
Página na WEB: https://gazetadenoticiasdotcom.files.wordpress.com
E-MAIL: gazeta@folha.com.br

Nº 300 - 01 A  15 DE AGOSTO DE 2017
EXEMPLAR R$ 1,50

GAZETA
de notícias

INAUGURAÇÃO DA LOJA DO
CARIRI GARDEM SHOPPING

FOTO de Flávio Forner 

Governo do Ceará discute com a Sudene a inclusão 
de mais 32 municípios na região do semiárido

A vice-governadora do 
Ceará, Izolda Cela, partici-
pou nesta quinta-feira (27), 
em Recife-PE, de reunião 
do Conselho Deliberativo da 
Sudene (Condel), com a par-
ticipação de governadores 
de toda a região Nordeste. 
Entre os temas debatidos es-
tava proposta de inclusão de 
32 novos municípios cearen-
ses na região do semiárido, 
reconhecida pelo Governo 
Federal. Desses, 15 já foram 
garantidos.

“Estamos empenhados 
para apresentar nossos es-
tudos sobre a revisão da es-
pacialização do semiárido 
nordestino. Instituímos um 
comitê técnico para avaliação. 
Já conseguimos a aprovação 
da inclusão de 15 municípios 
e, na resolução, foi aberta a 
possibilidade de recurso para 
incluir outros. A expectativa é 
que tenhamos ainda este ano 
uma resposta positiva”, disse 
Izolda Cela.               Pág. 04

Prefeitos investem nos teleféricos 
para Crato e Juazeiro do Norte

O projeto do teleférico 
para Juazeiro do Norte é um 
dos projeto que o prefeito Ar-
non Bezerra tem atenção ven-
do a ampliação do potencial 
turístico do Município.  Desde 
o período em que atuou como 
deputado federal manifestou 
o interesse de realizar esse 
projeto, contando hoje com 
o apoio do Governo do Esta-

do, para realizar a obra. Re-
centemente Arnon e Zé Ailto 
(prefeito do Crato) esteviram 
em países da Europa para ve-
rificar a viabilidade técnica do 
projeto em seus Município.

Na viagem com o secre-
tário da Casa Civil, Quintino 
Vieira, à Europa, o prefeito 
Arnon Bezerra buscou infor-
mações para levar ao Governo 

Federal jussificando a necessi-
dade e viabilidade do empre-
endimento, tido como forte 
atrativo para  cidade.

Eles chegaram a ver exem-
plares dessas estações em 
Porto Portugal. Os prefeitos 
chegaram a conhecer um tele-
férico parecido com o que se 
pretende fazer no Cariri. Leia 
mais detalhes na página 04

LEIA AS OPINIÕES:

“A desmoralização do Se-
nado Federal” acerca dos fatos 
políticos que vêem abando a 
Nação. “O púlpito eletrônico 
e a nova TV católica”  sobre o 
uso das emissoras de TV para 
pregações religiosas. “Lugar 
dos sonos” para descontrair 
uma crônica de Vivin Antunes. 
“Economia em frangalhos” a 
respeita das midas ecpnômicas 
em pauta no âmbito do Governo 
federal com intúito punico de 
arrecadar mais para tambar os 
romos dos governos anteriores.

Um modêlo já existente em Ubajara no Ceará

<< TERRAS SECAS do semiárido onde as mudanças climáticas já não são intempéries e a região precisa de uma política de convivência com as secas
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O púlpito eletrônico e a nova 

TV Católica
Economia em 

frangalhos

EDITORIAL

Humberto Pinho da Silva é 
cronista português (Porto 
Portugal), editor do blog: 

solpaz, escreve para vários 
jornais do mundo, inclusive 

para esta Gazeta de Notícias

Hildeberto Jamacru de 
Aquino é blogueiro, 

cronista, cratense, mora 
em Russas no Ceará

Lugar dos sonhos
 Vivi Antunes mora em Brasília, é 
cronista ajuntadora de letrinhas e 

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

 http://www.viviantunes.com.br

A desmoralização do
Senado Federal

Se não estou em erro, a primeira 
vez, que um evangelista usou o púl-
pito electrónico, no Brasil, foi em 
1977. Tratava-se de Rex Humbard.O 
programa era transmitido, semanal-
mente, na TV Tupi. Em Portugal, 
chegou anos mais tarde.

Programas religiosos, realizados 
pelas Igrejas, já havia no Brasil, e 
em Portugal; mas sua divulgação 
era restrita .

A chamada “ Igreja Electrónica”, 
está amplamente divulgada nos Es-
tados Unidos. Alguns evangelistas, 
possuem verdadeiras empresas, que 
empregam centenas de pessoas.

O púlpito electrónico, quando 
realizado por evangelistas, temen-
tes a Deus, com o único fim de di-
vulgação do Evangelho, é de louvar 
e acarinhar. A Boa Nova, deve ser 
difundida, a todos, utilizando todos 
os meios de comunicação.

Em Portugal, a Igreja possui o 
Grupo Renascença, que muito tem 
feito pela expansão da doutrina de 
Jesus. São emissoras generalistas, 
que sempre tiveram o cuidado de 
transmitir, aos ouvintes, sólida dou-
trina.

Houve, há anos, a feliz iniciati-
va de lançar canal de TV católico, 
em Portugal. Ou fosse mal admi-
nistrado, ou  desinteresse de muitos 
crentes, veio a encerrar de forma 
desastrosa.

Surgiu depois a TV “ Canção 
Nova”. Movimento que nasceu no 
Brasil, e que rapidamente se expan-
diu pelo mundo.

Hoje, a “ Canção Nova”, é, tal-
vez, a TV cristã mais ouvida, e que 
maior contributo tem dado para a 
evangelização dos povos, mormen-
te na América Latina.

Em Portugal, apareceu, recen-
temente, a 2 de Maio, a “ Angelus 
TV” (canal 187, nas operadoras: 
NOS e MEO,) que, além de trans-
mitir a missa às 18H30, transmite, 
da Capelinha das Aparições, em Fá-
tima, o terço, às 21H30.

Na grelha de programas, além 
da evangelização, tem: culinária, 
ginástica e saúde, etc.

Embora menos conhecida do 
que a TV “ Canção Nova”, tem o 
apoio da diocese Leiria-Fátima.

Problemas económicos, não per-
mitem a existência de programas, 
que requeiram valores monetários 
elevados.

Seria bom, que as TVs católicas, 
tivessem telenovelas, baseadas na 
vida de santos; reportagens e de-
bates, sobre temas da actualidade, 
sempre sob o ponto de vista da dou-
trina da Igreja; concursos bíblicos e 
de canção cristã; e programas sobre 
educação e saúde.

Pode-se fazer TV variada e ape-
titosa aos telespectadores, sem cair-
mos, exclusivamente, em actividade 
religiosa.

Para isso é necessário que os 
crentes, colaborem: ouvindo e par-
ticipando; o que nem sempre acon-
tece.

Sabemos a dificuldade que há 
em manter publicação de inspiração 
cristã. Poucos assinam, pelo menos, 
um jornal católico; e ainda menos 
contribuem, monetariamente, para 
a chamada Boa Imprensa.

A apatia ou desinteresse, faz, 
que estes vivam em tremendas di-
ficuldades, e impede que possam 
melhorar: o aspecto gráfico e o con-
teúdo.

E é pena que assim seja.

Vivemos um período de econo-
mia declinante quanto deletéria, 
posto que mal conduzida por mãos 
inábeis. Esse foi o pior legado que 
nos deixaram e que ainda pende de 
decisões acertadas e corajosas, não 
inconsequentes, para sua recupera-
ção como se observa.

O Excelentíssimo Ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, anuncia 
corte no orçamento da Polícia Fe-
deral (logo para a PF e logo ago-
ra???...). Sem dinheiro, Universida-
des federais demitem funcionários 
terceirizados, paralisam suas obras, 
reduzem consumo, cortam bolsas. 
Que, segundo a Fundação ABRINQ, 
dados de 2015, de cada DEZ crian-
ças cearenses SEIS viviam na Ex-
trema Pobreza. Corta-se verba do 
PAC. Aumentam-se impostos nos 
combustíveis, e por ai vai. Mas ve-
jam quanta incoerência. Tudo isso 
sob a alegação de que o Governo 
“não tem dinheiro e o déficit econô-
mico do País só aumenta etc., etc., 
etc.” Simultânea e contraditoria-
mente (falta de dinheiro) o Gover-
no anuncia o Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) para Servidores 
Públicos. Vejam bem. Se o servidor 
ganha R$.10.000,00 ele poderá re-
ceber até R$.12.000,00 por CADA 
ANO trabalhado. Justo, justíssimo 
(Louco é quem aceita em uma crise 
como essa. O dinheiro some logo e 
o demissionário fica a ver navios...). 
Mas, cá pra nós: E a “Falta” de di-
nheiro? Imaginem se o número dos 
que aderissem ao PDV fosse gran-
de, de onde iriam tirar o dinheiro, 
face os cortes praticados? Como se 
não bastasse o Governo garante R$ 
13.000.000,00 (TREZE MILHÕES) 
para as escolas de samba do Rio de 
Janeiro que, aliás, não têm consci-
ência da situação das suas comuni-
dades e bem que poderiam recorrer 
a empresas privadas para patrocínio 
de suas folias e não as promover as 
custa de dinheiro PÚBLICO... fran-
camente! Vocês sabiam que muitos 
dos servidores públicos daquele Es-
tado (Rio), cerca de 200 mil ainda 
não receberam seus salários de maio 
e centenas estão sobrevivendo de do-
ações de marmitas após enfrentarem 
filas quilométricas?

