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Em Crato, 1.578 unidades do programa “Minha 
Casa Minha Vida” serão entregues ainda este ano

O prefeito do Crato, Ronal-
do Sampaio Gomes de Mat-
tos, realizou ontem visita ao 
canteiro de obras do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
com secretários e equipes de 
assessores, além da imprensa. 
O objetivo foi acompanhar e 

apresentar ao mesmo tempo 
o andamento das obras, que 
estão bastante adiantadas nos 
conjunto habitacionais. São 
1.578 residências, com R$ 105 
milhões de investimentos do 
Governo Federal, com casas 
que beneficiam famílias de 
baixa renda, no maior projeto 
habitacional já desenvolvido 
na cidade. A previsão de inau-
guração da obra é em março do 
próximo ano, com a presença 
da presidenta Dilma Rousse-

ff. O Minha Casa Minha Vida 
conta com a parceria da Prefei-
tura Municipal do Crato. 

O gestor também esteve 
visitando novos empreendi-
mentos no Crato, como a dis-
tribuidora Aujó, de Fortaleza. 
O investimento é de R$ 8 mi-
lhões para a instalação da nova 
empresa, com geração de mais 
de 200 postos de trabalho. 

O conjunto habitacional vi-
sitado foi o maior, o Filemon 
Limaverde, com 982 casas, 

onde 60% das obras no local já 
estão concluídas, com ruas as-
faltadas. Uma casa-modelo foi 
apresentada totalmente concluí-
da, com padrão de acessibilida-
de e aquecedor solar instalado,  
proporcionando economia na 
energia elétrica nas residên-
cias. Já no conjunto Monsenhor 
Montenegro estão sendo cons-
truídas 596 unidades habitacio-
nais, em caráter mais adiantado, 
chegando a 75% de avanços no 
empreendimento.

Release da Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura

do Crato

A gasolina brasileira é uma 
das mais cara do mundo

Quem anda de carro no 
Brasil sabe que encher o tan-
que não está saindo barato. 
No início deste ano algumas 
medidas adotadas pelo Go-
verno Federal para melho-

rar a arrecadação foram o 
aumento das alíquotas PIS/
Cofins para combustíveis e o 
retorno da Cide – zerada em 
2014 para evitar reajustes nas 
bombas.                    Pág. 03

Nutec ouve demandas para 
convivência com a seca

O Comitê Integrado de 
Combate à Estiagem no Es-
tado do Ceará se reúne todas 
as segundas pela manhã, no 
Corpo de Bombeiros para 

ouvir demandas dos muni-
cípios e novas propostas de 
empresas públicas e priva-
das para temas relacionados 
à seca no Ceará.      Pág. 04 

As comunicações de ponto a 
ponto do telégrafo ao celular

Nas comunicações o mun-
do chegou ao máximo da te-
lefonia, a exemplo do celular,  
telefone móvel, que está com 
você em qualquer lugar às 
24 horas do dia, com vários 
aplicativos (programas), a 
exemplo do SMS, whatsapp 
e o facebook, que facilitam e 
barateiam os contatos.

A grande maioria das pes-
soas possui telefone móvel 
– o celular, sem uma noção, 
ou a mínima ideia de como se 
chegou a esse meio de comu-
nicação portátil sem fio, sim-
ples e com mil e um recursos 
interligando as pessoas com 
todas as facilidades inimagi-
náveis.

Banco do Nordeste e Federação das Indústrias 
do Ceará lançam cartão empresarial no Cariri

O evento reuniu empresas 
associadas aos sindicatos filia-
dos à Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará na região 
do Cariri para ampliar o acesso 
ao crédito de forma desburo-
cratizada, em condições dife-
renciadas, fortalecendo o setor 
industrial cearense e gerando 

mais emprego e renda. É com 
esse objetivo que o Banco do 
Nordeste e a Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará 
(FIEC) lançou na segunda-fei-
ra, 28 de setembro, em Juazei-
ro do Norte, no Iu-Á Hotel, às 
18h30, o Cartão Empresarial 
BNB/FIEC.

Presidente da 
FIEC Beto Stu-

dart ao lado o 
presidente do 

Banco do Nor-
deste Marcos 

Holanda assina 
a parceria

Dirigindo Feliz

O jornalismo é, antes de tudo 
e sobretudo, a prática diária 
da inteligência e o exercício 
cotidiano do caráter.
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OPINIÃO

Muitas ... ou só uma?
HUMBERTO PINHO DA SILVA

Humberto Pinho da Silva é um renomado 
jornalista e cronista portugues, residente em 
Porto Portugal, tem colaboração espalhada 

pela imprensa portuguesa, brasileira, alemã, 
argentina, canadiana e americana. É o 

coordenador do Blogue luso-brasileiro “PAZ,” e 
escreve sistematicamente para esta

Gazeta de Notícias.

DJACY BRASILEIRO

Eu vi. A transposição 
está próximo de virar 

realidade

Há um sabiá que canta
na catedral

FELIPE AQUINO

O Prof. Felipe Aquino é doutor 
em engenharia mecânica e 

Mestre na área pela UNIFEI 
também foi Diretor da Escola
de Engenharia de Lorena/SP

EDITORIAL

Jornalismo, mentiras
e verdades

Senhora, da Igreja que frequen-
to, contou-me : estando numa aula 
de catequese, um menino pergun-
tou-lhe:

- “ Quem é Nossa senhora?”
Como lhe dissesse que era a Mãe 

de Jesus, ficou muito admirado, 
porque pensava que era a Senhora 
de Fátima.

A confusão deve-se ao facto de 
não lhe terem explicado, devida-
mente, quem é Maria; e mostra to-
tal desconhecimento do Novo Tes-
tamento.

O que desconhecia o rapazinho, 
é comum a muitos crentes.

Ouvi certa ocasião, artista famo-
so, declarar na TV, que tinha gran-
de devoção pela Nossa Senhora de 
Aparecida, mas a “Santa Forte“, 
para ele, era a de Fátima…

Com tantas invocações, com tan-
tos santuários, com tantas imagens 
vestidas de modo diferente, é natu-
ral que os crentes, que não leiam a 
Bíblia, nem se deem ao trabalho de 
frequentar a catequese de adultos, 
pensem que cada invocação corres-

ponda a uma Senhora.
Escutei, num concurso da RTP, 

engenheiro, responder quando lhe 
foi perguntado se sabia quem era a 
freira que escreveu cartas de amor, 
que ficaram na literatura portugue-
sa, dizer: “Só poder ser a Senhora 
de Fátima! …”

Parece-me, para bem da verdade 
e para que os crentes possam ter fé 
adulta, que se diga, claramente, que 
todas as Nossas Senhoras, não pas-
sam de uma só. Ou seja: Maria, a 
Mãe de Jesus.

É que anda muita boa gente 
confundida, pensando que há mui-
tas “santas” a que se presta “cul-
to” – deveria dizer: veneração, – 
desconhecendo que basta rezar a 
Maria, para que interceda junto a 
Jesus.

Sei que escrever sobre este as-
sunto é melindroso e pode ser mal 
compreendido, pelos católicos 
menos esclarecidos, mas graças a 
Deus, ao escolher os temas para as 
crónicas, não cuido agradar, mas di-
zer o que penso e sinto.

