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Bispo quer 18 anos de cadeia 
para dois padres no Crato

Teoria & Prática
> Pedir perdão como? Se ele não perdoa.

Prof  Eugênio Dantas de Medeiros.
 No decorrer da história da humanidade um ponto 

que sempre se questionou foi a relação entre teoria 
e prática. Todos nós já estamos cansados de ouvir 
palestras, sermões, pregações cuja teoria é maravi-
lhosa, mas estas mesmas pessoas, sejam de que ca-
tegorias forem, têm uma prática discordante do que 
falam.  Não precisamos ir longe daqui para cons-
tatar esta verdade. Este ano o papa Francisco, que 
está tendo uma dificuldade muito grande. Em gover-
nar a Igreja, por causa da oposição dos conservado-
res ainda adeptos do Concílio de Trento, estabeleceu 
que este será um ano será comemorado o jubileu eu 
extraordinário da misericórdia. Isto para lembrar 
que Deus é misericórdia.  Como gesto simbólico foi 
determinado que nas catedrais seja criada e aberta 
uma porta como sendo a porta da misericórdia. Aqui 
no Crato também foi aberta a porta da misericórdia 
na catedral de Nossa Senhora da Penha. A cerimô-
nia foi presidida pelo bispo diocesano D. Fernando 
Panico que fez um sermão lindíssimo. Eu o li e fiquei 
a pensar. Como pode quem faz um sermão deste agir 
como ele age?  Ele disse que “não podemos nos dei-
xar levar pela ansiedade, a inquietude e o pessimis-
mo que é uma espécie de miopia do coração que nos 
torna negativos ao julgarmos as pessoas que temos 
dificuldade de aceitar, de compreender e de perdo-
ar.” Noutro tópico ele diz:” como Deus poderá fa-
zer-se encontrar por nós quando o caminho de nosso 
coração está fechado com cadeias de intolerância, 
de prepotência e de incompreensão?” Será que ele 
pensou no que ia dizer? Pois ele não tem a coragem 
de abrir o coração para a tolerância, a compreensão 
e o perdão.  Fala nestas coisas, mas manda proces-
sar padres e leigos que não aceitam algumas de suas 
atitudes suspeitas.  Como pode ele rezar o Pai Nosso 
que diz: “perdoai as nossas ofensas como nós per-
doamos a quem nos tem ofendido?” 

Por último ele propôs um acordo de reconciliação 
com os padres onde ele dita os termos do mesmo. 
Ora quem propõe um acordo é porque reconhece que 
não tem razão e por isso não pode propor as condi-
ções. Pelo que estamos por parte do bispo e de seus 
defensores é uma atitude de ódio, intolerância, per-
seguição e vingança atitudes estas nada evangéli-
cas.  Mas uma vez está comprovado que nem sempre 
a prática se orienta pela teoria e quem perde com 
isto é a Igreja católica da Diocese do Crato.

Biógrafos questionam a reconciliação do Padre Cícero

O bispo do Crato, leva às 
“barras da Justiça” dois sa-
cerdotes, um juíz, oito jorna-
listas, jornais O Estadão de 
São Paulo e Gazeta de No-
tícias, Revistas Veja e Exa-
me, Site Miséria, o provedor 
Google, um ex-seminarista, 
dois coroinhas, prefeitura do 
Crato e empresários.
“Corre” nos fóruns e tribu-
nais superiores dezenas de 
processos impetrados pelo 
bispo diocesano do Crato 
Fernando Panico pleitendo 
ressarcimento por danos mo-
rais e requerendo prisões para 
adversos.     LEIA MAIS NA 
PÁGINA 06
<< DOM PANICO bispo 
diocesano do Crato

Copidescado da
Agência de Notícias O Dia 

Rio de Janeiro

O Jornal do Vaticano 
não deu a notícia.
Em 2006, dom Fernando 

Panico formou uma comissão 
e deu entrada na Congregação 
para Doutrina da Fé, no Vati-
cano, no processo de reabili-
tação do Padre Cícero. Hoje 
reina uma polêmica em torno 
da interpretação de duas car-
tas do Vaticano que começa 
quando, com base nos estudos 
realizados pela Equipe de Di-
reito Canônico do Vaticano, o 
Papa Francisco ventilou que a 
Igreja deveria conceder a re-
conciliação de “Padim Ciço” 
com a Igreja.

“Fico feliz por receber 
essa grande graça”, diz dom 
Panico num texto postado no 
site da Diocese. Reconcilia-
ção significa que a Igreja apa-
ga qualquer oposição às ações 
de Padre Cícero.

Nenhuma agência de notí-
cias oficial do Vaticano, entre 
elas a Gaudium Press, tocou 
na possível reconciliação. 
Para o historiador e professor 
José Sávio Sampaio e o padre 
Nerí Feitosa, maior biógrafo 
de Padre Cícero, não há pro-
vas de que a Igreja fez as pa-
zes com “Padim Ciço.” “Não 
há documento assinado pelo 
Papa Francisco, que diz cla-
ramente que a Igreja se recon-
ciliou com Padre Cícero”, diz 
Sávio. “Sugerir uma reconci-
liação não significa que ela 
tenha se dado de fato”, diz o 

Padre Nerí.
Para críticos, porém, am-

bas as cartas não endossam 
que o Papa Francisco tenha 
concedido de fato qualquer 
tipo de perdão, reabilitação 
ou alguma coisa nessa ordem, 
transformando o episódio 
“numa possível farsa”, que 
seria alimentada pelo bispo do 
Crato, dom Fernando Panico. 
LEIA MAIS NAS PÁGINAS 
04, 05 e 06

>> PADRE CICERO há 82 
anos de sua morte é questiona-
da sua reconciliação com a Igreja 
que ele nunca foi dissociado

No “Ano da Misericórdia,”  o ano do perdão e da concórdia, Dom 
Panico, bispo do Crato, quer setença de 18 anos de cadeia para dois 
idosos e louváveis monsenhores
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OPINIÃO

Afinal somos felizes
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.

Aedes aegypti - O 
fim da picada!!!

EDITORIAL

VIVIAN  ANTUNES

Vivian Antunes 
é cronista

Segredos de motogirl

É preciso saber conviver

Raro é o dia que não ouça, a ala 
esquerda do parlamento – e não 
só, – em altos e impetuosos gri-
tos (será para amedrontar?): que o 
povo é infeliz; que a saúde é péssi-
ma; e que os jovens emigram, em 
busca de emprego e felicidade.

Tanto repetem, tanto espalham 
as funestas ideias, que me conven-
ci que tinham carradas de razão.

Pois não se sabe, que os jo-
vens, procuram no exterior, o que 
não encontram na Pátria? E que a 
saúde, prestada pelo Estado, é tão 
má, que quem tem dinheiro – qui-
çá os mesmos que louvam o servi-
ço publico, – recorrem ao serviço 
privado?

Aliás, desde que me lembro, 
desde pequenino, escutava à porta 
da “Brasileira”, velhos e respeitá-
veis senhores, cochicharem – não 
fosse a PIDE adivinhar, – que a 
culpa da infelicidade e da pobre-
za, era de Salazar.

Se foi, não sei; mas diziam e 
dizem ainda que sim… Sei, acre-
ditando no que se diz no parla-
mento, é que agora, ainda não está 
bem…

Assim afirmam, os represen-

tantes do povo, bem pagos por 
esse mesmo povo, que dizem vi-
ver com dificuldade e sacrifício…

Enfim, como têm sempre ra-
zão…eu acredito.

