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Hospital Regional 
do Cariri recebe 
prêmio “Líderes 
da Saúde Norte/
Nordeste”

O prêmio Líderes da Saúde 
Norte/Nordeste é realizado pelo 
Grupo Mídia de Comunicação, 
que edita publicações segmen-

tadas na área da saúde
Seis meses após obter o 

título de acreditado com ex-
celência pela Organização Na-

cional de Acreditação (ONA), 
o Hospital Regional do Cariri 
(HRC), em Juazeiro do Norte, 
da rede pública do Governo do 

Ceará, voltou a ser premiado. 
A unidade, que é referência em 
trauma e acidente vascular ce-
rebral (AVC) agudo, recebeu o 

prêmio Líderes da Saúde Norte 
Nordeste. O HRC foi indicado 
na categoria Instituição do Ano 
– Saúde Pública junto com o 

Hospital Regional Público do 
Leste do Pará e o Hospital On-
cológico Infantil Octávio Lobo, 
também do Estado do Pará. P/3

SAAEC vai desenvolver projeto 
“Produtor de Água” para proteção 
das reservas hídricas do Cariri

Paralelo ao programa de 
educação “Hidroambiental da 
SAAEC” o presidente Yarley 
Gonçalves quer instituir o pro-
jeto “Produtor de Água” que 
é uma experiência da ANA 
Agência Nacional de Água 
onde voluntários dedicam um 
pouco de seu tempo no cuidado 
das reservas hídricas, fontes e 
mananciais, objetivando a pre-
servação e a qualidade da água. 
É um projeto voltado para o 
homem do campo em locais 

onde existam reservas de água 
para o abastecimento humano 
e dos animais. A água é apon-
tada como um recurso natural 
de altíssimo valor econômico, 
estratégico e social, já que to-
dos os setores de atividade 
humana necessitam dela para 
desempenhar suas funções.

Tendo em vista a vital im-
portância da água de boa quali-
dade e a possibilidade de ocor-
rer a sua escassez em várias 
regiões do planeta, num futu-

ro bem mais próximo do que 
muitos imaginam, esse proble-
ma tornou-se uma das maiores 
preocupações de especialistas 
no assunto.

As reservas, principalmen-
te as fontes e córregos, devem 
ser tratadas como objeto de 
grande importância que exige 
cuidados especiais, pois são 
elas as responsáveis pelo for-
necimento permanente da água 
que consumimos e utilizamos 
para todos os fins.    Pág. 03

Prefeito de Barbalha 
Argemiro Sampaio é 
denunciado em fraude 
na iluminação pública

A Câmara de Barbalha 
encaminhou ao Ministério 
Público Federal, denúncia de 
superfaturamento na execu-
ção do projeto de iluminação 
pública do Conjunto habita-
cional - Minha Casa, Minha 
Vida, Pedro Raimundo Cruz, 
onde os aterramentos dos 98 
postes, cada um ao custo de 
R$ 100,00 perfazendo um to-
tal de R$ 9.800,00, não foram 
executados pela construtora 
contratada.       Pág. 06

<< PAGOU O prefeito Argemiro 
pagou e não recebeu os serviços

LEIA MAIS
“A propósito dos R$ 51 mi-
lhões de Gedel Vieira.” Con-
tundente editorial sobre a 
corrupção e ladroagem no 
Brasil. “Persiste a engana-
ção! Renovar prá que?” acer-
ca de prováveis mudanças no 
Brasil. “O fim do celibato 
obrigatório para os padres é 
urgente.” Uma avaliação do 
prof. e padre licenciado Eu-
gênio Medeiros. “Responder 
o que?” Tiburcio Bezerra 
não soube o que dizer ao 
amigo que queria enveredar 
pela política em sua cidade. 
Na página 07 tem A Bella da 
Semana e as poesias de Dali-
nha Catunda.Fonte no Pé da Serra do Araripe

<< DESTAQUE para abnegados e incansáveis profissionais de saúde, diretores. médicos, enferemeiros e 
auxiliares que atuam no Hospital Regional do Cariri, entre muitos de outros estado do nordeste
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A infantilização da sociedade Persiste a 

enganação! 
Renovar pra que?

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 Jamacaru 

de Aquino é blogueiro, 
cronista, cratense, 

mora em Russas
no Ceará

Cantor

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

assim escreve para esta
Gazeta de Notícias

 http://www.viviantunes.com.br

A propósito dos R$ 51
 milhões nas malas de Gedel

Tinha um amigo – digo: “ ti-
nha”, porque logo que viu que não 
lhe podia ser útil, sumiu, – cujo 
primogénito frequentava Escola de 
Ensino Superior.

Não havia motivo de me referir 
a ele, senão fosse o facto de falar 
com o filho em chilreios e figura-
rias, como se conversasse com me-
nino!

