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Intimação de padres à Delegacia de polícia leva povo católico 
à revolta e pedir expulsão e banimento do bispo Panico

Todo o povo católico da 
cidade do Crato revoltou-se 
contra as intimações de dois 
padres a uma delegacia de po-
lícia, por acusações infunda-
das levadas a tento pelo bispo 
diocesano Fernando Panico. 
São eles os monsenhores: 
João Bosco Cartaxo Esmeral-
do e José Honor de Brito, dois 
bons sacerdotes, verdadeiros 
servidores de Deus, de iliba-
das condutas e irreparáveis 
feitios moral. Isso por enten-
der o prelado italiano que os 
dois monsenhores, são contra 
seus desmandos a frente da 
Diocese, e desfavoráveis à 
reabilitação do padre Cícero 
Romão Batista.
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BNB mostra que dívidas agrícolas podem 
ser renegociadas com abate de até 85% Pág. 06

SAAEC encaminhou projeto ao Governo 
do estado para solução da falta d’água Pág. 03

Bairro Triângulo ganhou unidade da UBS 
com três equipes de Saúde da Família  Pág. 03

Campanha solidária será encetada na 
Mostra SESC Cariri de Arte e Cultura Pág. 03
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é um Moderno Jornal de Informações

LEIA AS OPINIÕES E PONTOS DE VISTA

“Na política se o inimigo não 
tem defeito a gente inventa ou 
monta uma armação. Acerca 
dos fatos e fofocas que antece-
dem as campanhas eleitorais no 
Cariri. “A visita de D. Pedro II 
a cidade de Porto Portugal.” 

Sobre as cordialidades do im-
perador brasileiro. “Coisas do 
outro mundo.” O que se pensa 
dos políticos e de suas ideias 
nada convencionais que pare-
cem utopias e quimeras. Entre 
outros temas nas páginas.
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OPINIÃO

A visita de D. Pedro II à
cidade dePorto

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.

HILDEBERTO JAMACARU

Brasil de hoje, legado 
de ontem

EDITORIAL

Artur Magalhães Bastos foi 
professor da Faculdade de Letras 
do Porto, mas tornou-se notável, 
mormente, por se ter dedicado, de 
corpo e alma, ao estudo da História 
da sua cidade.

Entre as numerosas obras que 
publicou, há uma intitulada: “ Por-
to e Brasil”.

No capítulo XXXII, aborda o Im-
perador do Brasil e a viagem que re-
alizou, em 1872, à cidade do Porto.

Para descrever minuciosamente 
a visita, utilizou livro impresso em 
Coimbra, em 1872 – “Viagem dos 
Imperadores do Brasil em Portugal”.

O Imperador ficou hospedado 
no “Hotel do Louvre”, que ficava 
na esquina da Rua do Rosário e a 
actual D. Manuel II.

Visitou a igreja da Lapa, onde se 
encontra, em mausoléu, o coração 
de D. Pedro I (Seu pai).

Assistiu, na Escola Médica Ci-
rúrgica à aula do Prof. José Frutu-
oso Aires de Gouveia. Passou, em 
seguida, pelo Mercado do Bolhão e 
pela fábrica da Companhia Fiação 
Portuense, e mostrou, entretanto, 
interesse de visitar o romancista 
Camilo Castelo Branco.

Mandou dizer ao escritor que 
o desejava conhecer. Respondeu-
lhe que estava doente. D. Pedro II 
pediu-lhe, então, para o visitar em 
sua casa.

O escritor, perante a humildade 
do Imperador, aceitou.

Foi então D. Pedro à Rua de S. 
Lazaro. Estamos a 2 de Março de 
1878. Além de Camilo estavam pre-

sentes, o Dr. Fortes, o poeta Guilher-
me Braga e o sobrinho do escritor, 
aluno da Universidade de Coimbra, 
José de Azevedo Castelo-Branco.

Nesse encontro - escreve Luíz 
de Oliveira Guimarães, em “ O Es-
pírito e a Graça de Camilo”, - D. 
Pedro condecorou o prosador com 
a Ordem da Rosa.

Conta-se que o Imperador ao 
examinar os retratos dos Braganças, 
que Camilo tinha no escritório, jun-
tamente com o de Bérenger, virou-
se para o escritor e disse:

- O poeta Bérenger parece mais 
feliz que os meus antepassados! …

- É natural… – respondeu Cami-
lo. - É menos perigoso fazer versos 
do que decretos!

Mais tarde ao escrever:  “O Li-
vro de Consolação”, dedicado ao 
Imperador, Camilo escreveu:

- (…) Senhor, quando eu es-
crevia estas linhas, em frente da 
cadeira onde Vossa Majestade se 
assentou, no escritório do operário, 
esqueci-me de que é Imperador do 
Brasil. Aquele a quem as envio e 
vejo tão somente o sábio, o modelo 
de principies, que, ao descerem até 
aos pequenos, deixam o diadema 
e altura onde mais subidos vão os 
respeitos.

Pedro II e a Imperatriz D. Tere-
sa Cristina Maria, filha de D. Fran-
cisco I, Rei das Sicilias, quando 
abandonaram a cidade do Porto, 
deixaram grande saudade entre os 
portuenses, que ficaram encantados 
com a simplicidade e a vasta cultu-
ra do Imperador.