Mas eis que surge na imprensa 
diária, sondagem do Observatório 
da Sociedade Portuguesa da Ca-
tólica – Lisbon, revelando: – que 
oitenta por cento dos portugueses, 
estão satisfeitos com a segurança, 
que existe; setenta nove por cento, 
com a saúde, que há; setenta dois 
por cento sentem-se felizes com o 
que têm. E por fim, conclui: que 
os jovens com menos de vinte e 
cinco anos, são os que mais gos-
tam da vida que têm.

Talvez, porque a maioria estu-
da… e encontram-se bem instala-
dos no “hotel” da mamã. Empre-
gos? Não há… Ainda bem… para 
muitos da geração canguru. Se a 
sondagem for correcta – tenho as 
minhas dúvidas, – fico por saber: 
se os políticos andam bem infor-
mados; ou informam-se pelos mi-
litantes, ávidos de benesses.

Por mim, confesso: já não sei 
quem fala verdade. Se ainda se 
fala verdade…

Sorrisinho amarelo no rosto:
“Pois não.”
Eu com a cara mais séria e de 

“estou ofendida” que pude fazer:
“Aquele sapato ali da vitrine, 

apontei para meu objeto de dese-
jo, você tem 33?”

“Tenho sim.”
“Embrulhe, por favor. É pre-

sente.”
Incrível como todas as ven-

dedoras que habitavam aquela 
loja vazia tiveram tempo para me 
olhar, oferecer água, café, puxar 
papo e tudo o mais que é feito 
quando o objetivo é bajular.

Recusei todas as ofertas com a 
educação de uma dama criada em 
colégio suíço.

“Cartão ou dinheiro?”
“Dinheiro.”
Quanto papo, minha gente, 

quanta atenção. Agora não preci-
sava mais. 

Peguei o precioso pacote, em-
pinei o nariz e fui embora. 

Um tempo depois a loja já não 
existia mais.

Escolheu atender, então faz 
direito, senão a loja fecha.

Lembro direitinho daquele 
dia.

Entrei em uma loja de sapatos 
em um shopping da cidade. Loja 
chique, sapatos caros.

Eu de tênis, camiseta, calça 
de moletom e rabo de cavalo. Até 
hoje eu me pergunto o motivo 
pelo qual eu andava na rua desse 
jeito. Calça de moletom, minha 
gente! Eu ia ao shopping de calça 
de moletom!

Antes de entrar na loja namo-
rei a vitrine. Não só namorei, fiz 
um pedido de casamento ao sapa-
to mais bonito, alto e caro.

Entrei.
No momento que entrei co-

meçou a guerra: uma vendedora 
olhou para outra e disse:

“Atende lá.”
“Eu não, vai você, é sua vez.”
A moça fez cara ruim, olhou 

para mim.
Quando elas viram que a da 

calça de moletom já tinha repa-
rado a batalha, uma delas veio. 
Acho que não foi a da vez. Não 
me lembro, já tem tempo que 
abandonei essas calças.

Viver sem ler é perigoso, 
te obriga a acreditar no que 

os outros te dizem.

Sem trocadilhos, sem ser pessi-
mista, sem conhecimento técnico (as-
sumimos!), e tentando ser racional 
e realista ficamos a indagar como a 
potência de um ser aparentemente de 
estrutura tão frágil quanto qualquer 
mosquito sem relevância, mas que se 
demonstra detentor de uma força des-
comunal e que vem a provar que nós 
humanos somos seres fragilizados e 
desprotegidos (de todas as formas e 
até à falta de providência divina (para 
os crédulos)) enquanto nos vangloria-
mos afirmando-nos de “alto padrão 
de conhecimento técnico científico” 
e outras bravatas. O mosquito ousa e 
consegue desafiar agentes de saúde, 
cientistas, exércitos, até presidentes 
de vários países (alguns, os ingênuos, 
que até já reconhecem que “estamos a 
perder a guerra...”) e ataca em todos 
os continentes indistintamente. Hoje 
já são 23 países, até os ditos de pri-
meiro mundo, atingidos e a temer seus 
ataques mortíferos. Ao inseto atribuem 
lesões cerebrais gravíssimas decorren-
tes da Microcefalia, além de óbitos que 
em considerável e crescente número de 
vítimas.

Alguns aspectos nos parecem incon-
gruentes e sem explicação. Enquanto 
grandes potências e países em desen-
volvimento gastam bilhões de dólares 
em explorações do espaço, museus do 
futuro, arenas e cidades olímpicas, que 
pouco de significância real que tragam 
boas e efetivas consequências para a 
humanidade que padece à míngua na 
nossa Terra tão descuidada, ainda não 
temos sequer estrutura técnico-cientí-
fica capaz de deter essa pandemia. O 
também estranho e ainda sem explica-
ção é que não se divulga (ou encobrem 
propositalmente) um só caso de Micro-
cefalia em filhos de pessoas abastadas. 
Por quê? Será que mais uma vez os de 
menor poder aquisitivo é que têm que 
arcar com as consequências? Contradi-
tando, talvez afirmem que até nos EUA 
e países europeus também há registros 
de casos e em números consideráveis. 
Mas é que lá também existem pessoas 
sem estrutura socioeconômica como 
em todos os países, não é “privilégio” 
nosso (países subdesenvolvidos).

Sem ser alarmista percebam que há 
certo contrassenso ou displicência ao 
se afirmar que o terrível e temido Ae-
des Aegypti é responsável apenas pela 
transmissão dos vírus da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya através de sua 
picada. Quem nos afiança que também 
não transmite Hepatite, AIDS e outras 
doenças perigosas que instaladas atra-
vés de vírus e/ou pelo contato com o 
sangue de suas vítimas? Pica um que 
contaminado e logo em seguida outra 
vítima e assim propaga o vírus. Com a 
palavra os infectologistas abalizados.

O fato é que se observa perigosa 
negligência por parte também da po-
pulação que insiste em manter vasi-
lhames desprotegidos que propiciam 
a reprodução do mosquito e, princi-
palmente, pelo descuro das nossas 
autoridades, em todos os escalões, já 
que desperdiçam milhões enquanto 
não investem, prioritariamente e com 
a urgência indispensável requerida, na 
busca de mecanismos - vacinas e ou-
tros - que tenham eficácia emergencial 
e não sejam meros paliativos em mais 
um engodo à população.

Hildeberto 
Jamacaru de 

Aquinio é de Crato 
CE residente em 

Russas CE. É 
corretor de imóveis 

e articulista/
crônicas. 

Em todo o planeta existem 
regiões insólitas, onde o homem 
luta pela sobrevivência, quer seja 
no gelo, sob-baixíssimas tempe-
raturas, ou em precárias condi-
ções com pouca água e embaixo 
de sol abrasador. Brava gente 
que aprendeu a viver em climas 
bem diferenciados, se subme-
tendo as piores agruras sem ne-
nhuma benesse de governo. A 
exceção é brasileira, no nordeste 
do país, onde as secas e a falta 
de água servem como pretexto 
para que seu povo venha de pires 
nas mãos a procura de esmola e 
socorro do governo. É um com-
portamento tão esdrúxulo que o 
grande médico e letrista potiguar 
José Dantas (Zé Dantas), parcei-
ro de nosso memorável sanfo-
neiro Luiz Gonzaga, encontrou 
tema para sua canção “Vozes da 
Seca” onde ele diz: “... seu dou-
tor uma esmola a esse homem 
que é são ou lhe mata de vergo-
nha ou vicia o cidadão...” Isso 
escrito nos anos 1950 – na me-
tade do século passado. Foi um 
prenúncio de “um drama anun-
ciado.” É evidente que vergonha 
ninguém tem, mas viciado sim, 
o nordestino que foi preconizado 
como “antes de tudo um forte.” 
Euclides da Cunha disse: “o ser-
tanejo é antes de tudo um forte” 
que entendemos como nordesti-
no. Esse forte homem sertanejo 
hoje faz parte do rol de bolsis-
tas do governo, vive de sombra 
e água fresca sem vontade ou 
disposição de pregar um prego 
numa barra de sabão. Trabalhar 
para que? Se existe uma série de 
benesses de governo: aposenta-
doria igual a de quem pagou a 
previdência por 35 anos, bolsa 
família, bolsa maternidade, se-
guro safra, energia baixa renda, 
merenda, transporte e material 
escolar, que garante a sobrevi-
vência, boa sobrevivência, para 
todos: “forte sertanejo” e sua 
família.