Não bastassem os ROUBOS pra-
ticados pelos políticos CORRUP-
TOS, ainda temos a incompetência 
administrativa a agravar a situação. 
Onde vamos parar? Acordai brasi-
leiros!

José HILDEBERTO Jamacaru de AQUINO
Leiam também nos endereços:
www.tvrussas.com.br, no Jornal Folha do 
Vale (Limoeiro do Norte-CE) e Jornal Ga-
zeta de Notícias (Crato-CE)

A
Gazeta de Notícias

é vista por mais de 50 mil visi-
tantes e leitores no

Facebook, na Internet e nas 
Edições impressas

Hoje ele toma forma.
Guardei há tanto e nunca mais 

fui vê-lo, mas hoje ele começa a se 
realizar.

Deixe-me ver, lembro que colo-
quei em uma caixa como se para 
presente fosse e depositei longe do 
sol, da poeira e dos curiosos.

Bem ali, no fundo daquele ar-
mário onde ninguém mexe.

Onde foi mesmo?
Pensava que tinha sido nessa 

porta.
Ou quem sabe nesta daqui.
Aqui, achei!
A caixa parece um pouco ama-

relada, mas continua linda.
O laço um tanto amassado, afi-

nal o tempo passou e o coloca e tira 
das coisas acabou amassando o po-
bre enfeite.

Mas deixe-me enfim olhar de 
novo em seus pequeninos olhos.

Ué?
Onde ele foi parar?
A caixa está absurdamente va-

zia!
Que tristeza, ele sumiu!
E o pior de tudo: não sei como 

ele era de fato, não tenho como 
reconstruí-lo nem fazê-lo nova-
mente.

Foi assim que eu descobri que 
sonhos guardados, mesmo que 
muito bem guardados, perdem sua 
forma, seu cheiro, sua essência e, 
enfim, desaparecem.

Sonhos encaixotados para se-
rem depois “disso ou daquilo” re-
alizados deixam de existir.

Em vez de gavetas, sonhos têm 
que ocupar paredes, porta-retratos, 
corações.

Por que sonhos longe dos cora-
ções são apenas desejos comuns, 
que se perdem com o tempo.

Então, deixe-me ir, por que eu, 
hoje, acordei para realizar meu so-
nho. 

Vivian Antunes
euvibianca@gmail.com

A desmoralização do Sena-
do Federal pode ser  mensu-
rada, por exemplo, pelo show 
circense protagonizado pela 
“bancada da chupeta”. Lidera-
da pela senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR), esta senadora 
tem se comportado de forma 
indecorosa no Senado Federal 
e merecia ser punida.

Recentemente, em desres-
peito democrático ao estamen-
to nacional, a senadora Gleisi 
e suas/seus asseclas - Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), Fá-
tima Bezerra (PT-RN), a su-
plente biônica Regina Sousa 
(PT-PI), Lídice da Mata (PSB-
BA), Ângela Portela (PDT-
RR), Lindbergh Farias (PT-
RJ), Humberto Costa (PT-PE), 
Jorge Viana (PT-AC), José Pi-
mentel (PT-CE), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Roberto Requião 
(PMDB-PR) –,  diante do olhar 
incrédulo de milhões de con-
tribuintes, como se aqui fosse 
uma extensão da Venezuela de 
Nicolás Maduro, impediram 
assento dos titulares da Mesa 
Diretora, transformando em 
convescote o palco do Senado 
para saborear quentinhas, pão 
com mortadela, tirar selfies  e 
outras demonstrações de des-
respeito com a sociedade.

E a desmoralização do Se-
nado Federal se estende ao seu 
Conselho de Ética, presidido 
pelo senador  João Alberto 
Souza (PMDB-MA), parla-
mentar jurássico, pusilânime, 
figura decorativa que não tem 

coragem de se impor e de sub-
meter ao Conselho as indeco-
rosidades cometidas por seus 
pares, como ficou patente no 
caso do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG).

Ainda há pouco,  o Con-
selho ao apreciar o mau com-
portamento de seis senadoras, 
o atrevido e membro da “ban-
cada da chupeta”,  senador 
Lindbergh Farias, peitou de 
forma humilhante o senador 
João Alberto, até com alguma 
razão, causando um espetácu-
lo grotesco e não digno de um 
ambiente civilizado, formado 
por políticos eleitos.

O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar, órgão criado 
pela Resolução nº 20, de 1993, 
a mesma que instituiu o Código 
de Ética e Decoro  Parlamentar 
da Casa, deixa muito a desejar 
no cumprimento de seus obje-
tivos.  Não pune como devia, e 
absolve quando não devia.

Trata-se de um órgão ino-
perante, que deveria inexistir. 
Assim como os maus com-
portamentos da sociedade são 
apreciados pelos tribunais, por 
que a conduta indecorosa de 
políticos não segue o mesmo 
rito processual? Indisciplina 
social  ou política deveria ter 
apreciação equânime, mor-
mente quando o agente é um 
representante do povo.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC

Esta Gazeta de Notícias tem espaço para
discutir, questionar e buscar soluções para os 

problema do Cariri 
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 Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor 

federal aposentado
Balneário Camboriú-SC 

Uma grande imoralidade 
na República

PONTO DE VISTA

AVISO DE RESULTADO
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 

O SEST – Serviço Social do Transporte torna público 
a adjudicação e homologação da concorrência nº 004/2017 
cujo objeto é selecionar e contratar empresa especializada 
na prestação de serviços de cronometragem, no forneci-
mento de infraestrutura física e pessoal necessários à rea-
lização da etapa do Circuito SEST SENAT de Caminhada 
e Corrida de Rua na cidade de Crato/CE, conforme condi-
ções e especificações do Edital e seus anexos, mediante o 
menor preço global, em favor da empresa Zênite Assesso-
ria Esportiva e Eventos Ltda CNPJ 15.744.387/0001-68, 
no valor total de R$ 288.889,00 (duzentos e oitenta e oito 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais), no dia 25/07/2017.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Independentemente de que partido seja o indiciado,  o 
Brasil não pode ser administrado por elementos indecorosos 
ou que seja flagrado em conversas, combinações ou negócios 
ilícitos, como ficou sobejamente demonstrado nas gravações 
feitas por Joesley Batista-JBS com o presidente da República 
Michel Temer, em que o visitante foi recebido pelo presidente, 
na calada da noite, com a liberdade que sempre o empresário 
transitou nos descaminhos da República.

É muito decepcionante ao país, em tão pouco tempo, tes-
temunhar os três últimos mandatários serem atingidos por 
graves denúncias de maus comportamentos no exercício pre-
sidencial.  E aqueles que só viam defeitos nos representantes 
do PT, agora têm que conviver com as revelações bombásti-
cas  das relações promíscuas de Michel Temer  com Joesley 
Batista.

O país precisa ser passado a limpo. A governabilidade 
positiva de qualquer  dirigente ou o alegado resultado recu-
perador  da economia  não podem  servir de pretexto para 
a sociedade contemporizar ou inocentar um presidente cor-
rupto ou que não tenha se comportado  com a decência espe-
rada de um representante-mor da República.

Assim como e pelas razões jurídicas foi cassado o manda-
to de Dilma Rousseff, da mesma forma o Congresso Nacional 
tem que ter critério equânime para defenestrar Michel Te-
mer. Pois pau que bate em Chico também tem que bater em 
Francisco.

Agora, o que é vergonhoso mesmo  é o país assistir  ao 
desplante pessoal de Michel Temer, ou através de sua tropa 
de choque, de sair a campo para cooptar partidos e políticos 
visando a compor maioria  para impedir denúncia contra ele 
na Câmara,  e tudo isso regado a troca espúria de favores, 
o famoso toma lá, dá cá: distribuição de verbas públicas e 
cargos a rodo.