De tanto lermos e ouvirmos falar dos suces-
sivos e intermináveis escândalos constata-
dos pelas operações Mensalão, Lava Jato 
e agora a Zelotes que apura até compra de 
medidas provisórias (um escárnio!); dos bi-
lhões de dólares desviados da Petrobrás e 
de outras instituições governamentais; dos 
pactos e negociatas na tentativa de abafar 
e conseguir impunidade dos que envolvidos 
comprovadamente; do quebrar de normas 
como as da relevante Lei de Responsabili-
dade Fiscal, e tudo em detrimento da Saúde, 
Educação, Segurança etc., sentimos nojo dos 
políticos que se dizem nossos representantes. 
Nunca fomos tão mal representados na nossa 
história política! Os escândalos reincidem e 
a impunidade se perpetua. Todos os suspei-
tos já deveriam ter sido afastados dos seus 
cargos de forma cautelar, objetivando evitar 
ingerências e negociações espúrias as quais 
assistimos em todos os casos e que já nos 
acostumamos saber e até nos acomodamos 
e as aceitamos como o “normal”. Todas que 
visam blindagem incondicional de cada um 
dos envolvidos e que procuram nos confun-
dir propositalmente como sendo “legítimo 
direito de defesa” que errônea e abusiva-
mente interpretado. É como se os crimes não 
tivessem sido praticados, mesmo diante de 
provas cabais e irrefutáveis. Visa-se apenas 
a proteção, a qualquer custo, dos acusados 
e não as consequências nefastas decorrentes 
dos seus crimes. E tudo de forma acintosa e 
perante justamente um dos Poderes que tem 
(mas não pratica com a veemência e oportu-
nidade requeridas) a incumbência do desvelo 
da Constituição e da Sociedade, primordial-
mente. É acintoso saber que quadrilheiros 
delinquentes defendem-se constituindo ad-
vogados caríssimos (o que também é uma 
aberração jurídica legalizada já que pagos, 
maioria das vezes, com dinheiro objeto dos 
desvios) e alguns dos acusados ainda têm 
foro privilegiado – outra extravagancia le-
gal. Isto é, nem a isonomia (todos são iguais 
perante a lei) exarada na Constituição é 
respeitada. O que faz o STF (corte maior do 
País e tida como esteio e maior salvaguarda 
da Constituição Federal) que não age como 
deveria em respaldo aos Juízes Federais, Po-
lícia Federal e Promotorias? A competente e 
oportuna operação Lava Jato, por exemplo, 
é fatiada e algumas investigações saem das 
mãos diligentes de quem apura isentamente 
tais crimes.
Para se ter uma ideia de quão profunda é 
a anarquia na qual vivemos, o Conselho de 
Ética da Câmara Federal tem  7 dos 21 (1/3) 
dos seus integrantes respondendo processos 
no STF, dos quais três já considerados réus. 
Cerca de 40% dos Senadores respondem pro-
cessos no STF. O relator do processo sobre 
as “pedaladas” da Dilma responde proces-
so no STF. (Nem cai Eduardo e nem Dilma.) 
Tramita no STF um total de 358 investiga-
ções entre inquéritos e ações penais contra 
ao menos 172 parlamentares, aproximada-
mente um terço do Congresso Nacional. Isto 
é, 141 deputados e 31 senadores são investi-
gados ou respondem a processos em quase 
60 tipos de crimes. Um mesmo parlamentar 
pode ser alvo de mais de um inquérito e ain-
da réu em outros processos. Muitos dos po-
líticos que assumem seus cargos já o fazem 
respondendo processos. Nos últimos 27 anos 
(desde a Constituição de 1988) apenas 27 
políticos foram punidos, afora que 25% dos 
processos foram arquivados por prescrição 
de tanta que protelados injustificadamente. 
E sabe quanto custa um deputado? Cerca de 
R$ 2 milhões/ano – R$ 166 mil/mês. Alguns 
não fazem jus a um Salário Mínimo!
Vamos mal institucionalmente e não nos da-
mos conta. É hora de uma reformulação do 
sistema de governo de forma abrangente e 
destemida ou não sairemos do caos em que 
nos encontramos. Parlamentarismo seria 
talvez uma das soluções, mas duvidamos que 
a eles políticos isso interesse! Posto isto, está 
em nossas mãos decidir o que queremos co-
meçando por não votar em nenhum dos que 
estão respondendo processos e naqueles que 
estejam a exercer além do 1° mandato, até 
mesmo nos que reconhecidos impolutos, mas 
que pecam por omissão em manifesto corpo-
rativismo. Façamos a nossa parte já que eles 
nos negligenciam e abusam ou nos calemos 
e arquemos com as consequências!

Se não fosse brasileiro diria que 
isso é mentira, mas sou. As man-
chetes que estampam nossos no-
ticiários parecem coisas do além. 
Mas muito além da imaginação dos 
pobres mortais. Nem mesmo Spiel-
gber, George Lucas, Nostradamus, 
teriam idéias como os deputados 
brasileiros. Saem todas as coisas 
daquelas cabecinhas... Oscar algum 
seria capaz de coroar imaginações 
tão allémdianas. 

O katrina chegando e nossos sal-
va vidas no congresso a discutir a 
cor do cavalo branco de Napoleão. 
É consenso o problema, corrupção. 
Deveriam postar-se e negociar di-
ques para salvá-lo. Há projetos em 
tramite no congresso anticorrupção 

desde a década de 90. Mas há de-
putados propondo discutir erros na 
bíblia, o traseiro do outro, e a mais 
nova, tamanho da mini saia. Seria 
utopia imaginá-los trabalhando em 
prol da vida em sociedade, a quali-
dade desta?  

Há necessidade de um mutirão 
para que este país não se afogue. 
As medidas são de extrema urgên-
cia, os sinos soam quase afônicos. 
Situação e oposição deveriam prio-
rizar a vida. 

Todos são filhos de DEUS, e 
na vida real um Katrina não pou-
pa ninguém. E mesmo em AL-
LÉMWOOD só se salvam os moci-
nhos. E no congresso brasileiro não 
há um, mesmo que para semente.

Coisas do outro mundo

“Nenhuma palavra dita fará com que você me 
compreenda, se verdadeiramente não souber ler o 
que transpareço. Portanto, nada de deduções. Sou 
um filme com legenda, só quem ler consegue me 
entender.”

Só quem conhece a magia da leitura pode dizer 
que sabe realmente ler, porque falar que sabe ler 
apenas por ter aprendido é como comer apenas 
para ficar vivo.

Para denegrir a imagem do 
opositor se briga até por pali-
tos. É o que está havendo na 
politica do Crato. O prefeito 
Ronaldo Gomes de Matos foi 
posto na berlinda, (Estar na 
berlinda significa ser o cul-
pado de tudo, ou aquele que 
cometeu um erro. Ser alvo 
da atenção no sentido pejo-
rativo. Bode expiatório).  O 
Ronaldo é um empresário 
bem sucedido e se meteu na 
política, como aquela histó-
ria do amansador de “burro 
brabo.” Todo mundo segura 
para o sujeito montar, mas 
depois soltam as cordas e 
seja o que Deus quiser. Inex-
periente e sem uma boa as-
sessoria chegou a Prefeitura 
do Crato altamente compro-
metido, como é comum, ti-
nha que empregar “deus e o 
mundo” de correligionário, e 
forçado a montar seu secreta-
riado por indicação de A e B, 
poucos ou quase nenhum foi 
de sua livre escolha. Diante 
desse quadro é obrigado a 
conviver com alguns asses-
sores incompetentes, sem ne-
nhum espírito cívico e muito 
menos comprometido com a 
imagem do prefeito. Desfru-
ta do cargo em momentos de 
indolência, flozô e bazófias.

Um prefeito não tem con-
dições e não pode ser uni 
presente para estar em todos 
os lugares e saber de tudo ao 
mesmo tempo. Como aconte-
ceu nesse dia 10 de novem-
bro de 2015, um grupo de 
vereadores oposicionistas foi 
levado a dar uma incerta no 
Posto de Saúde do distrito de 
Bela Vista – 5 km da cidade 
do Crato e vasculhar a far-

macinha onde encontraram 
embalados em uma caixa vá-
rios medicamentos com suas 
datas de validades vencidas. 
Caixa essa, segundo o farma-
cêutico responsável, lacrada 
e pronta para ser enviada para 
incineração. Não valeram as 
informações do farmacêuti-
co porque havia uma negli-
gência, esses medicamentos 
tinham prazo para serem in-
cinerados e essa data já havia 
ultrapassado há dias. O lap-
so ou a falha do funcionário 
foi de imediata atribuída ao 
prefeito Ronaldo Gomes de 
Matos, que logo foi taxado 
de estar distribuindo medica-
mentos vencidos. De imedia-
to foi chamada a imprensa, 
tudo foi fotografado, a tele-
visão fez entrevistas com os 
vereadores oposicionistas e o 
fato virou celeuma regional. 
A partir daquele momento 
não mais se falou em outro 
assunto na cidade.

