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Na Serra de S. Pedro, em Caririaçu, desvio retira 
“Curva da Morte”  da Rodovia Padre Cícero

Na Rodovia Padre Cícero, 
no trecho entre os municípios 
de Juazeiro do Norte e Cari-
riaçu, na subida da Serra de 
São Pedro, a perigosa passa-
gem que por décadas foi tida 
como “curva da morte” pela 
sua íngreme e abrupta subi-
da, agora foi desviada depois 
de um profundo corte feito na 
encosta da serra dando lugar a 
uma ampla, suave e bem pro-
jetada subida. Na metade do 
século passado, e por anos se-
guintes, a chamada “curva da 
morte” se projetava em uma 
acentuada inclinação, com pe-
dras formando uma espécie de 
batentes, tendo ao lodo direito 
um abismo de profundidade 
imensurável, onde despenca-
ram vários caminhões. Nas dé-
cadas seguintes com as cons-
tantes melhorias nas estradas, 
a “curva da morte” foi sendo 
corrigida, amenizada, asfal-
tada, mas sempre com suas 
características de inclinação 
perigosa e a constante neces-
sidade de muita atenção. Com 
isso chegou a perder seu nome 
original e fi cou apenas com o 
nome de curva perigosa.

<< ENCURTANDO Com a construção da Rodovia Padre Cícero, ligando o Cariri a Fortaleza pelo Sertão Central, a 
velha estrada da Serra de São Pedro foi alargada, recebeu obras d’artes, acostamentos e desvios, foi asfaltada, sinalizada, 
balizada e principalmente a denominação de Rodovia Estadual CE 385, encurtando a distância entre o sul do estado à Ca-
pital em cerca de 70 quilômetros.

Dilma diz que 
aprovação 
das MPS são 
fundamentais 
para o país

Cinturão 
das águas 
vai garantir 
segurança 
hídrica para
o Ceará

Crato em ação 
na prevenção 
das doenças 
endêmicas

Juazeiro 
prossegue 
com a 
urbanização 
no Parque 
Timbaúbas

LEIA MAIS
“Jornalista não odeia nin-
guém” sobre a ideia de jor-
nalista ser um desafeto da 
notícias. “Um homem de 
peso” acerca do que seja um 
homem de peso. “O Lions no 
mundo” referências a interna-
cionalização da amizade e da 
boa vontade leonina. “Ajuste 
fi scal e a Reforma política” 
as indecisões políticas e  o 
rumo que tomará esses dois 
temas que estçao em pauta no 
Congresso nacional. 
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HUMBERTO PINHO

Um homem de peso

Humberto Pinho da Silva é um 
renomado jornalista e cronista 

português, mora em Porto Portugal, 
escreve para vários jornais da 

língua portuguesa, inclusive esta 
Gazeta de Notícias. Para comentar 

seus artigos use o e-mail:
humbertopinhodasilva@sapo.pt 

HILDEBERTO JAMACARU

EDITORIAL

Ajuste fi scal 
&

Reforma política

José Hildeberto 
Jamacaru 
de Aquino 

é cratense, 
jornalista, 

cronista 
residente em 

Russas Ceará

O Lions no mundo
GERALDO BARBOSA

Geraldo Meneses Barbosa 90 
anos - é odontólogo, cronista, 
escritor, historiador e um dos 

intelectuais do Cariri. Estudioso 
da vida e religiosidade do Padre 

Cícero. Contam-se mais de 20 
mil crônicas escritas. 

Por vezes nos deparamos com opini-
ões de leitores que registradas em espaços 
reservados em matérias de jornais e revis-
tas que nos causam sobressalto, mas, se 
em uma análise mais isenta nos alertam, 
visto que estão bem arrazoadas quando 
depreciam a classe política. A indignação 
dos que não abriram mão de sua digni-
dade e patriotismo justifi ca-se, é ajustada 
à sucessão de baixarias praticadas pelos 
nossos políticos. O Lula, ex-presidente, 
afi rmou que tínhamos 300 picaretas no 
Congresso; o Cid Gomes, ex-governador 
do Ceará, citou 400 achacadores que o 
integram e, por último, Ciro Gomes, ex-
governador e ex-ministro afi rmou, fe-
chando a conta, termos um “Congresso 
de ladrões”. Alguns atingidos estrebu-
charam, mas... calaram, por quê?

Na atual e fracassada (por poucas, in-
signifi cantes ou piores alterações) Refor-
ma Política e votações de MPs do Ajuste 
Fiscal assistimos de tudo - de “Jabutis/
Contrabandos/armadilhas” a outras ma-
nobras espúrias e de interesse não do 
País e da população, mas dos partidos 
e políticos espertalhões, exclusivamente. 
Votações que não precedidas de discus-
sões amplas e imprescindíveis dos temas 
pautados (muitos, inseridos proposital-
mente de última hora e em claro revan-
chismo) e, mais grave e escandaloso, su-
jeitando-se ao costumeiro e nefasto jugo 
quase ditatorial do Poder Executivo que 
é quem, real e vergonhosamente, manda 
e desmanda no Congresso enquanto pra-
tica a criminosa concessão de cargos e 
liberação de emendas em troca de apoio 
a qualquer custo – “Toma lá da Cá”. (No 
que se diferencia do Mensalão?)

A grande mentira do nosso país é: 
“Os Poderes da República são Indepen-
dentes” na forma que dispõe a Constitui-
ção no seu artigo 6º - “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
Independentes como se de Medidas Pro-
visórias (MPs), que no interesse exclusi-
vo do Executivo, é regido o nosso com-
balido Congresso Nacional, em especial 
o Senado que apenas aquiesce o que já 
vem defi nido do Executivo e da Câmara? 
Alguns conscientes senadores chegam 
a reconhecer o elevado custo da manu-
tenção do Senado e sua desnecessidade 
diante do que se tem observado e que se 
fechado teria melhor serventia ao País. 
Concordamos! Já o Judiciário, esse é tão 
“independente” que até a escolha dos 
ministros da sua mais alta Corte - STF 
é, constitucionalmente, de decisão do 
Executivo e que tem a anuência (nunca 
negada, destaque-se) do Senado. Por que 
não a escolha fi ca restrita no âmbito do 
Judiciário e mediante eleições entre seus 
membros? Que independência é essa? 
Mesmo reconhecendo a lisura dos seus 
membros, mas em um raciocínio lógico, 
com que força o Judiciário pode cobrar 
de outro poder se por ele foi nomeado ou 
aquiescido?

E, como se não bastasse, em uma 
hora de tamanha relevância – discussão 
da imprescindível Reforma Política e 
Ajuste Fiscal que deveriam ser no inte-
resse do País e não dos políticos - entre 
tantas esdrúxulas aberrações, de tudo, de 
criação de “parlashopping” como anexo 
da Câmara (R$ 1 bilhão) até deputados 
em plenário assistindo fi lme pornô em 
plena sessão testemunhamos. E nós é que 
os sustentamos pagando régios salários.

A história que vou contar, ocor-
reu nos anos cinquenta, sendo Pre-
sidente de Conselho o Prof. Doutor 
Oliveira Salazar.

Nessa recuada época a polícia ti-
nha autoridade e era respeitada.

Recordo, que certa manhã, ao 
atravessar fora da passadeira, 
quando ia para o liceu Alexandre 
Herculano, ouvi estridente assobio 
do guarda que permanecia no pas-
seio fronteiro. Gesticulava o polí-
cia avisando que não era local de 
passagem.

Imediatamente dirigi-me para 
a zebra, para não ter que pagar a 
multa. Na ocasião era de dois escu-
dos e cinquenta centavos.

Era, também, nesse tempo, ex-
pressamente proibido sacudir: pa-
nos, tapetes ou cobertores, para a 
via publica.

Todos sabiam. Havia o cuidado, 
quando se sacudia o pano de pó, 
de verifi car se existia guarda ou se 
passava alguém sob a janela.

Em casa de meu pai existia em-
pregada – então criada, – que não 
se dava ao cuidado de verifi car. Sa-
cudia o pano de pó, mesmo sobre 
os transeuntes.

Tantas vezes prevaricou, que o 
guarda de serviço – nessa época 
havia em cada rua, um ou dois, que 
passeavam ao longo da via, – re-
solveu intervir.

Antes de autuar, consultou na 
mercearia, para se inteirar quem 

morava no prédio.
Informaram-no que era o senhor 

Mariozinho - homem de peso.
O guarda coçou a cabeça, engo-

liu em seco, refl ectiu, e pigarrean-
do, afastou-se vagarosamente.

Ria-se perdidamente, mais tar-
de, meu pai, ao recontar a carica-
ta cena, depois que soube o modo 
como o polícia se portou, ao co-
nhecer que na casa vivia     “ho-
mem de peso”.

- “Oitenta e seis quilos, que é 
quanto peso, valeu-me de multa. 
Como é bom ser homem de peso! 
…”

Mas não deixou de recomendar 
à cachopa, para não sacudir panos, 
sem olhar para a direita e esquerda, 
verifi cando se havia policia e se al-
guém passava por baixo.

-“É que desta vez valeu-me o 
peso…Mas como ando a fazer die-
ta, é melhor ter cuidado…”

Bom tempo em que se andava 
pela via publica sem medo. Os 
Cafés encerravam às duas da ma-
drugada, e regressava-se a casa 
depois da última sessão de cinema, 
pachorrentamente…a pé.

As crianças, nas noites quentes 
de Verão, brincavam descontraida-
mente na rua, e nas noites de sá-
bado, as famílias desciam à baixa 
para verem as montras. Era o pas-
seio dos tristes.

Bom tempo em que havia respei-
to, sossego e paz.

A nobre ideia de internacionali-
zar a amizade e  boa vontade entre 
os homens, em nome do amor ao 
próximo, é meta de Lions Inter-
nacional, movimento fundado em 
1917 pelo americano, Melvin Jo-
nes, envolvendo mais de  200 pa-
íses.

Nesse 1º. de maio o  Lions Clube 
do Ceará promoverá sua Conven-
ção na cidade de Acaraú, reunindo 
mais de 400 CL e domadoras, sob 
a governadoria de Cl José Nazion 
Avelino e na direção do Cl Luiz 
Holanda Costa, oportunidade em 
que haverá eleição e renovação de 
metas do novo governador, preva-
lecendo a  campanha em prol da 
visão – transplantes de córneas, 
cataratas, tratamentos e óculos, em 
favor da luz dos olhos dos neces-
sitados. O Distrito LA-4 de Lions 
no Ceará, com seus  40 Clubes, en-
volvendo a capital e interior, tem 
desempenhado meritórios serviços, 
em que se dedicam    notáveis com-

panheiros Leões e suas esposas, 
intituladas de domadoras, em tare-
fas de bem estar e ajuda  aos ca-
rentes. Domina um desejo forte  no  
Lions LA-4-Ceará em Inaugurar 
um hospital para crianças ou  para 
atender aos enfermos da visão. Os 
Clubes conseguem alcançar suas 
metas, apoiados na solidez do bom 
companheirismo,  onde o amor ao 
próximo  é um retrato falado das 
tradições leonisticas. No Ceará o 
Lions completa  meio século de ati-
vidades,  cujos méritos se revezam 
nas tarefas mestras de  ajuda, sem 
nada pedir em troca. Acaraú  faz-se 
hospitaleira em sediar a XVI  Con-
venção  do Distrito LA-4,  quando 
utilizará seus Objetivos  e Código 
de Ética, que têm muito do Sermão 
da Montanha”.

“Olhai os lírios do campo: eles não 
trabalham nem fi am, contudo vos digo 
que nem Salomão em toda a sua glória 
se vestiu como um deles.” JC

Muita gente pensa que o jor-
nalista quando levanta um pro-
blema para questionamento, 
toma logo uma posição contrária, 
o que na realidade não é verdade. 
Os temas e assuntos em debates 
são questões para discussão e a 
busca de um equacionamento. 
A imprensa traz um tema à baila 
para exame e análise conjunta, 
dai são tomadas posições favo-
ráveis e/ou contrárias e sempre a 
opção tende para a maioria.

Os assuntos tratados na im-
prensa recebem tratamentos 
igualitários, são fatos, textos, 
reportagens, artigos, crônicas 
ou opiniões que são estudados, 
avaliados e decididos ou não, 
naquele momento. Nada é guar-
dado para acondicionar ressenti-
mentos, aversão ou ódio. Tudo 
passa principalmente em jornais 
que no momento seguinte pro-
curam outros assuntos para se-
rem debatidos. 

Essa referência é oportuna no 
momento é que são questionadas 
as ações praticadas no âmbito da 
Diocese do Crato pelo seu atu-
al administrador, que vem vili-
pendiando os valores físicos e 
morais diocesanos conquistados 
e amealhados ao longo de 100 
anos de trabalho e luta pelos qua-
tro bispos anteriores.

Essa gente, que desconhece 
os preceitos da Santa Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana, vira a 
cara e tampa os ouvidos por não 
querer ver nem ouvir a realidade 
dos fatos acontecidos no entorno 
da Casa de Deus. Até é compre-
ensível que os aquinhoados pelas 
benesses diocesanas ajam assim, 
mesmo incorrendo em agravo às 
doutrinas do catolicismo.

A Gazeta de Notícias tem 
sido apontada pelos céticos que 
são publicados fatos mentiro-
sos, aleivosias e boatos contra a 
Diocese do Crato e seu bispo, o 
que não é verdade, porque sin-
taticamente tudo que é divulga-
do precede de provas documen-
tais ou depoimentos de fontes 
idôneas e confi áveis.  Nada, até 
então, foi textualmente desmen-

tido pela Diocese.  A Gazeta de 
Notícias tem sempre o cuidado 
de ouvir os dois lados com suas 
versões, o que não tem acon-
tecido com a parte da Diocese 
do Crato que tem se escusado 
em atender os apelos quando se 
quer fazer uma entrevista com 
quem quer que seja. 