É certo, não estamos no 
meio da grande lista da im-
prensa acusada pelos céticos, 
(pessoas que não têm certeza 
da verdade, vivem em dúvidas 
permanentes e são incapazes 
de compreender o real), pois 
nos colocamos na linha dos 
nossos objetivos que são: bem 
informar, esclarecer, entreter 
e elevar o nível de compre-
ensão das pessoas nos acon-
tecimentos sociais, políticos 
e econômicos relevantes para 
a vida. Focamos temas e as-
suntos onde às pessoas estão 
sempre buscando respostas. 
Somos convictos de que nem 
sempre as explicações são en-
tendidas.  “Para quem tem fé, 
nenhuma explicação é neces-
sária. Para quem não tem fé, 
nenhuma explicação muda o 
conceito,” citação de São To-
más de Aquino. Dizer que a 
imprensa é uma formadora de 
opinião nunca teve sentido. A 
imprensa divulga fatos, mas a 
opinião é de quem está bem 
informado.

Esta Gazeta de Notícias foi 
e está sempre alicerçada na 
verdade dos fatos. As infor-
mações que nos chegam são 
checadas, analisadas e avalia-
das em sua importância. Sem-
pre evidenciamos notícias que 
venham contribuir para o bem 
das pessoas. Questionamos 
os desgovernos, a malversa-
ção da coisa pública, os maus 
serviços, o destrato as pesso-
as, abuso das autoridades e as 
próprias incoerências da vida. 
Fatos destacáveis são os que 
afetam a vida e os interesses 
das pessoas.

Os jornais e a imprensa de 
um modo geral, mesmo estan-
do sempre ao lado da cidadania, 

são focos de críticas e precon-
ceitos. É preciso ver o jornalis-
mo por outro ângulo, senão ve-
jamos a citação: “O leitor não 
é consumidor, mas cidadão. 
Jornalismo é serviço público, 
não espetáculo.” O crítico ou 
depreciadores do jornalismo, 
que em sua maioria nunca tem 
argumentos, parte para avil-
tar e envilecer o cidadão com 
ataques pessoais infundados. 
Recentemente um desafeto não 
tendo o que argumentar disse 
que o diretor desta Gazeta de 
Notícias era um “velho.”

No jornalismo sério e verda-
deiro os fatos são tratados com 
imparcialidade, surgem como 
uma peça para composição de 
uma notícia. Os acontecimen-
tos se destacam como mais ou 
menos importantes, mas são 
simplesmente fatos que for-
mam as notícias. O jornalista 
é um comunicador desinteres-
sado. Aquilo que o jornalista 
escreve ou diz não obedece ao 
interesse de ninguém, exceto 
de quem lê ou ouve.

Ninguém que não tenha 
nascido para ser jornalista e 
esteja disposto a viver só para 
isso poderia persistir numa 
profissão tão incompreensí-
vel, cuja obra termina depois 
de cada notícia. A busca pela 
perfeição é importante, mas o 
Jornalismo só cumpre sua fun-
ção quando mobiliza a socie-
dade de alguma forma, sempre 
fundamentado na verdade, na 
ética e na moral. Jornalismo 
deve ater-se aos fatos, nunca 
em boatos e ficções.

Esse editorial é para os que 
são averso a divulgação da 
verdade, porque jornalismo, 
por si, é controverso por natu-
reza.

Fui, mais uma vez, ver de 
perto a execução do projeto da 
transposição das águas do rio 
São Francisco, no estado do Ce-
ará. Lá, no município de Mauriti, 
está o lote seis (6), onde está sen-
do construído um canal de uma 
extensão de 45 km.

Conversei com o encarregado 
geral da obra, o senhor Marcos 
Medeiros, sobre a execução des-
se canal, o qual me falou que o 
trabalho está sendo executado 
a todo vapor. Segundo ele, 96% 
das obras já estão concluídas, 
faltando apenas algumas poucas 
coisas. O que equivale a dizer 
que, em dezembro deste ano, o 
Lote seis poderá ser entregue.

Segundo Marcos, essa “obra 
social é de grande importância 
para os doze milhões de nordes-
tinos”.

Conversei com alguns operá-
rios sobre o andamento das obras 
do referido lote. Todos disseram-
me que o trabalho está em ritmo 
acelerado. E para minha alegria, 
ainda falaram: padre, pode ter 
certeza, em dezembro deste ano 
de 2015, esse lote será entregue.

Ao constatar in loco que as 
obras estão andando de forma 
acelerada, fiquei muito feliz. 
Pensei: graças a Deus e a de-
terminação política do governo 
federal, o sonho de milhões de 
nordestinos vai se tornando uma 
realidade concreta e existencial.

Só não acreditam os de má-
fé, os que são levados pelo lado 
da politicagem barata, inócua, 
que não pensam no bem-estar do 
povo nordestino.

Por ter conhecimento de cau-
sa, afirmo peremptoriamente que 
o projeto de transposição está 
sendo executado a todo vapor. 
Eis a grande VERDADE.

O cristão que disser que as 
obras da transposição estão pa-
radas está mentindo. E quem 
mente está na contramão de Je-
sus Cristo que falara somente a 
verdade.

Fui e vi. A verdade tem que ser 
dita!

Djacy Brasileiro
é padre, graduado 

em Filosofia e 
Teologia pela 
Faculdade de 

Ciências e Letras 
de Cajazeiras PB

Muitas vezes a 
diferença entre as 
pessoas está na 

quantidade de livros 
que cada uma já leu.

Chegou a Primavera, a estação 
mais bonita do ano; as árvores estão 
floridas, as cigarras e os pássaros 
cantando, as flores nos saúdam por 
toda parte revelando no espelho da 
Criação o Rosto belo e perfeito de 
Deus. Podemos exclamar: “O Céu 
e a Terra proclamam a Vossa Gló-
ria!”; “Tudo o que criastes procla-
ma o Vosso louvor!”, assim reza a 
Liturgia com ainda mais convicção.

No meio de toda esta maravilha 
que mostra a beleza da vida, neste 
verdadeiro show da natureza, há 
coisas impressionantes: uma abelha 
que capta o néctar de cada flor para 
fazer o mel; o beija flor que paira 
no ar para sugar a doçura da flor; as 
borboletas que esbanjam suas cores 
ao voar por entre as rosas, violetas, 
azaleias, crisântemos… É o show 
da vida! É a época em que o Criador 
mais nos revela a Sua grandeza, be-
leza, amor e transcendência a nós. 
Se a Terra já é tão linda, fico imagi-
nando o Céu!paraestarmenor

Eu gosto de ir à santa Missa to-
dos os dias na belíssima Catedral 
de Lorena, que já tem mais de cem 
anos, maravilhosamente projetada e 
construída com muita beleza e cari-
nho. Seus arcos góticos são mara-
vilhosos e harmoniosos; sua majes-
tade é digna da Majestade de Deus. 
Não me canso de agradecer a Deus 
pelos que a construíram em 1890. 
Nela eu fui batizado. Ali está aque-
la pia sagrada que eu beijo todos 
os dias, que foi “o túmulo do meu 

homem velho e o berço do meu ho-
mem novo”, regenerado pelas águas 
do santo batismo. Ali eu fiz a Pri-
meira Comunhão e fui crismado e 
me casei; ali meus filhos foram ba-
tizados, crismados e casados…

Quando nela eu entro, sinto a 
alegria do salmista que canta: “Que 
alegria quando me disseram, vamos 
à Casa do Senhor…” (Sl 121,1); ou 
como disse o Cronista da Bíblia: 
“Escolhi e santifiquei esta Casa 
para que o meu nome esteja sempre 
neste lugar. Os meus olhos e o meu 
coração estarão fixos nela para sem-
pre” (2 Cron. 7,16).

