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Perdão ao Padre Cícero foi invenção do Bispo Panico
Foto: ILUSTRAÇÃO

Foto: ILUSTRAÇÃO

Esteve na região a jornalista
Adriana Negreiros da “Revista
Piauí,” de circulação nacional,
que veio pesquisar, estudar e
levantar dados da história de
que o Padre Cícero teria sido
perdoado pelo Vaticano. A Santa Sé apenas reconhece e tem
interesse na figura carismática
do Padre Cícero e sua importância pelo trabalho pastoral
realizado ainda em vida, pregação espiritual junto ao povo,
demonstrada na tão propalada
“Carta do Vaticano,” relata
a Revista. O bispo Fernando
Panico confundiu a mensagem
do secretário do Papa Francisco, cardeal Pietro Parolin, ou
propositadamente quis dar outra interpretação as palavras do
Documento do Vaticano escrito em italiano. Numa segunda
carta da Santa Sé, desta feita
assinada pelo cardeal Gerhard
Muller – prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Tribunal da Inquisição, o
Vaticano reafirma que: “foram
justas e justificadas as medidas

<< MÁ INTERPRETAÇÃO do bispo Fernando Panico à Carta do Vaticano “O Santo Imperdoável.”
disciplinares que, a seu tempo,
foram aplicadas pela Santa
Sé ao padre Cícero Romão
Batista, proibindo-o de atuar
como sacerdote, assim como
era justificável a manutenção
de punição até sua morte – de
modo não ser possível prosse-

Diocese do Crato
dá como perdida
a questão das
terras em Juazeiro
e manda ‘sem
terras’ invadirem
loteamento
VEJA histórico da invasão das terras registradas e cercadas de
arame de propriedade na F. P. Empreendimentos na página 06
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guir com o pedido de reabilitação.”
Essa história do perdão ao
Padre Cícero e sua reconciliação com a igreja foi uma invenção tão absurda que o bispo do
Crato recebeu a última Carta
do Vaticano tratando do assun-

to e somente três meses depois
decidiu divulgar alguns trechos
exaustivamente
estudados,
avaliados e posto outro sentido,
criando a infausta notícia de
que o Padre Cícero havia sido
perdoado pelo Papa Francisco.
LEIA MAIS na Pág. 4

Exposição do Crato - ExpoCrato e o fim dos fins
A pecuária, os animais
e produtos derivados, passaram a um plano secundário,
as atenções e as propagandas
acirradas na televisão, mídia
impressa e Internet são exclusividades das bandas, dos
artistas e seus shows. Uma
cantora com pouca roupa mostrando uma bunda escultural
passa a ter mais importância e
chama atenção muito mais do
que um animal Zebu da mais
pura linhagem.
É o fim dos objetivos da
Exposição Centro Nordestina
de Animais e Produtos Derivados, ou com o nome inicial
quando foi criada há mais
de seis décadas: Exposição
Agropecuária do Crato.

A ExpoCrato deixou de ser
um evento dos agronegócios
para ser um evento de shows
e negócios. O dinheiro vem
sendo clocado em primazia, as
amostras dos animais acontecem porque existem os pavilhões e as baias, por isso não
poderia deixar de acontecer.
Um dos belíssimos animais, a época - anos de 1980,
Puro de Origem e da mais alta
linhagem do pecuarista de
Brejo Santo - Gledson Rangel,
, perderia feio para o artista
Wesley Safadão.
Isso é o que determina “o
fim dos fins,” o desvirtuamento
dos objetivos principais da Exposção Agropecuária do Crato.
LEIA o Editorial na Pág. 2

<< ENCERRAMENTO da Exposição do Crato em julho de 1982,
em meio a festa onde os animais campeãs com seus proprietários recebendo troféus, (uma mesas cheias dos mais significados troféus) e
certificados pelas conquistas. No palanque prefeitos, secretários de
estado, empresários, juízes, técnicos do governo, expositos com suas
famílias e grande público.
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EDITORIAL

Exposição do Crato
“o fim dos fins”
Desde que foi arrebata pelo
Governo do Estado, a época de
Tasso Jereissati, deixando a Prefeitura Municipal, Associação dos
Criadores e Associação Comercial fora do certame a Exposição
Agropecuária do Crato vem desvirtuando seus fins, isso é, perdendo suas finalidades. É tanto que o
nome “ExpoCrato” veio a calhar
para o atual certame. Há uma ganância pelo dinheiro visto que a
publicidade que antecede o evento
é focada somente em shows onde
artistas têm muito mais importância que a pecuária com as raças:
Zebu, Jersey, Girolando, Santa
Gertrude, Gir, Indubrasil, Tabapuã
entre tantos que a cada ano vem se
distanciando do certame e ficando
desconhecidas.
A ExpoCrato de hoje é um
acontecimento que empobrece o
município, fato que salta aos olhos
de qualquer cratense. Muito diferente do nosso visinho município
de Juazeiro do Norte que após cada
romaria o comércio e empresas param para conferir os lucros e vantagens nas vendas, nos negócios e
nas prestações de serviço. Enquanto Crato conta seus prejuízos com
gastos desnecessários. Os lucros
vão embora com os shows, parques
de diversões, cervejas, refrigerantes, restaurantes, serviço de som,
barracas de bugigangas montadores de estandes que veem de fora.
Uma insignificante quantidade de
espaços (para barracas) é ocupada
por cratenses em vista de preços
exorbitantes.
O grupo gestor, leia-se Francisco Leitão Moura, que se diz
eterno promotor de justiça, não
quer largar o osso. Nove anos a
frente da ExpoCrato onde para
tanto teve que enxotar e execrar
a criadora do evento a Associação
dos Criadores do Crato.
Leitão Moura não soube pendurar a chuteira no momento certo,
isso é, sair da ExpoCrato quando
estava no auge de suas realizações,
momentos em que prestava conta
ao fim de cada evento e seu nome
ter sido cogitado para ser candida-

to a deputado federal pelo Cariri e/
ou prefeito do Crato. Nos anos seguintes veio o desgaste, não houve
mais prestação de conta, sobrepôs
tudo com austeridade – que é um
hábito seu conseguido quando exercia a função de promotor de justiça,
dispensou o Instituto AGROPOLO,
autarquia do Governo que cuidava
das finanças e não mais reuniu empresários, dirigentes classistas, políticos, imprensa e expositores para
em meio a comes e bebes utilizar um
data-show para mostrar os números
resultados, sempre positivos, da última ExpoCrato.
Para este ano anuncia que a pecuária e outros animais em exposição na ExpoCrato vão movimentar
cerca de 10 milhões de reais e um
número sempre crescente de animais. Isso nunca foi comprovado, os
agentes financiadores justificam que
não têm esses números e o próprio
Grupo Gestor nunca apresentou um
demonstrativo desses resultados.
Nos últimos anos, segundo a
Associação dos Criadores do Crato, foram raríssimos os pecuaristas
do Cariri que participaram das exposições, também não existe saldo em caixa como prova dos bons
resultados anunciados. Em uma
das últimas exposições, anteriores
ao atual Grupo Gestor, promovida pela Associação dos Criadores,
Prefeitura Municipal e Governo do
Estado o presidente de então Valdemir Correia de Sousa, com o saldo
em caixa construiu um complexo
de salas em dois pavimentos para a
Associação dos Criadores do Crato
e ainda sobrou dinheiro para as despesas preliminares da exposição do
ano seguinte.
A Exposição do Crato não devia
desvirtuar seus fins, mas trocar seu
glamour e ostentação festiva pela
valorização da pecuária com disseminação de genéticas, inseminação
para melhoria das raças, estudos
sobre manejo de pastagem, raças e
suas adaptabilidades ao semi-árido,
cursos e experiências sobre valores
nutritivos das forragens nativas da
região, fenação, pastagens e seus
valores nutricionais.
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HUMBERTO PINHO DA SILVA

Será que os mortos podem
comunicar
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.

