ações para melhorar os resultados

FONTE:  http://site.adital.com.br/site

“O papa Francisco é o terceiro papa a pedir desculpas 
pelos abusos sexuais contra crianças. Ele não está fazen-
do nada mais que dar continuidade aos padrões de seus 
antecessores.” A declaração acima foi dada pela estadu-
nidense Joelle Casteix, uma das muitas vítimas de abusos 
sexuais cometidos por membros da igreja no mundo. Em 
entrevista concedida ao canal colombiano Noticias Cara-
col, Joelle afirma que a questão dos abusos não pode ser 
resolvida apenas com pedidos de desculpas da Igreja.

De acordo com ela, a questão somente será resolvida 
“se o Vaticano entregar toda as informações que tem para 
as autoridades civis, e se essas autoridades punirem os 
acusados por cometerem tais crimes contra as crianças.”

Pedido de desculpas
Na última sexta-feira, 11 de abril, o papa Francisco 

realizou publicamente um pedido de perdão em nome da 
Igreja Católica pelos abusos cometidos por padres pedó-
filos contra crianças. “Sinto-me na obrigação de assumir 
todo o mal cometido por alguns padres e de pedir, pesso-
almente, perdão pelo dano que causaram ao abusar sexu-
almente de crianças.”, declarou.

A declaração foi feita durante encontro com represen-
tantes do Escritório Internacional Católico para a Infân-
cia (Bice) no Vaticano.

Joelle é diretora regional da Rede de Sobreviventes 
Abusados por Padres (SNAP, por sua sigla em inglês), 
sendo sua responsabilidade receber denúncias de milhares 
de pessoas abusadas sexualmente por membros da Igreja 
Católica: padres, freiras, bispos, leigos, voluntários. Ela 
participa de protestos contra a hierarquia da Igreja, faz 
denúncias à imprensa e até mesmo lobby nos governos 
estaduais e locais no intuito de resolver limitações legais 
para que as vítimas possam buscar reparação contra pre-
dadores sexuais.

Sua história de abuso sexual foi favorecida por ter 
nascido numa família desajustada pelo problema de al-
coolismo da mãe. Nascida em 1970 e crescida em Santa 
Ana, na Califórnia, seus pais eram voluntários na Igreja 
de São José e fortes arrecadadores de recursos para a es-
cola católica Mater Dei, no Condado de Orange. Joelle e 
sua irmã sempre foram educadas em escolas católicas.

Em 1986, Joelle conheceu o novo diretor do coro da 
Mater Dei, Thomas Hodgman, de 26 anos, recém-forma-
do. Desde então, o professor teria enchido a adolescente 
de atenção, manifestando preocupação com os problemas 
familiares de Joelle. “Eu me senti especial”, conta. “Todo 
mundo parecia falar coisas ruins sobre mim, mas ali foi 
um professor que disse que me entendia. (...). Pensei que 
ele era um amigo e não um professor”.

No entanto, a camaradagem logo se transformou em 
assédios cada vez mais fortes. “O que eu precisava no mo-
mento era um adulto para me dar conselhos”, conta Joel-
le em entrevistas à imprensa. “É por isso que eu confiava 
nele em primeiro lugar, antes do abuso acontecer. Pensei 
que ele poderia me ajudar a lidar com os meus problemas 
emocionais. Ao invés disso, ele se aproveitou”.

Nos dois anos seguintes, até 1988, Hodgman fez sexo 
com Joelle repetidamente. Ele exigia vê-la antes da aula, 
depois da aula, nos fins de semana, em toda parte e em 
qualquer lugar. Ao contar a amigos sobre o abuso, Hodg-
man descobriu e a ameaçou, inclusive afirmando que ele 
faria de tudo para que ela não entrasse na universida-
de. Mesmo assim, a estudante conseguiu se matricular na 
Universidade da Califórnia, em Santa Barbara, foi quan-
do descobriu que tinha uma doença venérea. Um ano de-
pois, em 1989, Joelle escreveu um artigo para o jornal 
da universidade no qual contou sua história, confessou 
ter mantido um relacionamento com o professor católi-
co e, inclusive, ter abortado um filho dele. A partir daí 
outros casos apareceram e Hodgman foi demitido. Além 
disso, outros diretores da Mater Dei foram denunciados 
por abuso sexual.