A Casa de Deus deve ser sempre 
bela. Quando o povo voltou do exí-
lio da Babilônia, depois de 70 anos 
sem o Templo, destruído por Nabu-
codonosor, Deus falou ao povo pelo 
profeta Ageu:

“Eis o que diz o Senhor dos 
exércitos: este povo diz: não é ain-
da chegado o momento de recons-
truir a casa do Senhor. E a palavra 
do Senhor foi transmitida pelo pro-
feta Ageu: É então o momento de 
habitardes em casas confortáveis, 
estando esta casa em ruínas? Eis o 
que declara o Senhor dos exércitos: 
considerai o que fazeis! Semeais 
muito e recolheis pouco, comeis e 
não vos saciais; bebeis e não che-
gais a apagar a vossa sede refleti no 
que fazeis! Subi a montanha, trazei 
madeira e reconstruí a minha casa; 
ela me será agradável e nela serei 
glorificado.
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Quem anda de carro no 
Brasil sabe que encher o tan-
que não está saindo barato. 
No início deste ano algumas 
medidas adotadas pelo Go-
verno Federal para melhorar a 
arrecadação foram o aumento 
das alíquotas PIS/Cofins para 
combustíveis e o retorno da 
Cide – zerada em 2014 para 
evitar reajustes nas bombas. 
Agora, um novo acréscimo na 
Cide está em discussão e, se 
aprovado como o setor sucro-
energético quer, pode elevar 
em 14% o preço nos postos. 

Ainda assim, de acordo com 
um levantamento realizado 
pela Bloomberg, o Brasil não 
está entre os países com a ga-
solina mais cara do mundo.

A consulta foi feita entre 
os dias 1º e 22 de julho em 
61 países onde a renda per 
capita diária é de pelo menos 
US$ 3,50. Na 39ª posição do 
ranking, o Brasil tem valores 
mais menores que boa parte 
das nações europeias listadas, 
como Espanha, Reino Unido 
e diversos países do leste do 
continente, assim como al-
gumas nações asiáticas e os 
vizinhos Chile  US$ 1,23 e 
Argentina US$ 1,45. Um litro 
de gasolina custa US$ 1,18 
para o brasileiro. Desde 2013, 
quando o levantamento come-
çou a ser realizado, o País se 
mantém na segunda metade 
do ranking, entre a 36ª e 40ª 

posições.
No entanto, quando o as-

sunto é o impacto na renda da 
população, a posição tupini-
quim não é das melhores. Para 
comprar um litro de gasolina 
por aqui é preciso desembol-
sar o equivalente a 4,64% do 
ganho diário e, anualmente, 

o gasto é de 1,97% da renda, 
deixando a nação na 13ª e 15ª 
posições dos índices, respec-
tivamente. Ou seja, entre os 
países mais desenvolvidos do 
mundo os brasileiros estão en-
tre o que mais precisam traba-
lhar para conseguir abastecer 
o carro com gasolina.

Brasil tem a gasolina mais cara do mundo
Do site NovaCana.com

Alguns já falaram so-
bre o jubileu sacerdo-
tal de Monsenhor Bos-
co. Pela importância 
desta data eu também 
quero fazer um comen-
tário. Pelo que ele re-
presenta no clero da 
diocese ele mereceu 
todas as homenagens 
que lhe prestaram. 
Aqui houve um tríduo 
de preparação no San-

Ainda o Jubileu de
Monsenhor Bosco

Eugênio Medeiros 
é padre licenciado, 

professor aposentado, 
cordelista e escreve 

sistematicamente para 
esta Gazeta de Notícias

tuário Eucarístico onde ele é reitor. As homenagens 
começaram antes na Paróquia da Ponta da Serra 
onde ele foi vigário por vários anos. Lá o povo sou-
be reconhecer os serviços prestados por ele quando 
ali exerceu o seu ministério. Aqui houve uma conce-
lebração solene no Santuário. A Igreja estava lota-
da com gente das várias paróquias da diocese. Ha-
via vários concelebrantes que vieram festejar com 
Monsenhor Bosco mesmo sabendo do perigo de re-
taliação ou até punição se aqui viessem. Falei com 
todos os que vieram e os elogiei pela postura cristã 
e evangélica de com coragem e sem covardia virem 
prestar homenagem a Bosco. Realmente diante dos 
fatos atuais Monsenhor Bosco e outros poucos mais 
não se mostraram covardes e tiveram a coragem 
de Paulo e dos apóstolos de falarem quando viam 
alguma coisa errada na comunidade primitiva. Ou-
tro fato que chamou a atenção de muitas pessoas 
que comentavam abertamente e sem entender foi 
o fato de na Catedral de nossa Senhora da Penha 
não ter havido nenhum ato comemorativo, mesmo 
Monsenhor Bosco tendo sido vigário da Catedral 
por mais de 15 anos. Por que será? Perguntavam 
muitos. Terá sido boicote ou ordem superior? Não 
acredito que isto seja possível partindo de pessoas 
seguidoras de Jesus Cristo que pregam o amor, a 
fraternidade e perdão e não a discriminação. Mas o 
importante é que o povo do Crato soube reconhecer 
o valor de Monsenhor Bosco

Monsenhor
João Bosco Cartaxo Esmeraldo

O que é Jubileu:
Jubileu é uma indulgência plenária (remissão plena das 
penas temporais, perdão), solene e geral, realizada pela 
religião Católica, onde o Papa concede aos católicos em 
diversas solenidades.
Jubileu é também o nome da solenidade em que se recebeu 
a indulgência plenária.
Jubileu é o quinquagésimo aniversário de casamento, do 
exercício de uma função (jubileu sacerdotal, jubileu de 
magistério etc.) de uma instituição, de um estabelecimento 
comercial ou industrial.
Jubileu é um aniversário solene, é também um grande espa-
ço de tempo. Os jubileus mais comemorados são o jubileu 
de prata, referente aos 25 anos e o jubileu de ouro referente 
aos 50 anos.
Entre os hebreus, antigamente, jubileu era uma festividade 
realizada de cinquenta em cinquenta anos, onde se come-
morava a remissão da servidão, das dívidas e das culpas.

Nas comunicações o mun-
do chegou ao máximo da te-
lefonia, a exemplo do celular,  
telefone móvel, que está com 
você em qualquer lugar às 
24 horas do dia, com vários 
aplicativos (programas), a 
exemplo do SMS, whatsapp 
e o facebook, que facilitam e 
barateiam os contatos.

A grande maioria das pes-
soas possui telefone móvel 
– o celular, sem uma noção, 
ou a mínima ideia de como se 
chegou a esse meio de comu-
nicação portátil sem fio, sim-
ples e com mil e um recursos 
interligando as pessoas com 
todas as facilidades inimagi-
náveis.