Para tudo que foi levanta-
do e divulgado pela Gazeta de 
Notícias há fatos precedentes 
e categóricos. Há responsabi-
lidade no que é divulgado. É 
observada a lei de imprensa e 
são conhecidos seus limites e 
implicações legais quando são 
cometidos abusos e exageros.

A Gazeta de Notícias tem en-
frentado uma enxurrada de pro-
cessos nos Fóruns do Cariri, jun-
tamente com outros jornalistas e 
meios de comunicação regional, 
mas sempre consciente da impar-
cialidade da Justiça.

Jornalista, profi ssionalmen-
te falando, não odeia o foco de 
suas notícias, os acontecimentos 
são tidos como cognitivos bá-
sicos para despertar o interesse 
comum pela propriedade, pela 
preservação da moral e dos bons 
costumes. Jornalismo é a prática 
plena da cidadania e o exercício 
de devoção e amor à pátria. Ain-
da existe gente patriota, brasilei-
ro que não foge a luta e coloca 
acima de seus interesses os valo-
res da pátria.

Como já foi dito, muita gen-
te cumprimenta o editor da Ga-
zeta de Notícias perguntando: 
“O bispo vai ou não embora 
do Crato?” Não há interesse 
do bispo ir ou permanecer no 
Crato, o que é debatido e está 
em questão é a dilapidação do 
patrimônio diocesano construí-
do pelos católicos do Cariri ao 
longo de um século e que agora 
está sendo dissipado sem nenhu-
ma demonstração que é justo e 
necessário esse aviltamento de 
um patrimônio absolutamente 
preciso para a auto sustentação 
do acervo diocesano: escolas, 
seminário, igrejas, administra-
ção e eventos.

Jornalista não odeia ninguém
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Processo: 0800066-84.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: CÍCERO MARTINS BERNARDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 73/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800066-84.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
CÍCERO MARTINS BERNARDO, relativa a uma área de terra:  ENTII-V5-023 (VPR-
Jurema),  localizada no Município de Barro, Estado do Ceará, com aproximadamente 
27,0013 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: ENTII-V5-022 
- FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA; AO SUL: ENTII-V5-024 - FRANCISCO ASSIS 
DE ALMEIDA; AO LESTE: ENTII-V5-022 - FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA; 
AO OESTE: FRANCISCO PEREIRA. Foi depositado a título de oferta inicial para 
indenização do citado imóvel o valor de R$ 92.204,82 (noventa e dois mil duzentos e 
quatro reais e oitenta e dois CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800195-89.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: DOMINGOS MARANHÃO NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 74/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800195-89.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu DOMINGOS MARANHÃO NETO, relativa a uma área de terra:  ENTII-094/1,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,6881 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTII 094   TERRAS 
DA UNIÃO; AO SUL:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO LESTE:  ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de 
R$ 1.047,84 (hum mil e quarenta e sete reais e oitenta e quatro
expedir o presente edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm 
o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma 
do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800201-96.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: PEDRO PEREIRA NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 75/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800201-96.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
PEDRO PEREIRA NETO, relativa a uma área de terra:  ENTII-085/1,  localizada no 
Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 2,9335 hectares, que 
possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; 
AO SUL:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO LESTE:  ENTII 085   TERRAS DA 
UNIÃO; AO OESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE. Foi depositado a título 
de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 8.175,91 (oito mil 
cento e setenta e cinco reais e noventa e um
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem 
qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do 
Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este 

de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800211-43.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FELIZARDO BRAZ DE OLIVEIRA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 76/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800211-43.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
FELIZARDO BRAZ DE OLIVEIRA, relativa a uma área de terra:  ENTII-V5-020 
(VPR-Jurema),  localizada no Município de Barro, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 15,2513 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO 
NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: ÁREA REMANESCENTE 
DO LOTE; AO LESTE: ENTII-V5-021 - HUMBERTO PINHEIRO DE SOUSA; AO 
OESTE: ENTII-V5-018 - JOSÉ DE LIMA. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 129.532,56 (cento vinte e nove mil 
quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e seis
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem 
qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do 
Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este 

de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

Processo: 0800209-73.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ZENILDA FELIPE SEGUNDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 77/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800209-73.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra 
o réu ZENILDA FELIPE SEGUNDO, relativa a uma área de terra:  ENTII-120-2,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,2427 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: TERRAS DA UNIÃO; 
AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO 
OESTE: ENTII-120-1 - LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA. Foi depositado a título de 
oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 27.458,46 (vinte e 
sete mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e seis
expedir o presente edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm 
o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma 
do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800219-20.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: PEDRO DE BARROS NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 78/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou 
dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800219-
20.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu PEDRO DE BARROS 
NETO, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-6 e ENTI-231-8,  localizada no Município 
de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 2,1757 hectares, que possui as 
seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTI-231-4 -MANOEL MATIAS DE LIMA; AO SUL:  
ÁREA REMANESCENTE DO LOTE / ENTI-231-7 -FRANCISCO ANGELINO DA SILVA; AO 
LESTE:  ENTI-231-5 -FRANCISCO JUAREZ / ENTI-231-7 -FRANCISCO ANGELINO DA 
SILVA; AO OESTE:  ENTI-231-4 -MANOEL MATIAS DE LIMA  E RESPECTIVAMENTE, AO 
NORTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL:  ENTI-231.1 -MANOEL PEREIRA 
ÂNGELO; AO LESTE:  ENTI-231-2 -VALDIR ALVES BEZERRA; AO OESTE:  ENTI-231-
1 -ODENA FERREIRA ROCHA. Foi depositado a título de oferta inicial para indenização 
do citado imóvel o valor de R$ 107.741,18 (cento sete mil setecentos e quarenta e um 
reais e dezoito CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação 
do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, 
na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO 
SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800223-57.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: VALDIR ALVES BEZERRA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 79/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800223-57.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
VALDIR ALVES BEZERRA, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-2,  localizada no 
Município de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,1131 hectares, 
que possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ÁREA REMANESCENTE 
DO LOTE; AO SUL:  ENTI-231-3 -JOÃO MANOEL ALVES; AO LESTE:  ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE:  ENTI-231-8 -PEDRO DE BARROS NETO 
/ ENTI-231.1 -MANOEL PEREIRA ÂNGELO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 5.058,95 (cinco mil e cinqüenta e 
oito reais e noventa e cinco CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800220-05.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FRANCISCO ANGELINO DA SILVA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 80/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele 
tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800220-
05.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu FRANCISCO 
ANGELINO DA SILVA, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-7,  localizada no Município 
de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,2087 hectares, que possui as 
seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTI-231-6 -PEDRO DE BARROS NETO; AO SUL:  
ÁREA REMANESCENTE DO LOTE;AO LESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO 
OESTE:  ENTI-231-6 -PEDRO DE BARROS NETO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 8.137,46 (oito mil cento e trinta e sete reais 
e quarenta e seis CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação 
do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na 
forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 

Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

Processo: 0800251-25.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 81/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800251-25.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA, relativa a uma área de terra:  ENTII-120-1,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 1,0229 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: TERRAS DA UNIÃO; 
AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ENTII-120-2 - ZENILDA FELIPE LEITE 
SEGUNDA; AO OESTE: TERRAS DA UNIÃO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 2.409,98 (dois mil quatrocentos e 
nove reais e noventa e oito CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800257-32.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 82/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800257-32.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, relativa a uma área de 
terra:  ENTII-V2-013,  localizada no Município de Jati, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 1,9762 hectares, que possui as seguintes confrontações: 
AO NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; 
AO LESTE: ENTII-V2-014 - FRANCISCO HERCULANO SOBRINHO / TERRAS 
DA UNIÃO; AO OESTE: ENTII-V2-012 - ESPÓLIO DE EDILBERTO VIDAL. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de 
R$ 67.490,59 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa reais e cinqüenta e 
nove CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato 
à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem 
direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que 

de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 
2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, 
MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800256-47.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FRANCISCO HERCULANO SOBRINHO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 83/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de 
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele 
tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800256-
47.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu FRANCISCO 
HERCULANO SOBRINHO, relativa a uma área de terra:  ENTII-V2-014,  localizada no 
Município de Jati, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,6761 hectares, que possui 
as seguintes confrontações: AO NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: 
TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE: 
ENTII-V2-013 - ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO. Foi depositado a título 
de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 23.089,96 (vinte e três mil e 
oitenta e nove reais e noventa e seis CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem 
direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue 

Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800258-17.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ESPÓLIO DE ADALBERTO VIDAL 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 84/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele tomarem 
conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800258-17.2015.4.05.8102, 
promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu ESPÓLIO DE ADALBERTO VIDAL, relativa 
a uma área de terra:  ENTII-V2-012,  localizada no Município de Jati, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 0,4615 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ENTII-V2-013 - 
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO; AO OESTE: TERRAS DA UNIÃO. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 16.869,38 
(dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que 

Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, 
Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO

SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
16ª VARA

Rua Jonas de Sousa Silva, S/N, Lagoa Seca,
CEP - 63.040-140 - e-mail: dirvara16@jfce.gov.br 

fone: (88) 3571-1385
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HUMBERTO PINHO

Um homem de peso

Humberto Pinho da Silva é um 
renomado jornalista e cronista 

português, mora em Porto Portugal, 
escreve para vários jornais da 

língua portuguesa, inclusive esta 
Gazeta de Notícias. Para comentar 

seus artigos use o e-mail:
humbertopinhodasilva@sapo.pt 

HILDEBERTO JAMACARU

EDITORIAL

Ajuste fi scal 
&

Reforma política

José Hildeberto 
Jamacaru 
de Aquino 

é cratense, 
jornalista, 

cronista 
residente em 

Russas Ceará

O Lions no mundo
GERALDO BARBOSA

Geraldo Meneses Barbosa 90 
anos - é odontólogo, cronista, 
escritor, historiador e um dos 

intelectuais do Cariri. Estudioso 
da vida e religiosidade do Padre 

Cícero. Contam-se mais de 20 
mil crônicas escritas. 

Por vezes nos deparamos com opini-
ões de leitores que registradas em espaços 
reservados em matérias de jornais e revis-
tas que nos causam sobressalto, mas, se 
em uma análise mais isenta nos alertam, 
visto que estão bem arrazoadas quando 
depreciam a classe política. A indignação 
dos que não abriram mão de sua digni-
dade e patriotismo justifi ca-se, é ajustada 
à sucessão de baixarias praticadas pelos 
nossos políticos. O Lula, ex-presidente, 
afi rmou que tínhamos 300 picaretas no 
Congresso; o Cid Gomes, ex-governador 
do Ceará, citou 400 achacadores que o 
integram e, por último, Ciro Gomes, ex-
governador e ex-ministro afi rmou, fe-
chando a conta, termos um “Congresso 
de ladrões”. Alguns atingidos estrebu-
charam, mas... calaram, por quê?

Na atual e fracassada (por poucas, in-
signifi cantes ou piores alterações) Refor-
ma Política e votações de MPs do Ajuste 
Fiscal assistimos de tudo - de “Jabutis/
Contrabandos/armadilhas” a outras ma-
nobras espúrias e de interesse não do 
País e da população, mas dos partidos 
e políticos espertalhões, exclusivamente. 
Votações que não precedidas de discus-
sões amplas e imprescindíveis dos temas 
pautados (muitos, inseridos proposital-
mente de última hora e em claro revan-
chismo) e, mais grave e escandaloso, su-
jeitando-se ao costumeiro e nefasto jugo 
quase ditatorial do Poder Executivo que 
é quem, real e vergonhosamente, manda 
e desmanda no Congresso enquanto pra-
tica a criminosa concessão de cargos e 
liberação de emendas em troca de apoio 
a qualquer custo – “Toma lá da Cá”. (No 
que se diferencia do Mensalão?)

A grande mentira do nosso país é: 
“Os Poderes da República são Indepen-
dentes” na forma que dispõe a Constitui-
ção no seu artigo 6º - “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
Independentes como se de Medidas Pro-
visórias (MPs), que no interesse exclusi-
vo do Executivo, é regido o nosso com-
balido Congresso Nacional, em especial 
o Senado que apenas aquiesce o que já 
vem defi nido do Executivo e da Câmara? 
Alguns conscientes senadores chegam 
a reconhecer o elevado custo da manu-
tenção do Senado e sua desnecessidade 
diante do que se tem observado e que se 
fechado teria melhor serventia ao País. 
Concordamos! Já o Judiciário, esse é tão 
“independente” que até a escolha dos 
ministros da sua mais alta Corte - STF 
é, constitucionalmente, de decisão do 
Executivo e que tem a anuência (nunca 
negada, destaque-se) do Senado. Por que 
não a escolha fi ca restrita no âmbito do 
Judiciário e mediante eleições entre seus 
membros? Que independência é essa? 
Mesmo reconhecendo a lisura dos seus 
membros, mas em um raciocínio lógico, 
com que força o Judiciário pode cobrar 
de outro poder se por ele foi nomeado ou 
aquiescido?

E, como se não bastasse, em uma 
hora de tamanha relevância – discussão 
da imprescindível Reforma Política e 
Ajuste Fiscal que deveriam ser no inte-
resse do País e não dos políticos - entre 
tantas esdrúxulas aberrações, de tudo, de 
criação de “parlashopping” como anexo 
da Câmara (R$ 1 bilhão) até deputados 
em plenário assistindo fi lme pornô em 
plena sessão testemunhamos. E nós é que 
os sustentamos pagando régios salários.

A história que vou contar, ocor-
reu nos anos cinquenta, sendo Pre-
sidente de Conselho o Prof. Doutor 
Oliveira Salazar.

Nessa recuada época a polícia ti-
nha autoridade e era respeitada.

Recordo, que certa manhã, ao 
atravessar fora da passadeira, 
quando ia para o liceu Alexandre 
Herculano, ouvi estridente assobio 
do guarda que permanecia no pas-
seio fronteiro. Gesticulava o polí-
cia avisando que não era local de 
passagem.

