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Cana de açúcar
ficará no campo
por falta de usinas

Cid Gomes inaugura Delegacia de Polícia e SAMU em Crato

Quase um milhão de tone-
ladas de cana ficará no campo 
por falta de usinas, matéria 
prima tem, mas faltam usinas 
para moer . 

Os efeitos negativos da 
crise no setor sucroenergé-
tico nacional também são 
sentidos em Pernambuco. 
Mais duas usinas fecharam 

este ano. São elas: Pedroza 
(Côrtez) e UnaAçúcar (Água 
Preta). Cada uma moeu 390 
mil toneladas na última sa-
fra. Outras cinco unidades 
fecharam nos últimos anos. 
O cenário cria um fenômeno 
único e ameaça a produção 
canavieira no Estado e por 
consequencia todo o nordeste 

produtor, porque há cana dos 
fornecedores independentes 
para moer, mas não existe 
usinas para processá-la. Qua-
se um milhão de toneladas 
não devem ser moídas em 
Pernambuco. A informação é 
da Associação dos Produto-
res de Cana de Pernambuco 
(AFCP). Leia mais na Pág 03

O Governo do Ceará rea-
lizou, nessa terça feira última 
26, a inauguração da nova 
Delegacia Regional do Crato, 
com a reforma, a nova estru-
tura reforça a segurança na lo-
calidade, dando mais conforto 
para os usuários e agilidade em 
seus procedimentos.

 O novo prédio conta, com 
novos veículos e equipamen-
tos de tecnologia e segurança, 
totalizando no investimento de 
R$ 1,38 milhões. A Delega-
cia Regional do Crato atende 

em média 120 mil habitantes, 
com cobertura para as cidades 
de Altaneira, Araripe, Assaré, 
Campos Sales, Crato, Farias 
Brito, Nova Olinda, Potengí, 
Salitre, Santana do Cariri e 
Tarrafas.

O governador do Estado, Cid 
Gomes também fez a entrega do 
SAMU do Crato, que fica na 
Rua Antônio Pereira, 250, bairro 
Alto da Penha. No SAMU 192 
de Crato a população da região 
terá uma ambulância com UTI e 
outra básica.  Pág 03

Bancos oferecem condições especiais a 
agricultores na renegociação de dívidas Pág 06

Prefeito Ronaldo assina contrato de R$ 77,2 
milhões para água e esgotamento do Crato Pág 04

EDITORIAL E ARTIGOS

“Transparência com o dinhei-
ro alheio”, as instituições não 
governamentais, inclusive as 
igrejas se excluem dos tributos 
e de suas prestações de conta. 
“Brasil inseguro” a repetição 
dos fracassos administrativos e 
a falta de segurança.   Pág. 02

Voto consciente e o papel da 
política em nossas vidas Pág. 06

- Sinto vergonha de mim.
- Sujas semelhança.    Pág. 07
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NATÁLIA  VILAROUCA

Ação humana

Natália Vilarouca é acadêmica de 
Direito da UNIFOR (Universidade 

de Fortaleza)  e Especialista do 
Instituto Liberal

E-mail: nvilarouca@institutolibe

HILDEBERTO JAMACARU

Imposto
Inversão de valores

Hideberto 
A. Jamacaru  

é cronista  
cratense, 
residente 

em Russas 
Ceará, escreve 

sistematicamente 
para esta Gazeta 

de Notícias

EDITORIAL

Transparência
com o dinheiro alheio

Quando eu tinha meus treze 
anos de idade, sentia muita vonta-
de de mudar meu cabelo. Queria-
que  ele  ficasse  liso  para  que  
fosse  mais  prático  me  arrumar.  
Minha  mãe  discordavaveemente-
mente  e  não  queria  me dar  o  
dinheiro  para  que  eu  concreti-
zasse  minha  vontade.Entretanto 
nunca fui birrenta. Sempre tentava 
encontrar uma maneira pacífica de 
convencê-la,embora isso não fos-
se sempre possível. Brigávamos 
então.Nessa época, lembro que já 
estava difícil conseguir emprega-
das domésticas.Ninguém queria 
trabalhar na minha casa e mamãe 
já estava arrancando os cabelos. 
Foi entãoque decidi fazer um tra-
to com ela. Eu faria o serviço do-
méstico. Algumas faxinas, claro. 
Emtroca, eu poderia fazer o trata-
mento no salão de beleza. Mamãe 
viu que era um bom negócio eam-
bas ficamos satisfeitas.É assim que 
funcionam as chamadas trocas vo-
luntárias. Dois polos entram num 
consenso, cadaum visando obter o 
maior grau de satisfação possível. 
Passando de um estágio menos 
favorável,para um mais favorável. 
É essa direção tomada pela ação 
humana, de acordo com a praxe-
ologia.Diriam alguns que eu era 
a parte mais frágil da relação por 
ser filha, menor, estar sob o julgo 
deminha mãe e que ela poderia me 
obrigar a realizar as tarefas do-
mésticas sem me retribuir porisso. 
Discordo completamente. Embora 
eu ainda fosse menor, já detinha 

discernimento paraescolher e que-
ria definitivamente empregar meus 
esforços para alcançar meus fins. 
E se ela meobrigasse a realizar as 
tarefas, já  não estaríamos falan-
do de trocas voluntárias,  mas de 
uma relação hegemônica. Algo, 
portanto, que não se encontra na 
esfera contratual.Cada parte den-
tro de uma relação contratual pos-
sui uma arma poderosa contra as 
arbitrariedadesda parte contrária. 
Essa arma, como bem percebida 
por Adam Smith, é à vontade. Não 
existetroca sem a vontade.Cada 
polo contratual é dotado de auto-
nomia para dizer &quot;sim&quot; 
ou &quot;não&quot;.Por esse mo-
tivo, não merece prosperar os 
argumentos daqueles que infla-
mados por doutrinasromânticas e 
sentimentalistas, dividem os polos 
contratuais em: parte fraca e par-
te forte. Issonão é possível, senão 
por uma distorção da realidade. 
Claro que aqui não estamos falan-
do doschamados vícios de vontade 
ou consentimento. Falamos neces-
sariamente da vontade livre, oua-
quele que está consciente da toma-
da de sua decisão.Não existe parte 
forte ou fraca quando de antemão 
sabemos que cada qual, desejan-
do realizaraquela troca voluntária, 
fará o possível para empregar todos 
os meios hábeis para melhorar sua-
situação.Se há insatisfação depois, 
podemos apenas afirmar que são 
os dissabores normais da experiên-
ciahumana ao relacionar-se com o 
outro, mas jamais exploração.

Quando ouvimos políticos alarde-
arem ufanista, leviana e politiqueira-
mente o “fim da miséria”, a redução do 
fosso abismal entre ricos e pobres e ou-
tras leviandades utópicas geramos uma 
expectativa de que “agora sairemos do 
fundo do poço...”. Recordemo-nos de 
que desde o início da República os po-
líticos afirmam que o “Brasil é o País 
do Futuro”. Futuro que nunca chega e, 
com isso, enchem-nos de expectativas 
enquanto deixamos de viver o presen-
te. Pior é quando, conscientemente, um 
ou outro veículo de comunicação resol-
ve expor a dura realidade expressa em 
números consistentes, reais. No quadro 
exposto dá para constatar o absurdo, o 
cruel da inversão de valores na cobran-
ça de impostos que recai, injustamente 
e com maior peso, sobre a classe me-
nos favorecida. É ela que paga a conta 
enquanto os mais abastados ou pagam 
menos ou sonegam, impunemente. E 
tudo isso com anuência perversa e por 
falta de determinação política dos nos-
sos ditos representantes – senadores e 
deputados - os mesmos de sempre que 
já começaram a pedir o seu voto sob 
falsas e irrealizáveis promessas.