Certa ocasião, encontrei-o ra-
diante. Contou-me que tinha ido 
falar com o reitor (?!). Este, depois 
de haver consultado professores, 
disse-lhe: “o menino” era bom alu-
no, mas podia ser melhor, se estu-
dasse mais…”

Sei que há mãezinhas que vão 
acompanhar o filho, para matricu-
lá-lo na Faculdade! …; e filhos, 
que uma vez obtido o diploma, fa-
zem da casa paterna, hotel…

Não por necessidade, mas por 
comodismo. Ter cama, mesa e rou-
pa lavada, de graça, sem preocu-
pações, é o que buscam muitos da 
geração canguru.

Quando era menino e moço, 
sempre fui para a escola, a pé, e 
sozinho, a exemplo de muitos ou-
tros.

Agora vão de automóvel, desde 
a “Primária”, até à Universidade. 
A educadora do Jardim-de-infân-
cia, leva-os a conhecer a escola “ 
Primária”; e os finalistas da “ Pri-
mária”, vão, em cortejo, visitar o 

Liceu…
Os “ meninos” são, agora, su-

perprotegidos. Tudo lhes é facilita-
do. Tudo lhes é feito para que não 
fiquem traumatizados.

Traumatizado, fica o professor, 
que, paralelamente com o desin-
teresse de muitos alunos, tem que 
suportar a má-educação, e cons-
tantes desrespeito, com paciência 
evangélica…. Não vá ofender os “ 
meninos”…

Dizem que os jovens devem ter 
direitos, porque são “adultos”. Po-
dem e devem votar, mas… se pre-
varicam, são imputáveis! Os go-
vernantes, deste modo, são eleitos 
por irresponsáveis! …

Com vinte e poucos anos, ou 
menos, podem ser: advogados, ju-
ízes, professores, oficiais do exér-
cito, políticos, educadores… mas 
se o jovem (adulto) prevarica, logo 
desculpam: que é uma rapaziada 
ou raparigada…

Basta-lhe pedir desculpa…. E 
tudo fica resolvido.

- “Já lhe pedi desculpa…” – di-
zia “jovem” paulista, a senhora que 
ofendera, com palavras e gestos.

Estamos a infantilizar a socie-
dade, devido à forma como se edu-
ca a juventude.

Depois… Depois, queixam-se 
que os jovens são violentos, des-
respeitadores, indisciplinados.

De quem é a culpa?

Não nos iludamos, continuare-
mos nas mãos dos mesmos po-
litiqueiros, infelizmente! Quando 
pensávamos que mesmo diante de 
tantas diligências objetivando por 
ordem no País – operações como 
a Lava Jato e outras -, mais uma 
vez a já tão desacreditada Câmara 
se esmera em deslumbrar o eleitor. 
Para nós eleitores que sonhávamos 
em dar o competente TROCO aos 
MAUS políticos, alijando-os defi-
nitivamente da vida pública, como 
merecido, desistamos! A Comissão 
Especial da Reforma Política da 
Câmara Federal, articuladamente, 
aprova o texto-base da reforma po-
lítica, cujo relator é o deputado Vi-
cente Cândido (PT-SP), que prevê 
a criação de um fundo público em 
torno de R$ 4 BILHÕES para finan-
ciar as campanhas e o modelo elei-
toral denominado “DISTRITÃO”, 
que possivelmente entrará em vi-
gor já nas eleições de 2018 e 2020 
em substituição ao atual sistema 
eleitoral. Em plena crise, o Gover-
no Federal terá que dispor dessa 
vultosa quantia para custear cam-
panha de políticos. Por que esses 
não se valem exclusivamente das 
iniciativas privadas como o faziam 
há muito tempo já que “Doações 
Empresariais” são ditas legais, des-
de que comprovadas? Traduzindo: 
Seremos NÓS, eleitores, ou não, 
que com o que nos confiscam com 
os impostos que pagamos compul-
soriamente que teremos que man-
ter essa legião de privilegiados que 
não têm se demonstrado dignos da 
missão de nos representar. Para 
Saúde, Educação, Segurança etc. 
não existe dinheiro, mas para cus-
tear políticos eles decidem como 
querem e nós arcamos mais uma 
vez com os prejuízos.

O tal “DISTRITÃO” que aplicado 
em apenas quatro países - Afega-
nistão, Jordânia, Vanuatu e Pitcairn 
- é nada menos que uma estraté-
gia perniciosa, uma verdadeira ar-
madilha que consiste em que os 
candidatos (toldos os deputados e 
vereadores) com mais recursos e 
os mais conhecidos e que tentem 
a reeleição terão mais chances de 
se reeleger prejudicando os NO-
VOS candidatos, dificultando assim 
a RENOVAÇÃO que tanto almeja-
mos. Se pensarmos em RENOVA-
ÇÃO competente do Legislativo, 
em cerca de 50% ou mais, posto 
que cabido, teremos que nos con-
tentar, quando muito, em torno de 
20% e os demais continuarão a 
desmandar e desgovernar o País. 
É a pior das opções de reformas. 
Por que então essa mudança e que 
benefícios trarão para os brasilei-
ros? Medo da reação popular? É 
isso que se evidencia!