Imediatamente dirigi-me para 
a zebra, para não ter que pagar a 
multa. Na ocasião era de dois escu-
dos e cinquenta centavos.

Era, também, nesse tempo, ex-
pressamente proibido sacudir: pa-
nos, tapetes ou cobertores, para a 
via publica.

Todos sabiam. Havia o cuidado, 
quando se sacudia o pano de pó, 
de verifi car se existia guarda ou se 
passava alguém sob a janela.

Em casa de meu pai existia em-
pregada – então criada, – que não 
se dava ao cuidado de verifi car. Sa-
cudia o pano de pó, mesmo sobre 
os transeuntes.

Tantas vezes prevaricou, que o 
guarda de serviço – nessa época 
havia em cada rua, um ou dois, que 
passeavam ao longo da via, – re-
solveu intervir.

Antes de autuar, consultou na 
mercearia, para se inteirar quem 

morava no prédio.
Informaram-no que era o senhor 

Mariozinho - homem de peso.
O guarda coçou a cabeça, engo-

liu em seco, refl ectiu, e pigarrean-
do, afastou-se vagarosamente.

Ria-se perdidamente, mais tar-
de, meu pai, ao recontar a carica-
ta cena, depois que soube o modo 
como o polícia se portou, ao co-
nhecer que na casa vivia     “ho-
mem de peso”.

- “Oitenta e seis quilos, que é 
quanto peso, valeu-me de multa. 
Como é bom ser homem de peso! 
…”

Mas não deixou de recomendar 
à cachopa, para não sacudir panos, 
sem olhar para a direita e esquerda, 
verifi cando se havia policia e se al-
guém passava por baixo.

-“É que desta vez valeu-me o 
peso…Mas como ando a fazer die-
ta, é melhor ter cuidado…”

Bom tempo em que se andava 
pela via publica sem medo. Os 
Cafés encerravam às duas da ma-
drugada, e regressava-se a casa 
depois da última sessão de cinema, 
pachorrentamente…a pé.

As crianças, nas noites quentes 
de Verão, brincavam descontraida-
mente na rua, e nas noites de sá-
bado, as famílias desciam à baixa 
para verem as montras. Era o pas-
seio dos tristes.

Bom tempo em que havia respei-
to, sossego e paz.

A nobre ideia de internacionali-
zar a amizade e  boa vontade entre 
os homens, em nome do amor ao 
próximo, é meta de Lions Inter-
nacional, movimento fundado em 
1917 pelo americano, Melvin Jo-
nes, envolvendo mais de  200 pa-
íses.

Nesse 1º. de maio o  Lions Clube 
do Ceará promoverá sua Conven-
ção na cidade de Acaraú, reunindo 
mais de 400 CL e domadoras, sob 
a governadoria de Cl José Nazion 
Avelino e na direção do Cl Luiz 
Holanda Costa, oportunidade em 
que haverá eleição e renovação de 
metas do novo governador, preva-
lecendo a  campanha em prol da 
visão – transplantes de córneas, 
cataratas, tratamentos e óculos, em 
favor da luz dos olhos dos neces-
sitados. O Distrito LA-4 de Lions 
no Ceará, com seus  40 Clubes, en-
volvendo a capital e interior, tem 
desempenhado meritórios serviços, 
em que se dedicam    notáveis com-

panheiros Leões e suas esposas, 
intituladas de domadoras, em tare-
fas de bem estar e ajuda  aos ca-
rentes. Domina um desejo forte  no  
Lions LA-4-Ceará em Inaugurar 
um hospital para crianças ou  para 
atender aos enfermos da visão. Os 
Clubes conseguem alcançar suas 
metas, apoiados na solidez do bom 
companheirismo,  onde o amor ao 
próximo  é um retrato falado das 
tradições leonisticas. No Ceará o 
Lions completa  meio século de ati-
vidades,  cujos méritos se revezam 
nas tarefas mestras de  ajuda, sem 
nada pedir em troca. Acaraú  faz-se 
hospitaleira em sediar a XVI  Con-
venção  do Distrito LA-4,  quando 
utilizará seus Objetivos  e Código 
de Ética, que têm muito do Sermão 
da Montanha”.

“Olhai os lírios do campo: eles não 
trabalham nem fi am, contudo vos digo 
que nem Salomão em toda a sua glória 
se vestiu como um deles.” JC

Muita gente pensa que o jor-
nalista quando levanta um pro-
blema para questionamento, 
toma logo uma posição contrária, 
o que na realidade não é verdade. 
Os temas e assuntos em debates 
são questões para discussão e a 
busca de um equacionamento. 
A imprensa traz um tema à baila 
para exame e análise conjunta, 
dai são tomadas posições favo-
ráveis e/ou contrárias e sempre a 
opção tende para a maioria.

Os assuntos tratados na im-
prensa recebem tratamentos 
igualitários, são fatos, textos, 
reportagens, artigos, crônicas 
ou opiniões que são estudados, 
avaliados e decididos ou não, 
naquele momento. Nada é guar-
dado para acondicionar ressenti-
mentos, aversão ou ódio. Tudo 
passa principalmente em jornais 
que no momento seguinte pro-
curam outros assuntos para se-
rem debatidos. 

Essa referência é oportuna no 
momento é que são questionadas 
as ações praticadas no âmbito da 
Diocese do Crato pelo seu atu-
al administrador, que vem vili-
pendiando os valores físicos e 
morais diocesanos conquistados 
e amealhados ao longo de 100 
anos de trabalho e luta pelos qua-
tro bispos anteriores.

Essa gente, que desconhece 
os preceitos da Santa Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana, vira a 
cara e tampa os ouvidos por não 
querer ver nem ouvir a realidade 
dos fatos acontecidos no entorno 
da Casa de Deus. Até é compre-
ensível que os aquinhoados pelas 
benesses diocesanas ajam assim, 
mesmo incorrendo em agravo às 
doutrinas do catolicismo.

A Gazeta de Notícias tem 
sido apontada pelos céticos que 
são publicados fatos mentiro-
sos, aleivosias e boatos contra a 
Diocese do Crato e seu bispo, o 
que não é verdade, porque sin-
taticamente tudo que é divulga-
do precede de provas documen-
tais ou depoimentos de fontes 
idôneas e confi áveis.  Nada, até 
então, foi textualmente desmen-

tido pela Diocese.  A Gazeta de 
Notícias tem sempre o cuidado 
de ouvir os dois lados com suas 
versões, o que não tem acon-
tecido com a parte da Diocese 
do Crato que tem se escusado 
em atender os apelos quando se 
quer fazer uma entrevista com 
quem quer que seja. 

Para tudo que foi levanta-
do e divulgado pela Gazeta de 
Notícias há fatos precedentes 
e categóricos. Há responsabi-
lidade no que é divulgado. É 
observada a lei de imprensa e 
são conhecidos seus limites e 
implicações legais quando são 
cometidos abusos e exageros.

A Gazeta de Notícias tem en-
frentado uma enxurrada de pro-
cessos nos Fóruns do Cariri, jun-
tamente com outros jornalistas e 
meios de comunicação regional, 
mas sempre consciente da impar-
cialidade da Justiça.

Jornalista, profi ssionalmen-
te falando, não odeia o foco de 
suas notícias, os acontecimentos 
são tidos como cognitivos bá-
sicos para despertar o interesse 
comum pela propriedade, pela 
preservação da moral e dos bons 
costumes. Jornalismo é a prática 
plena da cidadania e o exercício 
de devoção e amor à pátria. Ain-
da existe gente patriota, brasilei-
ro que não foge a luta e coloca 
acima de seus interesses os valo-
res da pátria.

Como já foi dito, muita gen-
te cumprimenta o editor da Ga-
zeta de Notícias perguntando: 
“O bispo vai ou não embora 
do Crato?” Não há interesse 
do bispo ir ou permanecer no 
Crato, o que é debatido e está 
em questão é a dilapidação do 
patrimônio diocesano construí-
do pelos católicos do Cariri ao 
longo de um século e que agora 
está sendo dissipado sem nenhu-
ma demonstração que é justo e 
necessário esse aviltamento de 
um patrimônio absolutamente 
preciso para a auto sustentação 
do acervo diocesano: escolas, 
seminário, igrejas, administra-
ção e eventos.

Jornalista não odeia ninguém
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Processo: 0800066-84.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: CÍCERO MARTINS BERNARDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 73/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800066-84.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
CÍCERO MARTINS BERNARDO, relativa a uma área de terra:  ENTII-V5-023 (VPR-
Jurema),  localizada no Município de Barro, Estado do Ceará, com aproximadamente 
27,0013 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: ENTII-V5-022 
- FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA; AO SUL: ENTII-V5-024 - FRANCISCO ASSIS 
DE ALMEIDA; AO LESTE: ENTII-V5-022 - FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA; 
AO OESTE: FRANCISCO PEREIRA. Foi depositado a título de oferta inicial para 
indenização do citado imóvel o valor de R$ 92.204,82 (noventa e dois mil duzentos e 
quatro reais e oitenta e dois CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800195-89.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: DOMINGOS MARANHÃO NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 74/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800195-89.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu DOMINGOS MARANHÃO NETO, relativa a uma área de terra:  ENTII-094/1,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,6881 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTII 094   TERRAS 
DA UNIÃO; AO SUL:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO LESTE:  ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de 
R$ 1.047,84 (hum mil e quarenta e sete reais e oitenta e quatro
expedir o presente edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm 
o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma 
do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800201-96.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: PEDRO PEREIRA NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 75/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800201-96.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
PEDRO PEREIRA NETO, relativa a uma área de terra:  ENTII-085/1,  localizada no 
Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 2,9335 hectares, que 
possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; 
AO SUL:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO LESTE:  ENTII 085   TERRAS DA 
UNIÃO; AO OESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE. Foi depositado a título 
de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 8.175,91 (oito mil 
cento e setenta e cinco reais e noventa e um
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem 
qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do 
Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este 

de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800211-43.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FELIZARDO BRAZ DE OLIVEIRA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 76/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800211-43.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
FELIZARDO BRAZ DE OLIVEIRA, relativa a uma área de terra:  ENTII-V5-020 
(VPR-Jurema),  localizada no Município de Barro, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 15,2513 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO 
NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: ÁREA REMANESCENTE 
DO LOTE; AO LESTE: ENTII-V5-021 - HUMBERTO PINHEIRO DE SOUSA; AO 
OESTE: ENTII-V5-018 - JOSÉ DE LIMA. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 129.532,56 (cento vinte e nove mil 
quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e seis
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem 
qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do 
Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este 

de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, 
TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

Processo: 0800209-73.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ZENILDA FELIPE SEGUNDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 77/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800209-73.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra 
o réu ZENILDA FELIPE SEGUNDO, relativa a uma área de terra:  ENTII-120-2,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,2427 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: TERRAS DA UNIÃO; 
AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO 
OESTE: ENTII-120-1 - LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA. Foi depositado a título de 
oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 27.458,46 (vinte e 
sete mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e seis
expedir o presente edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm 
o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na forma 
do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800219-20.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: PEDRO DE BARROS NETO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 78/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou 
dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800219-
20.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu PEDRO DE BARROS 
NETO, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-6 e ENTI-231-8,  localizada no Município 
de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 2,1757 hectares, que possui as 
seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTI-231-4 -MANOEL MATIAS DE LIMA; AO SUL:  
ÁREA REMANESCENTE DO LOTE / ENTI-231-7 -FRANCISCO ANGELINO DA SILVA; AO 
LESTE:  ENTI-231-5 -FRANCISCO JUAREZ / ENTI-231-7 -FRANCISCO ANGELINO DA 
SILVA; AO OESTE:  ENTI-231-4 -MANOEL MATIAS DE LIMA  E RESPECTIVAMENTE, AO 
NORTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL:  ENTI-231.1 -MANOEL PEREIRA 
ÂNGELO; AO LESTE:  ENTI-231-2 -VALDIR ALVES BEZERRA; AO OESTE:  ENTI-231-
1 -ODENA FERREIRA ROCHA. Foi depositado a título de oferta inicial para indenização 
do citado imóvel o valor de R$ 107.741,18 (cento sete mil setecentos e quarenta e um 
reais e dezoito CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação 
do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, 
na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento 

nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO 
SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de 
Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800223-57.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: VALDIR ALVES BEZERRA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 79/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800223-57.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu 
VALDIR ALVES BEZERRA, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-2,  localizada no 
Município de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,1131 hectares, 
que possui as seguintes confrontações: AO NORTE:  ÁREA REMANESCENTE 
DO LOTE; AO SUL:  ENTI-231-3 -JOÃO MANOEL ALVES; AO LESTE:  ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE:  ENTI-231-8 -PEDRO DE BARROS NETO 
/ ENTI-231.1 -MANOEL PEREIRA ÂNGELO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 5.058,95 (cinco mil e cinqüenta e 
oito reais e noventa e cinco CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800220-05.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FRANCISCO ANGELINO DA SILVA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 80/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele 
tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800220-
05.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu FRANCISCO 
ANGELINO DA SILVA, relativa a uma área de terra:  ENTI-231-7,  localizada no Município 
de Penaforte, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,2087 hectares, que possui as 
seguintes confrontações: AO NORTE:  ENTI-231-6 -PEDRO DE BARROS NETO; AO SUL:  
ÁREA REMANESCENTE DO LOTE;AO LESTE:  ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO 
OESTE:  ENTI-231-6 -PEDRO DE BARROS NETO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 8.137,46 (oito mil cento e trinta e sete reais 
e quarenta e seis CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação 
do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na 
forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 

Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO 
JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

Processo: 0800251-25.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 81/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800251-25.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu LUIZ NAPOLEÃO DE LACERDA, relativa a uma área de terra:  ENTII-120-1,  
localizada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, com aproximadamente 1,0229 
hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: TERRAS DA UNIÃO; 
AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ENTII-120-2 - ZENILDA FELIPE LEITE 
SEGUNDA; AO OESTE: TERRAS DA UNIÃO. Foi depositado a título de oferta inicial 
para indenização do citado imóvel o valor de R$ 2.409,98 (dois mil quatrocentos e 
nove reais e noventa e oito CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se 
do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. 

Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 
21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, 
o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800257-32.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 82/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no 
uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem 
ou dele tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação 
nº 0800257-32.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o 
réu ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, relativa a uma área de 
terra:  ENTII-V2-013,  localizada no Município de Jati, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 1,9762 hectares, que possui as seguintes confrontações: 
AO NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; 
AO LESTE: ENTII-V2-014 - FRANCISCO HERCULANO SOBRINHO / TERRAS 
DA UNIÃO; AO OESTE: ENTII-V2-012 - ESPÓLIO DE EDILBERTO VIDAL. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de 
R$ 67.490,59 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa reais e cinqüenta e 
nove CIÊNCIA DE TERCEIROS 
INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato 
à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem 
direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que 

de costume. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 
2015. Eu, VINÍCIUS NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, 
MARTIN SOARES DE ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800256-47.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: FRANCISCO HERCULANO SOBRINHO 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 83/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de 
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele 
tomarem conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800256-
47.2015.4.05.8102, promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu FRANCISCO 
HERCULANO SOBRINHO, relativa a uma área de terra:  ENTII-V2-014,  localizada no 
Município de Jati, Estado do Ceará, com aproximadamente 0,6761 hectares, que possui 
as seguintes confrontações: AO NORTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: 
TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ÁREA REMANESCENTE DO LOTE; AO OESTE: 
ENTII-V2-013 - ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO. Foi depositado a título 
de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 23.089,96 (vinte e três mil e 
oitenta e nove reais e noventa e seis CIÊNCIA 
DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem 
direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que chegue 

Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE 
ALENCAR, Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015
Processo: 0800258-17.2015.4.05.8102 - CLASSE 15 – AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO
Parte autora: UNIÃO FEDERAL
Réu: ESPÓLIO DE ADALBERTO VIDAL 

EDITAL PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL PIRSF 84/2015
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

(Art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41)
O DR. LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, JUIZ FEDERAL DA 16ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ, SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos aos que o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, virem ou dele tomarem 
conhecimento que tramita neste Juízo a Ação de Desapropriação nº 0800258-17.2015.4.05.8102, 
promovida pelo (a) UNIÃO FEDERAL contra o réu ESPÓLIO DE ADALBERTO VIDAL, relativa 
a uma área de terra:  ENTII-V2-012,  localizada no Município de Jati, Estado do Ceará, com 
aproximadamente 0,4615 hectares, que possui as seguintes confrontações: AO NORTE: ÁREA 
REMANESCENTE DO LOTE; AO SUL: TERRAS DA UNIÃO; AO LESTE: ENTII-V2-013 - 
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO; AO OESTE: TERRAS DA UNIÃO. Foi 
depositado a título de oferta inicial para indenização do citado imóvel o valor de R$ 16.869,38 
(dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito
edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que têm o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para oferecerem qualquer impugnação 
ou habilitarem direitos ou créditos, na forma do art. 34, do Decreto-Lei nº. 3.365/41. E, para que 

Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, aos 21 de maio de 2015. Eu, VINÍCIUS 
NASCIMENTO SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, o digitei, e eu, MARTIN SOARES DE ALENCAR, 
Diretor de Secretaria, o revisei.

Juazeiro do Norte, 21 de maio de 2015

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO

SUBSEÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
16ª VARA

Rua Jonas de Sousa Silva, S/N, Lagoa Seca,
CEP - 63.040-140 - e-mail: dirvara16@jfce.gov.br 

fone: (88) 3571-1385
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A linguistica estuda as maneiras de se falar uma língua em 
diferentes regiões onde ela é adotada. Então falar, seja como 
for, é uma questão linguística. Isso quer dizer que a linguísti-
ca respeita os diferentes modos de se falar uma língua, o que 
não quer dizer que ela sugere o abandono da gramática, do 
ensino das normas de bem falar e bem escrever o português, 
por exemplo.

Pois na contramão disso, ao invés de dar condições às 
escolas de ensinar aos nossos estudantes a boa e velha gra-
mática para que eles possam se comunicar e possam comuni-
car o que pensam a todos, o MEC – Ministério da Educação, 
há pouco tempo atrás, comprou 485 mil exemplares do livro 
“Por Uma Vida Melhor”, da coleção “viver, aprender”, de 
Heloísa Ramos, e distribuiu a milhares de alunos da rede pú-
blica.

Pois o livro em questão prega que falar “nós pega o pei-
xe” ou “os menino pega os peixe” é uma maneira correta de 
falar e quem disser o contrário é preconceituoso, está pra-
ticando “preconceito linguístico”. Ora, vivemos insistindo 
que a qualidade de nosso ensino fundamental e médio deve 
melhorar, para que nossos alunos aprendam efetivamente a 
ler e escrever – mais que isso, que entendam o que leem e 
consigam se comunicar, se fazer entender ao escrever um bi-
lhete, uma mensagem, uma carta. E aí vem o Ministério da 
Educação, que deveria primar pela boa qualidade do ensino 
no país, e gasta um uma cifra enorme do dinheiro público 
para comprar um livro que apregoa o assassinato da língua 
portuguesa, mais do que já foi feito até aqui?

Há algum tempo, escrevi sobre a possibilidade que aven-
taram, atabalhoadamente, de levar o “internetês” para a 
escola, o que já seria um aviltamento generalizado da lín-
gua. Então aparece essa notícia, dando conta de que o MEC 
cometeu o disparate de comprar uma fortuna em livros que 
não ajudarão em nada os estudantes no aprendizado de um 
bom português, muito pelo contrário: dá passe livre para que 
as pessoas falem do jeito que bem entenderem. Consequente-
mente, vão escrever assim também.

Enquanto, de um lado, tenta-se unifi car a língua portu-
guesa em todos os países onde ela é o idioma ofi cial, no Brasil 
adota-se a reforma, mas o governo distribui “obra” desobri-
gando nossos estudantes de primeiro e segundo grau e os ci-
dadãos em geral de aprender e praticar o português correto.

Com a educação já falida neste nosso pais, com novas 
modifi cações aprovadas para o Ensino Médio e para o fun-
damental também, mais este livro nefando distribuído igual 
bala aos alunos das escolas públicas, a luz no fi m do túnel 
fi ca cada vez mais tênue. Como estarão as coisas hoje, com 
todo esse “incentivo” à leitura e à escrita, ao letramento, en-
fi m? Que país, que governantes são esses que não dão a de 
vida atenção à educação, que ao invés de melhorá-la, fazem 
questão de encaminhá-la para a falência? Que “pátria edu-
cadora” é essa?

VISITE o blog Crônica do Dia, em
Http://luizcarlosamorim.blogspot.com

O Portal PROSA, POESIA & CIA.
do Grupo Literário A ILHA, em
Http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br
Lá está a revista Suplemento Literário A ILHA,
edição 133 de Jun/2015, com muita prosa e poesia e muita informação lite-
rária e cultural.
E a revista eletrônica Literarte, com mais contos, poemas e crônicas e muito 
mais informação.
Além de dezenas de seções como Grandes Mestres da Poesia, Autores de SC, 
Literatura Infantil, antologias.

Língua portuguêsa
LUIZ CARLOS AMORIM

Luiz Carlos Amorim é escritor, 
editor das revistas Suplemento 

Literário A ILHA e Mirandum. 
Foi eleito a Personalidade 

Literária de 2011 pela Academia 
Catarinense de Letras e Artes e 

ocupa a cadeira 19 da Academia 
Sul Brasileira de Letras. 

ARTIGO

 “A garantia da Transposi-
ção para o ano que vem, en-
trando no Ceará pelo Cinturão 
das Águas, representa a garan-
tia de que 2/3 da população do 
Estado, nas regiões do Cariri, 
Jaguaribe, Fortaleza e Região 
Metropolitana, não tenham 
problema de abastecimento de 
água”. A declaração do gover-
nador Camilo Santana foi dada 
nesta sexta-feira (21), durante 
visita às obras do Projeto São 
Francisco e do Cinturão das 
Águas do Ceará (CAC), na 
Região do Cariri. “O Cinturão 
vai garantir segurança hídrica 
para o Ceará”, confi rmou ele, 
acompanhado do secretário de 
Recursos Hídricos, Francisco 

Teixeira, do presidente da As-
sembleia Legislativa, Zezinho 
Albuquerque, e de uma comiti-
va de deputados estaduais.

 A visita começou na Bar-
ragem de Jati, onde as águas 
do São Francisco entrarão no 
Cinturão das Águas para serem 
distribuídas pelo estado. O go-
vernador destacou o tempo de 
conclusão deste trecho da obra. 
“A ideia foi trazer os deputa-
dos até Jati para conhecer de 
perto a execução no canteiro. 
Os engenheiros preveem que a 
etapa que abrange a barragem 
de Jati e o Riacho dos Porcos 
deve fi car pronta no segundo 
semestre do próximo ano”. 

Missão Velha
 Depois, a comitiva seguiu 

para o município de Missão 
Velha, onde visitou o Túnel Ve-
neza. Ele faz parte do primeiro 
trecho do Cinturão das Águas 
e tem 2,3 km de extensão. No 
local, os visitantes ouviram as 
explicações dos técnicos da Se-
cretaria de Recursos Hídricos 
e das empresas responsáveis 
sobre os detalhes da constru-
ção que recebe investimentos 
de R$ 1,6 bilhão. “O Túnel 
Veneza é o maior dos nove tú-
neis que nosso consórcio está 
construindo ao longo do tre-
cho. Já temos mais de 50 por 
cento concluídos e a previsão 
é de que até março de 2016, a 
obra esteja pronta e seja entre-
gue”, disse o engenheiro civil e 
gerente de contrato do consór-

cio Ferreira Guedes & Toniolo, 
Busnello. 

 Na sua totalidade, o pro-
jeto do Cinturão das Águas 
prevê a construção de 1,3 mil 
quilômetros de canais, sifões 
e túneis que levarão água para 
12 bacias hidrográfi cas do 
Ceará. No trecho 1, o equi-
pamento vai benefi ciar mais 
de um milhão de pessoas na 
Região do Cariri, atenden-
do diretamente às cidades de 
Jati, Brejo Santo, Porteiras, 
Abaiara, Missão Velha, Bar-
balha, Crato, Nova Olinda, 
Milagres, Farias Brito, Lavras 
da Mangabeira, Iguatu, Icó, 
Orós, Mauriti, Aurora, Cariús 
e Quixelô.

 Também participaram da 
visita os deputados Evandro 
Leitão (PDT), Joaquim Noro-
nha (PP), Leonardo Pinheiro 
(PSD), Zé Ailton Brasil (PP), 
Moisés Braz e Elmano Freitas 
(PT), Odilon Aguiar, Robério 
Monteiro e Wellington Lan-
dim (Pros), Tin Gomes (PHS) 
e  Naumi Amorim (PSL), além 
do prefeito de Missão Velha, 
Tardini Pinheiro, e da prefeita 
de Jati, Maria de Jesus, conhe-
cida como “Neta”. 

“Cinturão das águas vai garantir segurança 
hídrica para o Ceará,” afi rma Camilo Santana

TRANSPOSIÇÃO

Do Release da 
Coordenadora de Imprensa 

- Casa Civil do Governo 
do Estado do  Ceará. Por: 

Wiarlen Ribeiro e
Sabrina Lima

<< ESPERANÇA de 2/3 dos cearenses na transposição 

“O Cinturão vai garantir 
segurança hídrica para o 
Ceará” disse o governador 
Camilo Santana em sua 
visita ao Cariri

A Secretaria de Saúde do 
Crato desenvolve um projeto de 
ações práticas com o propósito 
de prevenir e controlar doenças 
endêmicas.

Nesse contexto, foi criada 
uma comissão intersetorial e 
multiprofi ssional para planejar 
e executar ações contra doen-
ças endêmicas especialmente: 
Dengue, Febre Chikungunya 
e Leishmaniose Tegumentar 
e Visceral com a participação 
da Coordenação de Vigilância 
a Saúde, que compreende os 
setores Vigilância Epidemioló-
gica, Vigilância Sanitária, En-
demias, Centro de Zoonoses, 
Atenção Básica, Mobilização 
Social, Secretaria do Meio Am-
biente e Secretaria de Limpeza 
Pública. 

Fazem parte da Coordena-
ção da Vigilância em Saúde, 
Danielle Norões, da Epidemio-
logia; Dhiones Gomes, da Vigi-
lância Sanitária; Iracema Ma-
riano, da Mobilização Social, e 
Antonio Esmeraldo, do Setor de 

Endemias, que unidos em prol 
da saúde do Crato trabalham 
cotidianamente orientando as 
equipes para a efetividade das 
atividades de combate.

Visitas em escolas, sensibi-
lização e informações educa-
cionais preventivas nas residên-
cias, participação ativa de todos 
os profi ssionais da saúde muni-
cipal, parcerias com laborató-
rios, levantamento do número 
de casos de dengue, e o cruza-
mento desses com o Índice de 
Infestação Predial (IPP) para 
identifi cação das áreas mais 
acometidas e disponibilização 
do fumacê. Todas essas ativi-
dades vêm sendo dinamizadas 
além da realização de reuniões 
intersetoriais em diversas loca-
lidades, bem como ofi cinas, ca-
pacitações, roda de conversa e 
a elaboração de planos de ação 
por todos os setores envolvidos 

e parceiros.
De acordo com um dos Co-

ordenadores da Vigilância em 
Saúde, Dhiones Gomes, a rea-
lização destes planos de ações 
vem culminando em mutirões 
e atividades educativas sobre 
as formas de prevenção da den-
gue, com essa direcionamento 
são feitos treinamentos, ofi cinas 
nas escolas, limpeza de terrenos 
baldios e valas, capinação, cole-
ta de lixo que estavam expostos 
pelas localidades, caminhadas, 
visitas em comércios e em do-
micílios com busca de focos e 
orientações, carro de som com 
vinhetas educativas, entre ou-
tros. “As atividades não param, 
as ofi cinas estão acontecendo e 
é muito importante a participa-
ção e engajamento da comuni-
dade como um todo”, explica.