Na área do Executivo assistimos a 
dicotomia perniciosa entre apenas dois 
partidos que se reversam e fingem dis-
putar entre si sem que se permita uma 
efetiva alternância de poder. “Hoje 
somos nós e amanhã vocês e assim 
nos perpetuaremos no poder e o povo 
que amargue a nossa incompetência.” 
Um desgoverno após outro, ambos di-
tos “social-democrático”, “dos traba-
lhadores”, mas que sequer ousaram 
propor uma reforma tributária como 
é conveniente e indispensável para a 
Nação objetivando minimizar os efeitos 
altamente danosos e que recaem justa-
mente sobre os de menor poder aquisi-
tivo. Pagamos uma carga tributária en-
tre as mais altas do mundo e, pior, sem 
retorno compatível. O dinheiro sai dos 
municípios já quase falidos e se con-
centra mais de 70% no governo fede-
ral, 25% para os Estados e cerca de 5% 
tudo que arrecada para os municípios. 
Já ultrapassamos neste agosto/2014 a 
casa de R$ 1 trilhão de impostos que 
não se converte em benefício do povo. 
Basta ver o caos na saúde, onde falta de 
tudo; educação, onde temos apenas seis 
e mal colocadas - 150º. lugar em diante 
- universidades entre as 500 melhores 
do mundo; economia com estagflação 
(estagnação com inflação) e outras 
mazelas decorrentes do mau gerencia-
mento das nossas riquezas que já quase 
exauridas por mal administradas. Para 
onde direcionam os impostos???

Este é o Brasil que insistimos em 
não ver, negar até, enquanto nos des-
lumbramos com o mínimo – futebol 
decadente, carnaval recorrente e ou-
tros circos que se nos oferecem. 

José HILDEBERTO Jamacaru de 
AQUINO / hildebertoaquino@yahoo.
com.br / Vejam também nos endereços: 
http://blogdoaquino.blogspot.com /
www.tvrussas.com.br e no jornal Folha 
do Vale (Limoeiro do Norte) e Jornal 
Gazeta de Notícias (Cariri)

Cada amanhecer, nos horários 
do nosso País, a mídia revela uma 
triste repetição dos fracassos do 
Poder, direcionados aos problemas 
da falta de segurança. É a vitória 
da incapacitação. Adicione-se a 
essa desastrada coincidência de 
insegurança, instalada como ara-
pucas nos transportes aéreos ou 
terrestres, conduzindo valorosas 
figuras humanas da organização 
política brasileira, que dão cum-
primento aos seus programas de 
candidatos à presidentes da Repu-
blica. Esse modelo de eliminação 
por antecipação, aqui no Brasil 
é antigo. Parece obedecer a uma 
organização mafiosa de alta peri-
culosidade nacional. Temos fortes 
lembranças dos acidentes  trágicos 
ocorridos com Juscelino Kubts-
chek, Ulisses Guimarães, o mal 
súbito de Nereu Ramos, Getúlio 
Vargas, a fuga de Jânio Quadros, 
além dos que desistiram antes, to-
lhidos pelas misteriosas ameaças 
de morte. Em forma geral, todas as 
autoridades, abrangendo as  minis-

teriais e legislativas, são alvos de 
ameaças secretas, produto do ego-
ísmo do Poder, dos inconsequentes 
e doentes mentais, que somam os 
fantasmas da violência. A socie-
dade convive com uma época de  
terror diante  dos assaltos genera-
lizados e  a fragilidade das nossas 
autoridades em não contarem com 
os meios de combate ou defesa so-
cial, sufocadas pelo narcotráfico e 
perguntando: “Quem nos dá garan-
tia?” O inimigo, que não admite 
perder nem perdoar seus comba-
tentes,  goza do apoio das nossas 
leis que abrem janelas para toda 
espécie de crime, inclusive para o 
menor delinquente, que tem pode-
res para comandar o crime organi-
zado mas que não pode ser punido 
como bandido

GERALDO BARBOSA

Brasil inseguro

* Dr. Geraldo Meneses Barbosa 90 - 
é odontólogo, cronista - com mais de 

25 mil crônicas -, escritor, jornalista 
e um intelectual do Cariri. Conhece 

com profundidade os relatos dos 
fenômenos de Juazeiro  e a história 

do Padre Cícero.

O povo está cansado de 
pagar, contribuir e doar sem 
ter uma contrapartida que 
seria a transparência na ver-
sação desse dinheiro. Isso 
acontece com as igrejas, 
associações beneficentes e 
sociais recreativas. Pela fal-
ta de um acompanhamento, 
a atividade com o dinheiro 
alheio vem se tornando um 
negócio rendoso e indutor 
de interesse para que cada 
gestor se locuplete sem o 
menor esforço. É uma cor-
rida ao dinheiro fácil, ou ao 
roubo fácil, de certo modo 
oficializado. As associações 
e as igrejas simbolicamente 
apresentam seus conselhos 
fiscais, ou grupo de ecôno-
mos que nunca fiscalizam 
nem vêm qualquer tipo de 
prestação de conta.

É rentável ser presiden-
te de um clube social ou 
dirigente de uma igreja, o 
dinheiro corre frouxo e ao 
alcance das mãos. Tudo 
acontece na mais absoluta 
obscuridade, principalmen-
te quando há superávits.

Também os dirigentes 
são desprovidos de qualquer 
honestidade. Desconhecem 
o que seja honradez ou dig-
nidade, muito menos sabem 
o significado do sentimen-
to “escrúpulo.” Perderam o 
decoro e a decência.

Pelo fato de não ser de 
interesse do Ministério Pú-
blico para sua fiscalização, 
e os Conselhos Fiscais não 
passarem de uma reles for-
malidades, deixam de pres-
tar contas, mesmo através 
de balancetes forjados den-

tro de suas conveniências.
Seria de muito bom al-

vitre que as diretorias e os 
conselhos das igrejas pres-
tassem contas, através de 
boletins ou publicações nos 
jornais regionais, suas mo-
vimentações financeiras.

Nesse contexto estão 
também às instituições que 
mantém parcerias com os 
governos, recebendo di-
nheiro público, para o de-
senvolvimento de projetos 
sócio educacionais, como 
as ONGs, hospitais, facul-
dades, escolas e universida-
des, que procedem da mes-
ma forma, trata tudo sem a 
necessária clareza.

 Esta Gazeta de Notícias 
tem feito algumas investi-
das nas instituições que re-
ceberam recursos públicos, 
cobrando suas aplicações e 
a contrapartida de um pres-
tação de conta, no entanto 
constatou a existência de 
muitos desvios de finalida-
des e a má versação do di-
nheiro.

Os associados e religio-
sos, mesmo indignados, 
não se sentem encorajados 
a qualquer providência, e 
esperam que os donos do 
poder criem vergonha na 
cara e se portem como ver-
dadeiros cidadãos, embora 
se saiba que na teoria: “todo 
poder emana do povo e em 
seu nome será exercido.”

Numa próxima edição volta-
remos a discutir o assunto, desta 
feita com a citação dos dirigen-
tes que teimam em manipular e 
administrara o dinheiro de sua 
responsabilidade.
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AGRONEGÓCIOS
GERALDO MENEZES BARBOSA

ARTIGO

Água de beber
Geraldo Menezes 

Barbosa é odontólogo, 
cronista, jornalista e 

intelectual voltado para 
as narrativas históricas 

de Juazeiro do Norte e do 
Padre Cícero, é membro 

do ICVC Instituto Cultural 
do Vale Caririense

O tema água, que 
sempre fez parte da 
mídia do desespero 
nordestino, continua 
inserido nas nossas 
angústias, ante a difi-
culdade de conseguir 
o líquido da vida, nes-
tas épocas de intensi-
ficação das estiagens 
históricas do Nordeste. 
Não temos notícias de 
chuvas. E não prevale-
ce a esperança de que, 
nestes quatro meses que 
nos separam do final do 
ano, possa ocorrer um 
santo festival  nos céus, 
de águas e trovões.

Mesmo assim, o Ce-
ará conta com mais de 
60 sistemas firmes ope-
racionais de abasteci-
mento  de água, com o 
maior deles, o Gavião, 
responsável pela Capi-
tal de Fortaleza, consi-
derada a estação de fil-
tração direta, a maior 
do País.

Segundo noticiário 
da Imprensa do Cea-
rá, a estação de trata-
mento do gigantesco 

reservatório Gavião, fun-
cionando há mais de 30 
anos, sob a manutenção 
da Cagece, tem a vanta-
gem de seus equipamentos 
serem ultra modernizados 
e  renovados, garantidos 
por permanentes inves-
timentos. Mas, todo esse 
aparato salutar pode ser 
desativado se faltarem as 
chuvas no Ceará, motivo 
de exaustão das fontes que 
abastecem o grande mar 
de água doce, do Nordes-
te, o Castanhão, Não há 
previsões garantidas para 
que voltem as chuvas. O 
fantasma dos três últimos 
anos de seca pode dar 
continuidade e de que não 
prevalecerá a tecnologia 
nem o poder temporal dos 
governos. Será urgente o 
apoio místico dos servos 
do Senhor com a rogati-
va das orações em busca 
da Sublime Clemência do 
nosso Pai que está no Céu, 
à despeito de tanta infide-
lidade cristã e  desrespei-
to ao comportamento dos 
que continuam  navegando 
nos mares da perversão.