A turma do quanto pior 
melhor aproveita a deixa para 
extravasar suas lamurias e 
desabafos, principalmente, é 
a maioria, aqueles que foram 
preteridos em seus pleitos. 
Empregados, terceirizados, 
da Prefeitura que por alguma 
razão não estava cumprindo 
com seus deveres ou cum-
prindo suas finalidades e por 
isso foram dispensados. A 
partir dai, tornaram-se inimi-
gos potenciais do prefeito.

Diante dessa sucessão de 
fatos e consciente dos imen-
suráveis problemas, deles 
insolúveis, o empresário Ro-
naldo Gomes de Matos diz 
hoje que política não é para 
homens sérios.

Na política se o inimigo não 
tem defeito a gente inventa ou 

monta uma armação
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Perguntaram a uma menina de nove anos o que ela gos-
taria de ser quando crescesse. 
Ela respondeu: – Eu gostaria de ser avó! Ao ser in-
terrogada sobre o porquê dessa ideia, ela completou: 
- Porque os avós escutam, compreendem. E, além do 
mais, a família se reúne inteirinha na casa deles. E a 
menina continuou: - Uma avó é uma mulher velhinha 
que não tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros. Um 
avô leva os meninos para passear e conversa com eles 
sobre pescaria e outros assuntos parecidos. Os avós 
não fazem nada, e por isso podem ficar mais tempo com 
a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar 
pelo chão ou correr. Mas não faz mal. Nos levam ao 
shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar. Na 
casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata 
cheia de suspiros. Eles contam histórias de nosso pai ou 
nossa mãe quando eram pequenos, histórias da Bíblia, 
histórias de uns livros bem velhos com umas figuras 
lindas. Passem conosco mostrando as flores, ensinando 
seus nomes, fazendo-nos sentir seu perfume. Avós nunca 
dizem “depressa, já pra cama” ou “se não fizer logo, 
vai ficar de castigo”. Quase todos usam óculos e eu já 
vi uns tirando os dentes e as gengivas. Quando a gente 
faz uma pergunta, os avós não dizem: “menino, não vê 
que estou ocupado?” Eles param, pensam e respondem 
de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bo-
cado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós 
fôssemos bobos. Nem se referem a nós com expressões 
tipo “que gracinha!”, como fazem algumas visitas. O 
colo dos avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar 
quando está triste. Todo mundo deveria tentar ter um 
avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que têm 
tempo para nós. Fonte - Revista Depende de Você

Avós - A excelência deles

Augusto Monteiro 
Rodrigues é  engenheiro 
agrônomo, professor de 

português, cronista e 
articulista 

O prefeito de Juazeiro do 
Norte, Raimundo Macedo,  
inaugurou uma moderna UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
Tipo 3 na Rua Clotilde Norões 
Mota no bairro Triângulo. O 
equipamento recebeu o nome 
da Médica e Professora da 
Faculdade de Medicina de Ju-
azeiro (FMJ), Elizabeth Ber-
nardo de Oliveira, que morreu 
no dia 24 de junho de 2014.

A princípio, a UBS terá 
duas equipes do PSF (Pro-
grama Saúde da Família) 
enquanto é formada a tercei-

ra. A Unidade contará com 
atendimento odontológico, 
imunização, aplicação de ae-
rosol, consultas, salas para 
pequenas cirurgias, preven-
ção, curativos, atendimento 
de hipertensos e diabéticos 
e realização do pré-natal. O 
prédio detém ainda outra sala 
para o Sistema de Informa-
ções e mais duas destinadas 
às equipes do NASF (Núcleo 
de Apoio à Saúde da Famí-
lia).

Raimundão honra o com-
promisso de, a cada semana, 
inaugurar uma nova obra a 
exemplo dos CRAS do Ae-
roporto e Triângulo, Centro 
de Artes e Esportes Unifica-
dos nas Pedrinhas, postos de 
saúde, praças e mais creches 

para as crianças juazeirenses. 
Além disso, segue asfaltando 
ruas em diversos bairros. A 
coordenadora das Políticas 
de Atenção Primária à Saú-
de, Joana Berenice Garcia 

Leite, lembrou que, este ano, 
o município já entregou o 
CAPS Infantil na Lagoa Seca 
e a Central de Abastecimento 
Farmacêutico ao lado do CE-
REST.

Bairro Triângulo ganhou moderna UBS 
com três equipes de Saúde da Família

<< UNIDADE USB Unidade Básica de Saúde no bairro Triângulo.

Do Release da  Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura 

de Juazeiro do Norte

A presidente da sociedade 
Anônima de Água e Esgoto do 
Crato, (SAAEC), Janaína Fer-
nandes, participou de uma reu-
nião com moradores do distrito 
de Ponta da Serra. No encontro 
a população fez várias recla-
mações, dentre elas, a falta de 
água na comunidade.

A presidente da SAAEC 
explicou que já encaminhou 
para a Secretaria de Recursos 
Hídricos do Estado do Ceará 
o projeto de nº 5643274/15 
em que solicita a montagem 
do poço e a instalação de todo 
o sistema de abastecimento  
da Ponta da Serra no valor de 
R$ 758.165,89.

De acordo com Janaína 
Fernandes a população está 

prejudicada devido ao fato 
de que no ano de 2012 foi 
devolvido ao Ministério das 
Cidades por parte da prefei-
tura e SAAEC o valor de R$ 
1,8 milhão referente ao con-
trato nº 0237767-70 verba 
que foi destinada ao Crato 
no montante de R$ 7 milhões 
para instalação do sistema 
de abastecimento de água da 
sede do Município e Ponta da 
Serra.

A devolução do R$ 1,8 
milhão deixou de melhorar o 
sistema de abastecimento de 
água de comunidades como 
Seminário, Vilalta,  Pinto 
Madeira e a Ponta da Serra 
não teve nenhum melhoria.

Agora, a SAAEC já pro-
tocolou o projeto e espera li-
beração de recursos. Janaína 
disse ainda que já solicitou 
apoio do deputado José Ail-

ton Brasil e do deputado José 
Guimarães.

Disse ainda que o pedido 
da SAAEC está na mesa do 
governador Camilo Santana e 
que em breve ele irá autorizar 
a obra.

O Deputado Zé Ailton 
se comprometeu em colocar 

50% do valor da obra de suas 
emendas parlamentares e o 
restante será bancado pelo 
Governo do Estado.

A SAAEC ficará respon-
sável pela manutenção e ge-
renciamento do sistema com 
suas equipes melhorando e 
complementando o sistema.

SAAEC encaminhou projeto ao Governo do Estado 
para solução da falta de água na Ponta da Serra. 

Foto meramente ilustrativa

<< FALTA D’ÁGUA é um problema generalizado 

Em sua 17ª edição, a Mos-
tra Sesc Cariri de Culturas 
tem como objetivo fomentar a 
cultura na região. Além disso, 
a mostra se preocupa em es-
timular a solidariedade. Para 
ter acesso a apresentações em 
espaços fechados, o público 
deverá doar dois quilos de 
alimentos não perecíveis, que 
serão destinados ao Programa 
Mesa Brasil do Sesc.

A Mostra Sesc Cariri de 
Culturas acontece em 28 mu-
nicípios da região do Cariri 
e circunvizinhanças, entre os 
dias 13 e 17 de novembro. 