Os casos foram levados às autoridades católicas da 
Diocese de Orange, mas nada foi feito para punir os asse-
diadores. Começou aí a luta de Joelle para dar visibilida-
de e exigir reparação pelos danos causados por membros 
da Igreja Católica. Em 2004, cerca de 100 casos de abusos 
sexuais apenas na pequena Diocese foram denunciados.

Pedofilia na Igreja: vítima de 
abuso afirma que pedido de des-
culpas do Papa não é suficiente

SITE  ADITAL
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FASCINAÇÃO

Ellen Sapori
A BELLA DA SEMANA

HUMOR

ÁRIES
Excesso de confiança tende a ser penalizado. Pequenos problemas do 
quotidiano tendem a incomodá-lo mais que o esperado

TOURO
Acredite naquilo que lhe for dito; não há motivos para por sentimen-
tos em causa. Invista mais no seu campo profissional.

GÊMEOS
Procurar segurança não deve levá-lo a abdicar da paixão Um proble-
ma pode ficar mesmo resolvido e não voltar a preocupar.

CÂNCER
Mostre mais abertura ao falar sobre os problemas. Evite despesas que 
podem ser feitas mais tarde e em melhores condições

LEÃO
Revele-se mais atento e interessado às necessidades do seu compa-
nheiro.Alguns gastos que adiar agora serão maiores depois

VIRGEM
Não pense apenas na sua liberdade e encare com maior rigor as suas 
responsabilidades. Não faça mais do que realmente pode 

LIBRA 
Não economize esforços para fazer sentir à sua volta estabilidade. 
Mostre-se interessado nos problemas de uma empresa. 

ESCORPIÃO 
Procure melhor entendimento; promova novas formas de comunicação.A 
sua capacidade de trabalho e comunicação serão notadas 

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

CAPRICÓRNIO
Não insista numa ligação que não corresponde aos seus ideais. Deve 
procurar soluções individualizadas para cada problema.

AQUÁRIO
Os aspectos sentimentais não lhe trarão problemas. Não enfrente pro-
blemas de forma dura ou autoritária, seja flexível. 

PEIXES
Boas evoluções sentimentais, o seu coração estará sonhador. Altura 
para fazer mudanças profissionais ou iniciar estudos.

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

Ellen Sapori - Ellen Sapori tem 20 aninhos e chega 
para atiçar a imaginação de todos os fãs do Bella da Semana! 
Modelo desde pequena, a mineirinha de Pedro Leopoldo quer ter 
o próprio programa de televisão e diz que sinceridade é item in-
dispensável nos homens. Na cama, só rola quando existe química 
e é vestindo lingerie que ela se sente mais sexy. Nascimento: 21 
de abril de 1993, em Pedro Leopoldo (MG). Cidade onde mora: 
Pedro Leopoldo (MG). Medidas: altura 1,67 m, quadril 92 cm, 
cintura 64 cm, busto 84 cm, pés 34.
Como foi o início da sua carreira? Comecei minha carreira bem 
cedo. Desde novinha trabalhava como modelo para lojas da minha 
cidade, e depois de um tempo me tornei modelo profissional. 
VEJA MAIS FOTOS: www.abelladasemana.com.br

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

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

São José e a chuva
Tomara que chova hoje,
Em meu querido rincão
Quero fartura de milho,
Pras bandas do meu sertão.
Apostando em São José
O santo que tenho fé.
Vou fazer minha oração.

Meu querido São José,
Mande chuva de verdade
Pra nascer milho na roça,
De mim tenha piedade!
 Quero pular a fogueira,
Comer milho e macaxeira,
Quero matar a saudade.

A Canjica
Faço com satisfação
A canjica nordestina,
Que como desde menina
No meu sagrado rincão,
E sempre acerto na mão.
Minha canjica é bem feita!
Eu faço até sem receita.
Quando tiro da panela
Ponho por cima canela
Quem é que não se deleita?,
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

Fartura no Ceará
Fartura terá
A Semana Santa
Tudo isso me encanta
No meu Ceará
A chuva por lá
Caiu com vontade
Pra felicidade
De quem fez roçado
No chão cultivado
Há prosperidade.