E para completar a encardida safadeza, tem-se notícia 
de que Temer pretende  exonerar ministros licenciados da 
Câmara  para votar contra a denúncia na Casa. Aliás, os mi-
nistros licenciados da Câmara são todos biltres traidores dos 
eleitores, pois,  depois que  se elegeram, deram uma banana 
ao eleitor para servir ao governo.

A Escola Sebastião Teixeira 
localizada na Colina do Horto, 
recebeu a Caravana da Bomba 
do Bem da SAAEC no dia 21 
de julho, onde 35 crianças e 
adolescentes aprenderam a fa-
bricar as bombas de sementes. 
Elas serão as multiplicadoras 
ro Programa na localidade  no 
segundo semestre deste 2017.

Durante a oficina foi re-
alizada a leitura coletiva do 
Diário de Bordo: “Convida-
mos vocês para a fantástica 
aventura de reflorestar a Serra 
do Horto com as bombas de 
sementes. Sabemos o quan-
to o Padre Cícero zelava por 
este lugar e que infelizmente 
as pessoas ao longo do tempo 
foram depredando, desmatan-
do, queimando, deixando um 
rastro de devastação. Agora 
chegou a hora de mudarmos 
essa realidade com as nossas 
próprias mãos, aprendendo a 
fazer Bombas de Sementes.

Vocês serão os protagonis-
tas desta história, vão aprender 
para ensinar as outras crianças 
e adolescentes. As bombas de 
sementes foram idealizada 
pelo sábio Japonês Fukuoka, 
que resgatou um conhecimen-
to tradicional do seu país para 
realizar uma verdadeira revo-
lução na permacultura.”

Os educandos e educan-
das presentes aprenderam a 
fabricar as “Bombas do Bem” 
e construíram um diagnósti-
co sobre a atual situação de 
desflorestamento da Serra do 
Horto, levantando problemas 
com queimadas, presença de 

mineradoras sem o devido mo-
nitoramento, desmatamento e 
presença de muitos resíduos, 
provocado pelas grandes ro-
marias.

Após a primeira etapa da 
oficina, a meninada visitou o 
caminho do Santo Sepulcro, 
coletando sementes para se 
implantar ao Banco de Semen-
tes da Serra do Horto, que vai 
compor a Rede de Sementes da 
Chapada do Araripe, que fun-
ciona no Núcleo de Educação 
Hidroambiental da SAAEC.

Na visita foi desenvolvido o 
mapeamento das áreas degrada-
das do Santo Sepulcro para lan-
çamento das Bombas do Bem,  
com a presença do Diretor Pre-
sidente da SAAEC Yarley Bri-
to, que através da parceria com 
o Instituto de Ecocidadania Ju-

riti, está patrocinando a experi-
ência, quebrando o paradigma 
do isolamento das cidades no 
trato com a gestão dos recursos 
hídricos, entendendo que para 
se enfrentar a escassez hídrica 
se faz necessário agir de forma 
sistêmica, envolvendo todo o 
Cariri.

O lançamento das Bombas 
do Bem foi realizado com ba-
ladeiras, todoo percurso feito a 
pé, que fazem parte do Projeto 
Pé na Trilha e foram lançadas 
manualmente com os ciclistas 
da Escola Sebastião Texeira 
que participam do Projeto Ci-
cloSET.

Na ocasião a Professora 
Luciana, diretora da Escola, 
destacou a importância e ne-
cessidade deste trabalho para 
o reflorestamento da Serra do 

Horto e se colocou a disposi-
ção para dar continuidade a 
experiência, incluindo as ofi-
cinas no calendário pedagó-
gico.

Já o Professor Dida, que 
responde pela disciplina de 
Educação Física, se mostrou 
bastante motivado para agre-
gar aos projetos Pé na Trilha 
e CicloSET as bombinhas de 
sementes e pretende percor-
rer com a meninada durante 
o segundo semestre, todas as 
trilhas da Serra do Horto.

Esta experiência foi regis-
trada pelo multiartista Tiago 
Moreira, que emprestou soli-
dariamente o seu olhar e sua 
lente, acompanhando todo 
o processo de construção de 
conhecimentos da Oficina da 
Bomba do Bem.

SAAEC expande Programa Hidroambiental 
a Colina do Horto em Juazeiro do Norte

Texto da SAAEC Crato

<< AMBIENTE o geólogo Yarley Brito Gonçalves, com estudantes na Colina do Horto jogan-
do as bombas sementes de estilingue ou baladeira praro o reflorestar o local.

LEIA
Gazeta de Notícias
e fique bem informado
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O projeto do teleférico para 
Juazeiro do Norte é um dos que 
o Prefeito Arnon Bezerra tem 
demandando atenção especial, 
para ampliar o potencial turís-
tico do Município e, com isso, 
fortalecer a economia e gerar 
desenvolvimento.  Desde o 
período em que atuou como 
deputado federal manifestou o 
interesse de realizar esse pro-
jeto, contando atualmente com 
o grande apoio do Governo do 
Estado, para realizar a obra no 
Município. Recentemente ele 
esteve em países da Europa 
para verificar a viabilidade téc-
nica para execução do projeto 
no Município.

Na viagem com secretário 
da Casa Civil, Quintino Vieira, 
e o prefeito do Crato, José Ail-
ton Brasil, à Europa, o prefeito 
Arnon Bezerra buscou um em-
basamento técnico, para levar, 
junto ao Governo Federal, o 
projeto de construção de um 
meio de transporte, que sirva 
também para a finalidade turís-
tica, como forte atrativo para a 

cidade.
A ideia é projetar uma base 

elevatória, com duas estações, 
que serão criadas e terão em 
torno restaurantes com espaço 
para venda de ingresso, gastro-
nomia, exposições e museus. 
Ele chegou a ver exemplares 
dessas estações em Portugal. 
No Porto, em Portugal, o pre-
feito juazeirense chegou a co-

nhecer um teleférico mais pa-
recido com o que se pretende 
fazer no Cariri.

Todo trabalho para o desen-
volvimento do teleférico até a 
elaboração da obra, conforme 
o prefeito, passa por algumas 
por etapas. Segundo Arnon Be-
zerra, quando ser traz um equi-
pamento desse porte, a cidade 
se torna mais atrativa e fortale-

Teleférico  para a estátua do Padre Cícero dará 
impulso ao turismo religioso de Juazeiro

ce o turismo regional, também 
despertando as potencialidades 
das outras cidades da região. 
“Queremos que o romeiro de-
more mais em Juazeiro do Nor-
te, visite as cidades e comece 
a dar vazão ao potencial que 
temos”, diz. Com isso, haverá 
fortalecimento da economia e 
consequentemente o desenvol-
vimento local e do Cariri.

Release da Assessoria de 
Imprensa da  Prefeitura 

Municipal de Juazeiro  

Dentre as milhares de decisões que proferi na carreira de juiz, 
há uma que me traz uma lembrança especial porque mudou a rota 
de uma vida.

A sentença a que me reporto veio a se tornar muito conhe-
cida porque pessoas encarregaram-se de espalhá-la: por xerox, 
primeiramente; depois por mimeógrafo; depois por e-mail; fi-
nalmente, veio a ser estampada em sites da internet. Primorosos 
trabalhos de arte foram produzidos a partir do caso, por pessoas 
que não conheço pessoalmente.

A protagonista do caso judicial chama-se Edna.
Hoje, aos 80 anos, a memória visual me socorre. Sou capaz 

de me lembrar do rosto de Edna e do ambiente do fórum, naquela 
tarde de nove de agosto de 1978, há trinta e nove anos portan-
to. Uma mulher grávida e anônima entrou no fórum sob escolta 
policial. Essa mesma mulher grávida saiu do fórum, não mais 
anônima porém Edna, não mais sob escolta porém livre.

Após ouvir, palavra por palavra, a decisão que a colocou em 
liberdade, Edna disse que se seu filho fosse homem ele iria se 
chamar João Batista. Mas nasceu uma menina, a quem ela deu o 
nome de Elke, em homeånagem a Elke Maravilha.

Edna declarou no dia da sua liberdade: poderia passar fome, 
porém prostituta nunca mais seria.

Passados todos estes anos, perdi Edna de vista. Nenhuma no-
tícia tenho dela ou da filha. Entretanto, Edna marcou minha vida. 
Primeiro, pelo resgate de sua existência. Segundo, pela promessa 
de que colocaria no filho por nascer o nome do juiz. Era o maior 
galardão que eu poderia receber, superior a qualquer prêmio, 
medalha, insignia, consagração, dignidade ou comenda.