O sistema utiliza uma com-
binação de pontos, traços e 
pausas para transmitir infor-
mações por meio de impulsos 
telegráficos ou visuais, que 
através de sinais gerados por 
toques no aparelho Morse, e 
com a junção de pontos e li-
nhas, identificam as letras do 
alfabeto que vão sendo ano-
tadas em papel, formando as 
palavras. 
O telégrafo no Brasil

O telégrafo foi inaugura-
do no Brasil em 1857, com a 
instalação da primeira linha 
telegráfica, entre a praia da 
Saúde na cidade do Rio de Ja-
neiro e a cidade de Petrópo-
lis. Essa primeira linha tinha 
uma extensão de 50 quilóme-
tros, sendo 15 quilómetros 
em cabo submarino no leito 
da baía da Guanabara.

o italiano Antônio Meucci foi 
reconhecido como o seu ver-
dadeiro inventor, em 11 de ju-
nho de 2002, pelo Congresso 
dos Estados Unidos, através 
da resolução.

net que é um sistema global 
de redes de computadores in-
terligadas para servir vários 
bilhões de usuários no mun-
do inteiro. É uma rede com 
outras redes, que consiste de 
milhões de usuários com al-
cance local e global sem fio. 
A internet traz uma extensa 
gama de recursos de infor-
mação e serviços. A internet 
tem origem de pesquisas en-
comendada pelo governo dos 
Estados Unidos na década de 
1960 para construir uma for-
ma de comunicação robusta 
e sem falhas através de redes 
de computadores. O avanço 
desse trabalho tem levado a 
criação de redes importantes 
e sempre inovadoras. Não há 
consenso sobre a data exata 
em que a internet moderna 
surgiu, mas foi em algum 
momento em meados da dé-
cada de 1980.

Telégrafo
Os primeiros milagres nas 

comunicações aconteceram 
1843 quando o americano 
Samuel Morse inventou o te-
légrafo com sinais que eram 
transmitidos à longa distân-
cia atrvés de fios que corriam 
pelos psotes.. Antes em 1839 
conclui o trabalho de ela-
boração do Código Morse. 

O Telefone
A invenção do telefone, 

atribuída a Alexander Graham 
Bell, que foi um cientista, in-
ventor e fundador da compa-
nhia telefónica Bell.

Embora historicamente 
Bell tenha sido considerado 
como o inventor do telefone, 

Rádio PX
Essa comunicação rápi-

da e fácil de hoje, por muito 
tempo foi pratica pelo rádio 
PX – tipo rádio amador, com 
pequenos aparelhos que aco-
plado a uma antena era pos-
sível se comunicar a curta ou 
longa distância. Que era cha-
mado de Rádio do Cidadão, 
Faixa cidadão ou PX, que é 
um sistema de comunicações 
individual. O Serviço Rá-
dio do Cidadão não deve ser 
confundido com o Serviço de 
Radioamador ou Radioama-
dorismo, que utiliza diferen-
tes frequências e legislações.

A Internet
O homem chega ao século 

XXI com o advento da Inter-

As comunicações: do telégrafo ao celular

O Celular
Hoje existem centenas de 

formas para as comunicações 
entre pontos e pessoas, que 
vão desde o envio e recebi-
mentos de: textos, dados, vo-
zes e imagens através de um 
simples e minúsculo apare-
lho, o Celulart.

O prefeito Ronaldo Gomes 
de Mattos recebeu na noite de 
ontem, 29, em seu gabinete re-
presentantes do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
do Crato. Na oportunidade os 
sindicalistas apresentaram uma 
série de reivindicações da cate-
goria, e o prefeito falou dizen-
do que muitas reivindicações 
poderiam ser atendidas outras 
ele pediu para deixar a prefeitu-
ra superar o atual momento de 
dificuldades que atinge os mu-

nicípios brasileiros.
A sindicalista Rita Leite 

avaliou a reunião como um 
momento de debate.  “Nós pe-
dimos essa  reunião com o pre-
feito Ronaldo porque as catego-
rias estão reivindicando  alguns 
pontos e fica atrás do sindicato 
pra gente resolver. Então tra-
zemos as propostas para ver o 
que o prefeito pode negociar e 
conceder”, afirmou Rita.

Para Rita os pontos mais 
importantes das reivindicações 

foi o calendário de pagamento 
dos servidores,  as progressões 
, as incorporações das gratifi-
cações para as categorias que 
ainda  não foram incorporadas, 
materiais de trabalho e outros 
pontos.

Em sua fala o prefeito Ro-
naldo disse que seu gabinete 
está de portas abertas para os 
servidores municipais  e para o 
sindicato, e que sempre que so-
licitado terá o maior interesse 
em debater com os servidores 

suas reivindicações.
Ronaldo pediu ainda que o 

sindicato formasse uma comis-
são para junto com um grupo 
de pessoas da gestão fiscalizar 
todos os passos da administra-
ção .Para Ronaldo não apenas 
o Ministério Público e o TCM 
devem fiscalizar as gestões, 
mas é papel dos servidores sim 
ajudar na busca de soluções 
para  os problemas dos servi-
dores e do serviço público em 
geral.