Hoje o êxodo rural não é fato, 
foi uma realidade, os campos, as 

roças e a zona rural foram aban-
donados. Transitando pelo Nor-
deste não mais se vê roçados e 
plantios ao longo das margens 
das estradas, as terras devolutas 
são tomadas pelas matas. 

Atrelado a essas mudanças na 
cultura e nos costumes do nor-
destino vem os filhos, uma nova 
geração, que não vai saber distin-
guir uma foice de uma roçadeira, 
nem uma picareta de uma chi-
banca, uma erva daninha de uma 
planta produtiva. Mas, por outro 
lado vai entender muito bem de 
motocicletas, músicas, artistas, 
danças, bebidas, mulheres e ma-
landragem. E também vai co-
nhecer bem perto um “trouxa” 
que ludibriado paga exacerbada 
carga de impostos para sustentar 
uma legião de desocupados.

É anunciado, pelo próprio 
Governo, que o déficit da Pre-
vidência Social – INSS é de 170 
bilhões de reais e a dívida com o 
programa Bolsa família é imen-
surável. É claro que o pais andou 
nesse sentido. O sertanejo em 
sua aposentadoria percebia ½ 
salário mínimo pago pelo Fun-
rural - Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural, os deputados, 
com intuito de angariar votos, 
levou essa aposentadoria para 
um salário mínimo, equivalência 
a quem contribuiu por 35 anos 
para o Instituto Nacional de Se-
guridade Social – INSS. Hoje um 
casal de idosos sertanejos perce-
be R$ 1.760,00 (mil setecentos 
e sessenta reais) dinheiro mais 
que suficiente para, numa vida 
modesta, sustentar filhos, noras, 
netos e bisnetos.

Estupidez, ignorância ou inca-
pacidade de governo para levar o 
Brasil a uma bancarrota sem ne-
nhuma espectativa de melhorias 
futura? 

A grandeza de uma nação vem 
do PIB Produto Interno Bruto, do 
trabalho, da produção e da eco-
nomia de seu povo. O Nordeste 
não produz nem para sua auto 
sustentação.
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O líder do governo no Con-
gresso, senador José Pimentel 
(PT-CE), participará de debate 
sobre a medida provisória que 
prorroga o refinanciamento da 
dívida dos produtores rurais, 
dos estados abrangidos pela 
Sudene (Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordes-
te). A análise da MP 707/2015 
ocorrerá em Sessão Especial da 
Assembleia Legislativa do Ce-
ará, em Fortaleza.

A discussão é resultado da 
articulação de Pimentel junto à 
Comissão Mista e os deputados 
estaduais do Ceará, Elmano de 
Freitas e Moisés Braz, do PT. 
O senador apresentou requeri-
mento à comissão que analisa 
a MP 707/2015, solicitando o 
debate. E os deputados fizeram 
o mesmo pedido à assembleia 
cearense.   

Participarão do debate o se-
nador Fernando Bezerra (PSB-
PE) e o deputado federal Marx 

Beltrão (PMDB-AL) que ocu-
pam a presidência e a relatoria 
da comissão mista que analisa 
a MP 707 no Congresso Na-
cional. Foram convidados a 
participar da audiência os se-
nadores cearenses Eunício Oli-
veira (PMDB) e Tasso Jereis-
sati (PSDB), além do deputado 
federal José Ayrton (PT), coor-

denador da bancada do Ceará 
na Câmara dos Deputados, e 
demais deputados federais e 
estaduais. 

A audiência contará ainda 
com a presença de prefeitos e 
vereadores cearenses, além de 
representantes de órgãos de 
governo, bancos, dos produto-
res e dos trabalhadores na agri-

cultura.  
Para Pimentel, alguns as-

pectos da MP podem ser aper-
feiçoados para resultar em 
melhorias para os produtores 
rurais do Nordeste. O senador 
defende que a comissão mista 
altere o texto da MP para ga-
rantir a revisão das taxas de 
juros dos Fundos Constitucio-

nais e a inclusão de municípios 
na região semiárida reconheci-
da pelo governo federal.

Suspensão
A medida provisória sus-

pende, até 31 de dezembro de 
2016, a cobrança judicial de 
dívidas relativas a empreen-
dimentos localizados na área 
de abrangência da Superinten-
dência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) contratadas 
até 31 de dezembro de 2006, 
no valor original de até R$ 
100 mil. A MP também proíbe 
que, até esta data, essas dívidas 
sejam inscritas na Dívida Ati-
va da União. Pelo texto, fica 
suspensa ainda a prescrição 
dessas dívidas até a mesma 
data. A medida alterou a Lei 
12.844/2013, que antes previa 
o prazo de 31 de dezembro de 
2015 para suspensão da co-
brança das dívidas.

Convidados para a 
audiência pública:
Parlamentares - Foram con-

vidados a participar do debate 
os senadores e deputados fe-
derais do Ceará; os deputados 
estaduais; os prefeitos e vere-
adores dos 184 municípios ce-

arenses; além dos presidentes 
da Confederação Nacional dos 
Municípios e da União dos Ve-
readores e Câmaras do Ceará.

Governo
Entre as instituições es-

taduais convidadas estão a 
Secretaria de Agricultura, a 
delegacia do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, a 
Superintendência do Sebrae, a 
superintendência do Banco do 
Brasil e a presidência do Ban-
co do Nordeste.

Empresários
O debate também incluirá 

representantes do empresaria-
do, como a Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojistas, 
a Federação das Indústrias, a 
Federação das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas.

Produtores rurais
 Os produtores rurais e tra-

balhadores do setor, no Ceará, 
também foram convidados a 
debater a MP 707. As entida-
des são: a Federação da Agri-
cultura, a Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura, o 
Movimento dos Sem Terra e o 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens. 

Dívidas agrícolas englobadas na MP 707/2015 serão debatidas no 
Congresso Nacional e discutidas na Assembléia Legislativa do Ceará

Do Release do Gabinete do 
Senador José Pimentel. Por 

Franzé Ribeiro Coordenador de 
Comunicação e Simone Telles 

61 3303-6390 / 9302-2638

<< SENADOR PIMENTEL quer envolver representações políticas, govêrnos, 
bancos, técnicos, empresários e produtores rurais 

Canavieiros buscam apoio 
parlamentar depois que a pre-
sidente Dilma Rousseff não 
pagou a subvenção da cana, 
definida pela lei 12.999/14

 Com a volta dos traba-
lhos no Congresso Nacional, 
a União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana (Unida) se 
reúne com presidentes e re-
latores das Medidas Provisó-
rias (MPs) 701/15 e 707/15 
nesta terça-feira (1). As MPs 
possuem emendas do deputa-
do federal Givaldo Carimbão 
(PROS-AL), defendendo a 
prorrogação da lei da subven-
ção da cana do NE e do RJ, 
vencida em 2015 e não paga 
pela União. O deputado Ser-
gio Souza (PMDB-PR) e o 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB/PE) são os pre-
sidentes das MPs respectiva-
mente. Já os relatores são o 
senador Douglas Cintra (PTB/
PE) e o deputado  Marx Bel-
trão (PMDB/AL).