Entrou ao serviço, ainda adolescente, na flor da idade, e ficou
décadas…
Cuidou com esmero de minha
mãe, na prolongada doença que a
vitimou; e após a morte desta, tratou de meu pai, com tanto carinho e
dedicação, que passou a ser considerada, como se fosse da família.
Sentindo-se doente e receoso
que a Ilda – assim se chamava a
empregada, – ficasse desprotegida,
meu pai, resolveu deixar-lhe, por
escritura, o direito de residência,
e escassos meios, que permitissem
sustentar-se, pelo menos, nos meses seguintes ao funeral.
Mas, receando que não lhe fosse fácil encontrar emprego, condigno, e a protecção que desejava,
assentou escrever carta, dirigida a
Senhora, extremamente religiosa,
de alma caritativa, e influente na
sociedade portuense.
Tanto a escritura – que lhe permitia ficar com a casa, – e a carta, foram colocadas numa gaveta
da cómoda de pau-santo, que se
encontrava no seu quarto, com conhecimento da Ilda.
Até aqui nada foi dito merecedor de ser passado a letra de forma.
Aconteceu, que dias após o
funeral, foi recebido telefonema
da destinatária da carta, narrando:
que soube do falecimento, pelos
jornais, e que nessa mesma noite,
tivera um sonho muito estranho:
Sonhou, que meu pai lhe apare-

cera, dizendo que procura-se uma
carta, que lhe escrevera.
Como não sabia do que se tratava, nem conhecia, que alguma vez
lhe tivesse escrito, pensou ser apenas um sonho…
Mas, como o “ pedido” não lhe
saísse da cabeça – segundo contou,
– resolveu telefonar, para perguntar
se sabiam da existência de recado
ou carta, que lhe tivesse escrito.
Esclareceram-na que havia realmente sobrescrito, endereçado a
seu nome, e que não lhe tinha ainda
sido entregue, porque aguardavase oportunidade propícia.
Este facto ou fenómeno, deixou-nos deveras impressionados, e
foi muito comentado; depois caiu
no esquecimento.
Trago-o aqui, por o considerar
bastante curioso, e merecedor de se
tornar publico.
Seria pura coincidência, ou o
sonho foi “provocado” por meu
pai? É mistério difícil de compreender, e deixa muitas interrogações, sem resposta.
Coincidência ou não, certo é,
que a missiva foi entregue.
O conteúdo era manuscrito, pedindo que cuidasse do bem-estar da
empregada, procurando protege-la
no que lhe fosse possível; pois receava morrer brevemente, e não a
queria deixar, sem ter a certeza que
ela iria cuidar da Ilda, como merecia, pela dedicação e provas de
lealdade que demonstrou nos anos
que esteve em sua casa.

VIVIAN ANTUNES

Seria a loucura uma faceta
da coragem?
Vivian Antunes é cronista,
mora em Brasília e
escreve para vários
jornais inclusive esta
Gazeta de Notícias

Talvez, seja mesmo.
Talvez, antes de se ter coragem, é preciso ficar em companhia
da loucura. Olhar em seus olhos,
conversar com ela.
Passar tempo com aquela que
é responsabilizada por todas as
transgressões.
Que é culpada, acusada pelo
que não se encaixa nos padrões tão
rigidamente impostos por aqueles
que ditam, por se acreditarem empoderados para tanto, os moldes em
que todos deveriam se encaixar.
Faz-se necessário empregar
tempo apreciando as possiblidades
por ela oferecidas e, depois de passar tempo olhando em seus olhos,
conversando, trocando ideias, analisando os prós e os contras dos
caminhos apresentados, alguns
começam a trilhar o que foi meticulosamente sugerido.
Deixar-se guiar, seguir o caminho que ela impulsionou a tomar.
Decidir e ir em frente.
Depois disso, aí sim.

Depois de apreciar as possibilidades, ver que, na realidade, o
que parecia loucura é um mundo
inteiro de grandes e incríveis possibilidades!
A loucura que um dia fez parar
e refletir, agora, é combustível.
Combustível para ter coragem.
Coragem para ter atitude e mudar.
Sonhar, planejar.
Juntar as coisas e partir rumo
ao desconhecido.
Quando essa metamorfose
acontece e o que parecia loucura
transforma-se em coragem, não há
limites, não há volta. O único jeito
é seguir em frente e, inevitavelmente, ser feliz!
Alguns dizem que a loucura é o
princípio da coragem.
Talvez não, talvez a coragem
seja apenas uma de suas facetas.
Ao meu amigo corajosamente
louco, que ajuntou tudo em uma
mala só e foi morar do outro lado
do mundo.

Eles podem, nós não
podemos, outros não
fazem nada
Hildeberto
Jamacaru de
Aquinio é de Crato
CE residente em
Russas CE. É
corretor de imóveis
e articulista/
crônicas.