 As últimas ofi cinas que 
aconteceram no mês de maio 

foram no Zacarias Gonçalves, 
Lameiro e Belmonte, no 25, no 
dia 26 passado, no Baixio das 
Palmeiras. Ontem, dia 28, em 
Santa Fé e Riacho Vermelho. 
Nesta sexta-feira, 29, será re-
alizada ofi cina de capacitação 
do grupo de idosos do Núcleo 
de Apoio a Saúde da Familia 
NASF - do Posto de Saúde Te-
odorico Teles, para formação 
de multiplicadores sobre ações 
de prevenção em Dengue e, 
no sábado, 30, acontecerá uma 
ofi cina de capacitação para 13 
professores da Escola Escola 
de Ensino Fundamental Álvaro 
Madeira.

A Coordenadora da Mobili-
zação Social, Iracema Mariano, 
ressalta que em junho as ofi ci-
nas serão iniciadas a partir do 
dia 9, nos bairros São Miguel e 
Santa Luzia. Dia 10 Muriti I, II 
e III e, dia 11, Sinobilina Peixo-
to, Pantanal e Parque Grangeiro 
II. Todas essas ofi cinas aconte-
cem nas unidades da Estratégia 
de Saúde da Família das loca-
lidades.

O Secretário Municipal de 
Saúde, Lucimilton Macedo, 
explica que todos os profi ssio-
nais da saúde do Crato estão 
mobilizados em aprender cada 
vez mais sobre essas endemias 
e compromissados em desen-
volver o plano de prevenção e 
combate da melhor forma. “ As 
atividades estão acontecendo 
diariamente e com a ajuda da 
população podemos diminuir 
os riscos e os focos dessas do-
enças” conclui

Saúde do município do Crato em ação na 
prevenção e controle das doenças endêmicas

Do Release da Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura 

Municipal do Crato

SAÚDE

As atividades vêm sen-
do dinamizadas além da 
realização de reuniões in-
tersetoriais em diversas 
localidades

<< FUMACÊ acontece sistematicamente em todas os bair-
ros, ruas e zona rural do município

Para escrever a verdade é preci-
so ter coragem, ser livre, não ser 
subserviente, oportunista e puxa-
saco. Somos sempre verdadeiros 
e sem as máscaras da hipocrisia.
Amamos a verdade, pórque somen-
te a verdade pode nos libertar.
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FASCINAÇÃO

A Bella da Semana

HUMOR

DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada cordelista

da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no

Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na 

Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

CANTINHO DA POESIA

Liziane Soares

Liziane Soares - Ela é conhecida como a sósia da 
ex-Panicat Aryane Steinkopf e tem mais de 20 mil seguidores 
do Instagram, mas nada disso faz com que Liziane Soares fi que 
com a cabeça nas nuvens. Ao contrário, a nova modelo do Bella 
da Semana é pé no chão, humilde e de bem com a vida. A loira 
dispensa obviedades e prefere os homens que agem com edu-
cação e inteligência. Além de toda a gostosura exterior, Liziane 
também é boa no coração – luta pelas causas sociais e trabalha 
focada em um mundo mais justo. Para ajudá-la na missão de 
tornar o mundo melhor, clique aqui! Data e local de nascimento: 
29 de agosto de 1994, em Uruguaiana (RS). Cidade onde mora: 
Porto Alegre (RS). Medidas: Altura: 1,60 m. Quadril: 100 cm. 
Cintura: 64 cm. Busto: 92 cm. Pés: 35. 

VEJA MAIS GAROTAS:

https://www.belladasemana.com.br

Bão-ba-la-lão
e a esculhambação

é a nossa nação

ÁRIES -  21 MARÇO - 20 ABRIL
Tente ser mais generoso e afectuoso. Está pouco realista o que pode levá-
lo a gastos excessivos mas não fuja à realidade. 

TOURO  21 ABRIL - 21 MAIO
Pode ser confrontado com situações inesperadas. Não fuja de regras; 
comportamentos inovadores não darão bons resultados.

GÉMEOS 21 MAIO - 20 JUNHO
Assuntos exteriores a uma relação criarão desconfi anças. Sente 
desorganização em seu redor mas consegue pôr tudo em ordem..

CÂNCER 21 JUNHO - 22 JULHO
Pode descobrir novas emoções e fi car sem saber que passos dar. 
Peça ajuda a quem possa dar um sentido prático ao que diz.

LEÃO 23 JULHO - 22 AGOSTO
Atravessa uma conjuntura que lhe permite chegar a conclusões. 
Não consegue todos os resultados mas dá passos nesse sentido.

VIRGEM 23 AGOSTO - 22 SETEMBRO
Não se sinta trocado; quando os sentimentos acabam cada segue o 
seu rumo. Faça um ponto de ordem nas suas actividades.. 

LIBRA 23 SETEMBRO - 22 OUTUBRO
Não force o caminho sentimental. Mantenha os seus propósitos e não desista 
de mostrar os seus talentos; terá o seu momento..

ESCORPIÃO 3 OUTUBRO - 21 NOVEMBRO
É altura de pensar noutro relacionamento. Alguns projectos não serão re-
alizáveis mas poderá pensar em novas estratégias.

SAGITÁRIO 22 NOVEMBRO - 21 DEZEMBRO
Refl icta sobre algumas atitudes e comportamentos. Analise melhor 
os projectos que tem neste momento; pense antes de agir.  

CAPRICÓRNIO 22 DEZEMBRO - 19 JANEIRO
Hoje poderão surgir pequenos problemas. Podem-se repetir situações de 
tensão ou confl itos; não vale a pena agitar águas.

AQUÁRIO 20 JANEIRO - 18 FEVEREIRO
Pode viver um dia com tranquilidade aparente; uma relação pare-
ce resistir a tudo. Tente concluir as tarefas com perfeição.

PEIXES 20 FEVEREIRO - 20 MARÇO
Aproxime-se de quem gosta; cabe a si o primeiro passo. Faça uma 
gestão sensata apesar da conjuntura ser de crescimento.

HORÓSCOPO

ACOMPANHE as previsões 
nos horóscopos publicados nesta

Gazeta de Notícias
são originários dos

melhores jornais portuguêses.

DICAS DE PORTUGUÊS

Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Eu vi o Joaquim
Julgando ladrão
A festa foi grande
No tal mensalão
Roubando o país
Sugando a nação
Saíram ligeiro
Da dona prisão
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
O roubo maior
Foi no petrolão
Roubo de político
Propina na mão
Roubo de empreiteira
Lesando a nação
Mostrou lava Jato
Na operação.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Na terra do Moro
Não fica ladrão
Tem peixe graúdo
Dentro da prisão
E tem gabiru
Só na delação
A vara do Moro
Bate sem perdão.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Terceirização,
Pedem paciência
Pedem compreensão
Mas botam no rabo
Da população
A vaca tossiu
Não diga que não.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Dinheiro em cueca
Pegaram na ação
Dinheiro em calcinha
Noutra ocasião
Vive o padrão FIFA
A nossa nação
Aqui me despeço
PT. Saudação.

Sentando em Ovos
O sujeito entra num trem e vai sentando ao lado de uma senhora, 
quando esta o avisa:
— Cuidado com os ovos!
Nisto ele olha para o banco e vê um pequeno embrulho:
— Desculpe, eu não sabia que neste embrulho tinha ovos.
— E não tem! São pregos!

Excitação em Sala de Aula
Chiquinho estava muito excitado olhando as da profes-
sora.
Toda hora parava de copiar, o lápis caía de sua mão, ele 
baixava para pegá-lo, depois sentava-se na beiradinha 
da carteira como se fosse cair, olhava para baixo e pra 
frente, fechava os olhos e quase desmaiava.
A professora não se conteve:
— Chiquinho, sente-se direito.
Ele fi cou revoltado:
— Senta direito a senhora!

Um Estranho no Ninho
Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta, encon-
tra sua esposa com um fi lho japonês no colo.
Irritado, por nem ele nem a esposa serem japoneses, o marinheiro 
perguntou a esposa o que havia acontecido. Ela, calmamente lhe 
explicou:
— Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados, mas como 
eu não tinha leite, uma ama-de-leite japonesa se ofereceu para 
amamentá-lo. Eu aceitei e ele fi cou assim...
Como o marinheiro não entendia nada de crianças, resolveu per-
guntar à sua mãe se era realmente possível acontecer uma coisa 
dessas. A velha, depois de escutar tudo, respondeu indignada:
— É claro que é possível, meu fi lho! Quando você nasceu acon-
teceu a mesma coisa: eu não tinha leite, coloquei você pra mamar 
numa vaca e é por isso que você está chifrudo desse jeito!

O Melhor Amigo
O sujeito encontra um colega e desabafa:
— Cara, a minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
— Caramba! Quem é o cara? — pergunta o outro, indignado.
— Também não sei, mas agora ele é o meu melhor amigo!

01 – ‘agente’ e ‘a gente’
Agente - escrito junto - signifi ca um intermediário ou representante. 
Já a gente separado signifi ca nós.
02 – ‘fasso’
Essa palavra simplesmente não existe. Faço com ‘ç’ é do verbo fazer.
03 – ‘mais e mas’
O ‘mais’ com ‘i’ tem o signifi cado de quantidade. O ‘mas’ é uma 
conjunção com signifi cado de oposição ou restrição.
04 – ‘abençõe’
A palavra ‘bênção’ leva o til, mas as fl exões do verbo abençoar são 
sempre sem acento algum. Então o correto é abençoe!
05 – ‘concerteza’
O correto é ‘com certeza’, escrito de forma separada
06 – ‘mim ajuda’
O porquê de muita gente usar o mim ajuda no lugar de ‘me ajuda’ 
ninguém sabe. O que a gente sabe é que isso é um grande erro. 
07 – ‘menas ou menos e meia ou meio’
‘Menos’ como adjetivo é o correto. ‘Meio’ também é uma palavra 
invariável quando usado como advérbio. 
08 – ‘em baixo  ou embaixo’
As duas formas de escrever existem, mas são usadas com signifi ca-
dos diferentes. Geralmente a forma que mais utilizamos é o embaixo 
- junto, que funciona como advérbio – embaixo da mesa, embaixo do 
livro… Tem aquele signifi cado de sob alguma coisa. Já o em baixo 
separado é usado quando a palavra ‘baixo’ tem sentido de adjetivo - 
contrário de alto.

VISITE também os sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/

http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
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A linguistica estuda as maneiras de se falar uma língua em 
diferentes regiões onde ela é adotada. Então falar, seja como 
for, é uma questão linguística. Isso quer dizer que a linguísti-
ca respeita os diferentes modos de se falar uma língua, o que 
não quer dizer que ela sugere o abandono da gramática, do 
ensino das normas de bem falar e bem escrever o português, 
por exemplo.

Pois na contramão disso, ao invés de dar condições às 
escolas de ensinar aos nossos estudantes a boa e velha gra-
mática para que eles possam se comunicar e possam comuni-
car o que pensam a todos, o MEC – Ministério da Educação, 
há pouco tempo atrás, comprou 485 mil exemplares do livro 
“Por Uma Vida Melhor”, da coleção “viver, aprender”, de 
Heloísa Ramos, e distribuiu a milhares de alunos da rede pú-
blica.

Pois o livro em questão prega que falar “nós pega o pei-
xe” ou “os menino pega os peixe” é uma maneira correta de 
falar e quem disser o contrário é preconceituoso, está pra-
ticando “preconceito linguístico”. Ora, vivemos insistindo 
que a qualidade de nosso ensino fundamental e médio deve 
melhorar, para que nossos alunos aprendam efetivamente a 
ler e escrever – mais que isso, que entendam o que leem e 
consigam se comunicar, se fazer entender ao escrever um bi-
lhete, uma mensagem, uma carta. E aí vem o Ministério da 
Educação, que deveria primar pela boa qualidade do ensino 
no país, e gasta um uma cifra enorme do dinheiro público 
para comprar um livro que apregoa o assassinato da língua 
portuguesa, mais do que já foi feito até aqui?

Há algum tempo, escrevi sobre a possibilidade que aven-
taram, atabalhoadamente, de levar o “internetês” para a 
escola, o que já seria um aviltamento generalizado da lín-
gua. Então aparece essa notícia, dando conta de que o MEC 
cometeu o disparate de comprar uma fortuna em livros que 
não ajudarão em nada os estudantes no aprendizado de um 
bom português, muito pelo contrário: dá passe livre para que 
as pessoas falem do jeito que bem entenderem. Consequente-
mente, vão escrever assim também.

Enquanto, de um lado, tenta-se unifi car a língua portu-
guesa em todos os países onde ela é o idioma ofi cial, no Brasil 
adota-se a reforma, mas o governo distribui “obra” desobri-
gando nossos estudantes de primeiro e segundo grau e os ci-
dadãos em geral de aprender e praticar o português correto.

Com a educação já falida neste nosso pais, com novas 
modifi cações aprovadas para o Ensino Médio e para o fun-
damental também, mais este livro nefando distribuído igual 
bala aos alunos das escolas públicas, a luz no fi m do túnel 
fi ca cada vez mais tênue. Como estarão as coisas hoje, com 
todo esse “incentivo” à leitura e à escrita, ao letramento, en-
fi m? Que país, que governantes são esses que não dão a de 
vida atenção à educação, que ao invés de melhorá-la, fazem 
questão de encaminhá-la para a falência? Que “pátria edu-
cadora” é essa?