No sertão florido
De chuva encharcado
Comi milho assado
E milho cozido
Jerimum colhido
Nas ramas do chão
Maxixe e feijão
Na roça apanhei
Quando visitei
Meu velho sertão.

Sobe: As expectativas de consolidação do inverno, pelos 
menos no centro e sul do estado. Açúdes cheios, as cachoei-
ras continuam roncando, tudo verde, muito verde, inclusive boa 
pastagem e o agradável clima da estação chuvosa. Não há roça-
dos, pouquíssimos se aventuraram a acreditar nas palavras de 
Pero Vaz de Caminha: “Em si plantando tudo dá”.

O prefeito do Crato Ronaldo Gomes de Mattos que ultima as 
providência para construir o Camelédromo do Crato, que foi um 
desafio intransponível para o prefeito anterior. Samuel Araripe 
então prefeito, muito falou e nada fez pelo Crato. Em vez de tra-
balhar, arregaçar as mangas, preferiu oito anos de flozô talqual-
mente um boemio de modê.

Desce  a falta de ideais na classe estudantil. Ficaram alie-
nados a mediocridade da nova metodologia do ensino no Brasil. 
Frequentam e faltam as aulas para ao fim não aprenderem nada, 
principalmente o civismo. A UEC - União dos Estadantes do Cra-
to é uma prova desse anticivismo. Abandonada, dilapidada e sem 
destino. Que lástima!!!

O modo como são administradas as entidades sociais e classis-
to do Cariri. Os presidentes querem se perpetuar no comando sem 
prestar contas ou dar satisfações. Se portam como donos. É claro 
que isso acontece porque “metem a mão” sem ter ninguém para 
coibir os desmandos. 

Velhinho tarado
Um senhor chega na farmácia e, enquanto esperava para ser 
atendido, ouviu uma moça dizer:
- Por favor, me dê um mamex!
O velhinho ficou intrigado e perguntou:
- O que é mamex?
O farmacêutico respondeu:
- É um remédio para endurecer os seios.
E o velhinho sussura:
- Ah! Então o senhor me dê um pintex, por favor!

Acabando com o vício de roer unhas
Duas senhoras “tricotam”, enquanto tomam o chá das cinco:
- Sabe, Adélia! Depois de anos e anos consegui tirar do Olegá-
rio, o vício de roer as unhas!
- É mesmo, Zulmira? E como você conseguiu isso?
- Escondi a dentadura dele!

Pedindo Esmola
Um cara chegou perto de uma ricona e disse.
- Dona pode me dar uma esmola pelo amor de Deus!
A dona olhou para ele de baixo para cima e disse:
- Por que em vez de você ficar pedindo esmola não vai procurar 
um emprego.
O cara respondeu na ponta da lingua.
- Estou lhe pedindo uma esmola e não um conselho, se quizes-
se um conselho eu teria procurando um padre.

Crise de Ego
O repórter pergunta ao jogador de futebol egoísta.
- Mas você não sente admiração por mais ninguém além de si 
próprio?
- Claro! Há uma pessoa a quem eu admiro muito!
- Quem ?
- Deus... Afinal, foi Ele que me criou!

CITAÇÃO VÁLIDA 
Está na hora de pararmos de nascer ingênuos, crescer tolos, 
envelhecer hipócritas e morrer como os imbecis. (Juahrez Alves)
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Aline Maria
 “Não tenho a pretensão de que todas as 
pessoas que gosto, gostem de mim, nem que 
eu faça a falta que elas me fazem. O im-
portante pra mim é saber que eu, em algum 
momento, fui insubstituível, e que esse mo-
mento será inesquecível.”