 “A nossa esperança é que 
os parlamentares ajude a re-
verter a injustiça que a pre-
sidente Dilma Rousseff fez 
com o setor canavieiro ao não 
pagar um benefício posto na 
lei 12.999/2014 (subsídio da 
cana)”, diz Alexandre Andra-

de Lima, presidente da Unida, 
que confirma o encontro com 
cada um dos políticos nos ga-
binetes deles em Brasília.  

 A referida lei garante a 
cada produtor R$ 12 por tone-
lada de cana fornecida na sa-
fra 2012-2013 - período auge 
da maior seca dos últimos 50 
anos. No entanto, esta lei ti-
nha sua validade só até o ano 
passado. E agora precisa de 
prorrogação para que o gover-
no federal possa pagar o sub-
sídio aos 30 mil produtores 
beneficiados nela. Portanto, a 
contribuição dos presidentes 

e relatores das referidas MPs 
701 e 707 é fundamental para 
que seja restabelecida a vali-
dade desta lei.

 “Vamos apresentar aos po-
líticos a relevância das emen-
das do deputado Carimbão nas 
referidas MPs, a fim de evitar 
a penalização dos agriculto-
res que amargam significati-
vos prejuízos desta a última 
grande estiagem, onde desca-
pitalizou o setor, limitante o 
investimento no campo, com 
negativos efeitos produtivos e 
socioeconômicos na Zona da 
Mata canavieira.     

Unida recorre às MPs 701 e 707 
para revalidar a subvenção da cana

 Robério Coutinho
81-99971-0806 Assessoria 

de Imprensa da Unida

<< ESPERANÇA é que os parlamentares ajudem a reverter a 
injustiça que a presidente Dilma fez com o setor canavieiro

O Ministério da Fazenda 
ressalta que trata-se da sus-
pensão de prazos e que a de-
cisão não representa o perdão 
de dívidas

Os agricultores do Nordes-
te, região que sofre com forte 
e persistente seca, receberam 
uma boa notícia neste começo 
de ano. O governo decidiu sus-
pendendo, até 31 de dezembro 
de 2016, o encaminhamento 
das operações de crédito rural 

em atraso para inscrição em 
Dívida Ativa e para cobrança 
judicial. O prazo adicional foi 
determinado por meio de Me-
dida Provisória publicada no 
Diário Oficial de quinta-feira 
(31/12/2015).

Em nota, o Ministério da 
Fazenda ressalta que trata-se 
da suspensão de prazos para 
cumprimento de obrigação e 
que a decisão não representa 
o perdão de dívidas. No tex-
to divulgado nesta quinta-
feira, a Fazenda aponta que 
a persistente seca que atinge 
muitos municípios da área de 
abrangência da Superinten-
dência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) desde 2011 
tem dificultado a obtenção de 
renda da atividade agropecu-

Agricultores do Nordeste ganham 
mais tempo para pagar dívidas

ária na região.
"Assim, com o objetivo de 

permitir que os agricultores 
tenham tempo adicional para 
melhorar sua condição finan-
ceira, sem, contudo, terem 
suas dívidas enviadas para co-
brança judicial ou inscritas na 
Dívida Ativa da União, o que 
dificultaria ainda mais a sua 
permanência na atividade, o 
governo federal editou Medida 
Provisória 707, que altera os 
arts. 8º e 9º da Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013, sus-
pendendo, até 31 de dezembro 
de 2016, o encaminhamento 
das operações de crédito rural 
de que tratam tais artigos para 
inscrição em Dívida Ativa e 
para cobrança judicial", cita 
a nota.

Fonte: Portal Brasil,
com informações do 

Ministério da Fazenda

<< SECA inviabiliza as operações bancárias e problema continua sem solução

Esta Gazeta de Notícias questiona e dabate os problemas 
do Nordeste a busca de soluções sustentáveis
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Se impressos os processos 
que tramitam nos fóruns de São 
Luiz do Maranhã, Crato, Juazei-
ro do Norte, Fortaleza e Brasília 
movidos contra e/ou favoráveis 
a Diocese do Crato e seu bispo 
Fernando Panico seriam utiliza-
dos milhares de folhas de papeis. 
Confrontados com outras dioce-
ses do Brasil que quando muito 
têm dois ou três processos em 
andamento. Sua reverendíssima 
Fernando Panico, prelado do 
Crato, vem movimentando os ju-
diciários de várias comarcas, fó-
runs e tribunais superiores com 
questões irrelevantes, sempre 
em defesa de sua honra e repu-
tação. Para tanto atropela tudo: 
preceitos, cidadania, honradez, 
dignidade e termina por não res-
peitar a honorabilidade dos pro-
vectos monsenhores: João Bos-
co Cartaxo Esmeraldo - 80 anos 
de idade e mais de cinco décadas 
dedicadas ao sacerdócio e José 
Honor de Brito 87 anos de vida 
e mais de sessenta anos voltados 
para a divulgação das obras de 
Jesus Cristo. O juiz federal José 
Vanderlei Landim foi sempre 
um homem devotado às causas 
da Igreja Católica tendo inclu-
sive sendo um dos criadores do 
Encontro de Casais com Cristo 
no âmbito da Diocese do Crato 
e contínuo incentivador do ICC. 
Para esses provectos senhores o 
bispo do Crato, conforme o pro-
cesso sob júdice, pleiteia a Jus-
tiça, uma sentença de 18 anos de 
cadeia para cada um.

A instituição pelo Papa Fran-
cisco do “Ano da Misericórdia” 
que seria o ano do perdão e da 
concórdia não deteve a sanha 
imponderável e determinada do 
senhor bispo do Crato. Sua reta-
liação denota a agudez de uma 
besta (é) usada com destreza lan-
çando dardos em todos os senti-
dos, contando para isso com as 
prerrogativas de um bispo cató-

lico ou centurião romano. Seus 
dardos são jogados contra: o pro-
vedor Google, a Editora Abril, 
jornal O Estadão, sites, jornalis-
tas, intelectuais, inquilinos das 
casas alugadas da igreja, Prefei-
tura do Crato e demais seres mor-
tais que se posicionem contra seu 
desastroso episcopado.

Fernando Pancio descente de 
uma das boas e tradicionais fa-
mílias italiana, nasceu em Trica-
se que é uma comunidade italia-
na da região da Puglia, província 
de Lecce, com cerca de 17 mil 
habitantes. Teve um parente, o 
Cardeal Panico, - (hoje é nome 
de um suntuoso hospital em Tri-
case), que foi um dos papáveis 
em um dos conclaves do Vatica-
no no século passado e tem um 
outro cardeal, parente também, 
que continua em atividade na 
Santa Sé, fato que justifica seu 
prestígio na Cúria Romana.

O bispo Fernando Panico tem 
sido um gerador de fatos, há sem-
pre uma notícia de interesse do 
povo católico a ser divulgada.

Mais recentes, historiadores, 
intelectuais e jornalistas ques-
tionam a interpretação de cartas 
do Vaticano onde constaria uma 
suposta reconciliação da Igreja 
com o Padre Cícero. Ressalte-
se que o Padre Cícero nunca 
foi dissociado da Igreja Católi-
ca, ele apenas e tão somente foi 
suspenso de ordem, quer dizer, 
impedido de exercer os seus 
serviços como sacerdote: não 
podia confessar, dar comunhão, 
realizar batizado ou casamentos 
entre outros. Também não há 
um relato histórico que o Padre 
Cícero tenha sido excomungado 
para receber perdão do Vatica-
no. Uma reabilitação também 
não interessa por estar ele mor-
to e não mais poder exercer seu 
mister de sacerdote. Os movi-
mentos ressurgentes são de que 
a Igreja Católica peça perdão 
ao Padre Cícero (in memoriam) 
pelos equívocos do Vaticano co-
metidos no passado e agora em 
respeito aos movimentos popu-
lares de veneração e reverência 
a memória do mentor espiritual 
do povo nordestino.