“Brasil atingiu 10% dos homicídios
do mundo, segundo a ONU”! “Comércio de armas avança no Facebook,
sem controles”! “Aqui no Brasil, em
apenas 16 horas, registra-se o mesmo
número de homicídio que em Portugal,
em um ano”! “Aqui já temos em mãos
de civis metralhadoras “Ponto 50”
para guerra entre facções criminosas
e até invasão e morte em hospitais que
já falidos por decorrência do descaso
dos poderes públicos”! Essas são as
manchetes de toda Mídia. No Rio de
Janeiro, por exemplo, Estado falido e
em estado de calamidade, mas incoerentemente sede das Olimpíadas (que
inoportunas para a atual conjuntura)
vive (e de há muito tempo) um caos em
termos de segurança com uma guerra
civil instalada e não declarada onde a
bandidagem supera as forças policiais.
E as autoridades calam, impotentes e
derrotadas. Terá saída?
As estatísticas em todo Brasil são
alarmantes e contradizem com a estatística inerente ao “Estatuto do Desarmamento”, por mais bem intencionado que
esse pareça. Nessa estatística apurou-se
que o tal do Estatuto do Desarmamento foi “responsável” por evitar 133.987
(quanta eficiência e precisão...) mortes
entre 2004 a 2014. Será? Não sabemos
quem está mais equivocado e/ou a quem
se deseja iludir ainda mais. Enquanto
tentam nos enganar com estatísticas incoerentes, não se vê ações concretas dos
órgãos competentes no intuito de manter
a ORDEM INTERNA e coibir a entrada
de armas, cada vez mais volumosa e
com alto poder de destruição, enquanto as forças policiais usam pistolas as
quais, sistematicamente, apresentam falhas técnicas. Isto afora os simulacros
de armas (armas de brinquedo que se
assemelham até no peso com as armas
verdadeiras) que vendidas abertamente
até para menores que as usam em suas
ações criminosas. E o que fazem, efetivamente, as Forças Armadas, que de
acordo com a Constituição art.142 e
Lei Complementar 136/2010, destinamse à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem?
Por conseguinte, o art. 16-A e o art.
18, inciso VII, da Lei 97/99 passaram
a permitir que as forças Armadas realizem, isoladamente ou em coordenação,
ações de patrulhamento, abordagem e
revista de pessoas, veículos, embarcações e aeronaves; concretizem prisões
em flagrante e realizem segurança de
autoridades e dignitários nacionais ou
estrangeiros. Em resumo: ASSEGURAR A ORDEM INTERNA, que é o que
no momento mais nos interessa.
Por fim, ou se proíbe – fabricação,
venda e tráfico de armas - para TODOS, indistintamente e sem quaisquer
privilégios, ou que se libere GERAL,
nas mesmas condições, afinal é a própria Constituição que se nos assegura
esse direito de, em DEFESA PRÓPRIA,
pelo menos, sermos iguais perante a lei
– Art. 5° “Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade
(...)”. Será?... A Constituição tem sido
rigorosamente observada?...
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Você sabe quais são os reais sintomas da gripe?
Do Release do site:Tudo por
e-mail e da pesquisa
da Redação

O inverno chegou em definitivo e, com o frio, são maiores as probabilidades de doenças, principalmente a gripe.
Muitas pessoas se confundem
com os sintomas, que às vezes
podem ser de um resfriado
forte ou até mesmo um mal
estar. Não é porque você está
espirrando com frequência
que pegou gripe. É bom ficar
atento.
Para fortalecer a sua saúde,
você deve tomar muito líquido
do durante o dia para evitar
desidratação, e muitas pessoas
deixam esse hábito de lado no
inverno. Então, antes de chegar
à falsas conclusões, siga este
prático e informativo guia que
para conhecer os reais sintomas da gripe.
Sintomas:
Febre
Calafrios
Tosse
Dor de garganta
Coriza
Nariz entupido
Dores musculares ou dores
gerais no corpo
Fatiga
Náusea
Consulte um médico se...
Estiver em período de gestação
Tiver mais de 65 anos
Tiver doenças mais sérias
(como problemas nos rins, fígado, doenças cardíacas, neurológicas e diabetes)
Tiver baixa imunidade em
decorrência de outros fatores
(como HIV, por exemplo, e doenças autoimunes)
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Globalização do direito
Nelson Wilians é advogado
e CEO do escritório Nelson
Wilians & Advogados
Associados/São Paulo SP
E-mail: sac@nwadv.com.br

<< REMÉDIO para gripe, todo mundo sabe indicar, mas cada gripe precisa de seu remédio específico

Sintomas de gripe

Mito 1: É inevitável; vou
pegar uma gripe - Se você utiliza transporte público todos
os dias de manhã para ir ao
trabalho, então as chances são
maiores. As superfícies desses
locais são chamadas de fômites - elas têm a capacidade de
absorver, reter e transportar
micro-organismos contagiantes e também infecciosos. Para
evitar isso, basta ter muita
atenção após pegar o ônibus,
metrô ou trem. Não toque o seu
rosto após usar o transporte,
pois suas mãos estão repletas
de bactérias. Assim que chegar
no trabalho ou outro local, lave
as mãos imediatamente. Álcool antisséptico também é uma
boa sugestão.
Mito 2: Estou com gripe,
tenho certeza - A menos que
você esteja com febre, calafrios e aquele peso no corpo,
não é nada tão alarmante.

Lembre-se de que você não
está com o vírus influenza,
que é muito mais severo, e sim
um resfriado comum. A gripe
é causada por vírus mais severos e dura mais tempo. Por
isso, prepare uma boa sopa
para fortalecer o seu organismo, beba muita água, chás e
fique debaixo das cobertas assistindo televisão!
Mito 3: A vacina não me
ajuda - Você tomou a vacina
de gripe este ano? É muito importante, pois a vacina pode te
proteger contra o vírus influenza. Alguns grupos de pessoas
estão mais propensos a pegar
gripe, pois sua imunidade não
é forte o bastante para proteger
o organismo. Esse grupo inclui
gestantes, idosos e crianças,
principalmente nos primeiros
anos de vida. Procure o seu
médico ou posto de saúde mais
próximo e informe-se sobre a
vacina.

Também pode
lhe interessar:
Cura Natural: 20 Truques
Caseiros para Baixar a Febre!
Gripe ou Resfriado? É Importantíssimo Saber a Diferença!
Combata Resfriados Com
Alimentos: Salada de Frango

Sintomas de gripe
Mito 4: Não teve jeito, estou
com uma gripe daquelas! - Se
você pegou uma gripe muito
mais forte do que uma comum
(como descrevemos no tópico
2), não vá ao trabalho. É importante ficar em casa para se recuperar melhor e não transmitir
a doença aos seus colegas de
escritório. Esses vírus são resistentes e ficam no ar por um
bom tempo, por isso as pessoas ficam doentes. Vale repetir a
dica: vacine-se contra a gripe e
proteja a sua saúde!

A lista com executivos, políticos e empresários com
contas no exterior na operação Lava Jato trouxe à tona
a discussão sobre bens e direitos não declarados fora do
país. Ainda recentemente, com a aprovação da Instrução
Normativa RFB nº 1.627, da Lei 13.254/2016 que trata do
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária,
ficará mais difícil manter recursos no exterior.
Isso porque, com a atualização da Lei, aqueles que
possuem ativos no exterior, que ainda não declararam
bens ou direitos remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, terão
que regularizar a situação aos órgãos fiscais e regulatórios brasileiros, desde que de origem lícita.
Os chamados acordos de cooperação que temos feito em países como Estados Unidos e Inglaterra visam a
aplicação da Lei, garantindo a exclusão de pena prevista
em ordem tributária contidas nos artigos 1º e 2º da Lei nº
8.137, de 1990, e de evasão de divisas, previsto no artigo
22, caput e parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 1986.
A medida, imposta pelo Governo Federal, reforçará
os cofres públicos. No projeto de Lei enviado pelo Poder
Executivo, à época, para aprovação do Congresso Nacional, estima-se que a arrecadação aos cofres da União poderá atingir cerca de 100 a 150 bilhões de reais
Não é ilegal manter recursos fora do país. Mas é Lei
declará-lo. O Brasil segue tendência global. Esse fenômeno desafia o próprio Direito a assegurar as relações internacionais, mantendo os interesses sociais e econômicos
do cidadão brasileiro.
O futuro é a transparência, pelo menos àqueles que
querem dormir em paz.