I d e a l i z a d a 
pelo Departa-
mento Regio-
nal do Sesc 
Ceará, a Mos-
tra Cultural é 
palco de difu-
são das mais 
diversificadas 
manifestações 
artísticas e 
culturais.

 

Sobre 
o Mesa 
Brasil

Campanha solidária na Mostra Sesc Cariri de Culturas

O Mesa Brasil Sesc é um 
programa de segurança alimen-
tar e nutricional sustentável, 
que atua, desde 2001, distri-
buindo alimentos para entida-
des sociais que os transformam 
em refeições para serem servi-

das aos seus usuários. 
Até outubro de 2015, o Pro-

grama Mesa Brasil distribuiu 
2.708.262  kg de alimentos 
e complementou 23.952.342 
refeições. Atendeu 788 enti-
dades sociais, beneficiando 

um total de 325.968 pessoas. 
O total  de alimentos distribu-
ídos de 2001 até outubro, de 
2015, foram 34.205.013 kg. 
De refeições complementa-
das, no mesmo período, foram 
305.625.499 unidades.

Assessoria de Comunicação 
da Mostra SESC Cariri de 

Cultura 2015

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura do Crato 

O Setor de Iluminação 
Pública da Prefeitura do 
Crato vem desenvolvendo um 
trabalho para melhor ilumi-
nar a cidade. Atualmente são 
3 equipes fazendo manuten-
ções nas zonas urbana e ru-
ral. Recentemente o Setor de 
IP recebeu boa quantidade 
de material para moderniza-
ção e ampliação da ilumina-
ção da cidade.

Segundo Emerson Henri-
que, responsável pelo setor e 
secretário-adjunto de Obras 
do Município, a próxima 
etapa será a troca das lumi-
bárias dos postes, troca das 
lâmpadas e ampliar a ilumi-
nação extendendo as redes 
de fios com mais lâmpadas 
até o final de ano.

As melhorias foram ini-
ciadas com a iluminação da 
estrada da Vila Lobo e bairro 
Muriti, bem como a expan-
são da iluminação pública 
na zona rural.

Emerson Henrique disse 
que ao assumir a manuten-
ção e conservação da ilumi-
nação púbica da prefeitura 

encontrou o setor com muita 
coisa em atraso, é tanto que 
foi preciso uma trabalha-
da dinâmica para melhorar 
a iluminação em diversos 
pontos da cidade. Para isso, 
o setor teve que contar com 
o apio e participação das 
comunidades que foi impor-
tante, já qua as reclamações 
eram consecuticas, já que a 
iluminação era insuficiente.

Para as fazer reclamações  
sobre deficiencia na ilumina-
ção é só ligar para o telefone 
(88) 3521.9600 e o atendente 
encaminha o pedido das co-
munidades.

Nova iluminação pública do 
Crato embelezando a 
cidade melhorando a
mobilidade noturna
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Todo o povo católico da 
cidade do Crato revoltou-se 
contra as intimações de dois 
padres a uma delegacia de po-
lícia, por acusações infunda-
das levadas a tento pelo bispo 
diocesano Fernando Panico. 
São eles os monsenhores: 
João Bosco Cartaxo Esmeral-
do e José Honor de Brito, dois 
bons sacerdotes, verdadeiros 
servidores de Deus, de iliba-
das condutas e irreparáveis 
feitios moral. Isso por enten-
der o prelado italiano que os 
dois monsenhores, são contra 
seus desmandos a frente da 
Diocese, e desfavoráveis à 
reabilitação do padre Cícero 
Romão Batista. Entre tantas 
outras, surgem mais menti-
ras do bispo do Crato, que 
teima em se manter a frente 
da Diocese do Crato depois 
de seguidas denúncias e acu-
sações de mau “caratismo,” 
enganações, roubos, busca e 
apreensão de veículos pela 
Justiça, estelionatário, dilapi-
dação com venda e doações 
do patrimônio da igreja, cons-
trução, para si, de uma luxuo-
sa mansão de R$ 1.5 milhão 
e transferir imóveis da igreja 
para seu nome pessoal. A Re-
sidência Episcopal, que é uma 
extensão do Palácio Episco-
pal, tem a escritura particular 

em seu nome. Tudo isso com-
provado em farta documenta-
ção.

Nessa afronta e desforras 
perpetradas contra os dois 
honoráveis sacerdotes, fica 
inadmissível a permanência 
do bispo italiano no âmbito 
da Diocese do Crato. O cra-
tense indignado exige seu 
banimento religioso e social 
com sua deportação e exílio 
destas plagas. Fernando Pani-
co é hoje um religioso nocivo 
ao conceito da Igreja Católica 
e até mesmo a ordem pública 
por querer incitar uma desar-
monia entre os municípios de 
Crato e Juazeiro do Norte, 
quando insinua à renegação 
do povo do Crato a reabilita-
ção do Padre Cícero. Isso para 
disfarçar suas fracassadas ten-
tativas junto do Vaticano nes-
se sentido. Juazeiro do Norte 
e Crato são as duas principais 
cidades da recém-criada Re-
gião Metropolitana do Cariri e 
irmanada no mesmo interesse 
religioso, principalmente na 
correção histórica religiosa e 
na revivificação dando, mes-
mo in memoriam, nova vida 
espiritual, ao padre Cícero 
Romão Batista que nasceu na 
cidade de Crato e vem sendo 
reverenciado por todo o povo 
do nordeste. Noutro flanco e 
dando vazão a sua revanche o 
bispo do Crato atira em todas 
as direções. Levou também 
a Delegacia de Polícia o juiz 
aposentado José Wanderlei 
Landim, um brejosantense, 
residente há muitas décadas 
na cidade de Crato, conheci-

díssimo em todo o Cariri. Ci-
dadão aristocrático de boa es-
tirpe, íntegro, já foi agraciado 
com vários títulos, honrarias 
e galardões. Tem em seu cur-
rículo inúmeras folhas de ser-
viços filantrópicos prestados 
com desprendimento e gene-
rosidade, através do Rotary 
Club do Crato e outras insti-
tuições beneficentes. Doutor 
Landim foi sempre afeito a 
sua religião Católica, um dos 
fundadores e incentivadores, 
juntamente com sua esposa 
a odontóloga Dulcilene Lan-
dim, dos movimentos religio-
sos: Encontro de Casais com 
Cristo e Cursilhos da Cristan-
dade onde, foram frequentes 
palestrantes. 

O bispo Fernando Panico 
nasceu na cidade de Tricase 
uma comunidade italiana da 
região da Puglia, província 
de Lecce, com cerca de 20 
mil habitantes, localizada no 
“calcanhar” da conhecida 
“bota italiana” que é o for-
mato do mapa da Itália, o que 
não difere muito do “calca-
nhar de judas” um lugar mui-
to distante e longe do Brasil.