“Contra provas não há argu-
mentos.” A Gazeta de Notícias 
tem em seus arquivos, e entre 
muitos outros documentos, uma 
carta original, escrita em italia-
no, datada de “27 ottobre 2014 
sob o Protocolo 319/14-48388” 
assinada por Gerhard L. Mul-
ler – Arciv. – Vesc. Em. Di Re-
gensburg – Prefetto, que diz: 
“Este Dicasterio (ministério), 
valendo-se também do parecer 
de alguns experts em matéria, 
não deixou de submeter a um 
cuidadoso estudo da citada do-
cumentação, confrontando-a 
com os documentos originais 
conservados no próprio archivo 
relativo aos acontecimentos que 
levaram a imposição do Padre 
Cicero à algumas censuras da 
parte da Santa Se. As conclusões 
do estudo foram submetidas a 

Sessão Ordinária da Congrega-
ção realizada dia 02 de Julho 
de 2014 na qual decretou o que 
segue: OMNES: Se conservam 
justas e justificadas as medidas 
disciplinares aplicadas naquele 
tempo da S. Sede em relação ao 
Padre Cicero Romão Baptista e 
a sua manutenção ate a morte, 
assim de conservar de não po-
der proceder ao pedido de rea-
bilitação do Sacerdote.”Em um 
bom e compreensível português: 
“O Vaticano não vai proceder a 
Reabilitação do Padre Cícero.” 
Diante dos fatos não é de bom al-
vitre o bispo da Diocese do Cra-
to dom Fernando Panico querer 
se sustentar gerando expectativa 
sobre qualquer procedimento so-
bre: reconciliação, reabilitação, 
beatificação ou canonização do 
padre Cícero Romão Batista.

Vaticano diz: 
“não poder reabilitar o Padre Cícero”

Reportagem do jornalista
Luiz José dos Santos.

Tradução da Carta do Vaticano
realizada por um confrade jornalista

em Roma Itália.
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 A -Diocese do Crato, no 
Ceará, diz que cartas são pro-
vas do perdão a Padim Ciço, 
excomungado após ‘milagre 
da hóstia’

Rio - Uma polêmica e tan-
to agita os bastidores da Igreja 
Católica. Especialistas em pro-
cessos canônicos contestam o 
alarde que a Diocese de Crato, 
no Ceará, a dez quilômetros 
de Juazeiro do Norte, vem fa-
zendo em torno de duas cartas 
do Vaticano. Na visão da Cú-
ria local, as correspondências 
garantem que Roma concedeu 
a tão sonhada reconciliação 
da Igreja com o Padre Cícero 
Romão Batista, um dos candi-
datos a santos mais populares 
do Brasil. 

Padre Cícero foi excomun-
gado pelo bispo do Ceará, dom 
Joaquim Vieira, acusado de 
manipulação da fé. Ele não 
conseguiu fazer com que a 
Igreja reconhecesse o ‘milagre 
da hóstia” — as comunhões 
dadas por ele à beata Maria de 
Araújo teriam se transformado 
em sangue. Como castigo, foi 
proibido de pregar, ouvir con-
fissões e celebrar missas. Mor-
reu em 1934, aos 90 anos, sem 
ter esses direitos restabeleci-
dos como sacerdote. Após sua 
morte, o número de fiéis em 
romarias à cidade que ele fun-
dou, Juazeiro do Norte, cresceu 
e transformou as peregrinações 
num dos maiores encontros de 
fé do País.

Padre Cícero morreu aos 90 
anos, com ordens sacerdotais 
suspensas pelo bispado do Cea-
rá, devido caso conhecido como 
‘milagre da hóstia’. Devoção 
por sacerdote se espalhou

Para críticos, porém, ambas 
as cartas não endossam que o 
Papa Francisco tenha conce-
dido de fato o perdão, trans-
formando o episódio “numa 
possível farsa”, que seria ali-
mentada pelo bispo do Crato, 
dom Fernando Panico.

Em carta de sete páginas, 
de 20 de outubro de 2015, assi-
nada pelo secretário de Estado 
do Vaticano, Pietro Parolin, e 
endereçada a Panico, a diocese 
interpreta trechos como sinô-
nimo de reconciliação. Prin-
cipalmente o que diz: “Mas 
é sempre possível, com a dis-
tância do tempo, reavaliar e 
apreciar as várias dimensões 
que marcaram a ação do Pa-
dre Cícero como sacerdote”. 

Ao divulgar tal carta (íntegra 
em www.diocesedecrato.org), 
em dezembro, com festa para 
50 mil devotos, o bispo fez o 
milagre de triplicar as romarias 
no Sertão do Cariri e a arreca-
dação para os cofres da Mitra 
Diocesana. 

Reprodução inédita de car-
ta de Roma, de 2014. Dom 
Panico garante ser a prova da 
reconciliação, contestada por 
críticos

“Em momento algum o Va-
ticano fala em reabilitar, re-
conciliar ou perdoar o Padim 
Ciço. Apenas realça as quali-
dades de Cícero, nada mais. É 
embromação”, diz o advogado 
Lauro Barretto, devoto fervo-
roso do Patriarca do Nordeste. 
Como estudioso de processos 
canônicos, Barreto escreveu 
um livro que será lançado em 
abril.

Questionado pelo jornal O 
Dia, Armando Lopes Rafael, 
chanceler do bispado do Cra-
to e porta-voz de dom Panico, 
entregou à reportagem outra 

carta inédita, em italiano. Da-
tada de 5 de setembro de 2014 
e assinada pelo prefeito da 
Congregação para a Doutrina 
da Fé, cardeal Gerhard Müller, 
“comunicando”, segundo ele, a 
conciliação.

“O Papa raramente assina 
cartas, delegando essa tarefa 
ao secretário de Estado. Existe 
uma minoria que não gostou 
da reconciliação da Igreja 
com o Padre”, lamentou Ar-
mando. “Essa carta de 2014 
não garante a reconciliação. A 
Diocese de Crato interpretou 
errado as duas cartas”, diz 
Lauro.

O Jornal do Vaticano não 
deu a notícia.

Em 2006, dom Fernando 
Panico formou uma comissão 
e deu entrada na Congrega-
ção para Doutrina da Fé, no 
Vaticano, no processo de rea-
bilitação. A polêmica em tor-
no da interpretação das cartas 
começa quando, com base nos 
estudos realizados pela Equipe 
de Direito Canônico do Vatica-

no, o Papa Francisco ventilou 
que a Igreja deveria conceder 
a reconciliação de Padim Ciço 
com a Igreja.

“Fico feliz por receber 
essa grande graça”, diz dom 
Panico num texto postado no 
site da Diocese. Reconciliação 
significa que a Igreja apaga 
qualquer oposição às ações de 
Padre Cícero.

Nenhuma agência de notí-
cias oficial do Vaticano, entre 
elas a Gaudium Press, tocou 
na possível reconciliação. Para 
o historiador e professor José 
Sávio Sampaio e o padre Nerí 
Feitosa, maior biógrafo de Pa-
dre Cícero não há provas de 
que a Igreja fez as pazes com 
Padim Ciço. “Não há docu-
mento assinado pelo Papa 
Francisco, que diz claramen-
te que a Igreja se reconciliou 
com Padre Cícero”, diz Sávio. 
“Sugerir uma reconciliação 
não significa que ela tenha se 
dado de fato”, diz Nerí.