Fernando Pessoa

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

1764
2014

250 anos 
de criação

do Município

 

 
 

 
CONTRATA PROFISSIONAIS PARA A UNIDADE DO CRATO-CE 

 
NUTRICIONISTA (Código: NUTR/2014) 
 Ensino superior completo em Nutrição com Registro no Conselho Regional 
 Experiência em assistência em educação nutricional. 
 Experiência em assistência dietoterápica e dietética. 
 Experiência em prescrever, planejar, analisar e supervisionar dietas. 
 Conhecimentos em segurança alimentar, em sistema informatizado, em promoção, manutenção e recuperação 

da saúde e em prevenção de doenças. 
 Domínio da língua portuguesa e de Informática. 
 
ODONTÓLOGO (Código: ODONTO/2014) 
 Ensino superior completo em odontologia com inscrição no CRO; 
 Odontopediatra e/ou Protesista com especialidade em Prótese sobre Implante;  
 Experiência com atendimento ambulatorial; 
 Domínio de informática (Windows e Pacote Office). 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (Código: ASB/2014) 
 Ensino Médio Completo. 
 Curso Técnico em Auxiliar de Saúde Bucal – ASB, com registro no CRO. 
 Experiência em atividades na área odontológica. 
 Conhecimento em informática, segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. 
 
INSTRUTOR DE ESPORTES (Código: INSTESP/2014) 
 Nível superior em Educação Física (com registro no CREF). 
 Experiência em natação, hidroginástica, ginástica e dança 
 Conhecimento de programas de lazer e qualidade de vida, atividades pedagógicas e psicomotoras. 
 Noções de higienização e técnicas de primeiros socorros. 
 Domínio da língua portuguesa e informática. 
 
FISIOTERAPEUTA (Código: FISIO/2014) 
 ı  Ensino superior completo em Fisioterapia com registro no CREFITO. 
 ı  Desejável: Especialização no tratamento da coluna vertebral, RPG, Pilates. 
 ı  Experiência no tratamento da coluna vertebral (reabilitação ortopédica). 
 ı  Conhecimentos em programas de qualidade de vida e habilidade em ministrar palestras. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: ASSADM/2014) 
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 
 Nível médio completo ou curso técnico em Administração ou Contabilidade; 
 Experiência em atividades administrativas, financeiras e atendimento ao público; 
 Domínio de informática (Windows e Pacote Office). 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Código: SGERAIS/2014) 
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 
 ı  Ensino fundamental completo. 
 ı  Experiência em serviços gerais, limpeza e pequenos reparos. 
 ı  Experiência no atendimento ao cliente. 
 ı  Conhecimentos de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. 
 ı  Noções de higienização. 
 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos específicos e 
entrevista final. Interessados enviar currículo até o dia 30/04/2014, para o e-mail selecao2014crato@bol.com.br 
ou entregar na portaria do SEST SENAT Crato-CE localizado na Avenida Padre Cícero, nº 4400, Bairro São José. 

Se pessoa com deficiência, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto 
no artigo 93 da Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 

enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

Esse processo seletivo terá validade de 24 meses a partir da data do anúncio. 

 

“As cachoeiras estão zoando” no 
inverno generoso no sul do Ceará

Rios correndo
As cachoeira tão zoando
Terra moiada
Mato verde, que riqueza
E a asa branca
Tarde canta, que beleza
Ai, ai, o povo alegre
Mais alegre a natureza

Há um bom tempo que o 
Ceará não recebe um genero-
so inverno como este de 2014, 
onde as chuvas caem com in-
tensidade enchendo rios, ria-
chos e os açudes tranbordam 
em sinal de que o ano será de 
prosperidade e fartura. O agro-
pecuarista, que no ano passa-
do viu a mortalidade de seus 
animais pela falta de alimento 
e água, vê a abastaça no mato 
verde e no mar d’água que 
chega à sua porta. Àgua, terra 
moiada e mato verde são rique-

zas para o nordestino.
São coisas simples, nessa 

ordem, que enchem também o 
coração do sertanejo. Na vol-
ta da asa branca, canta bem 
Luiz Gonzaga, expressando 
o contentamento de um povo 
que sistematicamente sofre as 
agruras dos longos períodos 
sem chuva.

Se tem notícias que as chu-
vas que vêm caindo no Ceará 
não são generalizadas, em todo 
o estado, mas pelo menos o 
Cariri está em contentamento.