Fernando Panico vem 
construindo uma página ne-
gra na história religiosa do 
nordeste, desde São Luiz do 
Maranhão onde começou 
suas encrencas levadas à Jus-
tiça com processo por sone-
gação de impostos, passando 
por Oeiras/Floriano, Crato, 
Juazeiro do Norte, Fortaleza 
e Brasília. São mais de 300 
procedimentos judiciais que 
tornam o bispo do Crato um 

Intimação de padres à Delegacia de polícia leva povo católico 
a revolta e pedir expulsão e banimento do bispo Panico

contumaz usuário da justiça 
nos mais diferentes lugares 
por onde passou, deixa tam-
bém sinais de má querência e 
animosidade.

O bispo Fernando Panico, 
temos propalado, sem nenhu-
ma ironia - como insinuam 
seus asseclas, é um homem 
bonito, simpático, de fino tra-
to, educado, cordial, generoso 
e socialmente um gentleman 
> “gentiluomo” (em italiano) 
como a maioria dos italianos 
e acima de tudo caritativo, 
mas inábil no trato com ad-
ministração e dinheiro. Está 
construindo nos fundos de 
seu quintal, da Residência 
Episcopal, um novo seminá-
rio que deu o nome de “curso 
propedêutico” uma casa para 
acolhimento dos “Pupilos do 
Senhor Bispo”, alternativa es-
drúxula, porque para esse fim 
existe a imensidão do Semi-
nário São José que tem toda 
a estrutura e acomodações 
não só para 20 noviços, mas 
para dezenas deles. Diferente 
do que informam as notícias 
da cúria, a Diocese do Crato 
não está saudável em suas 
contas, porque ainda exis-
tem contas, protestadas por 
estarem com consideráveis 
atrazos, a serem pagas o que 
levam a restrições de crédito 
no mercado. O curso “prope-
dêutico,” como foi a Faculda-
de Católica do Crato, é uma 
construção desnecessária e de 
funcionamento inoportuna, 
visto que o secular Seminário 
São José, para sobrevivência 
de seus seminaristas, vive de 

<< INTIMADOS pela Polícia de Crato os padres João Bosco Cartaxo e José Honor de Brito, o juíz federal aposentado José Vanderlei Landim entre outros cida-
dãos por acusações infundadas do bispo italiano Fernando Panico. Na foto da esqueda para a direita: padre Joaquim Ivo dos Santos, o bispo Fernando Panico e o 
advogado da Diocese Yarlei Macedo.

pires nas mãos amealhando 
dinheiro e víveres no comér-
cio local.

O fato da intimação dos 
monsenhores João Bosco 
Cartaxo e José Honor de Bri-
to, publicado nas redes so-
ciais, foi o estopim que falta-
va para a declaração unânime 
de ojeriza ao bispo Fernando 
Panico, pelo povo católico do 
Cariri, onde mais de 50 mil 
compartilhamentos e milha-
res de comentários desairo-
sos mostram a reprovação ao 
agravo. Esse povo de “baio-
neta escalada” está pronto 
para arregimentar as famílias 
caririenses e levar às ruas as 
mais acaloradas manifesta-
ções de repúdio às atitudes do 
italiano bispo do Crato.

Ao fim de todo esse imbro-
glio, “Diocese do Crato ver-
sos o povo de Deus,” haverá 
ainda a “caça as bruxas,” o 
desterro de todos os padres 
que ajudaram e/ou participa-
ram da ruina moral, religiosa 
e econômica da Igreja no Ca-
riri. Padres que não tiveram 
a dignidade nem a coragem 
de defender os bens da Igre-
ja, se posicionando a favor e 
aplaudindo os despautérios de 
um bispo que perdeu o “rumo 
norte” e a concepção, facul-
dade e do discernimento do 
certo e do errado.

<< PADRE BOSCO 50 anos 
de vida sacerdotal irreprimível

<< PADRE HONOR 50 anos 
de sacerdócio com abnega-
ção e desvelo,

<< JUIZ LANDIM aposentado   
afeito às campanhas da Igreja

Reportagem do jornalista
Luiz José dos Santos - Registro 

profissional 289 MTE- DR/CE  
com histórico  consolidado e 

bem firmado em  documentos 
oficiais, extratos, declarações, 

escrituras e depoimentos de 
fontes fidedígnas. 

PS: Essa reportagem ouviu apenas e tão 
somente o povo nas ruas. Tornou-se impos-
sível ouvir a versão da Diocese do Crato 
ou do bispo Fernando Panico pela falta 
de acesso a Cúria Diocesana. Numa das 
vezes a reportagem da Gazeta de Notícias 
foi até ameaçada por um dos segurança. 
Nem mesmo O “Programa Fantástico! da 
TV Globo não consegui essa façanha.

FOTO EXCLUSIVA de Aline Maria
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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

LIBRA 23/09 A 22/10
Tende a perdas. Não se isole embora não deva tentar novas relações. As 
perspectivas profissionais estão condicionadas.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Deverá dedicar este momento inteiramente à vida familiar. Tendência para 
lidar com alguns assuntos de forma muito eficaz.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Algumas desconfianças e instabilidade podem pairar na sua vida. Bom mo-
mento para reorganizar os seus documentos e papéis.

CAPRICÓRNEO 22/12 A 20/01
O instante tende a correr de forma harmoniosa mas sem paixão. Não faça 
apostas elevadas, analise os dados antes de investir.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02
Deixe que as emoções guiem os seus passos. Pode sentir-se divido, seja ra-
cional e cumpra os seus compromissos profissionais.

PEIXE 20/02 A 20/03
Tende a cair em ilusões, tente ser mais realista. Atenção às pessoas que tra-
balham consigo, confie só no seu trabalho.

ÁRIES 21/03 - 20/03
Para consolidar uma relação precisa de mostrar mais segurança. O dia vai 
correr sem problemas, procure apoio se precisar.

TOURO 21/04 - 20/05
Faça uma retrospectiva da sua vida. Tente delinear novos projectos, os pró-
ximos tempos deverão ser bem muito preparados.

GÊMEOS 21/05 - 20/06
Agora conseguirá superar algumas hesitações pessoais. O sucesso profissio-
nal não será imediato, mas está em bom caminho.

CÂNCER 21/06 - 21/07
Não tenha receio de aprofundar uma relação. Conseguirá superar algumas 
dificuldades e hostilidades no seu meio laboral.

LEÃO 22/07 - 22/08
O dia revela-se agitado mas sem que surjam rupturas. Faça movimento de 
capitais de umas actividades para outras.

VIRGEM 23/08 - 22/09
É altura de tomar posição em relações que não lhe trazem estabilidade. Sa-
berá lidar com todas as situações econômicas.

Saias do cordel

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

Nossa língua portuguêsa

Mariane Tarrafel Pense numa mulher divertida. 
Agora acrescente uma pitada generosa de simpatia e umas 300 
colheres de gostosura. Apresentamos a vocês a nova Bella da 
Semana: Mariane Tarrafel. Além de fazer bonito como mode-
lo, Mariane também é atriz e já participou de diversos projetos 
na TV. Ela já provocou homens comprometidos no ‘Teste de 
Fidelidade’, participou do reality show ‘The Bachelor’ e foi 
musa do time de futebol da sua cidade natal, o Clube Atlético 
Linense. Atualmente ela é repórter do programa ‘Encrenca’, 
da Rede TV. Para ver as fotos e todo o talento desta morena 
espetacular, clique aqui!
Nascimento: 17 de junho de 1995, em Lins (SP). Cidade onde 
mora: São Paulo/Lins. 
Medidas: Altura 1,77 m. quadril 100 cm, cintura 66 cm, busto 
94 cm, pés 37.