Prefeito Ronaldo recebe representantes dos servidores do Crato
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Uma antiga lenda norueguesa apresenta o episódio de um ho-
mem chamado Haakon, que cuidava de uma ermida. Naquele 
lugar, havia uma cruz antiga e muitos vinham pedir a Cristo que 
fizesse algum milagre. Certo dia, o eremita Haakon quis também 
pedir-lhe um favor. Ajoelhou-se diante da cruz e disse:
– Senhor, quero padecer por vós. Posso substituir-vos na cruz?
O Senhor, então, abriu os lábios e falou mansamente:
– Meu servo, cedo ao teu desejo com uma condição. Aconteça o que 
acontecer e vejas o que vires, deves guardar sempre o silêncio.
– Prometo, Senhor! – respondeu Haakon.
Fizeram a troca e ninguém reconheceu o eremita na cruz. Du-
rante muito tempo, ele conseguiu cumprir o compromisso sem 
dizer absolutamente nada. Certo dia, porém, chegou um rico e, 
depois de rezar, esqueceu ali a sua bolsa. Haakon viu e calou-se. 
Também não disse nada quando, duas horas mais tarde, veio um 
pobre e se apropriou da bolsa do rico.
Ainda não se manifestou quando um rapaz se prostrou diante dele 
pouco depois para pedir-lhe graças numa longa viagem. Nesse 
momento, porém, o rico tornou a entrar em busca da bolsa. Como 
não a encontrou, pensou que o rapaz teria se apropriado dela. 
Voltou-se para ele e interpelou com raiva:
– Dá-me a bolsa que me roubaste!
– Não roubei nenhuma bolsa!
– Não mintas; devolva-me já!
– Repito que não apanhei nenhuma bolsa!
O rico arremeteu-se furioso contra ele. Soou, então, uma voz forte: 
‘Para com isso!’.
Olharam para cima e viram que a imagem falava. Haakon, que 
não conseguiu permanecer em silêncio diante daquela injustiça, 
defendeu o jovem e censurou o rico pela falsa acusação. Ficaram 
assustados e saíram correndo.
Então, Cristo dirigiu-se ao servo e disse-lhe:
– Desce da cruz. Não serves para ocupar o meu lugar porque 
não soubeste guardar silêncio.
– Mas, Senhor, como podia eu permitir essa injustiça?
Trocaram de lugar. Cristo voltou a ocupar a cruz e o eremita 
permaneceu diante dela. O Senhor continuou a falar-lhe:
– Tu não sabias que era conveniente para o rico perder a bolsa, 
pois trazia nela o cobiçado preço da virgindade de uma jovem. 
O pobre, pelo contrário, tinha necessidade desse dinheiro e fez 
bem em levá-lo inocentemente. Quanto ao rapaz que ia receber 
os golpes, suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem que, 
para ele, foi fatal: há minutos, o seu barco afundou e ele morreu. 
Tu não sabias; mas eu sim. Por isso me calo.
Em seguida, o Senhor tornou a ficar em silêncio...
Pois é, muitas vezes nos perguntamos por que Deus não nos res-
ponde. Por que Ele se cala? Gostaríamos que nos dissesse o que 
desejamos ouvir, mas Ele não o faz e apenas responde-nos com 
o silêncio. Deveríamos aprender a escutar esse silêncio até en-
tender a resposta. O Divino silêncio é uma mensagem destinada 
a convencer-nos de que Ele, sim, sabe o que faz. Com quietude, 
diz-nos carinhosamente: ‘Confia em mim, sei o que é necessário 
fazer por você!’.
Infelizmente, ao invés do silêncio de Cristo, muitos preferem os sons 
contagiantes do pecado. Enquanto Jesus está solitário no sacrário, 
as novelas batem recordes de audiência! A profundidade da Pala-
vra de Deus é quase totalmente desconhecida para muita gente, mas 
quem dorme junto nas novelas todo mundo sabe e comenta.
Hoje em dia, aquele que aparece de repente na televisão mos-
trando o corpo e brigando a toda hora, vira ídolo e tem o direito 
de publicar bobagens em muitas revistas. Ao contrário, a voz de 
Cristo que ressoa na boca do Papa é pouco inserida nos princi-
pais meios de comunicação. Que mundo é este?
Um Big Brother Brasil dura aproximadamente três meses, e você 
sabe quanto custa eliminar cada candidato da casa? São feitos 
cerca de vinte e nove milhões de telefonemas; considerando trin-
ta centavos cada ligação, teremos oito milhões e setecentos mil 
reais num só paredão! Para quem vai esse dinheiro?   
Além do mais, como disse José Neumari Pinto, da Rádio Jo-
vem Pan: “O sábio público tem ainda várias chances de gastar 
quanto dinheiro quiser com as votações. Aliás, algo muito natu-
ral para quem gasta mais de oito milhões numa noite, num país 
onde o cidadão vota para desclassificar um bobão ou uma bobo-
na qualquer, mas não lembra em quem votou na última eleição”. 
Que tipo de cidadãos somos nós?
Quando a mega-sena acumula, enormes filas se formam nas 
portas das lotéricas, mas, quando divulgamos que uma família 
está passando fome, quase ninguém coloca a mão no bolso para 
ajudar. Por que será que as pessoas não entendem que apostar 
na loteria é dinheiro jogado fora, e visitar o pobre ajuda a viver 
eternamente no Céu?
São coisas como estas que mantém muitos corações fechados 
para ouvir os chamados de Deus. Quando nos confessamos e 
ficamos afastados do pecado, escutamos melhor a Palavra do 
Senhor: na Bíblia, nas missas, nas orações e na boca do pobre.
Portanto, é muito melhor o silêncio de Cristo – que nos faz refletir 
e crescer em espiritualidade. Só não o escuta quem não quer.

O silêncio de Cristo

O Comitê Integrado de 
Combate à Estiagem no Es-
tado do Ceará se reúne todas 
as segundas pela manhã, no 
Corpo de Bombeiros para 
ouvir demandas dos muni-
cípios e novas propostas de 
empresas públicas e priva-
das para temas relaciona-
dos à seca no Ceará. Nesta 
segunda-feira (28) o Comitê 
contou com a apresentação 
da Fundação Núcleo de Tec-
nologia Industrial do Ceará 
(Nutec), órgão vinculado à 
Secretaria da Ciência Tec-
nologia e Educação Superior 
do Estado (Secitece).

 Equipado com vários la-
boratórios para análise de 
água, o Nutec chega como 
solução no sentido de dispo-
nibilizar-se para o controle de 

qualidade da água do Estado. 
Apresentou, inclusive, uma 
unidade de análise de água 
móvel que poderá in loco re-
alizar essas avaliações, por 
exemplo, nos carros-pipa.

 O Nutec mostrou também 
uma estação de tratamento de 
água móvel em fase de fina-
lização. Essa estação inclui 
diversas etapas de tratamento 
de acordo com a qualidade da 
água bruta. Ela removerá a 
matéria orgânica, a turbidez, 
os micro poluentes, dessali-
nizando filtrando e desinfec-
tando a água, que na prática, 
significa o fornecimento de 
água potável para o consumo 
da população.

 Outra tecnologia apresen-
tada foi a de uma empresa in-
cubada no Nutec que tem a fi-
nalidade de comercializar um 
mineral que tem a capacidade 
de abrandar a água, seques-
trando o cálcio e o magnésio 
da água. O produto, desenvol-
vido em parceria com a Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC) e com o Nutec, tanto 
poderá ser utilizado associa-
do aos dessalinizadores, pro-
pondo-se a aumentar o tempo 
de vida útil das membranas, 

como isoladamente, retirando 
a dureza e abrandando esse 
tipo de água. 

O secretário de Desen-
volvimento Agrário, Dedé 
Teixeira, a tecnologia soma-
se a outras iniciativas no tra-
balho de combate à estiagem 
vivida no semiárido cearense 
pelo quarto ano consecutivo: 
“Precisamos agilizar todo 
esse processo de viabilização 
financeira do produto e fazer 
chegar nas comunidades mais 
carentes o mais rápido”, en-
fatizou.

 Já Francisco das Chagas 
Magalhães, Presidente do 
Nutec, destacou a importân-
cia na orientação que o órgão 

dedica na gestão dos recur-
sos hídricos, área prioritária 
do Estado: “A melhor gestão 
dessa crise passa obrigato-
riamente pela conjunção das 
competências multi-institu-
cionais. E o Nutec possui ele-
vado potencial para se inserir 
neste contexto como prove-
dor de soluções”, explicou 
Magalhães.

 Como encaminhamento, 
o Nutec se reunirá, ainda esta 
semana, com a Secretaria de 
Recursos Hídricos, a Supe-
rintendência de Obras Hi-
dráulicas e a Companhia de 
Gestão de Recursos Hídricos 
para apresentar as propostas e 
discutir questões técnicas.

Nutec ouve demandas dos municípios 
para convivência com a seca no Estado

Do Release de Arinne 
Oliveira Assessora 

de Imprensa da 
Nutec - Sabrina Lima 

Coordenadoria de 
Imprensa do Governo

do Estado do Ceará
Casa Civil 

<< POTABILIDADE da água tem sido debatido pelo NUTEC

Evento reunirá empresas 
associadas aos sindicatos filia-
dos à Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará na região

Fortaleza (CE), 28 de se-
tembro de 2015 – Ampliar o 
acesso ao crédito de forma 
desburocratizada, em condi-
ções diferenciadas, fortale-
cendo o setor industrial cea-
rense e gerando mais emprego 
e renda. É com esse objetivo 
que o Banco do Nordeste e 
a Federação das Indústrias 
do Estado do Ceará (FIEC) 
lançam na segunda-feira, 28 

de setembro, em Juazeiro 
do Norte, no Iu-Á Hotel, às 
18h30, o Cartão Empresarial 
BNB/FIEC.