VISITE o blog Crônica do Dia, em
Http://luizcarlosamorim.blogspot.com

O Portal PROSA, POESIA & CIA.
do Grupo Literário A ILHA, em
Http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br
Lá está a revista Suplemento Literário A ILHA,
edição 133 de Jun/2015, com muita prosa e poesia e muita informação lite-
rária e cultural.
E a revista eletrônica Literarte, com mais contos, poemas e crônicas e muito 
mais informação.
Além de dezenas de seções como Grandes Mestres da Poesia, Autores de SC, 
Literatura Infantil, antologias.

Língua portuguêsa
LUIZ CARLOS AMORIM

Luiz Carlos Amorim é escritor, 
editor das revistas Suplemento 

Literário A ILHA e Mirandum. 
Foi eleito a Personalidade 

Literária de 2011 pela Academia 
Catarinense de Letras e Artes e 

ocupa a cadeira 19 da Academia 
Sul Brasileira de Letras. 

ARTIGO

 “A garantia da Transposi-
ção para o ano que vem, en-
trando no Ceará pelo Cinturão 
das Águas, representa a garan-
tia de que 2/3 da população do 
Estado, nas regiões do Cariri, 
Jaguaribe, Fortaleza e Região 
Metropolitana, não tenham 
problema de abastecimento de 
água”. A declaração do gover-
nador Camilo Santana foi dada 
nesta sexta-feira (21), durante 
visita às obras do Projeto São 
Francisco e do Cinturão das 
Águas do Ceará (CAC), na 
Região do Cariri. “O Cinturão 
vai garantir segurança hídrica 
para o Ceará”, confi rmou ele, 
acompanhado do secretário de 
Recursos Hídricos, Francisco 

Teixeira, do presidente da As-
sembleia Legislativa, Zezinho 
Albuquerque, e de uma comiti-
va de deputados estaduais.

 A visita começou na Bar-
ragem de Jati, onde as águas 
do São Francisco entrarão no 
Cinturão das Águas para serem 
distribuídas pelo estado. O go-
vernador destacou o tempo de 
conclusão deste trecho da obra. 
“A ideia foi trazer os deputa-
dos até Jati para conhecer de 
perto a execução no canteiro. 
Os engenheiros preveem que a 
etapa que abrange a barragem 
de Jati e o Riacho dos Porcos 
deve fi car pronta no segundo 
semestre do próximo ano”. 

Missão Velha
 Depois, a comitiva seguiu 

para o município de Missão 
Velha, onde visitou o Túnel Ve-
neza. Ele faz parte do primeiro 
trecho do Cinturão das Águas 
e tem 2,3 km de extensão. No 
local, os visitantes ouviram as 
explicações dos técnicos da Se-
cretaria de Recursos Hídricos 
e das empresas responsáveis 
sobre os detalhes da constru-
ção que recebe investimentos 
de R$ 1,6 bilhão. “O Túnel 
Veneza é o maior dos nove tú-
neis que nosso consórcio está 
construindo ao longo do tre-
cho. Já temos mais de 50 por 
cento concluídos e a previsão 
é de que até março de 2016, a 
obra esteja pronta e seja entre-
gue”, disse o engenheiro civil e 
gerente de contrato do consór-

cio Ferreira Guedes & Toniolo, 
Busnello. 

 Na sua totalidade, o pro-
jeto do Cinturão das Águas 
prevê a construção de 1,3 mil 
quilômetros de canais, sifões 
e túneis que levarão água para 
12 bacias hidrográfi cas do 
Ceará. No trecho 1, o equi-
pamento vai benefi ciar mais 
de um milhão de pessoas na 
Região do Cariri, atenden-
do diretamente às cidades de 
Jati, Brejo Santo, Porteiras, 
Abaiara, Missão Velha, Bar-
balha, Crato, Nova Olinda, 
Milagres, Farias Brito, Lavras 
da Mangabeira, Iguatu, Icó, 
Orós, Mauriti, Aurora, Cariús 
e Quixelô.

 Também participaram da 
visita os deputados Evandro 
Leitão (PDT), Joaquim Noro-
nha (PP), Leonardo Pinheiro 
(PSD), Zé Ailton Brasil (PP), 
Moisés Braz e Elmano Freitas 
(PT), Odilon Aguiar, Robério 
Monteiro e Wellington Lan-
dim (Pros), Tin Gomes (PHS) 
e  Naumi Amorim (PSL), além 
do prefeito de Missão Velha, 
Tardini Pinheiro, e da prefeita 
de Jati, Maria de Jesus, conhe-
cida como “Neta”. 

“Cinturão das águas vai garantir segurança 
hídrica para o Ceará,” afi rma Camilo Santana

TRANSPOSIÇÃO

Do Release da 
Coordenadora de Imprensa 

- Casa Civil do Governo 
do Estado do  Ceará. Por: 

Wiarlen Ribeiro e
Sabrina Lima

<< ESPERANÇA de 2/3 dos cearenses na transposição 

“O Cinturão vai garantir 
segurança hídrica para o 
Ceará” disse o governador 
Camilo Santana em sua 
visita ao Cariri

A Secretaria de Saúde do 
Crato desenvolve um projeto de 
ações práticas com o propósito 
de prevenir e controlar doenças 
endêmicas.

Nesse contexto, foi criada 
uma comissão intersetorial e 
multiprofi ssional para planejar 
e executar ações contra doen-
ças endêmicas especialmente: 
Dengue, Febre Chikungunya 
e Leishmaniose Tegumentar 
e Visceral com a participação 
da Coordenação de Vigilância 
a Saúde, que compreende os 
setores Vigilância Epidemioló-
gica, Vigilância Sanitária, En-
demias, Centro de Zoonoses, 
Atenção Básica, Mobilização 
Social, Secretaria do Meio Am-
biente e Secretaria de Limpeza 
Pública. 

Fazem parte da Coordena-
ção da Vigilância em Saúde, 
Danielle Norões, da Epidemio-
logia; Dhiones Gomes, da Vigi-
lância Sanitária; Iracema Ma-
riano, da Mobilização Social, e 
Antonio Esmeraldo, do Setor de 

Endemias, que unidos em prol 
da saúde do Crato trabalham 
cotidianamente orientando as 
equipes para a efetividade das 
atividades de combate.

Visitas em escolas, sensibi-
lização e informações educa-
cionais preventivas nas residên-
cias, participação ativa de todos 
os profi ssionais da saúde muni-
cipal, parcerias com laborató-
rios, levantamento do número 
de casos de dengue, e o cruza-
mento desses com o Índice de 
Infestação Predial (IPP) para 
identifi cação das áreas mais 
acometidas e disponibilização 
do fumacê. Todas essas ativi-
dades vêm sendo dinamizadas 
além da realização de reuniões 
intersetoriais em diversas loca-
lidades, bem como ofi cinas, ca-
pacitações, roda de conversa e 
a elaboração de planos de ação 
por todos os setores envolvidos 

e parceiros.
De acordo com um dos Co-

ordenadores da Vigilância em 
Saúde, Dhiones Gomes, a rea-
lização destes planos de ações 
vem culminando em mutirões 
e atividades educativas sobre 
as formas de prevenção da den-
gue, com essa direcionamento 
são feitos treinamentos, ofi cinas 
nas escolas, limpeza de terrenos 
baldios e valas, capinação, cole-
ta de lixo que estavam expostos 
pelas localidades, caminhadas, 
visitas em comércios e em do-
micílios com busca de focos e 
orientações, carro de som com 
vinhetas educativas, entre ou-
tros. “As atividades não param, 
as ofi cinas estão acontecendo e 
é muito importante a participa-
ção e engajamento da comuni-
dade como um todo”, explica.

 As últimas ofi cinas que 
aconteceram no mês de maio 

foram no Zacarias Gonçalves, 
Lameiro e Belmonte, no 25, no 
dia 26 passado, no Baixio das 
Palmeiras. Ontem, dia 28, em 
Santa Fé e Riacho Vermelho. 
Nesta sexta-feira, 29, será re-
alizada ofi cina de capacitação 
do grupo de idosos do Núcleo 
de Apoio a Saúde da Familia 
NASF - do Posto de Saúde Te-
odorico Teles, para formação 
de multiplicadores sobre ações 
de prevenção em Dengue e, 
no sábado, 30, acontecerá uma 
ofi cina de capacitação para 13 
professores da Escola Escola 
de Ensino Fundamental Álvaro 
Madeira.

A Coordenadora da Mobili-
zação Social, Iracema Mariano, 
ressalta que em junho as ofi ci-
nas serão iniciadas a partir do 
dia 9, nos bairros São Miguel e 
Santa Luzia. Dia 10 Muriti I, II 
e III e, dia 11, Sinobilina Peixo-
to, Pantanal e Parque Grangeiro 
II. Todas essas ofi cinas aconte-
cem nas unidades da Estratégia 
de Saúde da Família das loca-
lidades.

O Secretário Municipal de 
Saúde, Lucimilton Macedo, 
explica que todos os profi ssio-
nais da saúde do Crato estão 
mobilizados em aprender cada 
vez mais sobre essas endemias 
e compromissados em desen-
volver o plano de prevenção e 
combate da melhor forma. “ As 
atividades estão acontecendo 
diariamente e com a ajuda da 
população podemos diminuir 
os riscos e os focos dessas do-
enças” conclui

Saúde do município do Crato em ação na 
prevenção e controle das doenças endêmicas

Do Release da Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura 

Municipal do Crato

SAÚDE

As atividades vêm sen-
do dinamizadas além da 
realização de reuniões in-
tersetoriais em diversas 
localidades

<< FUMACÊ acontece sistematicamente em todas os bair-
ros, ruas e zona rural do município

Para escrever a verdade é preci-
so ter coragem, ser livre, não ser 
subserviente, oportunista e puxa-
saco. Somos sempre verdadeiros 
e sem as máscaras da hipocrisia.
Amamos a verdade, pórque somen-
te a verdade pode nos libertar.
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FASCINAÇÃO

A Bella da Semana

HUMOR

DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada cordelista

da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no

Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na 

Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.
Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

CANTINHO DA POESIA

Liziane Soares

Liziane Soares - Ela é conhecida como a sósia da 
ex-Panicat Aryane Steinkopf e tem mais de 20 mil seguidores 
do Instagram, mas nada disso faz com que Liziane Soares fi que 
com a cabeça nas nuvens. Ao contrário, a nova modelo do Bella 
da Semana é pé no chão, humilde e de bem com a vida. A loira 
dispensa obviedades e prefere os homens que agem com edu-
cação e inteligência. Além de toda a gostosura exterior, Liziane 
também é boa no coração – luta pelas causas sociais e trabalha 
focada em um mundo mais justo. Para ajudá-la na missão de 
tornar o mundo melhor, clique aqui! Data e local de nascimento: 
29 de agosto de 1994, em Uruguaiana (RS). Cidade onde mora: 
Porto Alegre (RS). Medidas: Altura: 1,60 m. Quadril: 100 cm. 
Cintura: 64 cm. Busto: 92 cm. Pés: 35. 

VEJA MAIS GAROTAS:

https://www.belladasemana.com.br

Bão-ba-la-lão
e a esculhambação

é a nossa nação

ÁRIES -  21 MARÇO - 20 ABRIL
Tente ser mais generoso e afectuoso. Está pouco realista o que pode levá-
lo a gastos excessivos mas não fuja à realidade. 

TOURO  21 ABRIL - 21 MAIO
Pode ser confrontado com situações inesperadas. Não fuja de regras; 
comportamentos inovadores não darão bons resultados.

GÉMEOS 21 MAIO - 20 JUNHO
Assuntos exteriores a uma relação criarão desconfi anças. Sente 
desorganização em seu redor mas consegue pôr tudo em ordem..

CÂNCER 21 JUNHO - 22 JULHO
Pode descobrir novas emoções e fi car sem saber que passos dar. 
Peça ajuda a quem possa dar um sentido prático ao que diz.

LEÃO 23 JULHO - 22 AGOSTO
Atravessa uma conjuntura que lhe permite chegar a conclusões. 
Não consegue todos os resultados mas dá passos nesse sentido.

VIRGEM 23 AGOSTO - 22 SETEMBRO
Não se sinta trocado; quando os sentimentos acabam cada segue o 
seu rumo. Faça um ponto de ordem nas suas actividades.. 

LIBRA 23 SETEMBRO - 22 OUTUBRO
Não force o caminho sentimental. Mantenha os seus propósitos e não desista 
de mostrar os seus talentos; terá o seu momento..

ESCORPIÃO 3 OUTUBRO - 21 NOVEMBRO
É altura de pensar noutro relacionamento. Alguns projectos não serão re-
alizáveis mas poderá pensar em novas estratégias.

SAGITÁRIO 22 NOVEMBRO - 21 DEZEMBRO
Refl icta sobre algumas atitudes e comportamentos. Analise melhor 
os projectos que tem neste momento; pense antes de agir.  

CAPRICÓRNIO 22 DEZEMBRO - 19 JANEIRO
Hoje poderão surgir pequenos problemas. Podem-se repetir situações de 
tensão ou confl itos; não vale a pena agitar águas.

AQUÁRIO 20 JANEIRO - 18 FEVEREIRO
Pode viver um dia com tranquilidade aparente; uma relação pare-
ce resistir a tudo. Tente concluir as tarefas com perfeição.

PEIXES 20 FEVEREIRO - 20 MARÇO
Aproxime-se de quem gosta; cabe a si o primeiro passo. Faça uma 
gestão sensata apesar da conjuntura ser de crescimento.

HORÓSCOPO

ACOMPANHE as previsões 
nos horóscopos publicados nesta

Gazeta de Notícias
são originários dos

melhores jornais portuguêses.