VEJA outros modelos, belíssimas garatos, nas páginas da 
Bella de Semana:
https://www.belladasemana.com.br/

A Bella da Semana

O mau gosto do síndico
Certo dia, o marido estava andando com sua esposa pelo condo-
mínio onde moravam e disse:
- Olha aí, mulher, como este síndico tem mau gosto, essas cores 
que ele escolheu para o condomínio são horríveis.
A mulher diz:
- E ele é muito deselegante. Acredita que ele ontem me chamou 
de gostosa?
O marido responde:
- Então estou mesmo certo em dizer que ele tem mau gosto!”

Nunca brigamos
Um casal estava completando 60 anos de casados.
No dia da missa, que celebrava essa longa união, o padre pergunta 
ao casal:
- Qual o segredo para o casamento durar tanto tempo?
O marido respondeu:
- Lá em casa, cada um manda em um dia. No dia que eu mando, 
eu deixo minha esposa fazer tudo do jeito que ela quer. No dia que 
ela manda, ela faz tudo do jeito que ela quer também.
Assim nós nunca brigamos!!!

HUMOR

1
Sou poeta cordelista
Nascida lá no sertão.
Ipueiras é minha terra,
Ceará é meu rincão.
Adoro ser nordestina.
Levo comigo uma sina,
Amar meu agreste chão.
2
Minha mãe fazia versos,
Gostava de declamar.
Foi professora primária,
Com ela aprendi rimar.
Ter gosto pela cultura,
Gostar da literatura,
E o velho cordel amar.
3
Assim eu me fiz mulher
Abraçando a poesia.
O meu mundo encantado
Era cheio de magia.
Talvez um pouco irreal.
Mas para mim ideal,
Pois era o que eu queria.
4
A mulher abriu caminhos,
Difíceis de percorrer.
Botou os pés na estrada.
Pra demonstrar seu saber.
Foi bem grande sua luta
Mas ficar sempre oculta
Impossível conceber.
5
Pois durante muito tempo
Fomos só inspiração.
A musa que os poetas,
Traziam no coração.
Sonhávamos ter um dia
A popular poesia
Com farta publicação
6
Não estou insinuando
Que a mulher não atuava.
Ela já fazia versos
Apenas não publicava.
Mostrava sua alegria
Na roda de cantoria
E aplauso conquistava.
7
Embora houvesse machismo,
A mulher se aventurou,
Mesmo sendo analfabeta,
Entrou na roda e cantou
Sem ligar pro: ora veja!
De peleja em peleja
O homem desafiou.
8
Foi no livro “Cantadores”
Pra minha satisfação
Que conheci cantadoras.
Uma chamou-me atenção
Por ser bem mais animada,
E cheia de presepada,
Zefinha do Chabocão!
9
Pelo Nordeste afora,
Em roda de cantoria,
Rita Medeiros cantava,
Chica Barrosa se via.
Até Maria Tebana,
Agia naquelas bandas,
E aplauso garantia.
10
Quando a mulher decidiu,
Por imprimir seu cordel.
Foi um nome masculino,
Que ela botou no papel.
Essas pobres criaturas,
Sofriam com as torturas,
Do patriarcado cruel.

11
Mas tudo modificou,
Hoje a coisa é diferente.
O cordel está em festa
E a mulherada presente.
Homem agora é parceiro
Até virou companheiro,
No cordel e no repente.
12
No momento as cordelistas,
Assumem o seu lugar.
Na Bahia, Pernambuco,
Isso eu posso assegurar.
O Nordeste brasileiro,
Há muito virou celeiro,
De mulheres a versejar.
13
No Ceará, Paraíba,
A mulher faz poesia.
Temos lá em Juazeiro,
Uma Salete Maria.
Que audaz em sua meta,
Tem a postura correta,
E desbanca hipocrisia.
14
Na Paraíba nós temos,
A Nelcimá de Morais.
Boa mestra e cordelista.
É engajada demais.
Pesquisando o cordel,
A mulher e seu papel,
Em tempos medievais.
15
Temos Josenir Lacerda,
E Bastinha Job é fato,
As duas são pioneiras
Da academia do Crato.
Carregam com devoção
O cordel no coração,
Dando a ele bom trato.
16
E tem Maísa Miranda, 
É safra lá da Bahia.
Temos a Ilza Bezerra 
Recebendo honraria.
O cordel está crescendo
A mulher aparecendo,
Como o momento pedia
17
Muitas mulheres atuam 
Neste mundo do cordel.
Ativas também anônimas
Respeito cada papel.
Mas pra falar a verdade,
Rasgar o véu da maldade
É mudar o painel.
18
Pesquisadores procuram,
Nossa arte revelar 
Cordel de boca em boca.
Chega a todo lugar.
Agora com internet
Esta obra do Nordeste.
Ficará mais popular.
19
Eu sempre fui inquieta
E cheia de novidade.
Enxerida como que!
Para falar a verdade.
Amigada com cordel,
Faço dele meu corcel,
E minha felicidade.
20
Eu sou Dalinha Catunda,
Não foi minha intenção,
Sobre o cordel feminino,
Fazer vasta explanação.
Só um modesto recado: 
Que se abra o mercado
Para nossa produção.

VEJA MAIS no “Cordel de Saia” blogspot de Dalinha Catunda

A nível – o certo é em nível
Adentrar (esnobismo detes-
tável) substitua por entrar.
Ao invés (é ao contrário) não 
confundir com em vez (em 
substituição).
Ascenção > subir e não as-
cenção > palavra que não 
existe. Ascendência > refe-
rência ao passado, já descen-
dência refere-se aos filhos 
e netos. Através significa 
pelo meio de alguma coi-
sa. Por Intermédio significa 

por meio. Bem é antônimo 
de mal e bom é antônimo de 
mau.
Imbrólio > não existe, o cer-
to é imbróglio. Buginganga é 
errado, o certo é bugiganga. 
Caminhoneiro e não camio-
neiro. Custear é sustentar, 
pagar. Digladiar e não degla-
diar. Esdrúxulo e não exd-
rúxulo. Féretro é o caixão e 
não o enterro. Grama é mas-
culino.  Infligir impor, aplicar 
punição, inflingir é violar.

Palavras perigosas
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A sociedade, carrasco de 
nós mesmos

Secretário  de Desenvolvi-
mento Agrário e Econômico 
do município, André Fiúza, in-
formou nesta quinta-feira, 24, 
sobre uma reunião com a ge-
rência do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Várzea Alegre.

O secretário, André Fiú-
za disse que participaram da 
reunião o gerente do BNB da 
agência Lavras da Mangabeira 
– Samuel Sá Barreto Andrade, 
e representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, do 
Conselho Municipal Desen-
volvimento Sustentável, da 
FAMUVA e da EMATERCE.