PROCESSO SELETIVO 2016.2.2
Edital n.º 04/2016
O Reitor do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, no uso de suas atribuições legais torna público o presente
Edital deferindo as normas do Processo Seletivo 2016.2.2.
O Processo Seletivo do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio obedece às seguintes disposições gerais:
I As Inscrições serão abertas a partir das 8h do dia 27 de junho de 2016 às 21h do dia 25 de julho de 2016, para os
cursos relacionados neste Edital:
Administração 40 Vagas Matutino e 30 Vagas Noturno, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 45 Vagas
Noturno, Biomedicina 40 Vagas Diurno Concentração Manhã, Ciências Contábeis 40 Vagas Noturno, Educação
Física (LICENCIATURA) 20 Vagas Noturno, Educação Física (BACHARELADO) 20 Vagas Noturno Enfermagem
40 Vagas Diurno Concentração Manhã e 30 Vagas Noturno, Fisioterapia 25 Diurno Concentração Manhã, Gestão
Comercial 15 Vagas Noturno, Gestão de Recursos Humanos 15 Vagas Noturno, Psicologia 10 Vagas Noturno,
Serviço Social 30 Vagas Noturno.
II: Poderão concorrer aqueles que possuem nível médio completo ou equivalente.
III: A prova ocorrerá no dia 26 de julho de 2016, no horário das 18h às 22h conforme abaixo:

Dicas rápidas para melhorar e proteger sua saúde
O ritmo mais que acelerado desta vida moderna pode
causar um enorme estresse e,
por causa de tanta correria,
não temos tempo de cuidar
de nós mesmos. No entanto,
você pode seguir esses práticos e pequenos para melhorar
o seu estilo de vida, bem-estar
e saúde, e pasme: com apenas
60 segundos. Isso mesmo,
nada mais do que um minuto
do seu dia. Mesmo que não
siga todos eles, incluir alguns
em sua rotina vai proporcionar uma grande diferença. E
para melhor. Confira.
Respire fundo
Faça longas respirações
controladas por 60 segundos
em momentos estressantes ou
de cansaço, pois respirações
profundas diminuem a pressão sanguínea.
Abrace quem você ama
Já foi cientificamente
comprovado que pode fazer
bem à saúde, pois diminui a
pressão sanguínea e ameniza
o ritmo cardíaco. O abraço li-

bera dopamina no organismo
- um analgésico natural que
diminui os níveis de cortisol,
o hormônio do estresse. Um
abraço pode te dar mais energias mental e te ajudar a superar obstáculos. Clique aqui
para saber mais.
Sorria!
Este é um dos melhores
analgésicos naturais que proporciona diversas funções fisiológicas. Além de queimar
calorias, ainda beneficia a memória. Portanto, se você está
sentindo-se deprimido, coloque um sorriso no rosto para
melhorar o seu ânimo.
Consuma chocolatemeio
amargo
O chocolate meio amargo traz grandes benefícios à
saúde, pois diminui a pressão
sanguínea e aumenta o nível
de HDL, o colesterol bom,
Levante-se sempre
que puder
Muitos de nós passamos grande parte do nosso dia sentados,
seja trabalhando, dirigindo,

assistindo TV ou até mesmo
realizando outras atividades.
Levantar e se movimentar,
mesmo que por um curto período de tempo, melhora a
circulação de forma significativa.
Lave as mãos
Muitas pessoas lavam as
mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro, mas
lavá-las com sabonete algumas vezes ao dia pode reduzir as chances de ter alguma
doença em até 20-30%. Mas
lembre-se de manter as mantê-las bem hidratadas, usando
um bom creme hidratante.
Use o cinto de segurança
Esta é uma ação que todos nós devemos fazer todos
os dias. Leva apenas alguns
segundos e salva milhares de
vida todos os anos. Você só vai
“gastar” cerca de 10 segundos
para manter a sua vida.
Inclua canela no
café da manhã
A canela tem incríveis propriedades medicinais, inclusi-

ve no tratamento de diabetes,
pois reduz os níveis de açúcar
no sangue. A canela também
ajuda a combater a obesidade,
diminui os níveis de colesterol
ruim e ajuda a nos aquecer em
dias mais frios.
Use protetor solar
Mesmo que você não more
em um lugar muito ensolarado, os raios ultravioleta estão
presentes mesmo em dias nublados, e são perigosos. Esta é
a causa número 1 de câncer de
pele, por isso, se quer manter
a sua pele segura e saudável,
aplique protetor solar antes de
sair de casa.
Use as escadas
Muitos de nós simplesmente ignoramos este bom
exercício, que ainda por cima
é de graça! Por isso, se você
está tendo uma vida sedentária, deixe o elevador de lado e
opte pelas escadas. Vai fazer
bem a sua saúde, pois vai ajudar a queimar calorias e fortalecer os músculos e diminuir
dores nas juntas.

Todos os cursos ofertados (JUAZEIRO DO NORTE – CE), na Unidade de Ensino CRAJUBAR, localizada à Avenida
Padre Cícero, nº 2830, Juazeiro do Norte-Ce.
Todos os cursos ofertados (BREJO SANTO-CE) Colégio Padre Viana: Praça Dionísio Rocha de Lucena- Cidade de
Brejo Santo-CE.
Todos os cursos ofertados (ARARIPINA-PE) Centro Educacional do Araripe – CEA, localizado à Rua Tiradentes nº
240 – Centro - Araripina - PE.
Todos os cursos ofertados (IGUATU-CE) Escola Modelo Endereço: Rua Santos Dumont, 542 - Centro – Iguatu-CE.
Todos os cursos ofertados (OURICURI-PE) Colégio CCA - Colégio e Curso Alternativo: Praça Voluntários da Pátria,
nº 350, Bairro Centro – Ouricuri - PE.
Todos os cursos ofertados (SALGUEIRO-PE) Escola Pais e Mestres, localizada à Avenida Aurora de Carvalho
Rosa, nº 400 - Nossa Senhora Das Graças, Salgueiro – PE.
Todos os cursos ofertados (CAJAZEIRAS-PB) Colégio Master Gold, localizado à Avenida Júlio do Nascimento, 900
- Centro, Cajazeiras- PB.
IV: A taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) a ser paga com Boleto Bancário ou pagamento na
Tesouraria desta IES. V: O processo seletivo constará de uma Prova de redação (01 Tema – 20 linhas Min. e 25
linhas Máx.) igualmente para todos os cursos, mais 45 Questões de Conhecimentos Gerais com opções: A, B,
C, D e E, assim distribuídas: Para todos os Cursos ofertados Bloco 01 – Língua Portuguesa 10, Bloco 02 –
Matemática 08, Bloco 03 Biologia 08, Bloco 04 Química 04 e Física 04, Bloco 05 História 04, Geografia 04,
Bloco 06 Línguas (Inglês ou Espanhol) 03.
A fundamentação legal do presente Processo Seletivo está consubstanciada na Portaria n.º 1149 de 11 de junho de
2001 do Ministro da Educação, publicada no Diário Oficial da União – Seção I do dia 13 de junho de 2001, no art.
44, inciso II da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), do Parecer CNE/CP 98/1999, da
Portaria MEC 391/2002, e da Portaria Normativa MEC 40/2007 republicada em 2010 e nas disposições da
legislação em vigor
Jaime Romero de Souza
Reitor -UNILEÃO
Juazeiro do Norte – CE, 24 de junho de 2016.
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O perdão ao Padre Cícero foi uma
invenção do bispo Fernando Panico