DICAS DE PORTUGUÊS

Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Eu vi o Joaquim
Julgando ladrão
A festa foi grande
No tal mensalão
Roubando o país
Sugando a nação
Saíram ligeiro
Da dona prisão
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
O roubo maior
Foi no petrolão
Roubo de político
Propina na mão
Roubo de empreiteira
Lesando a nação
Mostrou lava Jato
Na operação.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Na terra do Moro
Não fica ladrão
Tem peixe graúdo
Dentro da prisão
E tem gabiru
Só na delação
A vara do Moro
Bate sem perdão.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Terceirização,
Pedem paciência
Pedem compreensão
Mas botam no rabo
Da população
A vaca tossiu
Não diga que não.
*
Bão-ba-la-lão
Esculhambação
Dinheiro em cueca
Pegaram na ação
Dinheiro em calcinha
Noutra ocasião
Vive o padrão FIFA
A nossa nação
Aqui me despeço
PT. Saudação.

Sentando em Ovos
O sujeito entra num trem e vai sentando ao lado de uma senhora, 
quando esta o avisa:
— Cuidado com os ovos!
Nisto ele olha para o banco e vê um pequeno embrulho:
— Desculpe, eu não sabia que neste embrulho tinha ovos.
— E não tem! São pregos!

Excitação em Sala de Aula
Chiquinho estava muito excitado olhando as da profes-
sora.
Toda hora parava de copiar, o lápis caía de sua mão, ele 
baixava para pegá-lo, depois sentava-se na beiradinha 
da carteira como se fosse cair, olhava para baixo e pra 
frente, fechava os olhos e quase desmaiava.
A professora não se conteve:
— Chiquinho, sente-se direito.
Ele fi cou revoltado:
— Senta direito a senhora!

Um Estranho no Ninho
Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta, encon-
tra sua esposa com um fi lho japonês no colo.
Irritado, por nem ele nem a esposa serem japoneses, o marinheiro 
perguntou a esposa o que havia acontecido. Ela, calmamente lhe 
explicou:
— Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados, mas como 
eu não tinha leite, uma ama-de-leite japonesa se ofereceu para 
amamentá-lo. Eu aceitei e ele fi cou assim...
Como o marinheiro não entendia nada de crianças, resolveu per-
guntar à sua mãe se era realmente possível acontecer uma coisa 
dessas. A velha, depois de escutar tudo, respondeu indignada:
— É claro que é possível, meu fi lho! Quando você nasceu acon-
teceu a mesma coisa: eu não tinha leite, coloquei você pra mamar 
numa vaca e é por isso que você está chifrudo desse jeito!

O Melhor Amigo
O sujeito encontra um colega e desabafa:
— Cara, a minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
— Caramba! Quem é o cara? — pergunta o outro, indignado.
— Também não sei, mas agora ele é o meu melhor amigo!

01 – ‘agente’ e ‘a gente’
Agente - escrito junto - signifi ca um intermediário ou representante. 
Já a gente separado signifi ca nós.
02 – ‘fasso’
Essa palavra simplesmente não existe. Faço com ‘ç’ é do verbo fazer.
03 – ‘mais e mas’
O ‘mais’ com ‘i’ tem o signifi cado de quantidade. O ‘mas’ é uma 
conjunção com signifi cado de oposição ou restrição.
04 – ‘abençõe’
A palavra ‘bênção’ leva o til, mas as fl exões do verbo abençoar são 
sempre sem acento algum. Então o correto é abençoe!
05 – ‘concerteza’
O correto é ‘com certeza’, escrito de forma separada
06 – ‘mim ajuda’
O porquê de muita gente usar o mim ajuda no lugar de ‘me ajuda’ 
ninguém sabe. O que a gente sabe é que isso é um grande erro. 
07 – ‘menas ou menos e meia ou meio’
‘Menos’ como adjetivo é o correto. ‘Meio’ também é uma palavra 
invariável quando usado como advérbio. 
08 – ‘em baixo  ou embaixo’
As duas formas de escrever existem, mas são usadas com signifi ca-
dos diferentes. Geralmente a forma que mais utilizamos é o embaixo 
- junto, que funciona como advérbio – embaixo da mesa, embaixo do 
livro… Tem aquele signifi cado de sob alguma coisa. Já o em baixo 
separado é usado quando a palavra ‘baixo’ tem sentido de adjetivo - 
contrário de alto.

VISITE também os sites:
http://cantinhodadalinha.blogspot.com.br/

http://cordeldesaia.blogspot.com.br/
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O Brasil foi fundado sob os 
desígnios do feudalismo. Era 
uma época onde tudo era do 
estado, o estado era do rei e o 
rei era representante de Deus, 
sendo o estado e a igreja inse-
paráveis.

Extrativismo, escravagis-
mo, colonialismo, mercantilis-
mo, perseguição, doutrinação 
e guerra eram os instrumentos 
políticos e econômicos daque-
la época de obscurantismo.

Nem mesmo a abertura dos 
portos às nações amigas, as 
iniciativas empreendedoras de 
um ou outro empresário, que 
tentaram desenvolver a eco-
nomia nacional, a abolição da 
escravatura e as revoltas contra 
a espoliação e a falta de liber-
dade promovidas esparsamen-
te, conseguiram alterar nossa 
história.

Nem os exemplos inspira-
dores, que se podia identifi car 
na Europa ou na América mes-
mo, contribuíram para alterar 
nosso rumo.

A despeito do fi m da mo-
narquia, às portas do séc. XX, 
o Brasil continuou experimen-
tando, com maior ou menor 
intensidade, sistemas ou regi-
mes autoritários, sempre que 
se mostraram  disponíveis no 
cardápio oferecido pela ética 
do coletivismo.

Já nos primórdios da Re-
pública, a partir de 1889, e 
mesmo antes disso, tivemos 
forte infl uência do positivismo 
francês, doutrina racionalis-
ta, criada por Augusto Comte, 
que via no altruísmo, ou seja, 
no autossacrifício em prol da 
satisfação do interesse alheio, 
um dever moral.

Na Era Vargas, a partir da 
Revolução de 1930, principal-
mente durante o Estado Novo, 
experimentamos um regime 
ditatorial inspirado no fascis-
mo europeu. Não satisfeitos 
com isso, o governo brasilei-
ro passou a colaborar com o 
governo nazista alemão. Não 
avançamos ainda mais nessa 
direção, não por uma questão 
de princípios, mas por pres-
são dos Estados Unidos que 
ao oferecer apoio fi nanceiro, 
convenceu o Brasil a aliar-se 
contra os países integrantes do 
Eixo, os quais, pelo desenrolar 
da Segunda Guerra Mundial, já 
amargavam clara derrota.

Com a deposição de Getúlio 
Vargas, em 1945, iniciava-se o 
chamado período populista da 
política brasileira, com forte 
espírito nacionalista e expan-
sionismo estatal ainda maior, 
cujos ícones foram a criação 
da Petrobrás, com a naciona-
lização da indústria do petró-
leo, e a construção da capital 
federal, Brasília. Nos últimos 
anos deste período da história 
brasileira, tivemos uma gui-
nada ideológica, porém com 
o mesmo viés coletivista, na 
defesa da implantação no Bra-
sil das chamadas reformas de 
base, todas elas socializantes, 
alinhadas com as ideias mar-

xistas que predominavam na 
União Soviética, na China e 
em Cuba, principalmente.

Estávamos em plena Guer-
ra Fria. Em meio à enorme 
tensão que se instalara entre os 
Estados Unidos e a União So-
viética, as duas principais po-
tências nucleares que domina-
vam o cenário político e militar 
de então, chegava ao poder no 
Brasil, em 1961, João Goulart, 
considerado herdeiro político e 
representante legítimo de Ge-
túlio Vargas, que conduziria o 
país para mais uma empreitada 
ideológica com características 
coletivistas.

Tão logo assumiu, Jango, 
como era chamado, tentou im-
plantar políticas estatizantes 
que indicavam claramente o 
objetivo de estabelecer no Bra-
sil, um sistema político com 
forte inclinação marxista.

Há pouco mais de 50 anos, 
decretos com a mesma ins-
piração desses defendidos 
pelo Partido dos Trabalhado-
res atualmente, expropriação 
de terras, controle da mídia, 
nacionalização de empresas, 
confi sco de lucros, reserva de 
mercados, entre outros, acaba-
ram rejeitados pela sociedade 
civil brasileira que, em sua 
maioria, apoiou a revolução de 
1964 protagonizada pelo exér-
cito, e amparada pela igreja e 
pela classe empresarial, com o 
propósito de afastar a ameaça 
do comunismo que estava em 
implantação no país.

A tomada do poder pelos 
militares, segundo alardea-
vam, propunha a reinstauração 
das instituições republicanas 
e democráticas, o que acabou 
não acontecendo. Pelo contrá-
rio, a partir de 1968,  o espíri-
to liberalizante do movimento 
cívico original, formado para 
afastar a tirania marxista que 
tomava forma no governo tra-
balhista de Jango, foi asfi xiado 
pelos detentores do poder, que 
estabeleceram um regime dita-
torial que duraria aproximada-
mente 20 anos.

A disputa entre militares 
e comunistas, durante aque-
le período, não envolvia de 
nenhum lado a defesa da li-
berdade, mas sim, a intenção 
que mantinham de capturar o 
estado para impor suas polí-
ticas intervencionistas com a 
censura à imprensa e às mani-
festações culturais e artísticas, 
com o controle ferrenho da 
economia, e tentativa de esta-
belecer padrões de moralida-
de nos costumes e em outras 
áreas da atividade social que 

cerceavam a liberdade indivi-
dual.

Assim, a intervenção mili-
tar, que queria afastar o perigo 
do comunismo, perverteu-se, 
transformando-se numa dita-
dura com características pró-
ximas àquela que queria com-
bater.

A sociedade brasileira, 
mais uma vez, marchava para 
um sistema político que tinha 
na coerção seu principal instru-
mento de organização social.

Sem surpresas, como em 
qualquer regime fascista, esta-
beleceu-se a adesão de alguns 
grupos empresariais às for-
ças governamentais, não para 
proteger interesses legítimos, 
reivindicando respeito aos di-
reitos de liberdade e proprie-
dade, mas sim, para demandar 
benesses e protecionismo, pau-
tas de uma típica agenda cor-
porativista.

É claro que a utilização 
do estado como meio para a 
obtenção de privilégios não é 
exclusividade de regimes fas-
cistas, onde empresários se 
aproveitam do Estado, para 
obter vantagens da sociedade 
que se encontra à mercê da ti-
rania. Nos regimes socialistas, 
o equivalente ao empresário 
privilegiado é o burocrata ou o 
político de alta patente. Como 
exemplo perfeito disso, pode-
mos destacar o caso da própria 
Petrobrás, típica empresa esta-
tal com todas as características 
de uma instituição socialista, 
onde seus dirigentes enrique-
cem como poucos empreen-
dedores conseguem em econo-
mias de livre-mercado.

Analogamente, os serviços 
estatais de inteligência, repro-
duzem-se nos dois regimes. Se 
nas ditaduras fascistas ocorri-
das no Brasil havia o DIP e o 
DOPS, nas ditaduras socialis-
tas europeias existiam órgãos 
similares como a Stasi e a 
KGB. Até mesmo nos Estados 
Unidos da América, que, a par-
tir do início do século passado, 
deixou de ser o país livre que 
seus “Founding Fathers” so-
nhavam, encontramos organi-
zações de vigilância doméstica 
como a NSA, que monitoram a 
vida dos cidadãos, subtraindo-
lhes a privacidade sob o pre-
texto da segurança.

Governos fascistas ou so-
cialistas, sob a justifi cativa ir-
real da busca do progresso e do 
desenvolvimento econômico e 
social, se opõem à ordem es-
pontânea, impondo ao mercado 
uma planifi cação centralizada, 
onde os mais variados grupos 

de interesse travam uma luta 
corporativa para capturarem o 
governo que espolia a socieda-
de com o uso da força, ampa-
rados por normas arbitrárias, 
subjetivas, sem a menor legi-
timidade.

Empresários imorais, sin-
dicatos imorais, intelectuais 
imorais, jornalistas imorais, 
associações imorais, buscam 
aquilo que não conseguiriam 
da sociedade, se não fosse o 
uso da coerção estatal.

Qualquer pessoa que tenha 
estudado, com rigor científi co, 
a evolução do comunismo na 
Revolução Russa ou do fascis-
mo na Itália de Mussolini, ou 
ainda, a ascensão do Nazismo 
na Alemanha, sabe que todos 
estes episódios não passaram 
de iniciativas para a implemen-
tação de projetos de engenha-
ria social semelhantes entre si. 
Projetos que basearam-se na 
visão de mundo dos fi lósofos 
que estabeleceram a lógica do 
coletivismo, aquela na qual o 
homem, antes de qualquer ou-
tra coisa, tem um dever: o de 
ser útil para a sociedade, custe 
o que custar.

Esta sempre foi a trilha es-
colhida por nossos governantes, 
sustentada por corporativistas e 
apoiada por clientelistas de to-
das as camadas sociais.

Por outro lado, as raras ini-
ciativas liberalizantes que se 
pôde ver em nossa história, te-
nham sido elas promovidas por 
forças dissidentes internas ou 
forasteiras, acabaram sempre 
sufocadas.

No Brasil, nunca prospera-
ram as idéias iluministas que 
transformaram outros países 
em sociedades livres e próspe-
ras nações.

Qualquer pessoa que tenha 
aprendido sobre a formação e o 
desenvolvimento da República 
Holandesa, a partir da secessão 
do Reino de Espanha e sobre a 
decisiva participação da Casa de 
Orange no processo sucessório 
inglês, com a Revolução Glo-
riosa e a promulgação do “Bill 
of Rights”, que implantaria as 
ideias liberais, defendidas pelo 
Iluminismo de Francis Bacon, 
Isaac Newton, e, principalmen-
te, de John Locke, entenderá 
como a Revolução Americana 
e a institucionalização de seus  
princípios com a formulação da 
República Constitucional, con-
cebida por homens como John 
Adams, Benjamin Franklin e 
Thomas Jefferson, entre outros, 
transformaram os Estados Uni-
dos da América, na nação mais 
livre e próspera que já se viu.