Trata-se de um produto de 
capital de giro, que também 
pode ser utilizado como car-
tão de crédito. O cartão conta 
com bandeira Visa, limite de 

crédito de até R$ 3 milhões e 
prazo de pagamento de até 36 
meses. Estará disponível para 
as 2.200 empresas associadas 
aos 39 Sindicatos filiados à 
FIEC, sem custo de anuidade.

“A indústria cearense e o 
Banco do Nordeste unem-se 
nesta iniciativa pioneira e ino-

vadora, que facilita o acesso 
ao crédito, com condições que 
promovem o crescimento do 
setor e a dinamização da ca-
deia produtiva local. Um Ca-
riri forte necessita de uma in-
dústria forte e competitiva. O 
papel do Banco do Nordeste é 
apoiar esse desenvolvimento”, 
frisa João Robério Pereira de 
Messias, superintendente es-
tadual do Banco do Nordeste.

O diretor regional da FIEC 
no Cariri, Marco Tavares, des-
taca que o cartão vai fortale-
cer os empresários da região. 
“Será uma oportunidade de 
injetar capital para o micro, 
pequeno e médio empresário 
num momento em que as em-
presas precisam de capital de 
giro nesse ano difícil, de res-
gatarmos o crédito na região”, 
analisa.

Banco do Nordeste e Federação das Indústrias 
do Ceará lançam cartão empresarial no Cariri

Paulo Roberto Labegalini é  
escritor católico. Vicentino 
de Itajubá - Minas Gerais. 
Professor doutor do Instituto 
Federal Sul de Minas - Pouso 
Alegre, e escreve para o blog 
lusobrasileiro SOLPAZ 
http://solpaz.blogs.sapo.pt/

Release da Sala de 
Imprensa do

Banco do Nordeste

<< CARTÃO BNB/FIEC vem melhorar os negócios no Cariri

 Com o objetivo de discutir a 
sustentabilidade dos produtores 
de cana no Nordeste, a União 
Nordestina dos Produtores de 
Cana (Unida) esteve reunida 
nesta terça-feira (30), na sede da 
Associação dos Plantadores de 
Cana da Paraíba (Asplan), em 
João Pessoa. Na pauta estavam 
o pagamento da subvenção; a 
elaboração de projetos e ações 
que possam garantir a manuten-
ção e recuperação dos canaviais 
atingidos pelos efeitos negati-
vos da maior seca registrada na 
região nos últimos 50 anos; e 

a busca pelo fortalecimento da 
relação entre os setores produ-
tivo e o industrial.       

Durante o encontro, o pre-
sidente da Unida, Alexandre 
Andrade Lima, informou que o 
governo deve editar ainda esta 
semana uma nova MP com a 
fonte de recursos da subvenção 
ou fazer uma emenda de relator 
na Medida Provisória (MP) nº 
615, que trata do pagamento da 
subvenção econômica para os 
produtores de cana e está en-
tre as primeiras matérias que 
devem ser apreciadas pelo Se-

União Nordestina dos Produtores de Cana se reúne 
com representantes de associações na Paraíba

Alexandre Andrade Lima presidente 
da Unida - União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana

nado Federal, no retorno das 
atividades parlamentares pro-
gramada para esta quinta-feira, 
dia 1º de agosto. “Com a apro-
vação, a MP segue para a san-
ção presidencial e, em seguida, 
o pagamento fica autorizado”, 
afirmou o presidente da Unida.  
Segundo Alexandre, “a primei-
ra opção é a que estamos dando 
prioridade, pois na edição da 
MP  ela tem forca de lei, e já 
poderíamos receber a subven-
ção, lembrando que o Governo 
Federal já garantiu o pagamen-
to do benefício”.
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O prefeito de Juazeiro do 
Norte, Raimundo Macedo, 
autorizou esta manhã o início 
de uma nova etapa de asfalta-
mento que contemplará sete 
ruas do bairro São José dando 
continuidade aos serviços ini-
ciados nas imediações do novo 
Fórum Trabalhista do Cariri. 
Como disse, em meio a muito 
sacrifício já que vários municí-
pios sequer estão conseguindo 
pagar suas folhas salariais en-
quanto Juazeiro não só honra 
o desembolso em dia junto aos 
servidores, mas ainda investe 
em obras.

Raimundão observou que o 
asfaltamento valoriza os imó-
veis da área, acaba a buraquei-
ra e a poeira, facilita a varrição 
e ainda garante um tráfego 
de veículos e pessoas seguro 
e confortável. Ele disse que 
tem se esforçado para manter 
as obras de pavimentação em 
pedra tosca, paralelepípedo e 
asfalto a exemplo do que está 

fazendo na Rua Ari Cruz do 
bairro Leandro Bezerra e di-
versas artérias dos bairros São 
José, Vila Fátima e Tiradentes 
o que continuará na direção 
da Penitenciária Industrial do 
Cariri.

Nesta terça-feira a coloca-
ção da camada asfáltica come-
çou pela Rua Medianeira da 
Paz e arrancou o manifesto de 
gratidão da Irmã Zilma Evan-
gelista da Penha, administra-
dora do Centro Irmãs Media-
neiras da Paz, que funciona há 
35 anos naquele bairro. Ela não 
escondia a alegria afirmando 
que sempre confiou que Rai-
mundão honraria sua palavra 
de levar asfalto ao lugar onde 
está o Centro de Solidarieda-
de apoiando a comunidade e 
servindo aos retiros de gru-
pos católicos e catequese das 
crianças.

Já o prefeito aproveitou 
para adiantar sobre um con-
junto de obras previstas para 
o bairro Triângulo a partir do 
mês de outubro. Segundo ele, 
conseguiu alocar cerca de R$ 
3 milhões com 35% desse 
montante a serem destinados 
a algumas obras de drenagem 
que a área requer e 65% para o 
asfaltamento de diversas ruas. 

Raimundão disse que não me-
dirá esforços nas iniciativas 
por uma qualidade de vida me-

lhor, inclusive buscando atrair 
empresas a fim de gerar empre-
go e renda.

Prefeitura de Juazeiro iniciou nesta terça-feira 
nova etapa de asfaltamento no bairro São José

Do Release da Assessoria 
de Comunicação
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

<< CONTÍNUO o prefeito Raimundo Macêdo explica que o 
asfaltamento dos bairros de Juazeiro será contínuo

<< EM ANDAMENTO o asfaltamento da Rua Medianeira da Paz

Secretário  de Desenvolvi-
mento Agrário e Econômico 
do município de Várzea Ale-
gre, André Fiúza, informou 
nesta quinta-feira, 24, sobre 
uma reunião com a gerência 
do Banco do Nordeste do Bra-
sil (BNB), no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vár-
zea Alegre.

O secretário, André Fiú-
za disse que participaram da 
reunião o gerente do BNB da 
agência Lavras da Manga-
beira – Samuel Sá Barreto 
Andrade, e representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, do Conselho Munici-
pal Desenvolvimento Susten-
tável, da FAMUVA e da EMA-
TERCE.