Lembremo-nos de Jesus diante da viúva que lançou duas mo-
edinhas no cesto das ofertas:

“Eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, 
pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas; 
esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para 
viver.” (Lucas, 21, 1 a 4).

Edna era humilde e pobre. Sua maior riqueza era aquela 
criança que pulsava no seu ventre. Ela não me oferecia assim al-
guma coisa externa a ela, mas algo que era a expressão maior do 
seu ser. Se a promessa não se concretizou isto não tem relevância, 
pois sua intenção foi declarada. O que impediu a homenagem foi 
o fato de lhe ter nascido uma menina. Em razão do que acabo de 
relatar, se eu encontrasse Edna, teria de agradecer o que ela fez 
por mim. Edna me ensinou o que é ser juiz. Edna me ensinou que 
mais do que os códigos valem as pessoas. Isso que eu aprendi 
dela tenho procurado transmitir a outros, principalmente a meus 
alunos e a jovens juízes.

Segue-se a íntegra da decisão extraída da folha 32 do Proces-
so número 3.775, da Primeira Vara Criminal de Vila Velha:

A acusada é multiplicadamente marginalizada: por ser mu-
lher, numa sociedade machista; por ser pobre, cujo latifúndio 
são os sete palmos de terra dos versos imortais do poeta; por 
ser prostituta, desconsiderada pelos homens, mas amada por um 
Nazareno que certa vez passou por este mundo; por não ter saú-
de; por estar grávida, santificada pelo feto que tem dentro de si, 
mulher diante da qual este juiz deveria se ajoelhar, numa home-
nagem à Maternidade, porém que, na nossa estrutura social, em 
vez de estar recebendo cuidados pré-natais, espera pelo filho na 
cadeia.

É uma dupla liberdade a que concedo neste despacho: liber-
dade para Edna e liberdade para o filho de Edna que, se do ventre 
da mãe puder ouvir o som da palavra humana, sinta o calor e o 
amor da palavra que lhe dirijo, para que venha a este mundo tão 
injusto com forças para lutar, sofrer e sobreviver.

Quando tanta gente foge da maternidade; quando milhares de 
brasileiras, mesmo jovens e sem discernimento, são esterilizadas; 
quando se deve afirmar ao mundo que os seres têm direito à vida, 
que é preciso distribuir melhor os bens da Terra e não reduzir os 
comensais; quando, por motivo de conforto ou até mesmo por 
motivos fúteis, mulheres se privam de gerar, Edna engrandece 
hoje este Fórum, com o feto que traz dentro de si.

 Este Juiz renegaria todo o seu credo, rasgaria todos os seus 
princípios, trairia a memória de sua Mãe, se permitisse sair Edna 
deste Fórum sob prisão.

Saia livre, saia abençoada por Deus, saia com seu filho, tra-
ga seu filho à luz, que cada choro de uma criança que nasce é a 
esperança de um mundo novo, mais fraterno, mais puro, algum 
dia cristão.

Expeça-se incontinenti o alvará de soltura.

Sentença que mudou a
rota de uma vida

João Baptista Herkenhoff é 
juiz de Direito aposentado 

(ES), palestrante e escritor. 
Tem ministrado seminários e 
proferido palestras, a convite 

de faculdades, OABs e igrejas. 
Escreve para vários jornais 

inclusive esta Gazeta de Notícias

<< DIMENSÃO o prefeito Arnon Bezerra ainda não disse o tamanho do teleférico

Dos 32, 15 municípios cea-
renses já tiveram a inclusão ga-
rantida no mapa de localidades 
classificadas como semiáridas

A vice-governadora do 
Ceará, Izolda Cela, participou 
nesta quinta-feira (27), em 
Recife-PE, de reunião do Con-
selho Deliberativo da Sudene 
(Condel), com a participação 
de governadores de toda a re-
gião Nordeste. Entre os temas 
debatidos estava proposta de 
inclusão de 32 novos muni-
cípios cearenses na região do 
semiárido, reconhecida pelo 
Governo Federal. Desses, 15 
já foram garantidos.

“Estamos empenhados para 
apresentar nossos estudos so-
bra a revisão da espacializa-
ção do semiárido nordestino. 
Instituímos um comitê técnico 
para avaliação. Já consegui-
mos a aprovação da inclusão 
de 15 municípios e, na resolu-
ção, foi aberta a possibilidade 
de recurso para incluir outros. 
A expectativa é que tenhamos 
ainda este ano uma resposta 
positiva”, disse Izolda Cela.

Os 15 municípios cearen-
ses que terão a inclusão garan-
tida no mapa de localidades 
classificadas como semiáridas 
são: Acaraú, Amontada, Bebe-
ribe, Cascavel, Fortim, Granja, 
Marco, Martinópole, Moraújo, 
Morrinhos, São Luís do Curu, 
Senador Sá, Tururu, Uruoca e 

Viçosa do Ceará.
Os 32 novos municípios 

do Ceará possuem parâmetros 
técnicos compatíveis com os 
requisitos exigidos. Com o re-
dimensionamento, os municí-
pios passam a ter acesso a polí-
ticas públicas e financiamentos 
governamentais diferenciados, 
compatíveis com a situação 
hídrica local. As cidades tam-
bém terão prioridade no acesso 
a recursos do Fundo Constitu-
cional do Nordeste (FNE). O 
Condel decidirá com base em 
estudo do grupo de trabalho, 
criado para analisar o assunto.

O secretário de Recursos 
Hídricos, Francisco Teixeira, 
destacou a atuação do chefe do 
Executivo na articulação junto 
ao Governo Federal e lideran-
ças cearenses para conseguir 

esse objetivo. “Isso é fruto 
de um esforço do governador 
Camilo Santana, atendendo a 
todos esses pleitos dos prefei-
tos, justos, pois queriam ver 
seus municípios inseridos no 
semiárido. É uma vitória, pois 
eles passam a contar com no-
vos programas de convivência 
com a seca que não tinham no 
passado”.

No encontro, também fo-
ram discutidas propostas para 
ajustar diretrizes e prioridades 
do FNE e FDNE, ainda para o 
exercício de 2017. As medidas 
pretendem ampliar o apoio a 
projetos destinados ao reapro-
veitamento de resíduos sóli-
dos e à geração, transmissão e 
distribuição de energia, dentre 
outras áreas. 

Semiárido
Para a delimitação do se-

miárido, é preciso se inserir 
nos seguintes critérios: pre-

Governo do Ceará discute com a Sudene a inclusão 
de 32 novos municípios na região do semiárido

cipitação pluviométrica mé-
dia anual igual ou inferior a 
800mm; índice de Aridez de 
Thornthwaite igual ou inferior 
a 0,50; percentual diário de 
déficit hídrico igual ou supe-
rior a 60%, considerando to-
dos os dias do ano.

Na transmissão ao vivo 
feita pelo Facebook na última 
terça-feira (25), o govern ador 
Camilo Santana destacou a im-
portância da reunião. “Essa é 
uma reunião importante, pois, 
dentro da pauta, tem os muni-
cípios cearenses que não são 
considerados inclusos dentro 
do semiárido, prejudicando 
esses municípios na conquista 
de políticas públicas. Todos os 
estudos já foram feitos e téc-
nicos justificam que muitos 
destes já deveriam fazer par-
te. Essa é uma luta de muitos 
prefeitos e muitos deputados”, 
afirmou.

Thiago Sampaio
Repórter / Célula de Reportagem

Casa Civil Governo do Ceará

<<  MUNICÍPIOS Isolda Cela > mais 32 serão inclusos no programa da SUDENE para o semiárido
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As poesias da Dalinha
Sou Dalinha, sou da lida.

Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco

E de Padre Cícero Romão.
Dalinha Catunda é poetisa 

mora entre o Rio de Janeiro 
e sua terra natal Ipueira no 

norte do Ceará

Era mais um Silva...