<< PARTICULARIDADES a
jornalista Adriana Negreiros explorou e publicou até às particularidades de seus entrevistados
Reportagem local
de Luiz José dos Santos

Esteve na região a jornalista
Adriana Negreiros da “Revista
Piauí,” de circulação nacional,
que veio pesquisar, estudar e
levantar dados da história de
que o Padre Cícero teria sido
perdoado pelo Vaticano. A Santa Sé apenas reconhece e tem
interesse na figura carismática
do Padre Cícero e sua importância pelo trabalho pastoral
realizado ainda em vida, pregação espiritual junto ao povo,
demonstrada na tão propalada
“Carta do Vaticano,” relata
a Revista. O bispo Fernando
Panico confundiu a mensagem
do secretário do Papa Francisco, cardeal Pietro Parolin, ou
propositadamente quis dar outra interpretação as palavras do
Documento do Vaticano escrito em italiano. Numa segunda
carta da Santa Sé, desta feita
assinada pelo cardeal Gerhard
Muller – prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Tribunal da Inquisição, o
Vaticano reafirma que: “foram
justas e justificadas as medidas
disciplinares que, a seu tempo,
foram aplicadas pela Santa
Sé ao padre Cícero Romão
Batista, proibindo-o de atuar
como sacerdote, assim como
era justificável a manutenção

de punição até sua morte – de
modo não ser possível prosseguir com o pedido de reabilitação.”
Essa história do perdão ao
Padre Cícero e sua reconciliação com a igreja foi uma invenção tão absurda que o bispo do Crato recebeu a última
Carta do Vaticano tratando do
assunto e somente três meses
depois decidiu divulgar alguns
trechos exaustivamente estudados, avaliados e posto outro sentido, criando a infausta
notícia de que o Padre Cícero
havia sido perdoado pelo Papa
Francisco.
A Revista Piauí é uma publicação mensal da Editora
Abril, voltada para assuntos
literários e temas diversos, que
se supõem de grande importância no contexto jornalístico
nacional. É norma de sua editoria ir fundo na apuração dos
temas, explorar os fatos até aos
seus mínimos detalhes, indo às
vezes aos exageros, como nesse trabalho jornalístico “Padre
Cícero Sem Perdão”, onde a
repórter levou para o interior
da reportagem conversas informais de seus entrevistados.
A jornalista Adriana Negreiros
passou cerca de cinco dias no
Cariri e nos primeiros momentos foi gentilmente assistida
(ciceroneada) pelo jornalista
editor da Gazeta de Notícias
Luiz José dos Santos, e como
é praxe conversaram informalmente sobre as trajetórias pessoais e profissionais de cada
um. Fatos corriqueiros do dia a
dia, inclusive particularidades
familiar, coisas que jamais se
poderia imaginar que seriam
levadas para os argumentos da
reportagem. Também foram
relatados singularidades das
vidas pessoais do empresário
Francisco Pereira da Silva e
da professora Maria do Carmo
Pagam Forti, todos envolvidos
com as ocorrências na Diocese
do Crato sob o episcopado de
dom Fernando Panico.
A reportagem ocupou sete
páginas da Revista Piauí, mesmo sendo considerada boa e
importante pelos esclarecimentos que trouxe, foi possível observar muitos senões, como in-

<< PUNIÇÃO o Vaticano acha justas e justificadas as medidas disciplinares impostas ao Padre Cícero assim como é justificável a manutenção da punição até sua morte

<< INFORMALIDADE o bispo Fernando Panico conversou com
o Papa Francisco na informalidade sem protocolo para registrar quaisquer
abordagem sobre o perdão ao Padre Cícero.

versões de fatos, dados, datas e
valores, que para muitos leigos
e desconhecedores do assunto
passam despercebidos.
Sabe-se que em muitas cidades do Brasil a Revista Piauí
edição de junho de 2016 teve
sua tiragem esgotada. Em Brasília 20 mil exemplares foram
rapidamente disputados pelos

leitores. As bancas de jornais
de Juazeiro e Crato também
venderam rapidamente seus 50
exemplares.
Adriana Negreiros é casada
com o jornalista e escritor Lira
Neto autor do livro > “Poder,
Fé e Guerra no Sertão” uma
das mais importantes biografias do Padre Cícero.

Artigo do arcebispo do Rio de Janeiro dá versão oficial do Vaticano
acerca da reconciliação do Padre Cícero com a Igreja Católica
Em artigo publicado na imprensa o arcebispo dom Orani
João Tempesta que é cardeal
e o atual arcebispo do Rio de
Janeiro, esclarece que não houve perdão ou reconciliação do
Padre Cícero com a Igreja Católica, mas um reconhecimento do lado benemérito de seu
apostalado.
Veja um trecho do artigo:
>“Padre Cícero faleceu
em 20 de julho de 1934, com
90 anos de idade, em paz com
a Igreja que tanto amou, tendo
em seu sepultamento aproximadamente 60.000 pessoas, que

logo passaram também a peregrinar a Juazeiro a fim de rezar
a Deus por meio do “Padim
Ciço”. Fizeram, com isso, que
aquela cidade se tornasse a “cidade santa” a receber, segundo
dados do site oficial do Governo do Estado do Ceará cerca de
2,5 milhões de pessoas por ano.
Tudo isso motivou a Diocese de Crato, por meio de seu
Bispo Diocesano, Sua Excelência Dom Fernando Panico, a
pedir que a Santa Sé estudasse
o caso do Padre Cícero. Agora,
o Papa Francisco, por meio do
Eminentíssimo Senhor Carde-

al Pietro Parolin, Secretário
de Estado da Santa Sé, enviou
uma Carta na qual aponta o
lado benemérito de todo o
apostolado que se realiza em
torno da figura do sacerdote a
favor do Povo de Deus. É esse
ato que a imprensa chamou de
reabilitação do Padre Cícero
com a Igreja, embora, como
dito, ele nunca teria sido excomungado. Ao contrário, bons
historiadores garantem que ele
morreu firme na fé católica.
Fazemos, pois, votos de que
a questão, já estudada há tempos, chegue a bom termo com a

graça de Deus, pois Ele, dentro
de seus santos e sábios desígnios, nunca deixa de atender
ao seu povo sedento de santos
pastores e dignos ministros, a
fim de que estes possam, nas
dificuldades do dia a dia, batalhar em demanda da Jerusalém
celeste. Certamente a notícia
traz alegria não só aos irmãos
nordestinos, mas a todos os
brasileiros que amamos nosso
País e queremos ver o seu autêntico progresso, livre de todas
as mazelas e corrupções nos
vários âmbitos em que elas se
encontrem.”