CRISE
Quase um milhão de tone-

ladas de cana ficará no campo 
por falta de usinas, matéria pri-
ma tem, mas faltam usinas para 
moer na Mata Sul de PE 

Os efeitos negativos da cri-
se no setor sucroenergético na-
cional também são sentidos em 
Pernambuco. Mais duas usinas 
fecharam este ano. São elas: 
Pedroza (Côrtez) e UnaAçúcar 
(Água Preta). Cada uma moeu 
390 mil toneladas na última 
safra. Outras cinco unidades 
fecharam nos últimos anos. 
O cenário cria um fenômeno 
único e ameaça a produção 
canavieira no Estado, porque 
há cana dos fornecedores inde-
pendentes para moer, mas não 
existe usinas para processá-la. 
Quase um milhão de toneladas 
não devem ser moídas na Zona 
da Mata Sul. A informação é da 
Associação dos Produtores de 
Cana de Pernambuco (AFCP).

 “Pernambuco dever pro-
duzir um pouco mais de 14 
milhões de toneladas de cana, 
mas cerca de 0,8 milhões de 
toneladas deixarão de ser pro-
cessadas por falta de usinas na 
Mata Sul”, revela preocupado 
Alexandre Andrade Lima, pre-

sidente da AFCP. O dirigen-
te conta que a cana ficará no 
campo e o produtor perderá seu 
investimento por conta dessa 
situação. O cenário ainda pode 
ser agravar caso se confirme o 
fechamento da usina Santa Ma-
ria, em Porto Calvo, que fica 
na divisa entre Pernambuco e 
Alagoas. A unidade processou 
aproximadamente 700 mil ton. 
na última safra. Em função da 
crise, deixarão de ser moídas 
cerca de 200 mil ton. de cana no 
Norte do estado alagoano.

Na avaliação de Lima só 
existe uma forma de resolver 
o problema:  reabrir usinas no 
local. A solução seria retomar o 
funcionamento da usina Puma-
ty (Palmares). “Por ter ampla 

capacidade de processamento, 
a unidade tem condições de 
absorver toda a sobra de maté-
ria prima que ficará sem moer, 
salvando a atividade econômi-
ca da Mata Sul”, diz Lima. Ele 
lembra que já há um projeto 
aprovado dessa natureza no go-
verno estadual desde o início do 
ano, ainda na gestão de Eduar-
do Campos, mas abandonado 
por João Lira. Segundo o proje-
to em questão, com a reabertura 
da usina, além da absorção da 
matéria prima, também seria 
gerado 4 mil postos de trabalho 
diretos e o estado não deixaria 
de arrecadar cerca de 5 milhões 
de impostos gerados com esta 
matéria prima deixada no cam-
po sem ser processada.

Mata Norte
A crise também afeta o se-

tor na Zona da Mata Norte do 
Estado. Porém, o cenário só 
não é idêntico ao da Mata Sul 
porque há usinas na Paraíba 
que absorvem parte da produ-
ção dos fornecedores pernam-
bucanos de cana. Cerca de 400 
mil toneladas são processadas 
nas unidades Tabu e Giasa. To-
davia, antes de 2012, parte des-
se montante era moído em PE 
na usina Cruangi. “Em março 
deste ano, o então governador 
Eduardo Campos também ha-
via anunciado a aprovação do 
projeto de reabertura dessa 
unidade industrial – não enca-
minhado pelo atual governa-
dor”, diz Lima.

Quase um milhão de toneladas de cana de 
açúcar ficará no campo por falta de usinas

Robério Coutinho
81-9971-0806 - Assessoria 

de Imprensa da AFCP.
Sugestão/fonte: Alexandre 
Andrade Lima - presidente 

da AFCP - 81-9984-3059

O Governo do Estado do 
Ceará realizou, nessa terça 
feira última 26, a inauguração 
da nova Delegacia Regional 
do Crato na Área Integrada de 
Segurança 11 (AIS 11). Com a 
reforma, a nova estrutura re-
força a segurança na localida-
de, dando mais conforto para 
os usuários e agilidade em 
seus procedimentos.

 O novo prédio conta, além 
da reforma, com novos veículos 
e equipamentos de tecnologia e 
segurança, totalizando no in-
vestimento de R$ 1,38 milhões. 
A nova Delegacia Regional do 
Crato atende em média 120 
mil habitantes, com cobertura 
para as cidades de Altaneira, 
Araripe, Assaré, Campos Sales, 
Crato, Farias Brito, Nova Olin-
da, Potengí, Salitre, Santana do 

Cariri e Tarrafas.
 Nos últimos oito anos, o 

Governo do Estado já cons-
truiu duas Delegacias de De-
fesa da Mulher em Pacatuba 
e Quixadá, uma Delegacia de 
Defesa da Mulher reformada e 
inaugurada em Iguatú, quatro 
Delegacias Regionais reforma-
das e inauguradas (de Baturité, 
Tianguá, Russas e Jaguaribe), 
além de 50 Delegacias Muni-
cipais em todo Estado.

 SAMU 192 
começa a atender 

na Região do Crato
Os municípios do Crato, 

Altaneira, Araripe, Assaré, 
Antonina do Norte, Cam-
pos Sales, Farias Brito, Nova 
Olinda, Potengi, Salitre, San-
tana do Cariri, Tarrafas e Vár-
zea-Alegre passam a contar a 
partir dessa terça-feira, 26 de 
agosto, com o atendimento do 
Serviço Móvel de Urgência 
(SAMU 192 Ceará). O gover-
nador do Estado, Cid Gomes, 
fez a entrega às 15 horas, na 
sede do novo serviço de saú-
de, que fica na Rua Antônio 
Pereira, 250, bairro Alto da 
Penha. No SAMU 192 Ceará 
– Regional Crato a população 
da região terá uma ambulância 
com UTI e outra básica.

A Secretaria da Saúde do 
Estado é responsável pelo pa-
gamento dos salários de todos 
os profissionais e pela ges-
tão do serviço. O prédio do 

SAMU 192 Ceará – Regional 
Crato foi cedido pela Prefeitu-
ra Municipal do Crato.

O SAMU presta socorro 
em qualquer lugar, em resi-
dências, locais de trabalho, 
vias públicas. Basta ligar para 
o 192. A ligação é gratuita. 
Quando o SAMU recebe a 
ligação um médico regulador 
faz o diagnóstico da situa-
ção e inicia o atendimento no 
mesmo instante, orientando o 
paciente ou a pessoa que fez 
a chamada sobre as primeiras 
ações que podem ser tomadas, 
como a prestação dos primei-
ros socorros ou a imobilização 
da vítima, dependendo da gra-
vidade do caso. Em casos gra-
ves, o paciente é transferido 
de uma ambulância com UTI. 
O médico comunica a urgên-
cia ou emergência aos hospi-
tais públicos ou UPAs e assim 
garante atendimento rápido, 
com menos riscos de sequelas 
e redução de óbitos graças ao 
socorro precoce.

Governador Cid Gomes inaugura Delegacia 
Regional de Polícia Civil e SAMU do Crato

SERVIÇO PÚBLICO

Do Release da Assessoria 
de Comunicação da Casa 

Civil do Ceará

<< SAFRA o que geraria açúcar e etanol fica no campo por falta de usinas em Pernambuco, 
enquando no Cariri cearense os canavais foram abandonados a espera de uma usina

<< CID GOMES inaugurando 

SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
CRATO, CNPJ: 07172885/0001-55. 
 
Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente/ SEMACE a 
REGULARIZAÇÃO DA LINCENÇA DE OPERAÇÃO-  LO 
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO-  LIO, para 
o projeto: Sistema de Abastecimento D’água. 
Comunidade: Adutora Nascente Caiana. Município: 
Crato/CE. Prefeitura Municipal do Crato. 
 
Foi Determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e instruções de licenciamento 
da SEMACE. 
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SANEAMENTO

Sereia paradoxal

ARTIGO
HELDER CALDEIRA

HELDER CALDEIRA é escritor 
e jornalista. *Autor do best-seller 

“Águas Turvas” e da biografia 
crítica “A 1ª Presidenta”.

www.heldercaldeira.com.br – 
helder@heldercaldeira.com.br

A desinformação — ou alienação, agora travestida em 
ridículo e pobre desinteresse — é a praia da expressiva 
maioria do eleitorado brasileiro. Nesse areal de hipo-
crisia pedestre e falsa humildade, não raro, sereias são 
avistadas caminhando sobre as águas turvas da política 
nacional, entoando cantigas para bois — e bestas! — 
dormirem. Faltando um mês para as eleições presiden-
ciais, as pesquisas Ibope e Datafolha revelam o avanço 
da maré.