O objetivo da reunião foi 
discutir e divulgar o artigo 
8° da Lei n° 12.844/2013, que 
trata de incentivos para os 
agricultores que contrataram 
operação de crédito, custeio 
ou investimento até 31 de de-
zembro de 2006.

Essas pessoas poderão li-
quidar os financiamentos com 
descontos de 40% a 85%. Por 
exemplo: Contratos de R$ 
15.000,00, descontos de 85%, 
com valor de R$ 35.000,00, 
descontos de 75%, se o con-
trato for de R$ 50.000,00, 
descontos de 65%, e caso o 
valor do contrato seja de R$ 
100.000,00, o desconto é de 
50%.

O prazo de adesão para be-
nefício dos incentivos da Lei é 
31 de dezembro de 2015.

Na reunião ficou tirado 
como encaminhamento a cria-
ção de um grupo de trabalho 
para identificar e mobilizar to-
dos os trabalhadores passivos 
de enquadramento na lei, para 
participarem de uma reunião, 
com a presença do Banco do 
Nordeste, no dia 05 outubro 
de 2015, às 09h, no Auditório 
Chico Lino, do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhado-
ras Rurais, na Praça da Ban-
deira, 30.

Agricultores com débitos 
no BNB terão incentivos

O Superintendente da Au-
tarquia do Meio Ambiente de 
Juazeiro do Norte, Eraldo Oli-
veira, está articulando a criação 
de uma cooperativa que possa 
congregar as três entidades que 
respondem pela reciclagem do 
lixo no município. Uma reu-
nião com esse objetivo deixou 
a proposta bem encaminhada 
dentro desse processo de uni-
ficação do Engenho do Lixo, 
ACCJ e os próprios catadores 

que possuem grupos organiza-
dos no lixão.

O município se dispõe a dar 
todo o apoio necessário den-
tro do aparelhamento correto 
cumprindo a lei dos resíduos 
sólidos. A iniciativa conta com 
o aval da Universidade Federal 
do Cariri e Cáritas Diocesana e 
o próximo passo será no dia 30 
de setembro com uma reunião 
envolvendo membros do Con-
selho Municipal de Meio Am-

biente. De acordo com Eraldo, 
aos poucos a coleta seletiva 
será implantada em Juazeiro e 
tudo com o objetivo de resol-
ver um problema crônico que 
nenhuma gestão teve a cora-
gem de enfrentar.

Ele disse que já existem 
conversas sobre a questão 
da estrutura física e quanto 
a gestão da cooperativa será 
compartilhada a qual respon-
derá pela oferta do lixo orgâ-

nico para a empresa alemã que 
deve se instalar no município. 
Ainda segundo o superinten-
dente da AMAJU, uma equi-
pe do Governo do Estado virá 
na próxima semana à Juazei-
ro para tentar englobar nessa 
proposta os municípios de 
Crato e Barbalha já que não 
foi possível o aterro sanitário 
consorciado quando os muni-
cípios ficaram a mercê da le-
gislação.

Juazeiro deverá ganhar uma cooperativa de recicladores
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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

O próximo dia 3 de outubro 
é a data que marca o centenário 
de nascimento de um inesque-
cível carioca.  De um  “Carioca 
Boêmio”,  como ele próprio se 
intitula  na brejeirice deste cho-
rinho - título de uma  gravação 
RCA Victor em disco de 78  
r.p.m.   em cera de carnaúba.

  Trata-se de Orlando Garcia 
da Silva ---  ou simplesmen-
te Orlando Silva ---  o  divino  
“Cantor das multidões.”  Um 
dos mais perfeitos do mundo. 
Isto na opinião de famosos ma-
estros e compositores brasilei-
ros e estrangeiros, fazendo coro 
com incontáveis  declarações  
de   abalizados críticos do nosso 
cancioneiro popular.

Orlando Silva,  podemos  
também afirmar sem receio de 
contestação, é,   indiscutivel-
mente,  uma das maiores ex-
pressões da genuína  Música 
Popular Brasileira em todos os 
tempos. Assim,  Orlando não 
foi apenas  “um carioca, boê-
mio sambista, com sangue de 
artista que vivia feliz a cantar”, 
tal como se mostrava na sua 
extrema  simplicidade. Mas em 
verdade foi e é,  pelos registros 
perpetrados na discografia, um 
destacado expoente da Arte Po-
pular do Brasil.

De origem humilde, chegou 
aos píncaros da glória. Mas se 
manteve sempre como uma pes-
soa modesta e recatada. Era ex-
tremamente sentimental. Teve 
altos e baixos na vida. Mas ven-
ceu. E nos ofereceu exemplos 
de fé, de  muita luta, de vitórias, 
de  amor e dignidade. Apresen-
tou-se no Crato por duas vezes. 

Com a esposa, dona Lour-
des, hospedou-se no Crato Hotel 
( hoje, Hotel Vila Rica). Passeou 

por nossas ruas, andando pelo 
comércio. Pediu para ser e foi 
fotografado por Telma e Edil-
son Rocha (Satisfeito) no Foto 
Saraiva. Esteve no Balneário 
Público da Nascente. Concedeu 
autógrafos e distribuiu fotos.

Orlando e esposa foram  ho-
menageados,  de maneira espe-
cial,  num concorrido almoço 
na residência do casal Francisco 
Araújo Teles (Tutita) e Maria 
Eunice , na Rua Coronel Secun-
do. No então Distrito do Lamei-
ro, cortou a fita simbólica, auri-
verde,  de inauguração de uma 
frondosa árvore - a  Mangueira 
Orlando Silva.  Na ocasião,  can-
tarolou trechos do antológico 
samba-canção “Meu Romance” 
(autoria de J. Cascata). 

Estive nos inesquecíveis 
eventos do almoço e no da 
inauguração da Mangueira. 
Dezenas de fãs também go-
zaram da felicidade daque-
les inesquecíveis momentos.  
Agora, nos preparamos para 
as comemorações do Cente-
nário. A festa principal será no 
Sítio “Coqueiro Velho” (refe-
rência a um clássico da MPB), 
de propriedade do ardoroso fã 

Tutita. Antes,  por iniciativa 
dos Instituto Cultural do Cari-
ri, afixaremos placas especiais  
na  Rua Orlando Silva ( Lei 
n°.1245, de 20/março/1985, 
bairro Jardim Novo Horizon-
te, CEP 63.108-020,   aqui no 
Crato).

Orlando Silva estreou em 
23 de junho de 1934.  Aos 19  
anos, pois; na Rádio Cajuti  
(anagrama de Tijuca) do Rio 
de Janeiro.  Fora descoberto e 
levado ao rádio por Francisco 
Alves, o famoso Chico Viola, 

cognominado O Rei da Voz,   
à época a figura mais proemi-
nentes dos meios  artísticos 
e radiofônicos. A partir de 
então, o jovem suburbano do 
Méier logo se transformaria 
num  “hors-concours”,  num 
Monumento Vivo da Arte 

Fãs de Orlando Silva do Crato comemoram o 
centenário do eterno “Cantor das Multidões”

Pura, mercê da voz impecável, 
sem igual, de beleza edênica.

Deus  levou Orlando Silva 
no dia 7 de agosto de 1978.