Quanta ojeriza nos causa essa 
política mesquinha onde prevale-
cem exclusivamente os interesses 
dos políticos e não da Sociedade 
que dizem nos representar! Então 
isto é que é Democracia? Desisto!!!

Lembro exatamente o dia que 
ouvi a sua voz pela primeira vez. 

Estávamos chegando à nossa 
casa, eu e minha mãe em um fim 
de tarde de céu azul. 

Fora um dia cansativo e justa-
mente naquele meu pai não fora 
nos buscar. 

Descemos do ônibus atravessa-
mos a rua e o quintal. Enquanto ela 
abria a porta o escutei pela primei-
ra vez.

Não sei se mamãe o ouviu, mas 
eu relacionei a sua voz à solidão.

Muitos anos depois conheci 
Ana Terra.

Sua relação com ele era íntima, 
quase visceral.

Mulher forte e valente vislum-
brava cada pequena alteração de 
sua entonação. Acreditava perfei-
tamente que antes de cada um dos 
grandes acontecimentos de sua 
vida ele vinha lhe avisar.

 Adolescente que era fiquei com 
aquilo na cabeça e quando agosto 
chegava com seus ipês amarelos e 
grama seca eu reclamava todos os 
dias por ouvir, naquela casa onde 
todos os dias minha mãezinha abre 
a porta, a voz do vento.

Lá ele conversa com as árvores, 
longe, muito longe e só quando o 
nosso silêncio aparece se pode ou-

vir seu tagarelar.
Já aqui de onde escrevo...
Fico imaginando como seria 

desesperador para os Três Porqui-
nhos, fugindo pela segunda vez do 
Lobo Mau, esconderem-seaqui na 
minha sala.

No décimo andar de um prédio 
rodeado por casas e outros prédios 
menores por todos os lados, o ven-
to canta, grita e sapateia aqui den-
tro da sala.

Tem hora que penso, enquanto 
não me acostumo a sua presença 
constante:

“Dessa vez eu fico surda, não é 
possível tanto assobio.”

Outra hora:
“O prédio vai cair sem balançar. 

Vai ser de uma só vez.”
Mas aí ele se cala.
E Ana Terra? Será que daria 

conta de desvendar tanta cantoria?
Quando acredito que ele se foi, 

calou-se ou resolveu cantar lon-
ge daqui, simplesmente vem che-
gando como quem não quer nada 
e solta um forte grito só para me 
lembrar que enquanto agosto não 
acabar ele será meu companheiro 
constante.

E eu, caso não queira enlouque-
cer que trate de ignorá-lo ou acos-
tumar-me às suas melodias.

Ninguém, nenhum dos de-
latores, teve a coragem de dizer 
que corromper e roubar são prá-
ticas comuns na política brasi-
leira. Não é possível ser político 
nem candidato no Brasil sem ter 
que lançar mão do ato de roubar 
e corromper. O sistema eleitoral 
brasileiro conduz a necessidade 
de aliciar e comprar votos. O bra-
sileiro é antes de tudo um deso-
nesto. É duro dizer isso, mas é a 
verdade. O simples fato de sone-
gar o imposto é um ato abominá-
vel nos países de primeiro mun-
do. No Brasil é uma atitude sábia 
e inteligente. Na comprar de um 
litro de uísque, por exemplo, com 
duas opções: R$ 80,00 sem im-
posto ou R$ 120,00 com imposto, 
no Brasil torna-se evidente que a 
compra será para a primeira op-
ção. Pois é! Isso é uma atitude 
desonesta.

E tem mais, no país de Cabral 
a medida do ter nunca tem limites. 
Um exemplo patente está nas ma-
las e caixas recheadas de cédulas 
de R$ 100, e R$ 50, encontradas 
num apartamento de Gedel Vieira 
Lima que a Polícia federal diz so-
marem R$ 51 milhões, tem sido 
uma mostra de que tudo pode no 
âmbito do Governo. Outras malas 
e caixas amarrotadas de dinheiro 
existem em inúmeros apartamen-
tos de políticos e empresários 
país afora. Fontes delatoras se re-
ferem a empresas corruptas como 
“fábricas de dinheiro.” Não sur-
preenderia o povo se surgisse, em 
delação, a indicação de uma filial 
clandestina da Casa da Moeda, ou 
que as gráficas da imprensa ofi-
cial estivesse com os rolamentos 
de suas máquinas gráficas quentes 
e azuis de tanto serviço forçado.