 “A novidade veio dar à praia na qualidade rara de 
sereia. Metade o busto de uma deusa Maia, metade um 
grande rabo de baleia.” São os célebres versos iniciais 
da canção “A Novidade”, composta em 1986 pelo baia-
no Gilberto Gil e pelos “paralamas” Herbert Vianna, Bi 
Ribeiro e João Barone. Numa sociedade feudal que não 
consegue evoluir, não espanta que uma música com qua-
se trinta anos de idade seja tão atual e adequada, ainda 
que agora servida à mesa em forma de crítica aos auto-
proclamados “noviciatus” na seita política brasileira.

 Não por acaso, a sereia da vez tem 56 anos de ida-
de e completa bodas de prata com a vida pública. Ao 
(ir)respeitável — e amnésico — público, Marina Silva 
apresenta-se como “a novidade”, impulsionada por uma 
tragédia que comoveu o país e instalada num partido po-
lítico mais velho que a avó de muitos leitores. Mas, em-
balada para presente com laços de fita tão modernosos 
quanto incoerentes. A empatia com o eleitor brasileiro é 
imediata, fanático pelo debate pequenez — único que a 
maioria alcança — e apaixonado por meteoritos brilhan-
tes. Vide Collor e Lula, dois rabos de foguete recentes na 
“Res publica” das bananeiras.

 Não é surpresa, portanto, que a candidata rede-so-
cialista afronte a inteligência da plateia que se recusa a 
cair na armadilha dos folguedos circenses — são poucos, 
mas ainda existem e resistem! — com o anúncio daqueles 
que ela, Marina, considera “as melhores novidades”. O 
paradoxo da sereia faz lembrar o caminhão colorido do 
palhaço, que explode no meio do espetáculo.

 No bojo dos tais “melhores novos”, a ex-petista 
Marina Silva cita Gilberto Gil e Cristovam Buarque, 
dois ex-ministros no (des)governo Lula; faz questão de 
apontar o ex-correligionário Eduardo Suplicy; abraça o 
“bloc” Caetano Veloso; desce borduna no PMDB, mas 
quer Pedro Simon em sua gestão, um dos mais antigos 
emedebistas vivos; diz desprezar os nobres banqueiros, 
mas sua principal timoneira é Neca Setúbal, bilionária 
herdeira de um conglomerado de bancos brasileiros; e, 
na suposta defesa constitucional do Estado laico e dos 
direitos civis, ouve com fervor os conselhos proféticos do 
pastor Silas Malafaia. Com a devida deferência a Cristo-
vam e Simon — seres políticos que também admiro —, o 
que há de novo nessa praia, cara pálida?!

 Não há a menor possibilidade de surgir uma “Nova 
Política” no Brasil pelas mãos de uma velharia — per-
doem a expressão, mas não há outra que melhor identifi-
que — que vem dar à praia na qualidade rara de sereia. 
O fenômeno Marina é mero truque de ilusionismo. Nas 
cercanias do Palácio do Planalto já é possível ouvir o 
batuque vindo de uma praia esquisita, outrora possibi-
lidade remota, hoje perversa realidade. “A novidade era 
o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a de-
sejar seus beijos de deusa; outros a desejar seu rabo pra 
ceia”, segue o louvor.
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               SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 

                                                        AVISO DE LICITAÇÃO 

                                                        CONCORRENCIA N° 01/2014 

O SEST- Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará 

concorrência para a concessão onerosa de direito real de uso das instalações da área 

destinada à restaurante e lanchonete no interior da Unidade do SEST/SENAT B n° 91, 

situado na Av. Padre Cícero, 4.400 – São José – Crato, cujo recebimento dos 

envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 15/09/2014, às 14:30 h. 

Para retirada do edital e acesso às demais  informações, os interessados deverão 

dirigir-se a Unidade SEST/SENAT B n° 91, em até 03 (três) dias antes da data acima 

mencionada, das 14:30 às 17:30h. 
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Com recursos do Governo 
Federal, a primeira parte do 
projeto vai beneficiar cerca de 
40 mil moradores da cidade do 
Crato. O início das obras está 
previsto para os primeiros me-
ses de 2015

 O prefeito do Crato, Ronal-
do Gomes de Mattos, assinou 
nesta terça-feira, 26, dois con-
tratos no valor de 77,2 milhões 
de reais para investimento em 
obras de saneamento básico 
e abastecimento de água. A 
verba, oriunda do Orçamento 
Geral da União, é um repasse 
do Governo Federal, através 
do Ministério das Cidades e da 
Caixa Econômica Federal. A 
assinatura dos contratos foi re-
alizada na Superintendência da 
Caixa Econômica de Fortaleza 
e contou com a presença do 
ministro de Cidades, Gilberto 
Occhi; do prefeito do Crato, 
Ronaldo Gomes de Mattos; 
dos secretários Zé Muniz (Se-
cretaria de Cidades do Crato) e 
Carlos Maia (Secretaria de Pla-
nejamento); além de represen-
tantes do Governo do Estado e 
da Caixa Econômica Federal.

            Dos quase R$ 78 mi-
lhões destinados ao Crato, R$ 
49,7 milhões serão utilizados 
para a ampliação da primeira 
etapa do sistema de abasteci-
mento de água na sede do mu-
nicípio, e R$ 27,5 milhões para 
a implantação da primeira eta-
pa do sistema de esgotamento 
sanitário. O projeto deve be-

neficiar quase 40 mil morado-
res dos bairros Independência, 
Vila Alta, Recreio, Seminário, 
Casas Populares, Batateiras, 
Cacimbas e Sertãozinho.

 De acordo com o prefeito 
Ronaldo Gomes de Mattos, 
esta é apenas a primeira parte 
de um grande projeto elabora-
do pela gestão, cujo valor total 
é de R$ 210 milhões. “Esse 
é um projeto gigante e, hoje 
[terça], quase R$ 78 milhões 
já foram aprovados e repassa-
dos. Logo vamos poder licitar 
um projeto de grande magni-
tude para o nosso município”, 
disse. A previsão, segundo o 
prefeito, é de que a ordem de 
serviço para o início das obras 
seja assinada em 2015, quando 
as verbas estarão oficialmente 
liberadas.

 Ronaldo Mattos ressaltou 
ainda que, além da ampliação 
do abastecimento de água e 
implantação do esgotamento 
sanitário, o projeto vai resol-
ver o problema da diferença 
de pressão de água entre as 
casas situadas em ruas mais 
elevadas. “Ninguém vai mais 
precisar ficar esperando a ma-
drugada para poder ter água 
em casa”, afirmou. “No futuro, 
vamos trocar toda a tubulação 
de água, vamos ter pressões 
equivalentes e não somente 
aquelas casa que estão baixas 
terão água encanada. Hoje 
também temos muitos canos 
estourando diariamente. Isso 
também vai acabar”, explicou.

 O ministro das Cidades, 
Gilberto Occhi, assegurou que, 
iniciada essa primeira etapa 
do projeto, a prefeitura já po-

derá pleitear um novo recurso 
para dar seguimento às demais 
etapas. Ele disse ainda que a 
questão do saneamento para a 
cidade do Crato e para todas as 
cidades do Brasil é fundamen-
tal sob alguns aspectos princi-
pais: “Primeiro é na questão da 
saúde das famílias; segundo, 
pela qualidade de vida que será 
proporcionada a essas famílias 
atendidas; terceiro, é a questão 
da valorização da própria ci-
dade e do imóvel que receberá 
saneamento e água tratada; e 
quarto, é a valorização da cida-
de para o turista”. 

 

Grandes projetos
 Dentre os três municípios 

cearenses contemplados com 
as verbas federais destinadas 
ao abastecimento de água e 
saneamento básico, Crato foi 
o que recebeu o maior montan-
te, com um repasse de R$ 77,2 
milhões, enquanto Sobral e 
Quixeramobim receberam R$ 
23,4 milhões e R$ 24,036 mi-
lhões, respectivamente. 