A devoção por Padim Ciço 
se espalhou pelo Brasil.

Historiadores, jornalistas e intelectuais contestam 
que Igreja Católica tenha perdoado o Padre Cícero

Inicialmente cumpre destacar que a referida 
carta não foi assinada pelo Papa Francisco e, 
sim, pelo secretário de estado da Santa Sé car-
deal Pietro Parolin. 

Essa carta deixa bem claro que “não é inten-
ção... pronunciar-se sobre questões históricas, 
canônicas ou éticas do passado” afetas ao Pa-
dre Cícero Romão Batista.

Aliás, o próprio Cardeal Paroli adverte o bis-
po do Crato, para que ele tivesse o zelo e o cui-
dado, na “autêntica interpretação da mesma” 
ao divulgá-la. 

Mas estão dando uma maior dimensão a car-
ta do Cardeal Paroli

O arcebispo metropolitano de São Sebastião 
do Rio de Janeiro-RJ cardeal Orani João Tem-
pesta, chama a atenção para o fato de a referi-
da carta “aponta o lado benemérito” da figura 
do Padre Cícero, visto apenas do ponto de vista 
eminentemente pastoral e religioso. É este fato, 
segundo o Cardeal Tempesta, “que a imprensa 
chamou de reabilitação do padre Cícero” ou re-
conciliação como apregoa a Diocece de Crato. 
Não foi. 

O Padre Cícero, na visão da Igreja Católi-
ca, continua sendo, segundo a carta do Cardeal 
Paroli , “um vaso de argila”, uma figura “não 
privada de fraqueza e de erros”, uma pessoa 
que “nem sempre soube encontrar as justas de-
cisões a tomar ou adequar-se às diretrizes que 
lhe foram dirigidas pela legítima autoridade”, 
e, ainda, que outros aspectos do Padre Cícero 
“podem suscitar perplexidade.”. Mas o Cardeal 
Paroli não deixa de exaltar que às vezes, “Deus 
escreve certo por linhas tortas” e se serve de 
instrumentos imperfeitos para realizar a sua 
obra (cf.lc 17h10min).“

É nesse aspecto, segundo Paroli, que a Igreja 
Católica e mais precisamente a Diocese de Cra-
to se serve ou tem incorporado esse movimento 
popular e da imagem do Padre Cícero para ir 
“ao encontro das periferias existenciais”, “para 
a solidificação da fé católica no ânimo do povo 
nordestino”.

Segundo Paroli, o Padre Cícero continua sen-
do ”objeto de estudos e análise, como atesta a 
multiplicidade de publicações a respeito, com 
interpretações as mais variadas e diversifica-
das”. 

Não houve, portanto, reconciliação da Igreja 
com o Padre Cícero. O Cardeal Paroli conclui: 
“Mas é sempre possível, com a distância do tem-
po e o evoluir das diversas circunstâncias, rea-
valiar e apreciar as várias dimensões que mar-
caram a ação do Padre Cícero.

Reconciliação e o perdão da igreja para com 
o Padre Cícero podem até ocorrer no futuro, 
esperamos todos. Mas, no momento, com todo 
respeito a quem pensa de forma diversa: não 
houve. 

Paulo Machado
(autor de “Padre Cícero entre os rumores a verdade)

OBSERVAÇÃO:
Texto publicado nas redes sociais e sites de notícias

Breve comentário sobre a 
“Carta de Reconciliação 

com o Padre Cícero” 
divulgada pela

Diocese de Crato.
Francisco Edson Alves  da 

Agência O Dia (Jornal O Dia 
- Rio de Janeiro)

Viage no mundo da leitura.
A diferença entre as pessoas está nos livros que cada 
um leu mais que o outro.
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Febre, Vômito e Diárreia 
são as principais causas de 
Internações Hospitalares no 
Hospital São Vicente Ferrer 
em Lavras da Mangabeira.

Diariamente, Dezenas de 
Pacientes procedentes da Sede 
do Município e Zona Rural de 
Lavras da Mangabeira, procu-
ram atendimento médico.

Todos os leitos do Hospi-
tal estão lotados de pacientes, 
principalmente crianças que 
apresentam um quadro clínico 
com Febre, Vômitos e Diar-
réia, muito comuns durante o 
período das chuvas.

Com as chuvas, vários in-
setos apareceram, principal-
mente as moscas domésticas 
responsáveis pela propagação 
de vírus e bactérias prejudi-
ciais à saúde humana.

Os médicos alertam para a 
realização de uma higienização 
completa no interior das resi-
dências, evitando o acúmulo 
de lixo e restos de comida que 
servem como alimento para os 
insetos.

Na Zona Rural, é importan-
te que as famílias mantenham 
os arredores das casas sem-
pre limpos, devendo-se ter o 
cuidado de realizar a limpeza 
semanal dos currais, apriscos, 
chiqueiros, poleiros e galinhei-
ros.

Febre e desarranjos intestinais, ainda são as principais 
causas de internações nos hospitais de Lavras

O bispo do Crato Fernan-
do Panico vem recorrendo 
sistematicamente ao sistema 
judicial brasileiro procurando 
recompor sua integridade com 
supostos danos morais causa-
dos por fatos divulgados pela 
imprensa regional, nacional e 
nas redes sociais. No Diário 
Oficial da Justiça há mais de 
300 publicações com procedi-
mentos originários de proces-
sos impetrados pelo superior 
religioso, ou contra ele são 
postos sob as mais diferentes 
justificativas.

No âmbito da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana no 
Brasil, avaliando todas as ou-
tras dioceses, são raríssimas as 
ocorrências levadas a Justiça. 
A Diocese do Crato é “sui ge-
neris” no tocante ao uso indis-
criminado da Justiça brasileira.  
Tem sido de valia o peso dos 
nomes: diocese ou bispo, cujas 
prerrogativas religiosas ainda 
mantêm um ranço que denota 
condição de pureza espiritual, 
de vida, de conduta ética, mo-
ral, espiritual e social humana.

Em um dos processos mais 
recentes o bispo Fernando Pa-
nico pede a Justiça 18 anos e 
seis meses de prisão para um 
juiz federal, dois monsenho-
res, um ex-seminarista e dois 
coroinhas, todos acusados pela 
hipotética produção e divul-
gação de um vídeo no Youtub, 
onde o ex-seminarista conta 
detalhes de sua afininidade 
com o prelado do Crato.  Os 
dois monsenhores: José Honor 
de Brito 90 anos de idade e 60 
anos de sacerdório e João Bos-
co Cartaxo Esmeraldo 70 anos 
de idade e 50 anos de sacerdó-
cio disseram não ter participa-
do, em momento algum, desse 
vídeo ou de sua divulgação e 
também nunca incentivaram 
ou promoveram quaisquer mo-
vimento de agravo ao bispo do 
Crato. Estão no rol dos acusa-
dos pelo fato de simplesmente 
não concordarem com as ações 
administrativas desenvolvidas 
pelo atual bispo.

Esses dois devotados mon-
senhores, pelas suas exemplares 
vidas religiosas vacacionadas 
ao exercício de seus sacerdó-
cios, têm recebido apoio, cari-
nho e solidariedade de toda co-
munidade católica da região.