A nossa saudade é imensa;   
mas ele, lá onde se encontra, 
certamente  está muito melhor 
do que se ainda estivesse por 
aqui...  Quem sabe, vertendo 
lágrimas ante os estertores da 
canção;  e presenciando a ine-
xorável marcha da morte da 
seresta .

O próximo dia 3 de outu-
bro é a data que marca o cen-

tenário de nascimento de um 
inesquecível carioca. De um  
“Carioca Boêmio”, como ele 
próprio se intitula  na brejei-
rice deste chorinho - título de 
uma  gravação RCA Victor em 
disco de 78  r.p.m.   em cera de 
carnaúba.

Manoel Patrício de Aquino 
(Nezim Patrício) um dos 

fãs de Orlando Silva e 
organizador  das

comemorações
dos 100 anos do

Cantor das Multidões

< DAS MULTIDÕES cantor 
Orlando Silva veio ao Crato

< NO CRATO Paulinho Barreto, Geraldo Pinheiro, Orlando 
Silva e Nezinho Patrício em novembro de 1966

< NO LAMEIRO No então Distrito do Lameiro, cortou a fita 
simbólica, auriverde,  de inauguração de uma frondosa árvore 
a  “Mangueira Orlando Silva.”  

Já fui árvore nativa
Crescendo bem natural
Mas o machado da vida
Em mim fez corte brutal
Com sua poda inclemente
Quis me fazer diferente
Mas teimei em ser igual.

Por ter raízes profundas
Presa a terra continuei
E nos troncos decepados
Ramagem nova espalhei
De cada poda aplicada
Saía revigorada
Por isso me propaguei.

Florida reflorescida
Dei fruto também semente
A parte que foi podada
Cresceu abundantemente
E na estação das flores
Dos sonhos ouço rumores
Perfumando meu presente.

Aflora e liberdade

A passarada cantou 
O sol brilhou no infinito
A brisa se fez presente
A manhã se fez bonita.

Dissiparam-se as nuvens
E de azul vestiu-se o céu
As borboletas em festa
Batiam asas ao léu.

As flores desabrocharam,
Florindo mata e jardim.
Os sonhos se renovaram
Fagueiros dentro de mim.

E o cheiro da primavera,
Espalhou-se na estação
Impulsionando os sonhos,
Despertando o coração.

É Primavera

Não gosto de desavença
Mas gosto de pelejar
Meu jeito de versejar
Eu já trouxe de nascença
A musa peço licença
E o santo desce ligeiro
Eu faço o maior salseiro
Na hora da criação
Não me falta inspiração
O que me falta ... parceiro.

Não me falta inspiração
O que me falta ... parceiro.

Você encontra mais poesia de Dalinha Catunda (corde-
lista) nas páginas: http://cantinhodadalinha.blogs-
pot.com.br/  -  http://literaturanacorda.com/dali-
nha/   -   http://cordeldesaia.blogspot.com.br/

ÁRIES 21/03 - 20/03
Hoje poderá iniciar um novo ciclo na sua vida. Alguns acontecimen-
tos poderão alterar os planos que terá de reformular.

TOURO 21/04 - 20/05
Acredite mais numa situação sentimental. Não se meta em guer-
ras inoportunas; mantenha-se bastante discreto e atento.

GÊMEOS 21/05 - 20/06
Hoje os assuntos deverão ser abordados de forma lenta e pro-
gressiva. Não mude de rumo ou de opiniões precipitadamente

CÂNCER 21/06 - 21/07
Não persista em erros, arrume de uma vez o passado. Algumas 
atitudes simpáticas poderão esconder segundas intenções.

LEÃO 22/07 - 22/08
Deve avançar com muita calma num relacionamento. Dia constru-
tivo mas deve respeitar os procedimentos e não salte etapas.

VIRGEM 23/08 - 22/09
Tendência a sentir-se desinteressado. O dia reserva-lhe algumas 
dificuldades, atue com lucidez e força para evitar danos.

LIBRA 23/09 A 22/10
Atitudes e gestos podem agradar-lhe . Hoje conseguirá tratar de to-
dos os assuntos económicos de forma bastante eficaz

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Conseguirá superar focos de instabilidade. Hoje poderá desbloquear 
a obtenção de empréstimos e de apoios financeiros.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Alterações sentimentais podem ser perspectivadas. Hoje concentre-
se na sua vida profissional, toda a atenção é pouca.

CAPRICÓRNEO 22/12 A 20/01
Hoje não arraste falsas questões. Domine estados de ansiedade; 
para abraçar novos projetos terá de ganhar mais tempo.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Dia com oscilações e com o dito por não dito. Terá de ser bastante 
mais prático na resolução de problemas profissionais.

PEIXE 20/02 A 20/03
Está verdadeiramente protegido; aproveite a conjuntura.Tem boas 
evoluções se seguir sempre as suas convicções; não hesite.

MAYA > É taróloga há mais de 20 anos, actualmente uma das figuras mais prestigiadas e mediáticas do mundo 
esotérico português. Suas previsões são observadas e seguidas no jornal Correio da Manhã de Portugal
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Aline Maria

VENDE-SE CASA
No Parque Grangeiro em terreno 12m X 30m - Área nobre - excelente localização. Rua Pedro 
Bantim, 30 - a 20 metros da Av. Pedro Felício Cavalcanti. Com 04 quartos, duas suites, closet, 
garagem e demais dependências. Quarto de empregado com acesso independente.

TRATAR com MORAIS  > Tel: (88) 9 8878 2714 

Para ter olhos bonitos, pro-
cure ver o melhor dos ou-
tros, para ter lábios boni-
tos, fale somente palavras 
agradáveis, e para ter boa 
postura, caminhe com a 
certeza de que você nunca 
está sozinho.

Pio Carvalho em um resgate da literaura do Cariri 
do professor e jornalista Jurandy Temóteo

O profes-
sor e jornalista 
Jurandy Te-
móteo, vem há 
muitos anos 
amealhando 
valores cultu-
rais e literário 
da história do 
Cariri, para 
acomodar to-
das essas ra-
ridades criou 
a série “O cô-
mico, o satíri-
co e o erótico 
na literatura 
do Cariri,” 
são pequenos 
livros, tipo 
bolso, onde 
enfeixa e pu-

blica para eternizar o cotidiano 
da personalidades e tipos popu-
lares da região.

Pio Carvalho descente dos 
primórdios dos alencares, Dona 
Bárbara Pereira de Alencar, era 
irmão do escritor José Carva-
lho de Brito. Destacou-se por 
ser poeta, repentista, piadistas e 
humorista.

Nesse volume, dedicado 
mais a Pio Carvalho, é possível 
encontrar vários impropérios 
muito comum em sua época. 
Repentes e versos debatendo 
fatos ou ataques as próprias 
personalidades. Felicitamos o 
professor Jrandy pela sua per-
tinácia na publicação contínua 
da “Revista A Provincia,” outra 
publicação letarária que circula 
periodicamente.

MARIA HELIELMA ROCHA LOPES
CNPJ  14370592/0001-48

Torna público que requereu à SEMACE Superintendência Estadual do Meio Ambiente regu-
larização da Licença de Revenda de GÁS/GLP a Rua Padre Ibiapina, 845 - bairro Pinto Medeira 
localizada no município de Crato Ceará

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções  de Licencia-
mento da SEMACE.