 Para o superintendente 
da Caixa Econômica Federal 
– Região Norte-Sul, Marcelo 
Rodrigues, o grande mérito do 
município do Crato foi a ela-
boração de bons e importantes 
projetos, o que garantiu o re-
passe das verbas do Orçamen-
to Geral da União. “O Crato já 
tinha feito o seu dever de casa: 
já tinha elaborado seus proje-
tos, aprovado nos órgãos com-
petentes e foi fácil para a Caixa 
receber esses projetos, fazer a 
análise e hoje estar contratan-
do aqui”, avaliou. 

 Segundo o secretário de 
Cidades do Crato e um dos 
autores do projeto, Zé Muniz, 
esta é apenas uma dentre as di-
versas demandas da população 
que vêm sendo atendidas ao 
longo destes quase dois anos 
de gestão. “Nós temos uma 
cartilha de projetos dentro do 
nosso município. Nós conse-
guimos executar mais de R$ 
400 milhões em projetos em 
um ano e meio. Desses, estão 
em execução R$ 250 milhões 
em obras em andamento”, 

Prefeito Ronaldo assina contrato de R$ 77,2 
milhões para água e esgotamento no Crato

Da Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato

Leia, leia e leia
pelos menos os jornais

Levantamentos feitos pelos institutos de pesquisas nos dão 
conta de que metade dos brasileiros são analfabetos, sabem 
ler mas não nem sempre entendem o que está escrito.

A Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte, através 
da Secretaria Municipal de 
Educação iniciou a entrega 
do novo uniforme escolar do 
Ensino Fundamental I e II da 
Rede Municipal.  O material, 
que é composto por camisa e 
tênis, começou a ser distribuí-
do pela Escola João Alencar de 
Figueiredo, em evento realiza-
do na manhã desta terça-feira, 
última. A Unidade de Ensino 
José Geraldo da Cruz também 
receberá o fardamento a partir 
de hoje. O objetivo da Admi-
nistração Municipal é contem-
plar todos os alunos da rede.

O Secretário de Educa-
ção, Geraldo Alves, fez uso 
da palavra lembrando que ao 
termino dessa distribuição, 
aproximadamente 36 mil alu-
nos terão recebidos o novo 
uniforme. Geraldo recordou 
ainda que, a Seduc já con-
cluiu a entrega da fardamento 
do Ensino Infantil junto às 
7.656 crianças.

Na ocasião, o Prefeito Rai-
mundo Macedo agradeceu o 
empenho da equipe da Secre-
taria de Educação em relação 
aos trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos, e em seguida, 
ressaltou a importância do 
estudo na vida de todos e de-
sejou que os alunos fizessem 
bom uso do novo uniforme. 
Ao encerrar suas palavras, o 
prefeito entregou simbolica-
mente o fardamento a um pai 
de um alunos dessa escola.

Prefeitura de Juazeiro inicia distribuição de 
fardas para alunos do ensino fundamental

EDUCAÇÃO

Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Juazeiro do Norte

E-mail: imprensa.juazeiro@
juazeiro.ce.gov.br

Telefones: (88)3566-1029

<<  FARDAMENTO e Merenda Escolar são duas benesses 
esperadas pelos estudantes

O SUS Sistema Único de Saúde tem muitas
deficiências, por isso RECLAME, use esta 

Gazeta de Notícias para exigir seus direitos:
Tels: (88) 8804 6399  /  (88) 9251 6009

<< ÁGUA E ESGOTO numa planta da distribuição de água 
e captação do esgtamento sanitário
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FASCINAÇÃO

A Bella da Semana

HUMOR

DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada 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.

CANTINHO DA POESIA
DALINHA CATUNDA

ÁRIES
Há sinais de instabilidade, não se deixe influenciar. Siga as suas 
ideias com lógica e não caia em situações extremas.  

TOURO
Dos seus comportamentos poderão surgir potenciais conflitos. No 
momento tenha atenção a gastos excessivos com objectos pessoais. 

GÊMEOS
Não deve voltar atrás no rumo que definiu para sua vida. Poderá 
haver lugar a definições ou novas opções profissionais.

CÂNCER
Não se meta por caminhos obscuros. Tenha cuidado, existem pessoas 
que querem derrubá-lo e podem deixá-lo em má situação.

LEÃO
Deixe que o destino coloque os acontecimentos no melhor caminho. 
Precisa de ouvir mais os outros; evite a centralização.

VIRGEM
Aproveite bem os momentos e as oportunidades de que dispuser. 
Possibilidade de conseguir projectos de envergadura.

LIBRA
Vai deixar para trás problemas ou preocupações. Tende a sair vitorio-
so de um processo laboral ou de um conflito económico.

ESCORPIÃO
Terá de exercer uma escolha; não se aconselham dualidades senti-
mentais. Poderão surgir melhorias no sector profissional. 
 
SAGITÁRIO
Alguns comportamentos ou notícias perturbadoras marcam o mo-
mento. Não conte com grande compreensão para os seus projectos.

CAPRICÓRNIO
Não será fácil influenciá-lo ou demovê-lo de uma decisão tomada ou 
escolha. O seu estatuto profissional não está em causa.

AQUÁRIO
Agora é de conquista e consolidação de afectos. Notam-se nítidas 
melhorias no campo profissional, para trás ficam disputas.

PEIXES
A sua vida sentimental apresentará uma solidez invulgar. Consegue 
ter meios para que conquistes bons resultados. 

Horóscopo copiado do 
Jornal Correio da Manhã de 

Lisboa Portugal. Qualquer 
divergência na ortografia 

vem da diferença entre o uso 
do idioma Portugal/Brasil

HORÓSCOPO

Língua portuguesa
Erros comuns e usuais no dia a dia

Steffani Prudêncio
01 - Não existe evento beneficiente. Existe evento beneficente.
02 - Cuspir. Você não vai gospir. Vai cuspir.
03 - Espinha do Peixe. O peixe não tem espinho, mas sim es-
pinha.
04 - Obrigada! Se você é homem, diga obrigado. Se for mu-
lher, diga obrigada.
04 - 2 anos. Não diga “fazem dois anos”. O verbo fazer, quando 
designa tempo, é impessoal. O correto é “faz dois anos”.
05 - Não havia “menas pessoas” na aula ontem. Havia “menos 
pessoas”.
06 - Traveseiro. Você não apoia a cabeça em um trabisseiro, 
mas sim em um travesseiro.
07 - Queijo Fatiado. Não peça trezentas gramas de queijo. É o 
grama e não A grama.
08 - Menor de Idade. Ele não é di menor, nem di maior. É sim-
plesmente maior ou menor de idade.
09 - Asterisco. Ninguém desenha um asterístico. O correto é 
asterisco.
E lembre-se:
10 - Mal é o oposto de Bem e é advérbio de modo  - mal feito ou 
bem feito.
- Mau é o oposto de  Bom, é adjetivo - homem mau ou homem 
bom.

O Menino chorão
Joãozinho está chorando e o avô vem consolar:
— Por que você está chorando, Joãozinho?
— Eu perdi uma nota de um real.
— Não chore mais. Tome aqui duas notas de um real
— Buáaááááá!!!
— E agora, meu filho, por que você está chorando?
— Eu devia ter dito que tinha perdido uma de cinco reais...

Oficial da Marinha
Um oficial da Marinha estava sendo julgado por ter sido apanhado 
nu no corredor de um hotel, correndo atrás de uma mulher, tam-
bém nua. Ele tinha sido indiciado por “estar sem uniforme”.
O advogado do oficial argumentou que, de acordo com o regula-
mento, ele não estava sem uniforme: O regulamento diz que “um 
oficial deve sempre vestir a indumentária adequada à atividade 
que estiver praticando”.
O oficial foi absolvido.

A sentença
Um homem foi trazido perante o juiz e acusado de necrofilia, por 
ter feito sexo com um cadáver feminino.
Disse-lhe o juiz:
- Em 20 anos de magistratura, nunca ouvi uma coisa tão nojenta 
e imoral. Dê-me uma única razão para eu não pô-lo na cadeia e 
jogar fora a chave!
O homem respondeu:
- Vou lhe dar não uma, mas TRÊS boas razões:
1º) Não é da sua conta, 
2º) Ela era minha esposa; e... 
3º) Eu NÃO SABIA que ela estava morta. Ela sempre agia as-
sim!
Foi absolvido na hora!