GAZETA DE NOTICIAS

SAAEC

NOTA AOS COLABORADORES,
USUÁRIOS E À SOCIEDADE
CRATENSE
A Sociedade Anônima de Água e Esgotos do Crato S/A – SAAEC, por sua Diretoria, torna público
que em de 08 de junho de 2016, foi notificada pela
Receita Federal do Brasil acerca da existência de
um Termo de Arrolamento de Bens e Direitos junto
aquele órgão fazendário, decorrentes de processos
de execução fiscal.
O arrolamento de bens e direitos é uma medida adotada pela Receita Federal do Brasil – RFB sempre
que a soma dos débitos fiscais, relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), de responsabilidade do sujeito passivo, exceder a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido e, simultaneamente, for superior a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Nesta etapa foram bloqueados os seguintes bens
integrantes do patrimônio da SAAEC: Honda CG
125 placa HWM-1671, Fiat Strada Placa HWM0491, Fiat Strada placa HWM-0541, Honda CG 125
placa HWM-1661, Honda CG 125 placa HWS-1541,
Ford F400 placa LWH-3472, M. Bens 710 placa
NQY-6547, Honda NXR 150 Placa NQY-3506, Honda NXR 150 placa NVF-8646, VW Saveiro placa
NVD 7196, I-KIA K2500 placa OCS 8033, Honda
NXR 150 placa OCR 9104, WV Saveiro placa OCT
5275, Honda NXR 150 placa COM 3696, Fiat Strada placa OSV 1263
A Diretoria, desta feita, informa que nos anos de
2013, 2014 e 2015 tomou todas as medidas legais
para garantir o regular funcionamento da SAAEC,
sacrificando, assim, mensalmente valores muito
elevados para arcar com os parcelamentos fiscais
adotados para erradicar os bloqueios judiciais de
contas bancárias da SAAEC, bem como evitar que
o patrimônio da SAAEC fosse “tomado” como garantia de pagamento de impostos deixados por administrações anteriores que notadamente originaram ações judiciais por parte da Receita Federal e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Destarte é importante salientar que graças ao fato
de honrar com os compromissos assumidos com
as fazendas públicas estadual e federal, a empresa crer que não será prejudicada com bloqueio de
seu patrimônio essencial à sua existência e atuação junto à sociedade cratense. Por outro lado, o
fato de priorizar esses compromissos e viabilizar a
manutenção de suas atividades a empresa tem deixado de cumprir com outras obrigações correntes
e investir como o desejado na otimização de suas
ações.
Desta forma, a SAAEC tem evitado na medida do
possível bloqueios judiciais, o confisco e o arrolamento de seus bens.
Com relação ao processo de arrolamento de bens
de que trata a presente nota, esclarecemos que a
empresa apresentou, tempestivamente, a defesa
junto à Receita Federal justificando que todos os
débitos fiscais decorrentes da ação fiscal já haviam
sido parcelados por conta da adesão ao parcelamento oriundo da Lei Federal nº 12.996/2014.
Isto posto, acreditamos que o processo de arrolamento de bens deverá ser suspenso e os bens citados acima permanecerão vinculados ao patrimônio
da SAAEC.
Diretoria Executiva da SAAEC.

“Um bom texto jornalístico depende da habilitade de quem escreve em
escolher uma palavra em
vez de outra. O que prende e mantém nosso interesse tem tudo a ver com
essa escolha.”
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A Bella da Semana
Karuliny Malta
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CANTINHO DA POESIA
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.

Na carestia do feijão
O feijão anda tão caro
É bem triste a situação
Eu já não faço turtu
Desisti do meu baião
Não paro de escutar
O meu filho a reclamar
Que não fiz mais capitão.
Não sei quem é o culpado
Do feijão subir assim
Não como feijão tropeiro
No acarajé dei fim
Pra não ficar jururu
Vou fazendo com andu
Um baiãozinho pra mim.

Karuliny Malta - Ela é a nova descoberta do Bella da Semana:

neta de índio, com pele bronzeada, sensualidade à flor da pele e
dizendo tudo através do olhar. Karuliny Malta é o tipo de mulher
que acredita em um mundo melhor e que não desiste de seus
objetivos. O ensaio dela é a prova real de que a vida pode ser
maravilhosa. Aos 22 anos e natural do Paraná, ela apresenta um
ensaio que é a cara dela: feito em meio à natureza, com direito a
roupa molhada, marquinha de biquíni, flores e cactos.
Nome: Karuliny Malta.
Data e local de nascimento: 18 de fevereiro de 1994, na cidade
de Cambé (PR).
Cidade onde mora: Londrina (PR).

Curta outros fotos e modêlos no site:
https://www.belladasemana.com.br/

HUMOR
Xixi na geladeira

Um homem idoso vai ao médico para um check-up. “O Sr. está em
excelente forma”, diz o médico. “Qual o seu segredo?”
“Bem”, diz ele, “Eu não bebo, não fumo, e o bom Deus cuida de mim.
Durante as últimas semanas, toda vez que vou ao banheiro no meio da
noite, ele acende a luz para mim”.
Preocupado, o médico vai falar com a esposa do paciente, na sala de
espera.
Ela ouve do médico o que o seu marido falou e responde: “Agora está
explicado quem anda fazendo xixi na geladeira!”

O Chefe Brincalhão
Um pouco nervoso, o funcionário entra no escritório do chefe e
pergunta a ele:
— Chefe, preciso falar com o senhor.
— Sim, pode falar.
— O senhor sabe que tenho trabalhado nesta empresa há 15 anos
e nunca pedi um aumento de salário. Então seria justo que aumentasse pelo menos uns 300 reais por mês no meu pagamento.
— Ok... mas diga-me. Quanto você pensa em ganhar?
— Bom, depois de fazer alguns cálculos e considerar o tempo que
trabalho aqui, acredito que o senhor poderia aumentar meu salário
para 1.500.
O chefe pensou um pouco e disse:
— Veja bem, vou te propor o seguinte: vou aumentar seu pagamento para 5 mil reais. Além disso, você vai poder usar um veículo da empresa para ir e voltar do trabalho, férias remuneradas com
direito a passagens para o lugar que você quiser e uma secretária
que te ajude nas suas tarefas. O que acha?
Surpreso, o funcionário pergunta:
— Mas... o senhor está brincando comigo??
E o chefe:
— Sim... mas foi você que começou!