No Brasil a corrupção está 
institucionalizada, como diz o 
menestrel baiano Juca Chaves: 
“Todo dia no Brasil morre um 
corrupto e nascem dois.” Tirar 

vantagens em tudo está no sangue 
brasileiro. É um povo burro, ig-
norante e inescrupuloso. É padrão 
nacional o tal “jeitinho brasileiro” 
preferindo sempre o caminho fá-
cil e mais curto. Não é possível 
subir sem pisar na cabeça do mais 
próximo.

Isso pode mudar? É a pergun-
ta evidente de um pequeno grupo 
de brasileiro. Não, não pode. Não 
pode porque está na índole, na 
formação, nos hábitos e na cultu-
ra. Começa em casa o filho ven-
do o pai contar vantagens por ter 
corrompido um guarda de trânsi-
to dando uma propina para não 
ser multado. O filho que copiou 
(pescou) as lições de um colega 
para conseguir uma boa nota em 
suas provas. 

O Brasil continua sendo um 
país de terceiro mundo. Ninguém 
nunca se perguntou por que esse 
salto de primeiro para terceiro? A 
resposta está na cultura do povo. 
Para se ter uma idéia, um amigo 
que morou na Alemanha me disse 
que não existe “blitz” de trânsi-
to (apesar da palavra ser alemã) 
para fiscalização de documentos 
de veículos. Isso porque o ale-
mão não dirige sem estar com seu 
carro plenamente legalizado. Um 
jovem, em hipótese nenhuma, 
dirige um automóvel sem estar 
qualificado para isso. No Japão se 
alguém encontrar uma carteira de 
dinheiro a primeira atitude é pro-
curar o dono para devolver.

Escrúpulo é uma palavra in-
significante no espírito brasileiro. 
Muita gente não sabe nem o que 
quer dizer. Embora esteja literal-
mente explicada nos Dicionários: 
Substantivo masculino 1- estado 
de hesitação da consciência, dú-
vida ou inquietação espiritual. 2 
- atitude cuidadosa, cheia de zelo, 
meticulosidade. 3 consciência 
dotada de sentido moral, caráter 
íntegro. 
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O fim do celibato 
obrigatório para os 
padres é urgente

PONTO DE VISTA

O prêmio Líderes da Saú-
de Norte/Nordeste é realizado 
pelo Grupo Mídia de Comu-
nicação, que edita publicações 
segmentadas na área da saúde

Seis meses após obter o 
título de acreditado com ex-
celência pela Organização Na-
cional de Acreditação (ONA), 
o Hospital Regional do Cariri 
(HRC), em Juazeiro do Norte, 
da rede pública do Governo do 
Ceará, voltou a ser premiado. 
A unidade, que é referência em 
trauma e acidente vascular ce-
rebral (AVC) agudo, recebeu 
o prêmio Líderes da Saúde 
Norte Nordeste. O HRC foi 
indicado na categoria Institui-
ção do Ano – Saúde Pública 
junto com o Hospital Regional 
Público do Leste do Pará e o 
Hospital Oncológico Infantil 
Octávio Lobo, também do Es-
tado do Pará.

 O reconhecimento foi feito 
em evento realizado em Recife 
(PE) que reuniu 350 executi-
vos, especialistas e autorida-
des do setor no último dia 17 
de agosto. “Essa premiação é 
motivo de honra e satisfação, 
além de aumentar e muito a 
responsabilidade diante do 
trabalho que vem sendo de-
senvolvido, no entanto, nosso 
principal diferencial está nas 
pessoas, que com amor e dedi-
cação transformam diariamen-
te a realidade da saúde pública 
em nossa região”, destaca a di-
retora geral do HRC, Demos-
tênia Coelho.

Com 324 leitos e emergên-
cia porta aberta, o HRC aten-
de aos 45 municípios da ma-
crorregião do Cariri, que tem 
aproximadamente 1,5 milhão 
de habitantes. O depoimento 
dos pacientes reforça o reco-
nhecimento aos profissionais 
do hospital. Após sofrer um 
acidente de moto, o autônomo 
Edval Costa Silva internou-se 
pela segunda vez. O jovem de 
29 anos teve a tíbia e o tor-
nozelo quebrados. Devido à 
gravidade dos ferimentos, no 
início deste ano passou 81 dias 
internado, período em que foi 
submetido a quatro cirurgias. 
De volta ao HRC, Edval agora 
se prepara para mais um proce-
dimento. “Sou muito grato ao 
atendimento que me foi dado 
aqui. Os médicos foram in-
cansáveis para salvar a minha 
perna. Se Deus quiser essa será 

minha última cirurgia. Sempre 
vou olhar para esse hospital 
como um local de boa referên-
cia e humanização”, destacou 
o paciente.