Steffani Prudêncio - Ela foi a Bela da Torcida 
pelo São Paulo, e agora chega determinada a causar um grande 
alvoroço entre os fãs do Bella da Semana. Aos 20 anos, Steffa-
ni Prudencio já pode ser chamada de mulher perfeita: além de 
gata, a morena de olhos azuis curte futebol, é fiel e adora ser 
dominada. Olha bem pra ela e me confessa uma coisa: você 
nem aguentou ler o texto até o final...
Curta mais foto de Steffani no site:
http://www.belladasemana.com.br/modelos/steffani-prudencio

Quando é tempo de eleição
A coisa fica mudada,
Vejo na televisão
Com a cara mais lavada,
Propagando confiança
Também beijando criança
Essa corja descarada.

Meu Brasil está lascado,
Padece a população,
Porém renova o mandato
Dos ratos desta nação
Em cada cargo um larápio
Somos queijo do cardápio
Alimentando ladrão.

Tome santo e camiseta!
Tome bandeira também!
Entre palmas e discurso,
Um sorriso largo vem.
O discurso não é novo
Contudo engambela o povo,
Que se vende por vintém.

Assim é nossa política,
Assim é nossa nação,
O povo atua no circo
De quebra ganha seu pão,
Pois a bolsa eleitoreira
Mata a fome brasileira
“E vicia o cidadão.”

Procuro ser complacente
Mas vou me tornando hostil
Aos poucos estou perdendo
Meu antigo amor servil
Vendo a mesma sacanagem
Que é a politicagem
Que só devasta o Brasil.

Sobre os lábios da mulher,
É difícil discorrer,
Por mais seja hábil o poeta
Na arte de descrever.

Há lábios finos rosados,
Como também os carnudos,
Atraentes, sensuais,
Até mesmo em rostos mudos.

E para dar mais realce,
Mostrá-los em novo tom,
As vaidosas mulheres
Apelam para o batom.

A cor que mais me agrada,
Ao carmesim se assemelha,
São lábios não muito rubros,
Em tocante cor vermelha.

Com batom ou sem batom,
Serão sempre admirados,
Foram pelo Criador
Feitos pra serem beijados.

EDÉSIO BATISTA é 
bancário aposentado, poeta 

cordelista e envolvido com 
os movimentos artísticos e 

culturais do Cariri
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Lábios de mulher

Nos dá prazer quando lemos um texto escrito corretamente, 
com todos os acentos no lugar, frases que respeitam as regras 
de concordância, letras maiúsculas no começo das frases etc. O 
texto fica muito mais sério, parece que quem escreveu tem mais 
credibilidade. 



06  fatos  30 DE AGOSTO DE 2014 GAZETA DE NOTICIAS

AGRONEGÓCIOS

A decisão é válida para os 
agricultores com financiamen-
tos contratados até dezembro 
de 2006

Os produtores rurais que 
obtiveram empréstimos de até 
R$ 200 mil junto ao governo 
federal receberão condições 
especiais para quitar ou rene-
gociar suas dívidas. A Lei nº 
12.844/2013 instituiu medida 
que beneficiará os agricultores 
do semiárido, em especial, os 
produtores afetados pela seca, 
em um esforço que contou 
com empenho do Ministério 
da Integração Nacional. 

A decisão é válida para os 
agricultores com financiamen-
tos contratados até dezembro 
de 2006 e busca conceder ao 
segmento condições para for-
talecer a produção, com desta-
que para as áreas que sofreram 
impacto pela seca que castiga 
o semiárido, desde o ano pas-
sado. 

Entre os principais bene-
fícios do processo de renego-
ciação está o prazo para liqui-
dação das dívidas, que pode 
chegar a 10 anos com juros 
anuais de 3,5%. A resolução 
garante também mais fôlego 
financeiro para o produtor, já 

que a primeira parcela poderá 
ser paga em 2015. Caso seja 
agricultor familiar, o prazo se 
estende até 2016.  

Bônus por
adimplência

Plano Safra é lançado para 
garantir a produção do Semi-
árido. Agricultores familiares 
podem renegociar dívidas do 
Pronaf até outubro

Agricultores afetados pela 
seca podem prorrogar paga-
mento da dívida por 10 anos.
Comunidade rural pode contar 
com empréstimos e financia-
mentos 

A Lei prevê ainda bônus por 
adimplência de 10% ou 15%, 
de acordo com a localização do 
produtor. Neste caso, podem 
se enquadrar produtores rurais 
que obtiveram empréstimos 
até 31 de dezembro de 2006, 
no valor de até R$ 200 mil e 
que estavam em situação de 
inadimplência em 30 de junho 
de 2012.

Outros benefícios serão 
concedidos para os mutuários 
que decidirem liquidar o dé-
bito. Os produtores terão um 
bônus de até 85%, que pode 
variar de acordo com o valor 
do empréstimo e da localiza-
ção do produtor rural, caso 
decidam saldar definitiva-
mente a dívida. Neste caso, 
podem se enquadrar produto-
res rurais que obtiveram em-
préstimos até 31 de dezembro 
de 2006, no valor de até R$ 
100 mil. 

A decisão do governo de 
suspender as dívidas e abrir 
o processo de renegociação 
também permite que esses 

agricultores com pendências 
possam ter acesso a novas li-
nhas de crédito. “Com essas 
medidas, o governo federal 
está acreditando nos agricul-
tores para que neste momento 
de dificuldade todos tenham a 
oportunidade de voltar a tra-
balhar e possam ter acesso ao 
crédito”, destaca o ministro 
da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra Coelho.

Os mutuários têm até de-
zembro de 2014 para liquidar 
ou renegociar as dívidas. O 
processo pode ser realizado 
em qualquer agência do Banco 
do Nordeste (BNB). O prazo 
é o mesmo para aqueles que 
realizaram o empréstimo pelo 
Banco do Brasil e desejam 
prorrogá-lo.

A legislação
O artigo 1º, da Lei 12.844, 

trata sobre recursos para a sa-
fra 2011/2012, e institui o Fun-
do Garantia-Safra, autorizado 
a pagar adicional ao Benefício 
Garantia-Safra instituído pelo 
art. 1o da Lei no 10.420, de 10 

Bancos oferecem condições especiais a 
agricultores na renegociação de dívidas

de abril de 2002, no valor de 
até R$ 560,00 por família, aos 
agricultores familiares que 
aderiram ao Fundo Garantia-
Safra e tiveram perda de safra 
em razão de estiagem.

Segundo o presidente do 
Banco do Nordeste, Nelson 
Antônio de Souza, a institui-
ção bancária trabalha para 
otimizar as renegociações, 
por meio de divulgação dos 
benefícios na mídia regional, 
de reuniões com parceiros e 
entidades de classe represen-
tativas de produtores rurais, e 
mutirão para instrução de todo 
o processo de enquadramento 
das operações, dentre mui-
tas outras. “Este é um esfor-
ço que será fundamental para 
trazer de volta os produtores 
prejudicados pela estiagem, e 
fazê-lo trabalhar novamente 
com o Banco do Nordeste. Es-
tamos fazendo uma campanha 
massiva de renegociação de 
dívidas e continuamos inves-
tindo na celeridade do crédi-
to”, afirmou Nelson Antônio 
de Souza.

<< AGRURAS da seca, além da inadimplência junto aos 
bancos,  existem ainda os problemas com as reservas de 
água e pastagem

Do Release do Ministério 
da Integração e Banco do 

Nordeste

Humanizar os espaços organizacionais por meio da pro-
moção do homem e do trabalho é questão primordial 
para essa e para próxima década. 
Para a professora e filósofa Marilena Chauí “os afetos 
travam combate em nós, que podem ser causa de servi-
dão tanto quanto de liberdade, porque deles dependem 
que nos deixemos ou não dominar pelo poderio de uma 
exterioridade adversa e contrária à nossa essência”. 
Não é segredo pra ninguém que os paradigmas da mo-
dernidade lançaram na humanidade uma contempo-
raneidade, intitulada: pós-moderna, a qual “obriga” 
o homem a viver em um constante mal-estar, ou como 
expõe Bauman “... essa ordem global que coletivamen-
te subscreveu os esforços individuais pela vida (abran-
gente, coesa, coerente e contínua) e a identidade do in-
divíduo foi lançada como um projeto, que seria o seu 
projeto de vida”.
O fator crítico que emerge é o próprio questionamen-
to do sentido do trabalho. Sem dúvida, o trabalho pode 
estar atrelado à necessidade de sobrevivência, pelo re-
torno financeiro que proporciona ao ser humano. Neste 
sentido, essa rotina se aproxima da labuta, de um fardo 
penoso, pela obrigação de se realizar tarefas em troca 
de dinheiro. Mas o trabalho também pode assumir o sen-
tido de construção de vínculos, envolvendo cooperação, 
colaboração e interdependência. Ou seja, o ser humano, 
ao interagir com os colegas, pode trocar experiências e 
construir amizades.
O mundo do trabalho é fascinante, e é nele que o homem 
descobre todas as suas potencialidades e qualidades. 
Esse mundo remete o indivíduo a entrar em contato com 
o que há de mais humano em seu ser: sua capacidade de 
superação e de transmitir a outros de sua espécie o que 
aprendeu em uma geração, ou seja, um mundo fascinan-
te e misterioso.
Toda instituição não é só um instrumento de controle 
social, mas também é um instrumento de regulação e 
equilíbrio da personalidade. Seu funcionamento se acha 
regulado não só pelas leis objetivas de sua própria re-
alidade social, mas também pelo que os seres humanos 
projetam nela.
Pensem!