Erros de digitação

Palavras escritas de maneira inadequada não são causa apenas de desconhecimento da ortografia. Outros fatores levam ao
equívoco, como a pressa e a desatenção. Basta um pequeno descompasso e os dedos podem digitar “CEHAGNDO” em vez de
“CHEGANDO”; “PERCURSOR” em vez de “PRECURSOR;
“GATOS” em vez de “GASTOS” e “OUTURBO” no lugar do
mês “OUTUBRO”.…

HORÓSCOPO

PORTUGUÊS

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Tem de se sentir apoiado para encontrar satisfação na sua vida.Terá
medo de falhar em certos assuntos mas irá aguentar-se.
TOURO (21/4 a 20/5)
O momento tem tendência para decorrer de forma agradável. Não
faça grandes investimentos, o retorno será bastante lento.
GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Atingirá objectivos; vida sentimental auspiciosa. Não se preocupe
com pormenores; centre energias em aspectos estruturais.
CÂNCER (21/6 a 21/7)
Hoje poderá estar a abusar da resistência de alguém. Alguns problemas podem vir a avolumar-se; tome medidas imediatas.
LEÃO (22/7 a 22/8)
A melhor forma de superar problemas é abordá-los indiretamente. A
pouco e pouco resolva os seus assuntos pendentes.
VIRGEM (23/8 a 22/9)
Acredite na sinceridade do que lhe manifestam. Receberá estímulos
no seu trabalho mas não trabalhe mais do que deve.
LIBRA (23/9 a 22/10)
Poderá ter algumas surpresas menos agradáveis.Complicações com
o sector financeiro; deve analisar melhor as suas finanças.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Um relacionamento pode entrar numa fase de ruptura. Está sujeito a
contratempos na vida económica, antecipe problemas.
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Pondere face a alguns acontecimentos inesperados. Poderá começar
a pensar numa mudança da sua situação profissional.

Mas com essa carestia
Amigo, preste atenção,
Eu vou é fazer regime
Deixar de fora o feijão
Meus dentes irão mofar
Vou casa de aranha criar
No franzido do botão.

Respeitem o pau do Santo
BASTINHA JOB
Ele quer se aposentar
Está muito fraco e mau
De tanta moça pegar
No seu tão surrado pau!
DALINHA CATUNDA
Coitado do pobre Santo
Isso é profanação
A moça que tem vergonha
Reza sem passar a mão.
THIAGO CARDOZO
Mas sei que ele até gosta
É fato até comprovado,
No dia que passam as mãos
O pau fica levantado.
BASTINHA JOB
peguei no pau desse santo
Que ele ficou roliço
Mas cajado milagroso
Foi de Padim padre Ciço!
DALINHA CATUNDA
Eu passei a mão no pau,
Passei a mão no cajado,
Sei que é só uma varinha...
Mas é pau santificado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Será capaz de gestos invulgares nas manifestações de afectos. Pode
ter importantes encontros para avanços profissionais.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Passará momentos harmonioso. Sem grandes problemas estes momentos vão custar a passar; terá rendimento inferior às suas aptidões.
PEIXES (20/2 a 20/3)
Momentos muito interessantes; o clima de paixão aumenta. Dia de
desafios; as atividades vão exigir empenhamento pessoal.

LEIA MAIS poesias de Dalinha Catunda e outros
cordelistas nas páginas:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/
http://literaturanacorda.com/dalinha/
http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
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Diocese de Crato dá como perdida a questão das terras
em Juazeiro e manda sem terras invadirem loteamento
Da Reportagem local

Uma fazenda deixada pelo
Padre Cícero para as igrejas
de Juazeiro, e não para a Diocese do Crato, está em litígio,
uma questão que se arrasta há
vários anos.
Antes dessa arrancada progressista que tomou conta das
margens, de um lado e do outro, da Avenida Padre, estrada
que liga Juazeiro do Norte a
Crato, havia uma faixa de terra
em nome da Igreja do Perpetuo
Socorro, administrada pelo então padre Murilo de Sá Barreto,
que estava exposta e propensa a
ser invadida pelos sem terra da
região. Diante da ameaça o Padre Murilo foi orientado pelos
amigos a vender, visto que não
ficaria bem uma briga da igreja
com os sem terras com as malsinadas “reintegração de posse.” Não foi fácil, por tratar-se
de terras sem valor comercial,
mesmo assim apareceu o empresário Francisco Pereira da
Silva dono da imobiliária FP
Empreendimentos que se propôs a comprar a faixa de terra.
Francisco Pereira já era conhecido do Padre Murilo, amizade
que veio facilitar a transação.
De imediato foi passada uma
Procuração Pública da Igreja
Nossa Senhora do Perpetuo
Socorro, pessoa jurídica, para
que a Imobiliária FP Empreendimento pudesse organizar,
legalizar um loteamento e realizar as vendas dos lotes.
Anos depois, esmiuçando o
patrimônio da igreja em Juazeiro do Norte o bispo Fernando
Panico achou que a transação
não havia sido legal por achar
que o Padre Murilo não tinha
poderes para vender as terras
da igreja, mesmo sabendo que
por mais de cinqüenta anos o
Padre Murilo recebia doações,
vendia, trocava, fazia doações

e tudo mais que fosse necessário para o bom desempenho de
suas atividades junto à igreja.
Eis que agora a Diocese do
Crato não acredita no fim desse litígio e dá como perdida a
questão. Diante dessa convicção de perda a Diocese usa a
inescrupulosa citação: “Não
sendo minha não será de ninguém,” por isso estimulou a
invasão do loteamento, onde
mais de 1.000 pessoas demarcaram os lotes seguindo-se de
um verdadeiro “mercado persa” com invasores vendendo e/
ou comprando os lotes demarcados. Um padre da Diocese,
Joaquim Ivo Alves dos Santos,
apressou-se em chegar ao local
para em evento religioso rezar
e dar graças a Deus pela conquista e dar sua benção às terras dos invasores.
A empresa F. P. Empreendimentos depois de adquiridas as
terras do Padre Murilo investiu
na legalização do loteamento
com projetos, mapeamento,
plantas, cercas e a devida regularização junto aos órgãos
competentes para em seguida
organizar uma campanha de
publicidade e vendas. Desde
então centenas de compradores investiram na compra dos
lotes, onde a quase totalidade
vem pagando em prestações
mensais. A Diocese do Crato,
sem nenhuma ordem judicial,
anunciou que as pessoas deveriam pagar suas prestações para
a própria Diocese, através de
uma imobiliária, e para muitos
assim foi feito. Os depósitos,
das prestações do lotes, foram
feitos na Caixa Econômica que
chegaram a ultrapassar os R$
3 milhões, dinheiro que já foi
sacado pela Diocese do Crato,
outros compradores ficaram
pagando normalmente na F. P.
Empreendimentos.
Por último a Justiça de Juazeiro do Norte deu ganho de
causa a F. P. Empreendimen-

<< ORAÇÕES, em nome da Diocese do Crato, feitas pelo Padre Joaquim Ivo ao lado de Chico do PT frente a multidão de invasores

<< LÍDERANÇA, Graciane Pereira é presidente de uma ONG, formada as pressas, para representar os invasores do loteamento cercado

<< INVASÃO do loteamento, na zona urbana da cidade, que estava cercado e com documentação devidamente legal registrada nos órgãos competentes. Cerca de mil pessoas se apossaram do local e já estava havendo negociação dos lotes

tos para reintegração e posse
do loteamento. Antes porem
os invasores organizaram rapidamente uma ONG – Organização Não Governamental,
com indicação de uma líder,
Graciane Pereira de Sousa,
para questionar a reintegração.
A frente do movimento e gritando palavras de ordem um
senhor conhecido com Chico

do PT, dando vivas e mandava,
em voz alta, o povo se valer do
Padre Cícero e da Mãe de Deus
e puxava orações, uma atrás
da outra, formando círculos e
de mãos dadas agradecendo a
Diocese do Crato e ao bispo
Fernando Panico às bênçãos
alcançadas. Diante da resistência às ordens judicial, levadas
pelo oficial de justiça Gentil

Pereira Lima, foi necessária a
interferência da Polícia Militar
para que a determinação judicial fosse acatada e desocupassem a propriedade.
Após um B. O. feito pelo
empresário Francisco Pereira
diretor da F. P. Empreendimentos, dona do loteamento, e
dado conhecimento ao delegado das ocorrências em torno da

invasão do loteamento, foram
intimados a comparecerem
a Delegacia de Polícia para
esclarecerem o porque da incitação a invasão das terras o
senhor Chico do PT e o agente
da Diocese do Crato padre Joaquim Ivo, que relutou em não
comparecer dizendo que não
era bandido para estar numa
delegacia.