PEIXES -19/02 a 21/01 - Não tente provocar uma rutura sem 
sentido lógico. Poderá ter uma divergência com um colega de traba-
lho; sairá a perder.
AQUÁRIO - 21/1 a 18/02 - Uma relação tem um grande percur-
so pela frente. Escute o que têm para lhe dizer; não é boa altura para 
ser dogmático.
CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01 - Seja prudente se está a ini-
ciar um novo relacionamento. Aceite críticas; beneficiará em fazer 
alterações nas suas atuações. 
SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - Momento propício à evolução 
sentimental. Pode ser perturbado por gastos inesperados que exce-
dem as suas expetativas.
ESCORPIÃO -  23/10 a 21/11 - Os seus sentimentos estão con-
fusos; tudo o sensibiliza e mexe consigo. Não se deixe deslumbrar 
por propostas verbais 
LIBRA -  23/09 a 22/10 - Vai passar um dia harmonioso. Mesmo 
sem problemas este dia vai custar a passar; terá rendimento inferior 
às suas capacidades. 
VIRGEM -  23/08 a 22/09 - Não tome atitudes precipitadas. 
A pressa na execução de tarefas não trará os resultados esperados; 
divida as tarefas.. 
LEÃO -  22/07 a 22/08 - Pode sentir-se confuso devido a alguns 
comportamentos pouco habituais. Não fique à espera de promessas, 
encontre soluções. 
CÂNCER - 21/06 a 21/07 - Hoje evite falar sobre assuntos ma-
çadores. Se não for mais expedito não vai conseguir atingir os seus 
intentos. 
GÉMEOS - 21/05 a 20/06 - O bem-estar afetivo marca a con-
juntura do dia. Prevêem-se melhorias a nível profissional mas tudo 
passa por si.
TOURO -  21/04 a 20/05 - Para ser feliz tire sentimentos nega-
tivos do seu coração. Está protegido no trabalho independentemente 
do que enfrentar.
ÁRIES - 20/03 a 20/04 - A vida sentimental não lhe correrá de 
feição. Procure conseguir mais tempo para resolver um problema fi-
nanceiro.

HORÓSCOPO

A Bela da Semana

O grande dia finalmente che-
gou! É hora de ver o ensaio 
mais esperado dos últimos 
tempos aqui no Bella da Se-

Treze dicas de Português

Ele “era só mais um Silva”
Que a este mundo viria,
No ventre de Claudinéia
A placenta o protegia
Por uma bala perdida
Sua mãe foi atingida
E Arthur não resistiria.

Mas “era só mais um Silva”
Que a violência afetava
Que a falta de segurança
A estatística aumentava
Só mais uma mãe chorando
Nesse Brasil sem comando
Na TV eu comprovava.

A Clebson Cosme Silva
Só resta chorar a sorte
Morte Silva ou Severina
Temos num País sem Norte
Até quando padecer
Morrer querendo viver
Sem poder fugir da morte.

Fazendo Rima
GREGÓRIO FILOMENO

Esta Dalinha é danada
No bom sentido, pois não! 
Faz a rima improvisada
Alegrando o coração 
Mora no Rio de Janeiro
Onde passa o ano inteiro
Com saudade do sertão.

DALINHA CATUNDA
Gregório eu queria ser
Zefinha do Chabocão
Desafiar cabra macho
Também dizer palavrão
Fazer da língua chicote
Para açoitar um magote
De poeta fafarrão.

Ser ou não ser
Não sou velha nem sou nova
Não sou feia nem bonita
Porém eu sou tudo isso
E todo mundo acredita
Às vezes eu só retrato
Às vezes eu sou de fato
O que eu trago na escrita.

Entre o Rio e 
o Ceará

Quando acho que estou aqui,
Estou voltando pra lá
Com as malas na cabeça
Vivo pra lá e pra cá
Assim é a minha vida
Quase sempre dividida
Entre o Rio e o Ceará.

1- Anexo / Anexa
Errado: Seguem anexo os documentos solicitados. Certo: Seguem 
anexos os documentos solicitados.Por quê? Anexo é adjetivo e 
deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se 
refere. Obs: Muitos gramáticos condenam a locução “em anexo”; 
portanto, dê preferência à forma sem a preposição.

2- “Em vez de” / “ao invés de”
Errado: Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o as-
sunto em reunião.Certo: Em vez de elaborarmos um relatório, 
discutimos o assunto em reunião.Por quê? Em vez de é usado 
como substituição. Ao invés de é usado como oposição. Ex: Subi-
mos, ao invés de descer.

3- “Esquecer” / “Esquecer-se de”
Errado: Eu esqueci da reunião.Certo: Há duas formas: Eu me es-
queci da reunião. Ou Eu esqueci a reunião.Por quê? O verbo es-
quecer só é usado com a preposição de (de – da – do) quando vier 
acompanhado de um pronome oblíquo (me, te, se, nos, vos).

4-“Faz” / “Fazem”
Errado: Fazem dois meses que trabalho nesta empresa.Certo: Faz 
dois meses que trabalho nesta empresa.Por quê? No sentido de 
tempo decorrido, o verbo “fazer” é impessoal, ou seja, só é usado 
no singular. Em outros sentidos, concorda com o sujeito. Ex: Eles 
fizeram um bom trabalho.

5- “Ao encontro de”/ “De encontro a”
Errado: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do ges-
tor veio de encontro ao que desejavam.Certo: Os diretores estão 
satisfeitos, porque a atitude do gestor veio ao encontro do que 
desejavam.Por quê? “Ao encontro de” dá ideia de harmonia e “De 
encontro a” dá ideia de oposição. No exemplo acima, os diretores 
só podem ficar satisfeitos se a atitude vier ao encontro do que 
desejam.

6- A par / ao par
Errado: Ele já está ao par do ocorrido.Certo: Ele já está a par do 
ocorrido.Por quê? No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. 
Use “ao par” somente para equivalência cambial. Ex: “Há muito 
tempo, o dólar e o real estiveram quase ao par.”

7- “Quite” / “quites”
Errado: O contribuinte está quites com a Receita Federal.Certo: 
O contribuinte está quite com a Receita Federal.Por quê? “Quite” 
deve concordar com o substantivo a que se refere.

8- “Media” / “Medeia”
Errado: Ele sempre media os debates.Certo: Ele sempre medeia os 
debates.Por quê? Há quatro verbos irregulares com final –iar: me-
diar, ansiar, incendiar e odiar. Todos se conjugam como “odiar”: 
medeio, anseio, incendeio e odeio.

9- “Através” / “por meio”
Errado: Os senadores sugerem que, através de lei complementar, 
os convênios sejam firmados com os estados.Certo: Os senadores 
sugerem que, por meio de lei complementar, os convênios sejam 
firmados com os estados.Por quê? Por meio significa “por inter-
médio”. Através de, por outro lado, expressa a ideia de atravessar. 
Ex: Olhava através da janela.

10- “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.

11- “A princípio” / “Em princípio”
Errado: Achamos, em princípio, que ele estava falando a verdade. 
Certo: Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. 
Por quê? A princípio equivale a “no início”. Em princípio signi-
fica “em tese”. Ex: Em princípio, todo homem é igual perante a 
lei.

12- “Senão” / “Se não”
Errado: Nada fazia se não reclamar.Certo: Nada fazia senão re-
clamar.Por quê? Senão significa “a não ser”, “caso contrário”. Se 
não é usado nas orações subordinadas condicionais. Ex: Se não 
chover, poderemos sair.

13- “Onde” / “Aonde”
Errado: Aonde coloquei minhas chaves?Certo: Onde coloquei 
minhas chaves?Por quê? Onde se refere a um lugar em que al-
guém ou alguma coisa está. Indica permanência. Aonde se refere 
ao lugar para onde alguém ou alguma coisa vai. Indica movimen-
to. Ex: Ainda não sabemos aonde iremos.

mana. Ela, que já fotografou para o site há dois anos e foi su-
cesso absoluto no mundo inteiro, agora está de volta em fotos 
muito especiais. Depois que fotografou pela primeira vez, após 
ter sido coroada a musa do concurso promovido pelo Bella da 
Semana no carnaval de Floripa em 2015, Vanessa Vailatti cur-
tiu a vida, beijou mulheres, virou celebridade e chegou a ser 
confundida com a esposa do atual presidente brasileiro Michel 
Temer, Marcela, em uma história que pipocou nos maiores veí-
culos de comunicação nacionais. Vanessinha, nossa eterna musa, 
deixou todos nós implorando por mais. É com muito prazer que 
atendemos a esses pedidos e agora vocês podem ver o resultado 
deste novo trabalho aqui.
Nome: Vanessa Vailatti (Vanessinha).
Local de nascimento: 21 de abril de 1992, em Guaramirim (SC).
Cidade onde mora: Penha (SC).
Signo: touro.
Medidas: altura 1,64 m, quadril 99 cm, cintura 69 cm, busto 87 
cm e pés 35.

anessaV Vailatti
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A ocasião é que faz o ladrão

João Luiz Mauad é administrador de 
empresas formado pela FGV-RJ, e 
diretor do Instituto Liberal. Escreve 

para vários jornais O Globo, 
Zero Hora, Gazeta do Povo e 

Gazeta de Notícias

PONTO DE VISTA

Reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo” revelou recen-
temente que o ministro Herman Benjamin, relator no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) do processo que pede a cassação da 
chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, teria ficado impressionado 
com os depoimentos de Marcelo Odebrecht e de dois outros ex-
executivos da empreiteira. Segundo o ministro, a Odebrecht teria 
se apropriado do poder público para benefício próprio.