Trabalho ou equilíbrio?
Rosineia Oliveira dos 

Santos, Professora no 
complexo de ensino 

Andreucci, Pós-graduanda 
em Docência do ensino 

superior e Especialista em 
Psicologia Organizacional 

e-mail: olisanta@gmail.
com

ARTIGO
ROSINEIDE OLIVEIRA

Uma esquerda nada virtuosa
Izabella Vasconcellos*

A esquerda é dona tão e somente da “virtude” esper-
teza.
Inexiste virtude aonde o objetivo é o autoritarismo. 
Acontece que, infelizmente, não se alcança a maioria 
dos votos com um discurso elitista. A maior parte dos 
brasileiros são analfabetos funcionais, incapazes de in-
terpretar uma simples frase. É ai que a esquerda mal 
intencionada se dá bem: a esquerda alcança o povão 
que não está nem aí para conhecimento histórico, títu-
los ou posição social. Porque prega o imediatismo, a 
justiça social e, claro, o direito das “minorias”!
Sou a favor de uma vida ativa de estudos com a finali-
dade obvia de adquirir conhecimento. Mas não adianta 
querer falar sobre os grandes filósofos, historiadores 
e economistas para o público carente que precisa de 
ajuda. Devemos aprender a passar os conceitos dos 
grandes filósofos, historiadores e economistas de uma 
maneira simples.
A direita cresceu? Hoje somos mais fortes? Pode ser. 
Mas a esquerda continua mais ativa, mais participativa 
e com MUITA sede pelo poder. Enquanto a luta da di-
reita for por egos, permaneceremos no meio do poço.

*Advogada e Especialista do Instituto Liberal

Muito se fala, em especial 
em período eleitoral como o 
que hoje vivemos, a respeito 
da necessidade de se votar de 
forma consciente.  O tal “voto 
consciente” seria o elemento 
chave de uma democracia, e, 
no caso do Brasil, o instru-
mento redentor de nosso com-
balido e desacreditado sistema 
político. Se o eleitor votar de 
forma consciente, todos os 
males da nossa política serão 
extirpados e nos tornaremos 
um país desenvolvido. Mas o 
que seria, afinal, o “voto cons-
ciente”?

Para algumas pessoas, vo-

tar consciente significa estar 
bem informado sobre os can-
didatos e sobre seus projetos, 
promessas, trajetórias, forma-
ções, realizações, etc. Partindo 
daí, seria apenas uma questão 
de comparar projetos e perfis 
políticos para se ter um voto 
“consciente”. Mas será isso o 
suficiente para um voto verda-
deiramente consciente?

Creio que não. O voto 
consciente passa também pela 
compreensão das funções e 
limitações dos cargos em dis-
puta (o que faz um vereador, 
um senador, um prefeito, etc). 
Mas, antes de tudo, passa pela 

compreensão do papel da pró-
pria política na nossa socie-
dade, qual é e qual deveria 
ser. A interferência do Estado 
nos rumos das vidas de seus 
cidadãos deve ser tão restrita 
quanto possível ao minima-
mente necessário. As deman-
das por maior atuação gover-
namental em nossas vidas são 
o alimento do político corrup-
to e ineficiente (afinal, isso 
significa mais e mais poderes 
em suas mãos). Isso se refle-
te também na proliferação de 
partidos socialistas e interven-
cionistas dos mais variados 
matizes, sempre dispostos a 
aumentarem sua parcela de 
poder e recursos extraídos da 
sociedade por meio de impos-
tos para buscar suas próprias 
finalidades.

Trata-se, no entanto, de 
uma ficção com tons tragi-
cômicos acreditar que real-
mente nos tornaremos uma 
sociedade mais desenvolvida, 
próspera e justa simplesmente 
delegando a eles atribuições 
e responsabilidades que ca-
bem a nós como indivíduos e 

como comunidade/sociedade 
civil. Como ensinou o pensa-
dor francês Frédéric Bastiat, 
enquanto a maior parte da po-
pulação continuar vendo o Es-
tado como um meio de viver 
à custa dos demais (ignorando 
que é ele quem vive à custa de 
todo mundo), seguiremos nos 
frustrando com a política.

Vivemos em um sistema 
onde quem promete mais “di-
reitos” e benesses com chapéu 
alheio é quem leva o voto do 
eleitor. Ignoramos que tudo 
aquilo que o Estado dá a Pau-
lo nada mais é do que uma 
porção daquilo que ele antes 
retira do bolso de Pedro, Ma-
ria, José e do próprio Paulo. 
Seguindo a lição do próprio 
Bastiat – um pensador monu-
mental, solenemente ignora-
do no Brasil: “Não devemos 
esperar senão duas coisas do 
Estado – liberdade e seguran-
ça, tendo bem claro que não 
se poderia perder uma tercei-
ra coisa, sob o risco de perder 
as outras duas”. Compreender 
isso é um passo fundamental 
para o voto consciente.

Voto consciente e o papel da política em nossas vidas
ARTIGO

Fábio Ostermann é formado 
em Direito pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
Graduado em Liderança para 
a Competitividade Global pela 
Georgetown University (EUA) 

e em Política e Sociedade Civil 
pela International Academy 
for Leadership (Alemanha). 

É Diretor de Relações 
Institucionais do Instituto Liberal 

que forbece artigos para esta 
Gazeta de Notícias.

<< CIENTISTA político Fábio 
Ostermann

Os produtores rurais com 
empréstimos até R$ 200 
mil receberão condições 
especiais para quitar ou 
renegociar suas dívidas.
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CIDADANIA

Há muitos anos a população brasileira vê na impren-
sa e ouve falar, nas rodas de boteco, de políticos que se 
tornam milionários durante o mandato eletivo, como se 
uma força estranha permitisse que a “proximidade” dos 
cofres públicos exercesse uma força bidimensional tipo 
“efeito Midas”. Só que em tais casos tudo o que político 
toca com suas mãos se transforma em ouro, e escorrega 
para sua algibeira. 

Mas o caso é que o político não chega ao mandato 
por força própria, é ungido por votos comprados, con-
luio com algumas empresas de comunicação, relação 
promíscua com empreiteiras, influência do crime orga-
nizado, e - capítulo à parte – proteção paga a bandidos 
de toga. Juízes e tribunais não julgam os ficha-suja, dei-
xam prescrever (caducar) os crimes; e quando julgam, 
absolvem (perdoam); e quando condenam o fazem a 
“meia boca” permitindo que um rábula encontre uma 
“brecha na lei”. 

É por isso que nasceu a Lei da Ficha Limpa (Lei Com-
plementar 135/2009), um grito de socorro da cidadania 
em busca de homens e mulheres que atuem na gestão pú-
blica com altruísmo e honestidade. Sim, existem homens 
e mulheres probos e sinceros na política, mas cada vez em 
menor número. 

É que há muito tempo os mandatos eletivos vêm se 
transformando em escudo para proteger bandidões, e 
mantê-los bem distantes das grades, detentores de foro 
privilegiado. Fazem isso sem qualquer pudor, protegi-
dos pelos “nobres colegas” e pelos bandidos de toga. Ao 
invés de circular na penitenciária, são figuras fáceis na 
coluna social. 

Alguns exemplos de como a Lei da Ficha Limpa, apli-
cada na íntegra pela primeira vez, vem favorecendo uma 
faxina na política: estão impugnados os pedidos de regis-
tro, para disputar a eleição de 2014, de políticos como 
Paulo Maluf, José Riva e José Roberto Arruda. Todos 
com extensa ficha criminal, a confiar nas informações 
publicadas pelos Tribunais de Justiça de SP, do DF e de 
MT. 