<< MORTAIS os castigos desejados para os dois exemplares sacer-
dotes depois de meio século de devoção aos ensinamentos de Cristo

Da Reportagem local

A lição maior – e a mais difícil de viver – que Jesus nos 
ensinou, creio que foi aquela de “amar o inimigo”. (cf Mt 
5,44). Nada é tão estranho e repugnante para aquele que 
não age movido pelo Espírito de Deus, e se deixa guiar pela 
simples natureza.
O nosso mundo ensina, sem cessar, que é preciso revidar, 
“não levar desaforo para casa”, ir ao revanche, etc. Jesus, 
por outro lado, ensina a mansidão; isto é, não pagar o mal 
com o mal, mas com o bem. Ele aprendeu isso no Sermão da 
Montanha.
Todas as vezes que o mundo agiu pela violência, ficou claro 
que a violência não leva à paz e à felicidade. Na verdade, a 
violência, exceto em legítima defesa, é a arma dos fracos de 
espírito. Buscar o revide, a desforra, a vingança, é colocar-se 
no mesmo baixo nível do agressor. É reagir como um animal, 
e não como um homem. 
“Procuro amassar completamente a ponta da espada do tira-
no: não oponho um aço mais afiado, e assim ludibrio sua es-
perança de ver-me oferecer uma resistência física. Encontra-
rá em mim uma resistência de alma que escapa a seu cerco”.
O segredo cristão para destruir a força do inimigo, não é a 
vingança, mas a mansidão, o perdão. Jesus nos ensina que aí 
está um dos pontos da perfeição cristã. Ele quer que sejamos 
“perfeitos como o Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48).“Deste 
modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer 
o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover 
sobre os justos e sobre os injustos” (Mt 5,45).
A pedagogia de Deus, que é Pai amoroso, é esta: ser bom 
para com aquele que é mal, para que este, experimentando a 
doçura do bem, queira deixar de ser mal e se converta para o 
bem. Jesus é o novo legislador, o novo Moisés, que leva a Lei 
antiga à perfeição: “Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o 
teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: 
Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai 
pelo que vos maltratam e perseguem” (Mt 5,43-44).
Em seguida Jesus explica a razão desta exigência tão difícil: 
“Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? 
Não fazem assim os próprios publicamos? Se saudais apenas 
vossos irmãos, que fazeis de extraordinário ? Não fazem isto 
também os pagãos?” (Mt 5,46-47)
É impressionante como Jesus exige de maneira radical a vi-
vência do perdão, e não da ira: “Tendes ouvido o que foi dito: 
“Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não 
resistais ao mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe 
também a outra” (Mt 5,38-39).
Perdoar aquele que o ofendeu é uma “prova de fogo” para 
verificar se de fato você é cristão. A lição do perdão é fun-
damental, porque é o caminho para se implantar na terra o 
Reino de Deus, reino de irmãos que vivem o amor. É isto que 
Jesus veio fazer; esta é a difícil “Boa-Nova” que trouxe. Para 
destruir o mal e a violência em todas as formas, Ele trouxe o 
remédio: o perdão. Isto é tão importante que Ele morreu na 
cruz dolorosamente, dando o maior exemplo do que é perdo-
ar. Ele, que não fez mal a ninguém, mesmo tão injustiçado, 
soube dizer: “Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fa-
zem” (Lc 23,31).
Mais do que qualquer um de nós, Jesus tinha o direito de 
pedir ao Pai “justiça” diante de tamanha injustiça; mas, ao 
contrário, Ele quis deixar-nos a maior lição do que é perdoar. 
A partir daí, nenhum cristão (seguidor de Cristo), tem o direi-
to de fazer diferente do que Ele fez.
Por que tudo isto? Porque não se pode exterminar a violência 
deste mundo usando-se da própria violência. Meios injustos 
e violentos não podem gerar a justiça e a paz. Não se pode 
querer apagar o fogo lançando gasolina sobre ele; é preciso 
jogar água.
Por mais duro que seja é preciso entender a lógica desta 
questão. Ghandi dizia que na anti-lógica do “olho por olho”, 
vamos acabar todos cegos. Esta é a loucura do mundo sober-
bo e arrogante: “bateu, levou!” E assim, o ódio e a violência 
crescem cada vez mais.
É claro que não é fácil perdoar aquela pessoa que te magoou, 
aquele “amigo” que te traiu, aquele assassino do teu filho, ou 
aquela mulher que seduziu o teu marido. Se fosse fácil não 
teria mérito algum. E é preciso dizer que, por nossas próprias 
forças, não conseguiremos perdoar. É preciso a força do alto, 
para vencer a fraqueza da nossa natureza ferida e que clama 
por vingança. 
Diante de uma situação dessas onde é difícil perdoar, só há 
um caminho, olhar para Jesus crucificado e clamar: Senhor, 
Tu que perdoaste até o extremo, dá-me da Tua força e do Teu 
Espírito para que eu possa fazer o mesmo. Nesta hora será 
preciso clamar por Jesus que deixou derramar na cruz seu 
sangue para o perdão de cada um de nós.

A Força transformadora 
do Perdão

Felipe Aquino é professor, apresenta programas 
em emissoras católicas de TV e Rádio; Nos finais 

de semana prega encontros de aprofundamento 
em todo o Brasil e no exterior. Escreveu 73 livros 

de formação católica.

Também não deve esquecer 
os cuidados com água empos-
sada para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypt, 

transmissor da dengue clássica 
e hemorrágica, Chicugunha e 
Zika Virus, todas doenças cau-
sadas por vírus.

Projeto “Rapadura Culturarte” recebe 
veículo de trabalho do Governo do Estado

Fotos da entrega de um au-
tomóvel ao Projeto Rapadura 
Culturarte nesse último dia 23 
de janeiro, na Ceasa/Barba-
lha, quando do evento “Hora 
de Plantar.” O automóvel foi 
entregue pelo próprio Gover-
nador Camilo Santana.

O referido automóvel, que 
servirá para mobilidade e de-
senvolvimento do projeto,  é 
em cessão de uso no período 
de 3 (três) anos.

O professor Jorge Carva-
lho agradece ao Governador 
Camilo Santana, ao Dr. Fer-
nando Santana e ao Sr. Romão 
França.

Por Donizete de Sousa

<< HOSPITAL local vêm com todos os leitos lotados

Bispo quer 18 anos de cadeia para dois 
renomados monsenhores no Crato
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CANTINHO DA POESIA

É o Canto de uma cearense que adora suas raízes, canto da mu-
lher destemida que saiu das entranhas nordestinas e abriu uma 
janela para cantar sua aldeia para o mundo, Interagir com ou-
tros poetas cordelistas desfrutando deste mundo virtual. Sou Ma-
ria de Lourdes Aragão Catunda, a poeta de Ipueiras e do cordel, 
sou a Dalinha Catunda. E-mail: dalinhaac@gmail.com

A BELLA DA SEMANA

Nalu Kasmierski  - Este é o segundo presente 
em comemoração aos 15 anos do Bella da Semana e, com ele, 
vai uma advertência: acalme seu coração! Tome um chá de ca-
momila, o remédio para a pressão e deixe o número do cardiolo-
gista em mãos, pois Nalu Kasmierski está pronta para te colocar 
em uma verdadeira prova de resistência. A loira de 23 anos é de 
São José dos Pinhais (PR), mas mora em Santa Catarina. Ela é 
a mistura da garota tímida com a mulher provocante, da menina 
certinha com a namorada perfeita. Nalu é pura alegria e diz que 
tudo fica perfeito quando estamos próximos de pessoas que nos 
querem bem. Desmarque seus compromissos e reserve os próxi-
mos minutos para este presente, que foi feito especialmente para 
você. As fotos estão aqui, só te esperando...