 Humanização também é 
um dos destaques para José 
Lima Gino, de 74 anos. Inter-

nado devido a um cálculo re-
nal, ele ressalta a excelência no 
atendimento como fator pre-
ponderante para sua recupe-
ração. “Eu nunca me senti tão 
especial. As pessoas que aqui 
estão tem o dom de cuidar. Se 
não fosse pela medicação e o 
soro, nem dava pra imaginar 
que estaria em um hospital”, 
afirmou.

 Prêmio
 Essa foi a segunda edição 

do prêmio Líderes da Saú-
de Norte Nordeste, que tem 
como objetivo homenagear as 
marcas mais lembradas, cases 
de sucesso, personalidades do 
ano e instituições de saúde. 
Os eleitos foram escolhidos 
pelo Conselho do Grupo Mí-
dia, formado por CEO, edito-

Hospital Regional do Cariri recebe prêmio 
“Líderes da Saúde Norte/Nordeste”

Assessora de Imprensa 
Hospital Regional do Cariri

Raquel Oliveira

res, jornalistas e diretores. As 
instituições premiadas foram 
escolhidas através de um estu-
do de mercado, pontuando os 
principais destaques do ano, e 
também votação aberta pelo 
site healthcaremanagement.
com.br. Com esses dados o 

<< PREMIAÇÃO abnegados e incansáveis profissionais de saúde, diretores. médicos, enferemeiros e 
auxiliares que atuam no Hospital Regional do Cariri

conselho elegeu os ganhado-
res. Foram escolhidos três ga-
nhadores por categoria.

 Edmilson Jr. Caparelli, 
CEO do Grupo Mídia, enfati-
zou a importância das regiões 
Norte e Nordeste para a Saúde 
no país. “Temos aqui exem-
plos de lideranças e institui-
ções que, mesmo distante dos 
grandes polos econômicos bra-
sileiros e diante de um cenário 
de crise não desistiram de levar 
qualidade e assistência para as 
pessoas. Que esta homenagem 
seja um estímulo para continu-
arem trilhando o caminho do 
sucesso, levando uma saúde de 
qualidade para milhares de pa-
cientes”, disse.

Histórico
 O Hospital Regional do 

Cariri foi o primeiro hospital 
público com assistência de 
alta complexidade implantado 
pelo Governo do Ceará no in-
terior. Em pouco mais de seis 
anos, o HRC já realizou mais 
de três milhões de atendimen-
tos. Só pela emergência pas-

saram 283.651 pacientes entre 
abril de 2011 a julho de 2017.

  No último ano, a unidade 
apresentou conquistas impor-
tantes para a saúde pública do 
Ceará, passando a ser o pri-
meiro hospital do Estado a in-
tegrar a Rede Global de Hos-
pitais Verdes e Saudáveis do 
Brasil, com o prêmio - Hospi-
tal Amigo do Meio Ambiente. 
Em fevereiro de 2017, o HRC 
conquistou o título de Acredi-
tado com Excelência em Ges-
tão, passando a ser o primei-
ro do Estado a ser certificado 
Nível 3 pela Organização Na-
cional de Acreditação (ONA), 
que foi uma das razões para o 
HRC receber o prêmio Líde-
res da Saúde Norte Nordeste 
2017.

<< CONQUISTA do sul do Ceará com a chegada e funcionamento do Hospital Regional do Cariri.