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 dezem-
bro 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 contrato 
for de R$ 50.000,00, descontos 
de 65%, e caso o valor do con-

O Banco do Nordeste volta a mostrar que os 
empréstimos agrícolas pendentes e em negociações 
terão incentivos com descontos de até 85%

Simples assim, o flagelo do ser humano ante o ser humano. Há na 
história relatos dessas barbáries. Como entender? Como aceitar 
isso dentro de uma mesma família? O que leva uma pessoa a fazer 
algo que é sabido, vai prejudicar alguém? Famosos lideres mun-
diais derrubaram uma situação tirânica, hoje repetem os erros de 
seus antecessores. O poder revela o verdadeiro caráter de um ser 
humano? Há um ditado que diz, “quer conhecer Miguelito, de um 
carguito a Miguelito”. Ou seja, quer conhecer uma pessoa de um 
cargo a está.
A história é recheada de exemplos que o poder muda uma pessoa. 
Ha muitos ditadores na Africa, Fidel em Cuba, em nosso país na 
década de 60 a  atual presidenta lutava contra os abusos do go-
verno, hoje pactuasse com este. Soa como vingança, “o dia que 
chegar lá vão sentir o que senti”. Mas isto é apenas a ponta do 
iceberg, como sempre o problema é mais embaixo. 
Jeitinho brasileiro, eis o nome do atraso cultural no Brasil. Essa 
corrupção toda descende desse mal. Ele começa pequeninho, bo-
nitinho, como uma criança mimada que faz uma peraltice e não 
é corretamente repreendida pelos pais. Anos mais tarde estará 
desviando verbas, fazendo lobby, cobrando ou pagando propinas. 
Matando alguém que precisou de um medicamento, de um hospi-
tal, de um exame ou um médico especialista dentre tantas neces-
sidades desse povo sofrido. Enquanto cada um de nutrir esse mal, 
achando-o bonitinho, não haverá um país justo. Pelo simples fato 
que todos conhecemos muito bem, ganância, quanto mais tem, 
mais quer. 
O jeitinho brasileiro sempre tem uma saída estratégica. Gabamo-
nos de levar vantagem em tudo, mas na verdade estamos dan-
do um tiro no pé. Simples assim, se olharmos bem é uma falsa 
vitória. Quando subornamos alguém estamos apenas nutrindo o 
jeitinho brasileiro. É fácil entender, uma pessoa passa o sinal ver-
melho, é multado, vê o agente de transito e dá um “cafezinho”. 
Livrou-se de pagar 100, deu 20 “tá” no lucro. Como capitalista 
é o “negocio da china”. Como cidadão vai ser um excelente físi-
co, vai perceber um dia que o crime não compensa. A corrupção 
funciona como um pêndulo vai e volta. Deu 20 e perdeu 80, a 
conta é só esta. Ao dar os 20 vai incentivar que mais pessoas 
façam o mesmo. Consequentemente vai continuar infringindo os 
sinais de transito, logo vai pagar o preço. Esses 80 farão falta na 
educação, saúde, creches, programas sociais, enfim na qualidade 
de vida deste país. E na volta do pêndulo pode acontecer o pior, 
no mesmo sinal de transito vem outro motorista que não respeita 
a sinalização, também já deu um “cafezinho”. E agora que fazer, 
muitos feridos precisam de ajuda, mas não há hospitais, médicos, 
medicamentos... este é o preço dos 80, a vida. Culpar o agente de 
transito por seus erros? Não há como, você pagou para  errar, ele 
apenas cumpriu suas ordens. 
E assim caminha essa nação, a séculos alimentando o jeitinho 
brasileiro, o lindo bebezinho peralta. Que como todo cãozinho 
cresce e se não for bem alimentado, bem educado, pode virar 
um funcionário público, um político, um agente ativo ou passivo 
na corrupção. É sabido, pau que nasce torto nunca se endireita, 
morre torto. E o insasiável glutão leva tudo, propinas, hospitais, 
estradas, merenda escolar, vidas. E inumeras dessas vemos cei-
fadas todos os dias. Crianças que morrem por falta de UTI ne-
onatal. Pacientes renais agonizam por falta de equipamentos ja 
obsoletos em paises desenvolvidos. Vidas se esfarelam como os 
asfaltos de farinha, superfaturados e feitos de granola e há mi-
lhares de outras falcatruas matando esse povo.  
E não há como culpar A, B, ou C, o alfabeto nao é composto ape-
nas por estas letras. 
Segundo a sabedoria popular a voz do povo é a voz de DEUS. 
As mudanças para surtirem efeitos devem vir de baixo, como a 
revolução francesa, até por que em time que está ganhando não 
se meche, o poder nao vai dividir o queijo. Então para que seu 
neto não sofra, eduque seu filho. Lembre-se, o bebezinho peralta 
deve ser educado como cidadão, para não deixar crescer uma 
fera insaciável.
Vamos educar nossos filhos, vamos mostrar que fazer o bem só, 
faz bem. E temos exemplos maravilhosos mundo afora, Martin 
Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dentre outros 
que pregavam coisas simples, o amor, a igualdade racial, a não 
violência entre os povos. Sem nunca deixar de citar os nossos, Pa-
dre Cicero, Zilda Arns, Tiradentes, dentre tantos. Os idolatramos, 
então porque não darmos continuidade a seus feitos, seus exem-
plos, suas atitudes. Não devemos apenas fazer promessas, tam-
bém devemos cumpri-las. Nas festas DEUS deve amar-nos ainda 
mais. Nossas orações e desejos refletem o ser humano mais puro, 
somos só amor, felicidades, desejamos o bem. Mas como produtos 
industrializados nossas atitudes têm data de validade.   Passam-
se as festas vão-se as nossas promessas. Devemos eternizá-las 
e materializá-las como fazem as abelhas, de flor em flor poleni-
zando a vida. O fruto disso, a utopia transformada em realidade, 
como o mel, imperecível. 
Pratique o bem, faça o bem, ensine seu filho a ser assim.  Mostre 
a ele que ser honesto salva vidas. Deixe-o perceber que atitudes 
erradas tem reflexos, e um dia podem atingi-lo.

Paulo Cesar Santos é 
empresário e escreve 

para diversos jornais do 
nordeste inclusive esta 

Gazeta de Notícias

trato 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 par-
ticiparem 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 Trabalhadoras Rurais, na Pra-
ça da Bandeira, 30.

De Donizete de Sousa 
colaborador - Lavras da 

Mangabeira

Gestor reconhece e parabe-
niza entidades pela reativação 
de usinas que fizeram o Estado 
liderar o número de empregos 
em todo o Brasil. A ação tam-
bém tem ajudado a afastar a 
crise de cidades da Zona da 
Mata pernambucana. 

A recente reativação de 
usinas através de cooperativas 
de canavieiros e do estímu-
lo fiscal do governo estadual 
para a ação já surtiram posi-
tivos efeitos socioeconômicos 
para PE e com destaque na es-
fera nacional. A volta das usi-
nas Cruangi, Pumaty e Pedro-
za geraram 12 mil dos 15 mil 
postos de trabalho positivos 
no Estado. O saldo no país foi 
de 95 mil. Os números colo-
cam PE na liderança do atual 
ranking do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). O Estado foi o maior 

gerador de emprego no país. 
A liderança deve-se, indiscu-
tivelmente, ao protagonismo 
dos agricultores cooperati-
vados com o apoio do poder 
público, que deu um crédito 
presumido adicional de 6,5% 
sobre o etanol fabricado nestes 
locais. Assim, nesta terça-feira 
(10), através da articulação do 
deputado estadual Henrique 
Queiroz, o governador Paulo 
Câmara reconheceu e parabe-
nizou os dirigentes das coope-

rativas dos canavieiros e em-
presários pela ação.   