Data máxima vênia, acho que o ministro Benjamim está a 
confundir causa e efeito.

Se queremos resolver o problema, o primeiro passo é identifi-
cá-lo corretamente.

É claro que, quando se fala de corrupção, não existem ino-
centes, e todos são culpados, mesmo porque a lei é clara ao 
equiparar corruptores e corruptos. Mas falar de apropriação do 
Estado pelas empresas é um grave equívoco. Fica parecendo que 
a origem do problema está na ganância e na má índole do em-
presário brasileiro, que corromperam agentes públicos indefesos 
e sem alternativa de recusar o “negócio”.

Ora, ninguém pode comprar um produto ou serviço que não 
esteja à venda.

Se Odebrecht e outros compraram votos de políticos e “fa-
vores” de burocratas é porque essas “mercadorias” estavam à 
venda.

Ademais, se desconhece que algum dos envolvidos tenha sido 
obrigado a qualquer coisa.

Se as partes se locupletaram foi por livre escolha e, principal-
mente, porque havia fartos incentivos para isso.

A explicação para a corrupção que abunda nestas plagas é 
muito simples.

Emprimeiro lugar, está a impunidade reinante em Pindorama, 
seguida de perto pela enormidade do Estado.

Buscar as causas da corrupção em fatores sociológicos, polí-
ticos ou psicológicos é perda de tempo.

O empresário brasileiro não é, por natureza, melhor ou pior 
que o resto da humanidade. Logo, apontar a ganância como cau-
sa da corrupção é como culpar a lei da gravidade pela queda de 
um avião.

Como qualquer outro crime, a corrupção é questão de incen-
tivos e oportunidade.

Num contexto de instituições fracas como o nosso, quanto 
maior for o grau de intervencionismo do Estado, quanto mais 
inchada for a máquina pública e quanto mais poder e dinheiro 
nas mãos do governo, mais propício será o ambiente para a pro-
liferação da bandalheira e maiores as chances de que ela venha 
a ocorrer, independentemente das ideologias dos partidos que 
eventualmente estejam ocupando o poder.

“A ocasião faz o ladrão”, já dizia o velho brocado.
Quem duvida, basta olhar a impressionante sintonia verifica-

da entre o índice de liberdade econômica, publicado anualmente 
pela Heritage Foundation, e o ranking da corrupção, publicado 
pela Transparência Internacional.

Salta aos olhos a forte correlação existente entre interven-
cionismo e corrupção. Parece bastante óbvio que, quanto maior 
for a oferta de possíveis favores, mais haverá interessados em 
adquiri-los.

Como a solução do problema da impunidade não será pos-
sível em curto prazo, a maneira mais rápida, eficiente, lógica e 
econômica de combatermos o câncer social da corrupção é atra-
vés da redução do tamanho do Estado, bem como da sua influên-
cia na economia. Todas as outras, por mais bem intencionadas, 
não passarão de meros paliativos.

Comecem privatizando todas as empresas estatais e reduzam 
paulatinamente a capacidade de intervenção do Estado (via polí-
ticos) no domínio econômico. Os resultados logo aparecerão.

Será inaugurada em cidade 
de Várzea Alegre, a primeira 
Escola Técnica Particular, em 
nível médio. Já credenciada e 
reconhecida com os CURSOS 
TÉCNICOS EM ENFERMA-
GEM E SECRETARIA ES-
COLAR. Desenvolvendo tam-
bém, através do programa de 
Formação Continuada (livre) 
cursos nas áreas da Educação, 
Saúde, Gestão e Negócio.

Com o objetivo: fortalecer 

a educação na cidade e região, 
empara os alunos que encon-
tram dificuldade em continu-
ar os estudos após o ensino 
médio. Tomando a direção do 
momento atual, a escola des-
ponta para ajudar no crescie-
mtno pessoal e econômico da 
população estudantil

Com visão educacional e 
empreendedora, os seus sócios 
juntamente com o corpo admi-
nistrativo, docentes e discen-
tes, mostram-se confiantes em 
uma nova época pra Várzea 
Alegre e a região.

Várzea Alegre terá curso técnico de enfermagem
Por Donizete de Souza

Cedro – A Câmara Muni-
cipal de Vereadores, da cida-
de de Cedro, e localizado na 
região Centro Sul do Estado, 
cuja Presidente e Vereador 
Antônio Hélio Bezerra. Neste 
segundo semestre Legislativo, 
vêm desenvolvendo um bom 
trabalho principalmente em 
favor das camadas mais, ca-

rentes, aproveitando a grande 
quantidade de projetos, oriun-
dos dos Vereadores e do Poder 
Executivo. Além de aprovar 
os mais diversos requerimen-
tos que reivindicam o melho-
ramento imediato para as mais 
diversas comunidades caren-
tes, bem como para a zona ru-
ral do Município.

Vereador presidente Antônio Hélio da Câmara de Cedro 
quer dinamizar trabalhos neste segundo semestre 

Antônio Hélio Bezerra vem 
se destacando como um 

vereador atuante no período 
em que preside a Câmara 

Municipal de Cedro

Por Donizete de Souza

Prefeitura de Cedro em estado de miséria

A sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Cedro Ceará está 
em estado de penúria, caindo 
aos pedaços. É possível ver a 
fachada e laterais, os móveis 
todos velhos e corridos em es-
tado de abandono e descaso.

A sede, o Paço Municipal, 
foi construído pelo então pre-
feito Antônio Bitu dos Santos 
há mais de 35 anos, depois do 
velho prédio ter sido devastado 
pela enchente que inundou a ci-
dade em 15 de março de 1963.

É natural que o primeiro 
passo de um prefeito ao as-
sumir a chefia de município 
é varrer e limpar seu lugar de 
trabalho, dando assim demons-
tração de zelo, ação de nobreza  
e interesse pelo município.

O médico Nilson Diniz é 

prefeito pela segunda vez, dai 
seu descaso e desinteresse por 
saber que não há fiscalização 

nem nenhum cidadã da cidade 
tem a ousadia de cobrar lisu-
ra, probidade, transparência e 

amor a terra do Coronel João 
Candidado e dos ancestrais do 
próprio prefeito.

<< DEPLORÁVEIS é como estão o prédio e os móveis da Prefeitura de Cedro, um atestado de desamor a 
cidade e uma prova de que o prefeito por morar em Fortaleza pouco anda na cidade

Por Luiz José dos Santos
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Desconfiança 
a palavra do momento

Tiburcio Bezerra de 
Morais é ex-seminarista, 
municipalista e cronista.

Reside em Várzea Alegre

PONTO DE VISTA

Não é novidade. Desde os primeiros levantes populares 
de 2013, o povo passou a protestar e a buscar explicações 
para uma série de ações mal sucedidas do Governo Federal 
e aliados, no âmbito dos Estados.

A ganância tributária, os custos elevados dos entes go-
vernativos, o desprezo pelas ações de seguridade social, o 
abandono de obras estruturantes, essenciais para o desen-
volvimento do país, o acúmulo de privilégios nas mãos de 
poucos e a explosão da corrupção em todos os níveis, dei-
xaram os brasileiros mergulhados num esquisito estado de 
espírito que vai da decepção à revolta.

Decepção diante do comportamento da quase totalidade 
dos políticos, que abandonaram a ética republicana e abra-
çaram posturas de mentirosos e de ladrões. Impressionante 
como ficou fácil roubar. Quem diria que a nossa respeitável 
PETROBRAS, para citar só ela, pudesse se transformar em 
simples objeto de barganha, para saciar a fome dos abutres 
que a saquearam?

Sabe-se que a qualidade dos nossos políticos sempre foi 
duvidosa. Agora, porém, por infelicidade nossa, essa quali-
dade baixou a um nível que se aproxima de zero. São poucos 
os que se salvam entre os 513 deputados e 81 senadores que 
nos representam. E não venham me dizer que este ou aque-
le é diferente. Nenhum abre mão das regalias que o cargo 
oferece.

Revolta diante do marasmo e do estado de recessão em 
que se encontra o nosso país. Diante do desemprego e da 
violência. Diante da quebradeira do Estado e da ineficiência 
dos serviços públicos. Diante da falta de perspectiva para 
as gerações que chegam à procura de ocupação. Estamos 
sitiados num país grande e promissor, onde os políticos não 
passam de contumazes devedores da justiça.

Entre condenados e indiciados, contamos mais de uma 
centena. Todavia, com base nos inúmeros disfarces e recur-
sos que as leis disponibilizam, todos já se preparam para um 
novo pleito. Com dinheiro já roubado ou ainda por roubar 
correrão, já já, todos à procura do povo. Com o mesmo e 
cansado discurso de promessas e mentiras. Mas o povo é o 
dono da bola. E DESCONFIANÇA É A PALAVRA DO MO-
MENTO.