Se  a igreja  não acabar com o celibato  obrigatório 
para os padres  as consequências serão  drásticas. O  
que estou  dizendo não  saiu de minha cabeça. Eu o li 
numa reportagem  em que muitos bispos  estão cons-
cientes  de que, neste século  XXI ,se a  lei do celibato  
obrigatório  para os padres   não desaparecer, a  igreja 
católica  passará  pela  crise  mais  grave de sua  his-
tória em termos de falta de sacerdotes. Quem atenderá  
os fiéis na administração dos sacramentos? Ela tem 
caminhos a percorrer  no  que  já vem atrasada  como 
costuma acontecer. Sempre foi  preciso acontecer um 
fato para ela acordar. Um exemplo  clássico  foi com  
causa operária.  Foi preciso Marx aparecer  para  a 
igreja  se  manifestar  através da encíclica  Rerum  No-
varum de  Leão XIII. No caso  presente,  em relação ao 
celibato, os  bispos estão trabalhando para  encontrar  
um remédio. Ela criou  a  doença  e  agora fica procu-
rando mas sem ter  coragem de aplicar o verdadeiro 
remédio. Ela deve saber  que o que não foi  imposto 
pela razão, ´pelo diálogo e  vendo o fracasso  histórico 
de uma lei  tão pouco evangélica que faz o homem 
cometer uma apostasia  biológica terá de ser abolida  
pela necessidade  absoluta de evitar  uma crise sem 
precedente  na vida da igreja. Algumas sugestões es-
tão sendo dadas . A que caminha a passos largos  é  
a   ordenação de h omens casados. Segundo  o padre 
chileno  Tony Wilsud,  jesuíta  chileno.  isto será  um  
dom para  a igreja. Não  já existem os diáconos casa-
dos  que tantos benefícios têm gerado  para  Igreja?  
Seriam escolhidos  homens de vida exemplar, de  fé  
e de conhecimento religioso.  Eles teriam muito mais 
experiências  relacionadas às necessidades familiares  
e  seriam mais próximos da  vida cotidiana   das pes-
soas  que os padres celibatários. Não é novidade para  
ninguém, a  imprensa divulga  e mesmo sem  esta di-
vulgação   as pessoas sabem  de desvios  de padres  
por causa do celibato. São casos de pedofilia, de rela-
cionamento  com mulheres ou  com homens, de filhos 
de padres que  não podem dizer quem são seus pais  
e outros desmandos mais. Muitas destas  coisas  não 
aconteceriam se   a igreja  obedecesse São Paulo que 
diz: Cada  homem tenha a  sua mulher e cada  mulher 
tenha o seu  homem. Além da ordenação de  homens 
casados, muitos  bispos estão pensando  na reintegra-
ção   dos padres  que deixaram o ministério para se 
casarem. Mas   morrem de medo  da Cúria  romana   
com aquele  bando de   velhos celibatários.  Aliás, em 
alguns países da Europa, por causa da falta de sacer-
dotes, os padres casados  estão   trabalhando  como 
capelães das forças  armadas . Roma  ainda não disse 
nada. Com tão grande   contingente de padres casados 
bem que  muitos poderiam estar   atendendo ao povo. 
Af inal  não existe ex  padre. O sacerdócio   ministerial  
é eterno. A solução, portanto,  como  muitos bispos já 
admitem  e   eu reitero,  seria a    ordenação de homens  
casados e a reintegração   dos padres casados  que 
quisessem. Isto tem de ser resolvido logo  se  a Igre-
ja   não quiser  ter dificuldade   em continuar  atenden-
do   os fiéis  através dos sacramentos.  Espero que isto 
aconteça, mas com o  conservadorismo dos responsá-
veis  pela Igreja,  não sei se  será tão rápido.

 Eugênio Dantas é padre licenciado, 
professor, cordelista e cronistas . 

Escreve sistematicamente para
esta Gazeta de Notícias 
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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

Sem medo de montar

HORÓSCOPO

A Bela da Semana Seis dicas de Português

icheleM Neves
Esse espetáculo de mulher 

está chegando para abalar as 
estruturas do Bella da Sema-
na! Loira de tirar o fôlego, 

Michele Neves só tem predicados: é linda, gostosa, simpática, 
inteligente e um verdadeiro teste de resistência aos corações de 
todos os homens desse Brasil. Quer colocar sua saúde à prova? 
Veja as fotos deste mulherão agora mesmo!

Data e local de nascimento: 08 de agosto de 1984, em Corbé-
lia (PR). Cidade onde mora: São Paulo (SP). Signo: leão. Medi-
das Altura: 1,56 m. Pés: 35.

Faz tempo que você trabalha como modelo? Desde que eu 
tinha 18 anos, mas fiz pouca coisa.

Além de modelo, tem alguma outra profissão? Trabalho como 
cabeleireira.

É difícil tirar a roupa para fotografar? Só no início. Depois 
acostuma.

Andei montando um cavalo,
Pras bandas do meu sertão.
Sua fama percorria
Toda aquela região.
Em cavalo não confio,
Porém sendo desafio,
Encaro a situação.

Ele me olhou de soslaio
Porém não me intimidou.
Passei a perna por cima,
A sela me acomodou
Eu gostei da montaria,
Ele bravo se exibia,
Só que não me derrubou.

Pra ver sua reação,
Eu enfiei o chicote.
Ele então me chacoalhou,
E disparou no pinote
Numa aventura assassina,
Segurei na sua crina
Me enroscando em seu cangote.

Horas me faltava céu.
Horas me faltava chão.
Hora nenhuma faltou,
Foi mesmo disposição.
Porém ele parecia,
Que aos poucos esmorecia,
Penando em minha mão.

Se o bruto ficou domado,
Isto não posso dizer.
Só sei que segue meu rastro
Isto posso perceber,
Escuto seu relinchar
Porém só volto a montar
Atendendo o meu querer.

O Sertanejo
O Sertanejo quando sai
Do seu querido torrão,
Só sai porque necessita,
Sai porque tem precisão.
Se fosse mesmo por gosto,
Jamais deixaria seu chão.

Nos alforjes carregados
Transporta tristeza e dor.
Saudades da lua cheia,
Das noites no interior.
Do amanhecer do dia
Com galo despertador.