SAAEC, levando qualidade de vida às famílias da zona rural do Crato.
Da Assessoria de imprensa
da SAAEC Crato

Nos últimos três anos, a
Sociedade Anônima de Água
e Esgoto do Crato- SAAEC
em parceria com a Prefeitura
Municipal do Crato iniciou
sistemas de abastecimento de
água, na zona rural do município e nos distritos, melhorando assim, a qualidade de vida
das pessoas que há décadas
sofriam com a escassez do
precioso líquido. Atualmente,
já foram atendidas as comunidades do Correntinho, Vila
Nova, Cruzeiro e Minguiriba
beneficiando centenas de famílias. E em parceria com o
Governo do Estado a SAAEC
está concluído os sistemas de
abastecimento das comunida-

des da Bebida Nova, Guaribas, Umburana, Assentamento
10 de Abril e Brejinho, levando assim mais riqueza e qualidade de viva aos moradores
do Campo.

Reforma e tecnologia

Durante esse período a SAAEC também investiu na reforma do prédio da sede, com
destaque para o almoxarifado,
levando mais praticidade e organização dos equipamentos e
materiais, visando a qualidade
na prestação de vida dos funcionátios e mais qulidade na
prestação de serviços para a
população. A SAAEC investiu
e implantou um novo sistema
de faturamo instantâneo que
possibilita a emissão da conta
online, Através desse sistema,
a impressão e o recebimento
da conta de água serão efetuados no momento da leitura na
residência.

<< ZONA RURAL a SAAEC vem investindo pesado na zona
para atender a demanda populacional do município

<< ALMOXARIFADO foi criado e organizado o almoxarifado da
SAAEC onde são organizados o material de uso permanente
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Festejos Juninos do Colégio Tia Joana levaram
dezenas de famílias dos alunos ao Tenis Clube

“Não podemos
acrescentar dias
à nossa vida,
mas podemos
acrescentar vida
aos nossos dias”.

Thyago Tavares o dispontar de um novo
empresário no ramo automobilístico
Registramos o aniversário,
nesse 26 de junho último, do
mais jovem empresário do
ramo automobilístico no Cariri, Thyago Mendes Tavares,
que disponta como um versatil
negóciador de automóveis na
região. Seu aniversário aconteceu para familiares e amigos, na residência da família
no Parque Grangeiro no Crato, acontecimento promovido
de surpresa pela sua companheira Jaqueline Meira.

<< FLAHS Jaqueline e Thyago, ela uma jovem universitária
ele também um jovem empresário automobilístico.

Marisa e Vicelmo foram homenageados
nos 66 anos do Crato Tênis Clube
O decano jornalista/radialista Antônio Vicelmo do
Nascimento e sua bela esposa
Marisa Maria Rolim do Nascimento em evento comemorativo aos 66 anos do Crato Tênis
Clube, momento em que Vicelmo foi homenageado.
Vicelmo é um nome respeitado na radiofonia cearense, isso pela sua postura ética no exercício da profissão.
Ultrapassou o meio século a
frente dos microfones e escrevendo para vários jornais
do Ceará.
No final dos anos 1960 foi
para Fortaleza e trabalhou nos
Diários e Emissoras Associados - Televisão, rádio e jornais, junto com outros jornalista, entre eles Luiz José dos
Santos diretor editor da Gaze-

ta de Notícias.
Ainda repercute o lançamento de seu livro autobiográfico, “E Era Só,” uma narrativa de sua vida de menino
e estudante em Porteira, Brejo Santo, Crato e Fortaleza,

como comunicador.
A professora Marisa Maria sua esposa, mãe de seus
filhos, companheira e amiga
é uma “linda mulher” ele mesmo anuncia. Nossa saudação
pelo exemplo de casal.
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A Escola Tia Joana, uma das melhores e mais querida da cidade, promove anualmente
seus Festejos Juninos. Este ano a animação aconteceu no interior do Crato Tênis Clube,
onde são apresentadas danças juninas pelos próprios alunos. Cada grupo procurar fazer o
melhor em suas danças previamente ensaiadas. Faz parte do evento barracas com comidas
regionais e típicas do período junino.
Embora sejam comemoradas nos quatro cantos do Brasil, na região nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos três
santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é um
problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas, que são
raras na região, que servem para manter a agricultura.
Além de alegrar o povo, as festas representam um importante momento regional, pois
todos se preparam para participar dos festejos.
Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados, relacionados às festividades, são feitos com milho. Pamonha, cural de milho verde, milho
cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos.
Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce,
bolo de amendoim, bom-bocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais.
Os Festejos Juninos do Colégio Tia Joana já faz parte, obrigatoriamente, do calendário
escolar é tanto que a participação das famílias a cada ano aumenta pela organização, alegria e fervor contagiante das tradicionais danças e comidas regionais.

Presidente do ICC Manoel Patrício e o jornalista
Luiz José dos Santos em uma das visitas às obras da
Faculdade de Ciências Agrárias do Crato
Manoel Patrício de Aquino (Nezin) então presidente
do ICC - Instituto Cultural do
Cariri e o jornalista Luiz José
dos Santos diretor editor da
Gazeta de Notícias visitando o
início das obras da Faculdade
de Ciências Agrárias - UFCA,
em Crato.
Nezin Patrício foi um dos
baluartes na luta pela instalação dessa faculdade em Crato,
e não parou por ai, foram inúmeras as visitas feitas ao canteiro de obras. (Manoel Patrício de Aquino In memoriam)

Rádio Cultura AM de Várzea Alegre completou 38 anos
Donizete de Sousa

Nesse mês de junho último
a Rádio Cultura AM de Várzea
Alegre completou 38 anos de
existência, tempo em que vem
prestando relevante serviço ao
povo da região. A Rádio Cultura é de propriedade do médico
Pedro Sátiro, uma forte lide-

rança na política municipal.
A partir do dia 5 foi cumprida
uma extensa e animada programação com narração de fatos,
palestras e shows musicais.
A Rádio Cultura é destaque
na radiofonia regional pela
qualidade de seus programas
que em nada ficam a dever às
grandes emissoras do Ceará.
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