Os vencedores do Prêmio 
Banco do Nordeste de Jorna-
lismo em Desenvolvimento 
Regional 2017 foram anun-
ciados na tarde desta quarta-
feira, 19 de julho, em ceri-
mônia realizada na sede da 
instituição, em Fortaleza. O 
evento foi prestigiado pelos 
principais gestores e funcio-
nários do BNB e pelo diretor 
de Controle e Risco, Nicola 
Miccione, que também lan-
çou oficialmente a edição 
2018 do projeto.

Ao todo, foram reconhe-
cidos dez trabalhos jornalís-
ticos, em nove premiações 
(em uma delas, houve empate 
entre dois trabalhos). Na cate-
goria Grande Prêmio Nacio-
nal de Inovação no Nordeste, 
a vencedora foi a reportagem 
“Os frutos da terra seca” 
(www.osfrutosdaterraseca.
com), publicada no portal da 
Tribuna do Norte. A matéria 
da jornalista potiguar Renata 
Moura mostra o êxito da fru-
ticultura em municípios do 
Rio Granzde do Norte, apesar 

da estiagem. 
Nesta edição, o Prêmio 

Banco do Nordeste de Jornalis-
mo recebeu 192 inscrições, que 
concorreram a R$ 183 mil, em 
nove premiações: Grande Prê-
mio Nacional de Inovação no 
Nordeste; cinco prêmios nacio-
nais por mídia (texto em mídia 
impressa, iconografia, TV, rá-
dio e internet); dois prêmios re-
gionais e um extrarregional. As 
categorias prestam reconheci-
mento a trabalhos jornalísticos 
nacionais que retratem iniciati-
vas exemplares de vertentes di-
versas do tema desenvolvimen-
to regional.

Após o anúncio dos vence-
dores, os profissionais de im-
prensa participaram de coquetel 
e visita à exposição intitulada 
“Banco do Nordeste 65 anos – 
Fazendo a diferença na vida das 
pessoas”. 

A mostra apresenta inicia-
tivas inovadoras empreendidas 
nesse período em diversas áre-
as, desde a experiência pioneira 
de criação do Escritório Técnico 
de Estudos do Nordeste (Etene) 
como um centro de excelência 
em pesquisas sobre a Região, 
até o estímulo ao empreende-
dorismo impulsionado por ini-
ciativas inovadoras com o Hub 
Inovação Nordeste (Hubine).

Confira os vencedores da 

edição 2017 do Prêmio Banco 
do Nordeste de Jornalismo em 
Desenvolvimento Regional: 

- Categoria GP Inovação: 
“Os frutos da terra seca” (Rena-
ta Moura e equipe; Portal Tri-
buna do Norte - RN)

- Categoria Nacional Texto: 
“Conviver e preservar, conviver 
e produzir” (Maristela Crispim 
e Fernando Maia; Diário do 
Nordeste – CE)

- Categoria Nacional Texto: 
“Jovens empreendedores ru-
rais” (Maristela Crispim – Di-
ário do Nordeste - CE)

- Nacional Iconografia: “À 
espera de Francisco” (Fabio 
Lima - O Povo – CE)

- Nacional TV: “Campo 
Além da Crise - Empreendedo-
rismo na Bahia” (Matheus Ba-

Banco do Nordeste anuncia vencedores do “Prêmio 
BNB de Jornalismo em Desenvolvimento Regional”

tista  Boa Sorte e equipe – TV 
Aratu – BA)

- Nacional Rádio: “Guri-
nhém, Paris e Japão” (Hebert 
Araujo - Rádio CBN João Pes-
soa – PB)

- Nacional Internet: “O 
coletivo tá na moda” (Jéssica 
Welma de Assis Gonçalves - 
Tribuna do Ceará – CE)

- Regional I: “Como será a 
transposição” (Luciana Pimen-
ta, Cláudio Ribeiro, Gil Dicelli, 
Guabiras e Pedro Turano - O 
Povo – CE - Iconografia)

- Regional II: “Novas Ser-
tanejas” (Aline Guedes - Band 
News FM – PB)

- Extrarregional: “Mulhe-
res de Fibra” (Luiz Ribeiro 
dos Santos - Estado de Minas 
– MG)

Sala de Imprensa
Ambiente de Comunicação

do Banco do Nordeste

O Criatório Villefort se-
lecionou seu plantel para 
iniciar a produção de leite 
A2A2 e derivados. É o pri-
meiro criatório no Brasil a 
realizar, em grande escala, 
o mapeamento genético da 
proteína beta-caseína A2, 
optando por manter em seu 
rebanho exclusivamente 
animais A2A2.  Virgílio Vil-
lefort acredita no potencial 
desse mercado, porque a 
população está preocupada 
com saudabilidade e as pes-
quisas indicam  crescimento 
forte de produtos especiais e 
diferenciados no Brasil e no 
mundo.

Já foram analisadas 
6.997 cabeças de gado Puro 
de Origem (PO) das raças 
Gir leiteiro, Guzerá, ambas 
de origem indiana, incluin-
do animais das raças Giro-
lando e Guzolando, criados 
em fazendas localizadas em 
Morada Nova de Minas e Ja-
íba, todas em Minas Gerais. 
É posívcel que em torno de 
25 anos toda a população 
mundial já esteja consumin-
do o leite A2A2. No criatório 
Villefort já são produzidos 
2000 litros/dia de leite A2A2 

e a expectativa do criador é que 
até 2019 a produção ultrapasse 
8.000 litros/dia.

 Mapeamento
Genético

De acordo com a bióloga 
Cássia Pimenta, do laboratório 
Gene Genealógica, que conduziu 
os testes do Criatório Villefort, 
algumas pesquisas afirmam que 
originalmente todos os bovinos 
produziam leite que apresentava 
apenas a proteína A2. A bióloga 
explica ainda que hoje os bovi-
nos podem apresentar três tipos 
de genótipos: o A1A1, o A1A2 
e o A2A2. As vacas com genó-
tipo A1A1 produzirão apenas 
leite com beta-caseína A1, e as 
vacas com genótipo A1A2 vão 
produzir leite com os dois tipos 
de proteína.  Já os animais com 
genótipo A2A2 produzirão leite 
somente com beta-caseína A2. 

Os touros reprodutores tam-
bém possuem essas variações de 
genótipo, que são transferidos 
para os seus descendentes. Com 
o mapeamento, o criatório pode 
selecionar e priorizar a reprodu-
ção apenas com animais A2A2, 
garantindo descendências sem 
variação. O mapeamento realiza-
do pelo Criatório Villefort tam-
bém tem como objetivo selecio-
nar reprodutores e doadoras com 
genótipos A2A2 para abastecer o 
mercado nacional, promovendo 
em outros criatórios brasileiros o 
melhoramento genético da quali-
dade do leite e consequentemen-

te a valorização dos rebanhos. 

 Entenda o processo de 
digestibilidade do leite 

A1A1 e A2A2
Em pesquisas preliminares, 

as proteínas do leite A1 e A2 
mostraram ter um comporta-
mento distinto durante o pro-
cesso de digestão. O médico e 
pesquisador da Universidade 
de Montes Claros, João Felí-
cio, explica que há estudos que 
associam o uso do leite A2A2 a 
menos processos de intolerân-
cia e alergia ao leite da vaca, 
entretanto, ainda há a necessi-
dade de estudos conclusivos.

O médico alerta que a aler-

gia à proteína do leite de vaca 
não deve ser confundida com 
a intolerância a Lactose, por-
que são quadros bem diferen-
tes. “A intolerância a Lactose 
ocorre pela deficiência no or-
ganismo da enzima Lactase. 
Já as manifestações da alergia 
à proteína do leite estão asso-
ciadas a um peptídeo deriva-
do da proteína chamado beta-
casomorfina -7 (BCM-7)”, 
explica. 

Outra vantagem relacio-
nada ao leite A2A2 é seu alto 
teor de gordura e proteína, re-
sultando em maior rendimen-
to nos processos industriais, o 
que faz dele um produto mui-
to valorizado no mercado. 

Criadores das raças Gir e Guzerá selecionam planteis 
de reprodutores para produção do leite A2A2

<< PROVOCAR ALERGIA leite integral A2A2 e com alto 
teor de gordura uma tendencia de consumo mundial

Preocupada, uma mulher procurou seu ginecologista.
- Doutor, eu estou com um problema muito sério e preciso da 

sua ajuda desesperadamente! Meu bebê não tem um ano e eu es-
tou grávida novamente. Eu não quero outro filho.