Com olhos marejados,
Lacrimeja de emoção.
Quando escuta no rádio
Ou mesmo na televisão,
Canções que antes ouvia
Em seu saudoso sertão.

Dói na alma dói no peito,
É bem grande a emoção,
Do “sertanejo que é forte”,
Mas se transforma em chorão,
Quando desperta a saudade
Que dorme em seu coração.

Erro 1. Superestimar o poder da palavra “que”
Esse é talvez o erro mais comum: achar que a palavra “que” é mais 
versátil do que ela realmente é. Ou seja, achar que podemos usá-la 
em mais situações do que realmente podemos.
É muito comum ver o “que” sendo usado para substituir qualquer 
pronome ou palavras que façam função de pronome, como “onde”, 
“em que”, “ao qual”, “cujo”, dentre outros.
Exemplo:
Errado: “O aluno que o pai foi chamado para reunião com profes-
sores na escola”
Certo: “O aluno cujo pai foi chamado para reunião com professores 
na escola”.
Ou ainda:
Errado: “O parque de diversões que ele foi”
Certo: “O parque de diversões ao qual/onde ele foi”
Repare que nesse segundo exemplo existe mais de um modo de se 
escrever da forma certa.
Erro 2. Não colocar vírgula separando vocativo do resto da frase.
Outro erro hipercomum. Quantas vezes você já leu, ou escreveu, 
um e-mail que começa assim:
“Bom dia Luciano”
O correto seria:
“Bom dia, Luciano”
Não se trata de um erro crasso. É claro que dá para entender que o 
bom dia foi dado ao Luciano.
Porém, está errado. O motivo é que a ausência da vírgula muda o 
sentido da frase, por mais que pelo contexto dê para sacar.
Para ilustrar: qual é a diferença de significado das frases “Bom dia, 
bonitão” e “Bom dia bonitão”?
A primeira, como tem vírgula separando o vocativo do resto, é cla-
ramente uma saudação a alguém que tem o apelido de “bonitão”. 
Na segunda, como não há vírgula, a palavra “bonitão” é um adjeti-
vo/característica de “Bom dia”.
Erro 3. Não colocar o verbo no plural quando ele aparece antes do 
sujeito (que está no plural) na frase
Exemplo:
Errado: “Chegou duas cartas pra você”.
Certo: “Chegaram duas cartas pra você”.
A maioria das pessoas não errariam se o verbo estivesse depois do 
sujeito: “Duas cartas chegaram pra você”. Nessa construção, fica 
mais fácil acertar.
Então a dica é: da próxima vez em que você for escrever uma frase 
com verbo antes do sujeito, coloque o verbo depois e veja se a frase 
faz mais sentido.
Erro 4. Não saber usar crase
O uso da crase parece ser um terror na vida de muitos. Só que a 
regra para entender quando podemos e não podemos usá-la é, na 
verdade, bem simples.
O “à” é a mesma coisa do que “ao”, só que para objetos femininos. 
Veja o exemplo:
“Estou indo ao banheiro”. Repare que banheiro é um objeto mascu-
lino, por isso o “ao”.
Agora veja só: “Estou indo à farmácia”. “Farmácia” é um objeto 
feminino, então usamos a crase.
Um macete legal pra não errar é fingir que o objeto é masculino. 
Olha só:
Você está na dúvida se na frase “A Carol disse à Marcela que tirou 
10 na prova”, esse “à” é com crase ou sem crase.
É só substituir o objeto feminino Marcela por Marcelo e ver se, 
nesse caso, poderíamos usar o “ao”: “A Carol disse ao Marcelo que 
tirou 10 na prova”.
O “ao” faz sentido na frase, então aquele “à” é com crase mesmo!
Erro 5. Escrever “no” ao invés de “ao”
“No” tem sentido de “dentro”, e “ao” tem sentido de “para” ou “em 
direção a”.
Usando um exemplo semelhante ao do erro anterior:
Na hora de falar, quase sempre dizemos “Vou no banheiro”. Mas na 
hora de escrever, o correto é “Vou ao banheiro”, pois você vai para/
em direção ao banheiro.
Por outro lado, seria correto escrever “Vou lavar as mãos no banhei-
ro”, porque você vai realizar a ação de lavar a mão efetivamente 
dentro do banheiro, e não em direção/rumo ao banheiro.
Erro 6. Esquecer o acento circunflexo no plural do “tem”
Esse é bem simples de apontar.
Exemplo:
Errado: “Elas tem muitos animais de estimação”
Certo: “Elas têm muitos animais de estimação”
Tendo consciência desses erros, com certeza você vai se sentir mais 
seguro na próxima vez em que for escrever um e-mail para o seu 
chefe. 