Nalu Kasmierski 
Nossa língua portuguesa:

“Os erros comuns”

HUMOR

Dalinha Catunda é 
cordelista de fibra no verso 
e no reverso. Nascida em 
Ipueiras, norte do Ceará,  
residindo no Rio de Janeiro 
sem perder a nordestinidade. 
É presença marcante nos 
eventos culturais no Cariri. 
Escreve sistematicamente 
para esta Gazeta de Notícias

HORÓSCOPO
ÁRIES > Uma paixão pode estar a complicar a sua vida. Alguns atra-
sos em relação a dinheiro com que não contava, não desespere.

TOURO > O momento não é adequado a mudanças; seja paciente. É 
natural que sofra obstruções que retardam evoluções; tenha cautela.

GÊMEOS > Pode tentar novas conquistas mesmo que se sinta um tan-
to inseguro. Bom dia para expansão de atividades ou investimentos

CÂNCER > Poderá viver bons momentos, se não se preocupar com 
situações sem importância. Proceda de forma a não cometer deslizes.

LEÃO > Pode tentar novas conquistas mesmo que se sinta um tanto 
inseguro. Bom dia para expansão de atividades ou investimentos

VIRGEM > Não alimente dependências; deverá mudar o rumo da sua 
vida. Estabeleça novas ligações profissionais ou comerciais.

LIBRA > A vida sentimental vai conhecer evoluções. Alguns projetos 
ou pedidos estão no bom caminho mas ainda em fase de análise

ESCORPIÃO > Vai passar por momentos muito afetuosos. Delegue 
algumas competências, mas estabeleça desde logo todos os limites.

SAGITÁRIO > A vida sentimental tende para uma clarificação; no-
vos afetos surgem . Hoje decisões económicas podem ser tomadas.

CAPRICÓRNIO > Não se isole, procure companhia, vai sentir- se 
muito melhor.  Terá boas informações para os assuntos correntes.

AQUÁRIO > Neste dia não é aconselhável que tome grandes iniciati-
vas. Há situações que têm de amadurecer mais para poder avançar.

PEIXE > Não insista em questões pontuais que só geram tensão. Será 
difícil contornar entraves profissionais mas não parta derrotado.

Relembro o tempo passado
Que na memória guardei
A casa onde eu morava
A vida que eu levei
Nem tinha televisão
Mas ali, naquele chão
O melhor tempo passei.

No velho fogão a lenha
A minha mãe cozinhava
O abano atiçava o fogo
A caça na brasa assava
Com preá e avoante
Naquele tempo distante
A família se fartava.

De chafariz ou cacimba,
Meu caro amigo anote
Era a água de beber
Que se botava no pote
Ou mesmo numa quartinha
Água ficava fresquinha
Caneco tinha um magote.

No caneco de alumínio
Tinha meu nome gravado
E cada irmão tinha o seu
Mamãe tinha este cuidado
E pra não entrar caçote
Uma boina tinha o pote
Com laço bem amarrado.

Naquele velho sertão
Que vivi quando menina
Por lá se dormia cedo
Luz era só lamparina
E ainda pro meu regalo
Lá se acordava com o galo
Linda aurora nordestina.

A lembrança quando bate
Desperta minha saudade
Recordo a vida singela
E a minha felicidade
Os costumes do sertão
Que jamais se apagarão
Da minha realidade

Rio de Janeiro, 09/02/2016M

O velho acaba de morrer
O padre encomenda o corpo e faz muitos elogios:
- O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um 
pai exemplar!!...
A viúva se vira para um dos filhos e lhe diz ao ouvido:
- Vai até o caixão e veja se é mesmo o seu pai que está lá 
dentro...

A diferença entre famílias
A menininha conversando com seu pai:
_ Pai, papai!
- O que foi minha filha?
- De onde viemos?
- Filha, o homem é descendente de Adão e Eva.
A menina, um pouco confusa, diz:
- Mas papai, a mamãe me disse que somos descendentes 
do macaco!
- Olha, querida, é muito simples.Uma coisa é a família 
da sua mãe, outra é a minha...

Caça Palavra

1 - “Ao encontro de” / “De 
encontro a”
Errado: Os diretores estão sa-
tisfeitos, porque a atitude do 
gestor veio de encontro ao que 
desejavam.
Certo: Os diretores estão sa-
tisfeitos, porque a atitude do 
gestor veio ao encontro do que 
desejavam.
Por quê? “Ao encontro de” dá 
ideia de harmonia e “De en-
contro a” dá ideia de oposição. 
No exemplo acima, os direto-
res só podem ficar satisfeitos 
se a atitude vier ao encontro do 
que desejam.
2 - “Ao meu ver” / “A meu 
ver”
Errado: Ao meu ver, o evento 
foi um sucesso.
 Certo: A meu ver, o evento 
foi um sucesso.
 Por quê? “Ao meu ver” não 
existe.

3 - “A princípio” / “Em 
princípio” 
Errado: Achamos, em princí-
pio, que ele estava falando a 
verdade. 
 Certo: Achamos, a princípio, 
que ele estava falando a verdade. 
 Por quê? A princípio equiva-
le a “no início”. Em princípio 
significa “em tese”. Ex: Em 
princípio, todo homem é igual 
perante a lei.
4 - “A” / “há”
Errado: Atuo no setor de con-
troladoria a 15 anos.
 Certo: Atuo no setor de con-
troladoria há 15 anos.
 Por quê? Para indicar tempo 
passado, usa-se o verbo ha-
ver. O “a”, como expressão 
de tempo, é usado para indicar 
futuro ou distância. Exs: Fala-
rei com o diretor daqui a cinco 
dias. Ele mora a duas horas do 
escritório.

Algodão, Comida, Arte, Divãdoborge e Blogar

Sertão
bendida lembrança
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Aline Maria
Dica de hoje:
 Não deixe a opinião dos outros 
controlar a sua vida. Tenha 
um objetivo e corra atrás dele.  
Fuja dos problemas sem solu-
ção.  Aceite errar, faz parte do 
seu crescimento.  Seja otimista e 
acredite na sua capacidade.

LENDO a
Gazeta de
Notícias
você sabe 

mais

Um último flash

Flash no último dia de fun-
cionamento do Bar Cinelân-
dia na esquina da Rua José de 
Alencar (calçadão) com a João 
Pessoa na Praça Siqueira Cam-
pos. Na foto: a direita Genésio 
Mourão um dos donos (eram 
proprietários Genésio e seu ir-
mão François - ambos Mourão 

da cidade de Nova Russas ao 
Norte no Ceará), Inácio Teles e 
um dos clientes para um derra-
deiro café.

A Cinelândia e seu velho 
prédio do Grande Hotel, que foi 
demolido, (hoje Loja Macavi) 
fica registrado no acervo foto-
gráfico do Club da Fotografia.

Segue a todo vapor, os tra-
balhos da construção dos 14 
quilômetros da estrada asfálti-
ca ligando a cidade de Granjei-
ro à Rodovia Pe. Cicero, uma 
das maiores conquistas do Mu-
nicípio. O prefeito Dr. Gudy 
disse:  “Vejo no semblante de 
cada cidadão, a felicidade es-
tampada no rosto, e me sinto 
muito lisonjeado em ter uma 

grande parcela de contribui-
ção. Confesso que não foi fá-
cil, mas, com muita luta, esfor-
ço, determinação e seriedade, 
conseguimos vencer mais essa 
batalha. Pra quem ainda não 
acredita, mesmo vendo as ima-
gens, faço um convite a visitar 
o canteiro de obras e conferir 
com seus próprios olhos no 
próprio local.”

Estrada asfaltada Granjeiro 
à Rodovia Padre Cícero tem 
obras em andamento