Maluf possui diversas condenações, mas somente uma 
delas foi suficiente para enquadrá-lo como um ficha-suja. 
O dito cujo foi condenado por sentença de primeira ins-
tância e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) con-
firmou a “condena” em 4 de novembro de 2013, impondo 
ao ex-prefeito Paulo Maluf (1993-1996) as penas da im-
probidade administrativa. O TJ/SP manteve a suspensão 
dos direitos políticos de Maluf por 5 anos. Ele foi con-
denado por superfaturamento nas obras do Túnel Ayrton 
Senna, durante sua gestão na prefeitura paulistana. 

Condenação tardia, quase 20 anos após o delito! Nota: 
o Município de São Paulo tem uma das mais altas dívidas 
públicas do país! 

Os eleitores medianos não têm noção, mas o político 
ficha-suja faz um mal danado para a ética e a educação 
das futuras gerações. Lembremos do ex-governador Ar-
ruda, flagrado com os deputados distritais de Brasília 
na “Oração da Corrupção”. Que exemplos esse tipo de 
gestor dá às futuras gerações? Só mesmo a Lei da Ficha 
Limpa é capaz de afastar o “lixo eleitoral”, Arruda é tra-
tado nas ruas como ladrão, por eleitores indignados com 
sua insistência em continuar candidato, mesmo cassado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. Isso também 
aconteceu com José Riva em um jogo do Corinthians, em 
Cuiabá, recebido por vaias e xingamentos de eleitores in-
dignados. 

A negativa de registro ao candidato a José Roberto 
Arruda foi confirmada pelo plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), por seis votos a um, decisão que barrou 
sua candidatura a governador do Distrito Federal. O jul-
gamento começou na noite de terça-feira (26 de agosto) e 
terminou somente no dia seguinte, de madrugada. 

No caso de Maluf, uma única condenação por impro-
bidade já o deixou na condição de ficha suja, e Arruda foi 
julgado por colegiado do Superior tribunal de Justiça, 
alguns dias após ter solicitado formalmente o registro de 
candidato ao TRE do DF. Boas novidades na hermenêu-
tica eleitoral. 

Sujas semelhança

ARTIGO
ANTONIO CAVALCANTE

Do Release produzido 
por Antonio Cavalcante 
Filho e Vilson Nery que 
são ativistas do MCCE 

(Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral.

Sinto vergonha de mim
por ter sido educador de parte deste povo,
por ter batalhado sempre pela justiça,
por compactuar com a honestidade,
por primar pela verdade
e por ver este povo já chamado varonil
enveredar pelo caminho da desonra.

Sinto vergonha de mim
por ter feito parte de uma era
que lutou pela democracia,
pela liberdade de ser
e ter que entregar aos meus filhos,
simples e abominavelmente,
a derrota das virtudes pelos vícios,
a ausência da sensatez
no julgamento da verdade,
a negligência com a família,
célula-Mater da sociedade,
a demasiada preocupação
com o ‘eu’ feliz a qualquer custo,
buscando a tal ‘felicidade’
em caminhos eivados de desrespeito
para com o seu próximo.

Tenho vergonha de mim
pela passividade em ouvir,
sem despejar meu verbo,
a tantas desculpas ditadas
pelo orgulho e vaidade,
a tanta falta de humildade
para reconhecer um erro cometido,
a tantos ‘floreios’ para justificar
actos criminosos,
a tanta relutância
em esquecer a antiga posição
de sempre ‘contestar’,
voltar atrás
e mudar o futuro.

Tenho vergonha de mim
pois faço parte de um povo que não reconheço,
enveredando por caminhos
que não quero percorrer...
Tenho vergonha da minha impotência,

da minha falta de garra,
das minhas desilusões
e do meu cansaço.
Não tenho para onde ir
pois amo este meu chão,
vibro ao ouvir o meu Hino

e jamais usei a minha Bandeira
para enxugar o meu suor
ou enrolar o meu corpo
na pecaminosa manifestação de nacionalidade.

Ao lado da vergonha de mim,
tenho tanta pena de ti,
povo deste mundo!

‘De tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes
nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar da virtude,
A rir-se da honra,
a ter vergonha de ser honesto’.

Sinto vergonha de mim

Palavras de Rui Barbosa, um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo, ju-
rista, político, diplomata, escritor, filólogo, abolicionista, que foi deputado, sena-
dor, ministro, jornalista e advogado, fundador da Academia Brasileira de Letras. 
A palavra de Rui Barbosa que tão se enquadra em nossos dias: “Sinto vergonha 
de mim, por ter sido educador de parte deste povo, por ter batalhado sempre pela 
justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade, e por ver 
este povo já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra...”
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Aline Maria
As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, 
a vitória vai surgir e a sua bênção vai chegar. 
Confie!

ICVC Instituto Cultural do Vale 
Caririense empossa nova diretoria

Nesse dia 26 último tomou 
posse à nova diretoria do ICVC 
Instituto Cultural do Vale Cari-
ri que ficou constituída dos in-
telectuais: presidente professor 
Antônio Renato Soares Casi-
miro, Vice-presidente Erasmo 

Barbosa Mendonça, secretá-
rios Rosângela Maria Reginal-
do Tenório e Edilson Botelho 
Pereira Luna, tesoureiros Hélio 
Bezerra de Mendonça e Maria 
José Sales, oradores Antônio 
Arnaldo Onofre Alencar e Jo-

aquim Edvan Pires.
O evento aconteceu às 14 ho-

ras no auditório da Faculdade de 
Juazeiro do Norte e foi organiza-
do pelos sócios do ICVC Pedro 
Enesto Filho e Maria do Rosário 
Lustosa Cruz a atual presidente.

<<  INTELECTUAIS do Cariri: Maria do Rosário (atual presidente) Manoel Patrício de Aqui-
no e Huberto Cabral sócios ladeando Renato Casimiro (presidente eleito)

Seca no Sertão é o novo 
livro de João Bosco de Sousa 
Rodrigues, funcionário públi-
co que dedica suas horas vagas 
a ler e escrever. Por último fez 
um amplo apanhado sobre as 
secas acontecidas no nordeste 
a partir de 1951 até 2013, des-
tacando que em 1958, o ano 
mais crítico, as chuvas esta-
cionaram nos 206 milímetros, 

e 1981 como o ano que mais 
choveu com 488 milímetros. 
No apanhado de Bosco é pos-
sível constatar que a média 
de chuvas no Ceará e de 400 
milímetros para mais e para 
menos. Mostra o livro que seu 
escritor vivenciou todo esse 
período, assistindo as medidas 
paliativas e os desmandos nos 
programas de emergência. 

João Bosco apresenta seu novo livro “Seca no Sertão”

Pela terceira vez os Merca-
dinhos São Luiz está entre as 
100 melhores empresas para 
trabalhar no Brasil, ficando na 
38ª colocação do Great Place 
To Work Brasil! 

Foram 1276 empresas em 
todo o país, de vários portes 
e segmentos no mercado, que 
participaram do “Great Place 
To Work Brasil” 2014.

O São Luiz concorreu na 
categoria “Grandes Empre-
sas”, onde também estavam na 
disputa o Google, Magazine 
Luiza entre outros gigantes! 

Mercadinhos São Luiz volta a figurar na 
categoria “Grandes Empresas”  como uma das 
melhores empresas para trabalhar no Brasil

Boanerges e Teresa felizes com a formatura de Quezia
O casal Boanerges e Te-

resa, da sociedade cratense, 
tem mostrado intensa felici-
dade com a conquista da filha 
Quezia Carvalho Custdódio 
bacharela em direito pela Fa-
culdade Paraíso. Quezia jun-
tamente com seus pais, Boa-
nerges - consultor empresarial 
e Teresa  - professora recebem 
os cumprimentos de familia-
res e amigos que se regozijam 
com as comemorações pela al-
mejada formatura.

Um ano sem Maria Leite Macêdo Dona Louzinha
Lembranças e saudades. 

Como disse Ariano Suassu-
na (que ficou in memoriam) 
: “Nós vivemos até o dia em 
que morre a última pessoa 
que se lembra de nós.” Dona 
Louzinha viverá para sempre 
na lembrança de sua família e 
dos amigos.

Nem o silêncio é capaz de 
apagar a saudade. Ela mesma 
nos ensinou, com sua bonda-
de, que nossas ações de vida 
ficam como exemplo e nunca 
serão esquecidas.

Maria Leite Macêdo per-
manece viva na lembrança de 
seus filhos, familiares e ami-
gos. (Seu filho Zuza) << SUA BELEZA transcende para o espirito e para a alma.