Você sabia que quem não gosta de 
ler não consegue escrever bem, 
mesmo tendo aulas de redação? 

PEIXES É muito importante clarificar regras para viver uma 
relação. Tende a discussões que deverá enfrentar com flexi-
bilidade.
AQUÁRIO Esclareça pontos de vista e não repita conversas.
Numa tarefa tenha em conta objectivos e também os factores 
económicos 
CAPRICÓRNIO O panorama sentimental não se apresenta 
promissor. Rodeie-se de cautelas especiais na programação 
das suas actividades. 
SAGITÁRIO Esta num momento feliz. Pode estabelecer um 
novo equilíbrio na vida financeira, bons progressos. 
ESCORPIÃO Hoje mostre a força dos seus sentimentos. 
As pessoas estarão interessadas nas suas opiniões e na sua 
forma de trabalhar. 
LIBRA Use a intensidade dos seus sentimentos para man-
ter a harmonia. Hoje conseguirá bons resultados; a inspiraçao 
marca o dia. 
VIRGEM Diga claramente o que sente e exiga uma definição 
de sentimentos.Estratégias anteriores podem dar hoje o efeito 
esperado 
LEÃO Terá conflitos trazidos por questões económicas. Fica-
rá incomodado com a descoberta de situações que lhe foram 
omitidas. 
CÂNCER Não valorizel ditos ou comentários penalizantes.
Mantenha-se aberto a novas propostas mas não aceite nada 
sem reflectir 
GÉMEOS Com uma postura dialogante vai conseguir re-
cuperar sentimentos. Naturalmente as suas ideias e opiniões 
vão impor -se. 
TOURO Terá de fazer cedências para criar harmonia. Pode-
rão repetir- se situações de conflito; recorra a apoio jurídico. 
ÁRIES Envolva-se mais na vida sentimental. Não actue de 
modo diferente do que tem vindo a fazer ; está num rumo acer-
tado
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Aline Maria
“Bom mesmo é ir à 
luta com determinação, 
abraçar a vida com 
paixão, perder com classe 
e vencer com ousadia, 
porque o mundo pertence 
a quem se atreve e a 
vida é “muito” para ser 
insignificante.”

Rafael Branco continua na consolidação 
de sua candidatura a deputado estadual

Rafael Branco é um jovem 
empresário na área de shows e 
eventos, atua na região do Ca-
riri onde vem conseguindo se 
estabelecer politicamente, par-
tindo da cidade de Crato.  Pelo 
seu modo gentil e simpatico 
foi levado a entrar na políti-
ca, já que o Cariri vem tendo 
dificuldades de nomes novos 
para representar a região no 
âmbito da Assembléia legis-
lativa. Diante do quadro polí-
tico considerado destituído de 
valores ideais para defender os 
interesses de todo o sul do Ce-
ará, Rafael se diz interessado e 
quer consolidar seu nome para 
disputar uma vaga no legisla-
tivo cearense no pleito que se 
avizinha.

Desde sua vinda para o 
Crato, Rafael logo cedo se 
envolveu com o mundo polí-
tico, principalmente junto aos 
governos de Cid Gomes e Ca-
milo Santana onde vem contri-

buindo tratando dos assuntos 
de interesse local.  Esse en-
volvimento com o Governo do 
Ceará tem levado o nome de 
Rafael Branco às hostes polí-
ticas, inclusive avaliando par-
cerias em outros municípios 
onde busca estabelecer bases e 
também ser representante.

Rafael Branco se diz cheios 
de bons propósitos e uma firme 
vontade de, como deputado, 
trabalhar pela região do Cariri. 
Quer ser diferente, fazer inova-
ções em seu trabalho. Se fazer 
mais presente em todas as ci-
dades e juntamente com pre-
feitos, vereadores e as comuni-
dades reivindicar avanços  no 
âmbito do Governo nas área de 
saúde, educação, segurança e 
procurar meios para minimizar 
os constantes efeitos das secas, 
com preparação do homem 
para conviver com as intem-
péries. “Parece que não existe 
mais anos de seca, as secas tem 
sido constantes haja vista os 
seis anos seguidos sem chuva 
no nordeste,” disse Rafael.

<< CARISMA Rafael Branco tem de sobra, exatamente o que 
falta em outros  candidatos

Da Reportagem local

Livro sobre personalidades da 
História do Cariri será lançado 
pela Gazeta de Notícias

Homens e fatos contempo-
râneos terão suas vidas narra-
das no livro “Personalidades 
da História do Cariri” que está 
sendo elaborado pela Fundação 
Frei Carlos Maria de Ferrara e 
o jornal Gazeta de Notícias.  

Não se trata de meras biogra-
fias, mas de historias com suas 
singularidades contando a vida 
como ela foi de cada um dos 
homens que fizeram histórias 
em uma região com seus hábi-
tos e sua cultura.