 “Além dos empregos di-
retos e indiretos gerados com 
a volta das usinas, a ação tem 
contribuído para afastar o ce-
nário negativo de retração fi-
nanceira nas nossas cidades 
que formam a cadeia produtiva 
das três usinas”, disse Alexan-
dre Andrade Lima, presidente 
da cooperativa (COAF) que 
reativou Cruangi, em Timbaú-
ba. O dirigente conta que, até 

agora, desde setembro, quan-
do as portas das usinas foram 
reabertas, a região passou no-
vamente por uma movimen-
tação financeira significativa. 
O aquecimento financeiro de-
riva do montante de dinheiro 
proveniente dos pagamentos 
do salário dos trabalhadores, 
da cana dos cooperados, dos 
outros serviços dos diversos 
fornecedores das usinas, além 
dos tributos a nível municipal 
e estadual.

Governador de Pernambuco recebe cooperativas 
rurais indutoras de 12 mil empregos no estado

Robério Coutinho - 
Assessoria de Imprensa

da COAF - Associação dos 
Fornecedores de Cana de 

Pernambuco

<< PRESENÇAS dirigentes das cooperativas, políticos e o governador João Lyra Neto
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Aline Maria

VENDE-SE CASA
NO GRANGEIRO EM CRATO

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, quarto de em-
pregado com acesso independente, jardim, quintal e 
área de serviço.

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

Sorri, embora tenhas dentro 
d’alma a dor que o mundo des-
conhece. Sorri que o teu sorriso 
será prece e te aliviará te dan-
do calma. Sorri como se em tua 
alma, nenhum mal, nenhuma 
dor houvesse. Pois o sorriso é 
o bálsamo que acalma os males 
que na vida se padece.

VENDE-SE TERRENO
 EM JUAZEIRO DO NORTE

Medindo 10m de frente por 30m de fundo. Lo-
calizado na esquina da Rua Virginia de Men-
donça com Av. Paraíba - bairro Lagoa Seca 
(João Cabral). Terceira quadra vindo da Av. 
Ainton Gomes, ao lado de um conjunto de ca-
sas e vizinho ao Sr. Zé Baixinho. Numero 712. 
Fica perto do Campus na Universidade Fede-
ral do Ceará e do Verdes Vale Hotel. 

TRATAR pelo celular: 85 99618 2745

O médico e escritor Marcos Cunha entra para a imortalidade 
como novo sócio do ICC - Instituto Cultural do Cariri

O médico e escritor cra-
tense Francisco Marcos Be-
zerra Cunha, tomou posse, 
nessa sexta feira, 23 de outu-
bro de 2015, na Cadeira 21 – 
Seção de Artes e Ofícios tendo 
como patrono o também médi-
co, já falecido, Doutor Antônio 
José Gesteira.

Marcos Cunha foi sau-
dado por seu colega médico 
José Flávio Vieira que fez um 
relato circunstanciado da vida 
do novo integrando do ICC, 
desde sua vida estudantil, aca-
dêmica e como profissional da 
saúde no Cariri. Disse de sua 
especialidade no trabalho das 

campanhas desenvolvidas e 
de sua contribuição no serviço 
público no tratamento e com-
bate as doenças tropicais e en-
dêmicas. Zé Flávio contou de 
sua militância política, de seu 
relacionamento com os artistas 
do Cariri e envolvimento com 
as letras e o gosto pela litera-

tura.
Naquele momento solene 

o Instituto Cultural do Cariri 
estava enriquecendo suas hos-
tes, com a chegada de Marcos 
Cunha, e que era a certeza de 
uma nova força para trabalhar 
pela cultura, pelas ciências e 
pelas artes da região.

Presentes ao evento, os 
confrades do ICC, amigos, fa-
miliares e admiradores de Mar-
cos Cunha, que dedicou sua 
fala aos agradecimentos pela 
acolhida e a todos que ali esta-

vam presente prestigiando sua 
ascensão à cadeira 21 que tem 
Doutor Gesteira como patrono. 
Ao fim, foram servidos refri-
gerantes e salgadinhos numa 
saudável confraternização.

<< APRESENTAÇÃO do novo sócio por José Flávio Vieira

<< PARAMENTADO Marcos Cunha recebe do presidente 
Emerson Monteiro o jaleco que é a indumentária do ICC.

<< DIPLOMA de imortal  Marcos Cunha recebe do médi-
co e também sócio do ICC - Dr. Eberte Fernandes Teles

O fotógrafo Fábio Arruda, 
de Fortaleza, veio ao Cariri e 
na noite dessa quarta feira – 
11 de novembro, no auditório 
do Geo Park Araripe do Cra-
to, fez uma palestra sobre os 
avanços tecnológicos na foto-
grafia digital, destacadamente 
a recém-descoberta da foto-
grafia em 360 graus. Através 
de um data-show mostrou uma 
séria de fotografias tiradas por 
ele em suas viagens pelo mun-
do. Fábio se diz fotógrafo da 
natureza e dos animais, opção 
que fez como hobby, mas que 
trabalha profissionalmente 
com documentários tipo “time 
lapse” também uma inovação 
no campo fotográfico onde fil-
metes são produzidos no qua-
dro a quadro – frame by frame, 
que são recursos de animação 
juntando centenas e até milha-
res de fotografias sequencias, 
tipo um filme rodado em alta 
rotação - accelerated movie, 

em que se vê a construção 
de uma parede, por exemplo, 
ser começada e terminada em 
poucos minutos. Esse mesmo 
recurso, o “time lapse” foi 
mostrado ao ar livre, em que 
fotografando com a câmera fi-
xada em um tripé, com o mes-
mo enquadramento, durante 
todas as tomadas, vai dispa-
rando a determinado intervalo 
de tempo de modo a registrar 
apenas alguns fragmentos do 
tempo em relação ao movi-
mento. Depois são juntados 
os fotogramas em sequência 
e serão projetadas as imagens 
que apresentará movimentos 
muito acelerados em relação 
ao movimento normal. Esses 
filmetes são normalmente uti-
lizados quando se deseja ace-
lerar movimentos lentos como 
o pôr-do-sol, o desabrochar de 
uma flor.

O auditório do Geo Park 
ficou lotado com fotógrafos 
amadores, professores, estu-
dantes, universitários, jorna-
listas e admiradores da foto-
grafia. A palestra durou duas 
horas, tempo onde todos fica-
ram atentos aos filmes e fotos 
apresentadas.

Flávio Arruda ministra palestra sobre avanços na fotografia digital 
e fala de seu projeto “Impressões de Viagens” pelo Mundo

Reportagem local de
Luiz José dos Santos

<< ENCONTRO Flávio se encontrou profissionalmente na fotografia

<< ATENTOS  mais de cem pessoas presentes ouviram com aten-
ção o detalhamento dos avanços na fotografia.
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