Então o médico disse:
- Em que exatamente você quer que eu a ajude?
- Eu quero fazer um aborto!
Depois de pensar por alguns instantes, o médico falou:
- Olha, eu tive uma idéia que me parece melhor e também é 

menos arriscada.
A mulher sorriu satisfeita.
- Veja bem, para que você não tenha que tomar conta de dois 

bebês, vamos matar esse que está nos seus braços. Assim, você 
poderá descansar até que o outro nasça. Já que vamos matar um 
dos seus filhos, não importa qual deles. 

A mulher ficou horrorizada com as palavras do médico e 
disse-lhe:

- Que monstruosidade o senhor está me propondo. Matar uma 
criança é um crime!

O médico respondeu-lhe:
- Eu concordo. Mas eu pensei que isso não fosse problema 

para você. Eu só estou sugerindo que você troque o filho que será 
morto.

Pelo semblante da mulher, o médico viu que tinha conseguido 
esclarecer seu ponto de vista.

E ele a convenceu que não há diferença entre matar uma crian-
ça que está nos braços ou uma que está no ventre. O crime é o 
mesmo.

Aborto: Sim ou Não?

Pec Press  - Imprensa 
Agropecuária - Jornalistas 

Adilson Rodrigues  e
Robson Rodrigues 

<< DESTACADO prêmio é desejado e almejado por jornalis-
tas de todo o nordeste
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Edgard Ro-
drigues da 
Matta foi 

um bancário do Ban-
co do Brasil, nasceu 
e viveu sua infância 
no município de Bai-
xo Guandu no estado 
do Espírito Santo, 
quando adolescente 
foi estudar em Belo 
Horizonte, capital de 
Minas Gerais, onde 
viveu por nove anos. 
Já adulto em 1957 
morando em São 
Paulo e trabalhando 
na Light - empresa 
que fornecia energia 
para a cidade de São 
Paulo fez concurso 
para o Banco do Bra-
sil, foi aprovado e de-
signado para assumir 
no Nordeste na agên-
cia de Crato ao sul do 
Ceará.

Nascido em 18 
de março de 1932, 
Edgard era filho de 
Álvaro Rodrigues 
da Matta e Mercês 
Rodrigues da Matta, 
todos capixabas. Ca-
pixaba, é um nome de 
etimologia Tupi que 
significa plantador de 
roça, e que é o gen-
tílico de quem nasce 
no Estado de Espíri-
to Santo. Sua cidade 
Baixo Guandu, (nome 
de uma ervilha) fica 
no Vale do Rio Doce, 
tem uma população 
de 30 mil habitantes 
e é um município que 
tem sua economia bá-

sica na agropecuária.
Do Espírito Santo 

para o Crato veio antes, 
em 1850, João Brígido 
dos Santos que foi um 
importante político, cro-
nista, jornalista e histo-
riador brasileiro, cria-
dor do primeiro jornal 
do interior do Estado 
“O Araripe.” Tendo as-
sim o Estado do Espíri-

to Santo, em diferentes 
épocas, presenteado o 
Crato com duas virtuo-
sas personalidades que 
hoje fazem parte de sua 
história.

Em Crato Edgard Ro-
drigues conquistou ami-
gos e se envolveu com 
os movimentos sociais 
e econômicos de toda 
região. Fez parte da pri-
meira turma do curso 
de economia da então 
Faculdade de Economia 
do Crato tornando-se 
bacharel em economia. 
Conheceu a jovem Ma-
ria do Socorro Norões, 
enamorou-se e casou, 
nascendo do enlace dois 
filhos, Luiza Andréia e 
Edgard e hoje quatro ne-
tos Edgard Neto, Raissa, 
Mariana e Guilherme e 
dois bisnetos, Matehus 
e Maria Eduarda. Com 
Maria do Socorro Ro-
drigues da Matta viveu 

PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO CARIRI

Edgard Rodrigues da Matta
por 53 anos em um lar 
de muita felicidade e 
harmonia.

 No Banco do Brasil, 
onde trabalhou por 30 
anos, teve uma dinâmi-
ca atuação chegando a 
ser gerente de agências 
depois de passar por 
diferentes cargos. Foi 
Edgard um dos funda-
dores de uma coopera-
tiva do Banco do Brasil 
em Crato, estabeleci-
mento direcionado para 
o comércio mercantil 
de produtos diversos e 
fornecer para os lares 
de todos os bancários 
do Banco do Brasil da 
região. Uma iniciati-
va enaltecida por todos 
seus colegas de banco. 
Na época não havia no 
Cariri os concorridos 
supermercados.

Em sua vida bancária 
Edgard se destacou pela 
sua qualificada capaci-
dade profissional, pela 
retidão de suas ações e 
da grande generosidade 
humana de seu coração.  

Entretanto foi no se-
guimento da educação 
que encontrou suas reais 

Memórias do Cariri é um 
projeto da Fundação Frei 

Carlos Maria de Ferrara
com pesquisa e

texto do jornalista
Luiz José dos Santos

Do Espírito Santo 
para o Crato

vieram Edgard
Rodrigues  da

Matta bancário, 
educador e 

criador da Escola 
Raboni e João

Brígido dos San-
tos  um destemido 
jornalista criador 
do primeiro jornal 

do interior
do estado  

“O Araripe.”

aptidões. Era um sonho 
acalentado, ter sua esco-
la cuidando e formando 
crianças, estimulando o 
conhecimento, mas so-

bretudo irradiar o amor, 
o compartilhamento e 
a ética. Daí no ano de 
1997 promoveu a cria-
ção e fundamentação 
da Escola Rabone, que 
foi de imediato creden-
ciada pelo Conselho de 
Educação do Estado do 
Ceará. A Escola Raboni 
chega aos 20 anos com 
uma história cheia de 
bons propósitos anco-
rada em características 

Entretanto na
educação que

encontrou suas
reais aptidões.
Era um sonho 

acalentado, ter sua 
escola cuidando e
formando crianças, 

estimulando o
conhecimento, 
mas sobretudo

irradiar o amor, o
compartilhamento 

e a ética.

próprias e marcantes, 
onde a preocupação e 
objetivo maior são com 
a qualidade dos seus 
serviços: humanização 
das famílias e resgate do 
mundo infantil, desejos 
projetados por Edgard.

O sonho de Edgard 
Rodrigues da Matta, 
o capixaba do Baixo 
Guandu que veio parar 
no Crato, tem continui-
dade com sua família 
sob a orientação da filha 
Luiza Andréa e da Neta 
Raissa a frente da Esco-
la Raboni, um dos me-
lhores estabelecimentos 
educacional da região 
pelos seus objetivos: 
a condução da criança 
na fase do desenvolvi-
mento e exploração de 
conhecimento em sua 
formação educacional, 
período onde a criança 
ganha dimensões de in-
dividualidade e indepen-
dência fora do ambiente 

Em sua vida
bancária Edgard 
se destacou pela 
sua qualificada

capacidade
profissional, pela
retidão de suas 

ações e da grande 
generosidade 

humana de seu
coração.

familiar.
Neste ano de 2017 a 

Escola Raboni, legado 
de Edgard Rodrigues, 
não simplesmente por  
ter 20 anos contados, 
mas porque traz consi-
go uma história de pro-
fícua participação na 
condução e orientação 
de crianças que são os 
jovens de hoje, muito 
deles formados e desen-
volvendo suas ativida-
des profissionais com 
integridade de caráter e 
abnegação.

Nada mais distinto e 
gratificante para a família 
do que dar continuidade 
a esse projeto educacio-
nal de Edgard, esforço de 
uma mente privilegiada 
pela determinação e obje-
tividade. 

Alguém disse que todo 
homem, deve: “Plantar 
uma árvore, escrever um 
livro e ter um filho”. Ed-
gard plantou árvores, jar-
dim e teve filhos. Quanto 
ao livro... ele não escre-
veu, mas ensinou muitos 
crianças não só a escrever 

livros mas a seguir o 
bom caminho na vida, 
pela sua escola Rabo-
ni.

Para sua satisfação 
pessoal e para servir 
de exemplo a uma 
nova geração, Edgard 
Rodrigues teve toda 
sua vida alicerçada 
nos bons ensinamen-
tos de seus pais quan-
do criança, ainda lá no 
Baixo Guando no Es-
pírito Santos.

Sua vinda para o 
Crato foi providencial 
para ajudar, partici-
pando terminantemen-
te da formação educa-
cional de crianças de 
uma nova geração de 
cratenses.

Edgard Rodrigues 
da Matta é um capixa-
ba/cratense que deixa 
lições de vida e cida-
dania que são passa-
das às gerações que se 
seguem. “Sai da vida 
para entrar na histó-
ria” como fizeram os 
grandes homens da 
humanidade.Z

Edgard Rodrigues da Matta: 1932 - 2014