“Capitalismo quae sera tamen”
Roberto Rachewsky

A história demonstra que 
a humanidade percorreu ca-
minhos diversos ao longo dos 
últimos séculos: uns acabaram 
optando pelo coletivismo, onde 
o subjetivismo, a fé e a coerção 
predominam. Outros escolhe-
ram o caminho do individualis-
mo, onde a objetividade, a razão 
e a liberdade têm primazia.

A história do Brasil eviden-
cia que ao longo de nossa tra-
jetória, mediante todas as alter-
nativas que se apresentavam à 
nossa frente, invariavelmente, 
optamos pelo pior, escolhendo 
sem pestanejar o caminho da 
servidão.

Qualquer pessoa que anali-
se com cuidado a formação cul-
tural, ética e política do Brasil 
verá que a larga infl uência reli-
giosa de um lado, que acredita 
na força da fé sobre a razão, que 
prega ser o altruísmo uma virtu-
de, e o auto interesse um peca-
do; e de outro lado, a difusão da 
doutrina positivista, que vê no-
breza no homem obediente, ser-
vidor do próximo, em nome do 
coletivismo, consequencialista 
e utilitarista, nos trouxeram até 
onde estamos, estagnados em 
meio à violência e à miséria.

Não é preciso sair do Bra-
sil para vermos os desastrosos 
resultados que se consegue al-
cançar quando uma sociedade 
escolhe, para nortear as rela-
ções entre os indivíduos que a 
compõem, ideias tão nefastas 
quanto as que temos elegido ao 
longo de nossa história.

A infl uência de ideologias 
religiosas ou seculares que, 
com a arrogância e prepotência 
típica dos que se consideram 
proprietários da verdade, tem 
nos afastado da compreensão 
daquilo que a própria realidade 
determina e nos indica.

A ignorância programada, 
arma dos poderosos, privilegia 
a efêmera e circunstancial feli-
cidade que a fé ou a inconsciên-
cia podem proporcionar às mas-
sas, exortando-as a abdicarem 
da faculdade volitiva do uso 
da razão, do método científi co 
indutivo e da lógica, evitando 
assim que possam compreen-
der por si as soluções para as 
questões existenciais, estabe-
lecendo, como decorrência, o 
império da autoridade.

A culpa e a inveja, alimen-
tadas como forças-motrizes 
dos espíritos ressentidos dos 
que se submetem à perver-
sa obliteração da autoestima 
e da individualidade, servem 
para a formação de verdadei-
ros exércitos a serviço do mal 
e do nada, no combate auto-
destrutivo contra aqueles que 
ousam usar seu potencial para 
criar, produzir e trocar, muni-
dos apenas com a vontade dos 
que querem comandar o seu 
próprio destino, com indepen-
dência e produtividade.

A supressão da privacidade, 
da liberdade, da propriedade, 
para favorecer algo, a pátria, a 
tribo, o grupo, o que for, des-
de que seja uma abstração não 
identifi cada, mutante, amor-
fa, imprecisa, sem nome, sem 
alma, sem vontade, mas que 
sirva de pretexto para a impo-

sição, violenta e coercitiva, do 
desejo de quem está no poder, 
para decidir como manejar vi-
das, sonhos e bens, sempre em 
proveito próprio, pessoal, con-
creto e de forma divinamente 
justifi cada.

É desta maneira que temos 
escrito nossa história, sob a di-
reção de mistifi cadores irracio-
nais, planejadores liberticidas, 
cruéis coletivistas, parasitas 
tiranos que pervertem os con-
ceitos, a linguagem, a moral, a 
natureza do homem e da pró-
pria realidade, com o único 
propósito de dominarem o po-
der, pelo poder.

O caminho para a prospe-
ridade não segue este rotei-
ro. Para que uma sociedade 
prospere, é necessário que se 
reconheçam a realidade como 
fonte, a razão como meio e os 
direitos individuais como fi m.

A correlação entre realida-
de, razão e auto interesse deri-
va de axiomas fi losófi cos, que 
tratam do que existe, da iden-
tidade do que existe, das  leis 
da natureza que regem o que 
existe, inclusive da natureza 
do nosso ser, da nossa cons-
ciência, dos valores objetivos 
e morais que nos permitirão 
existir como seres humanos e 
indivíduos que somos. Por não 
vivermos isolados, mas por co-
existirmos num mesmo contex-
to social, faz-se necessário que 
tenhamos um contrato social 
tácito, inquestionável e con-
sensual. Neste contrato, deve 
fi car estabelecido apenas que a 
vida é o padrão de valor essen-
cial, e que para que ela possa 
ser vivida, cada indivíduo pos-
sui direitos inalienáveis, sendo 
eles, o direito à liberdade, o di-
reito à propriedade e o direito à 
busca da felicidade.

O sistema político que inte-
gra estes princípios, conceitos 
e ideias, nunca, em momento 
algum da nossa história e em 
lugar algum do nosso terri-
tório, foi sequer tentado. De 
todos os ismos que já experi-
mentamos, resta-nos para ex-
perimentar, apenas mais um, o 
capitalismo.

E por que o capitalismo 
nunca foi tentado? É o que este 
artigo tenta responder.

Porque o inimigo do capita-
lismo reside dentro de cada um 
de nós.

* - Roberto Rachewsky 
é empresário da área de co-
mércio exterior. Fundador 
do Instituto Estudos Empre-
sariais (IEE), do qual foi 
vice-presidente (1984-85) e 
presidente (1986-87). Tam-
bém fundou o Instituto Libe-
ral do Rio Grande do Sul, do 
qual foi vice-presidente na 
década de 1980. Participou 
da diretoria da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Porto Alegre, da Associação 
dos Dirigentes de Marketing 
e Vendas do Brasil do Rio 
Grande do Sul (ADVB-RS) e 
da Federação das Associa-
ções Comerciais e de Ser-
viços do Rio Grande do Sul 
(Federasul). Atualmente, é 
conselheiro do IEE.
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A presidenta Dilma Rous-
seff afi rmou nesta quarta-feira 
(27) que o Brasil entrará em 
um novo capítulo após a apro-
vação das Medidas Provisórias 
664 e 665 pelo Congresso Na-
cional. As medidas, que corri-
gem distorções na concessão 
de benefícios trabalhistas e 
previdenciários, fazem parte 
do ajuste fi scal anunciado pelo 
governo no fi nal do ano passa-
do. Para a presidenta, elas são 
fundamentais para a retomada 
do crescimento do País.

Em coletiva de imprensa 
na Cidade do México, Dilma 
destacou que a aprovação das 
MPS 664 e 665 vão permitir 
que o Brasil inicie um novo 
capítulo de investimentos. 

Nesta terça-feira (26), o Se-
nado brasileiro aprovou a MP 
665, que garante mais critério 
no acesso ao seguro-desem-
prego, ao abono-salarial e ao 
seguro-defeso. Já a MP 664, 
que corrige distorções na pen-
são por morte, foi aprovada na 
noite desta quarta-feira (27).

“Vamos tentar concluir 
essas votações o mais rápido 
possível. Porque a nós interes-
sa superar essa questão das 
votações das medidas provisó-
rias e da lei da desoneração. 
Porque nós queremos entrar 
num outro capítulo,” afi rmou 
a presidenta em entrevista co-

letiva concedida à imprensa, 
na manhã desta quarta-feira, na 
Cidade do México.

Em conversa com os jorna-
listas, a presidenta enfatizou que 
a aprovação das medidas vão 
garantir o equilíbrio necessário 
às contas públicas e que permi-
tirão que o governo adote, nos 
próximos meses, uma série de 
iniciativas para a retomada dos 
investimentos na economia bra-
sileira. Nesse sentido, ela citou o 
lançamento da nova fase do pro-
grama de Concessões – previsto 
para o dia 9 de junho – e do Mi-
nha Casa, Minha Vida 3.

Viagem ao México
A presidenta Dilma Rous-

seff fez sua primeira visita de 
Estado ao México nesta terça 

Aprovação das MPS são fundamentais para a 
retomada dos investimentos no País, afi rma Dilma

e quarta-feiras (26 e 27), onde 
assinou diversos acordos para 
ampliar o já intenso comércio 
bilateral entre Brasil e Méxi-
co.

Na coletiva de hoje, ela lis-
tou, entre os principais ganhos 
da viagem, as negociações 
para a ampliação do Acordo de 
Complementação Econômica 
(ACE 53), que atualmente re-
gulamenta o comércio bilate-
ral dos dois países em relação 
a mais de 800 produtos e que 
pode ser ampliado para seis 
mil itens; além da assinatura 
do Acordo de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos 
(ACFI).

Para a presidenta, esse úl-
timo instrumento representa 
uma inovação para as econo-
mias brasileiras e mexicanas, 

já que cria um marco legal 
para a proteção e atração de 
investimentos nos dois países.

Na visita da presidenta à 
Cidade do México também 
foram assinados acordos nas 
áreas de facilitação de inves-
timentos, serviços aéreos, 
pesca, turismo, agricultura 
tropical, desenvolvimento 
sustentável e cooperação cien-
tífi ca e tecnológica.

Só no ano passado, o co-
mércio bilateral entre Brasil 
e México – as duas maiores 
economias da América Lati-
na – chegou a quase U$$ 10 
bilhões, um crescimento de 
94% em relação a 2004. Além 
disso, quase 97% do comércio 
bilateral entre os dois países 
são produtos industrializados 
de alto valor agregado.

A Câmara aprovou o fi m da reeleição para Presidente 
da República, governador e prefeito, por 452 votos a fa-
vor e 19 contra. Teve apoio até da oposição. Quase toda 
bancada do PSDB votou a favor da mudança. Partido 
que em 1997 defendeu a reeleição.

Mas nada é defi nitivo. Como se trata de mudança na 
Constituição, todas as propostas da reforma política têm 
que passar por uma nova votação na Câmara e ainda 
precisam ser analisadas pelo Senado. Fonte: G1

Os deputados são muito espertos. A revogação da re-
eleição deveria abranger também o Legislativo. Qual a 
justifi cativa plausível para o Legislativo fi car de fora? 
Mandato político não é profi ssão. A reeleição no Legisla-
tivo é uma das raízes da corrupção política. O Parlamen-
to tem que ser oxigenado constantemente para a saúde 
da democracia representativa. Ninguém é insubstituível. 
Muitos considerados insubstituíveis agora jazem nos ce-
mitérios, e o país não sentiu as suas faltas.

A reeleição legislativa é um forte indicativo de que a 
maioria abraça a política como cabide de emprego. Bas-
ta acabar com a remuneração salarial do parlamentar, 
para pôr fi m ao interesse pela reeleição e pelo cabide de 
emprego político.

Ninguém é obrigado a exercer mandato político. Opta 
quem quiser. Logo, o exercício político deveria ser uma 
atividade cívica, sem contraprestação remuneratória, 
ou seja, um trabalho voluntário daqueles que desejam 
prestar serviço ao seu país por um período certo, cola-
borando com o seu saber e experiência. É evidente que 
esses colaboradores devem receber uma razoável e justa 
ajuda de custo para cobrir as suas despesas, mas não 
salários.

A livre desenvoltura de nossos políticos com atitudes 
não condizentes com o exercício do mandato só perdura 
porque a sociedade eleitoral é muito conivente com os 
deslizes políticos ao não cobrar dos parlamentares con-
duta republicana.

A sagacidade de nossos parlamentares está em tirar 
proveito da coisa púbica. Por isso a Câmara Federal, em 
sua proposta de reforma política, não mexeu no instituto 
da reeleição legislativa para não prejudicar a fonte sa-
larial da qual muitos espertalhões políticos se utilizam. 
Por exemplo, consta que o recém-falecido senador ca-
tarinense, Luiz Henrique (e outros ainda em atividade), 
sempre envolvido em eleição e reeleição, abiscoitava a 
“mixaria” de R$ 66 mil mensais como ex-governador, 
ex-deputado estadual e senador. Esta talvez seja a ra-
zão por que os deputados federais não quiseram revogar 
também a excrescência da reeleição no Legislativo.

Reeleição no país
JÚLIO CESAR CARDOSO

Júlio César Cardoso
é bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado, reside no  

Balneário Camboriú-SC.
Escreve sistematicamente
para a Gazeta de Notícias
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Os serviços de urbanização 
da Avenida Ednir Mendonça, 
uma das perimetrais do Par-
que Ecológico das Timbaúbas, 
prosseguem em ritmo acelera-
do. Os operários estão pratica-
mente concluindo a colocação 
do piso intertravado nos cantei-
ros centrais entre as Avenidas 
Ailton Gomes e Castelo Bran-
co. A via está ganhando um 
belo e moderno visual após ter 
a fi ação da rede elétrica embu-
tida no solo e a construção de 
obras de drenagem pluvial para 
evitar alagamentos durante o 

inverno.
A avenida começa no bairro 

Lagoa Seca, passa pelo José Ge-
raldo da Cruz e termina na con-
fl uência dos bairros Tiradentes 
e Limoeiro se constituindo num 
importante caminho na direção 

Juazeiro prossegue com a urbanização dos canteiros da 
perimetral ao lado do Parque Ecológico das Timbaúbas

AJUSTE FISCAL

<<PRESIDENTES Enrique Peña Nieto - México e Dilma Rousseff - Brasil 

do Aeroporto Orlando Bezerra, 
principalmente em relação aos 
municípios do lado Sul a partir 
de Barbalha. A idéia do prefeito 
Raimundo Macedo é garantir à 
Avenida Ednir Mendonça o 
mesmo padrão introduzido por 

ele nas avenidas Manoel Coe-
lho de Alencar e Virgílio Távo-
ra especialmente por conta do 
seu fl uxo crescente de veículos, 
a fi m de garantir um tráfego se-
guro e boas calçadas para os 
pedestres.

Sala de imprensa
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

Um moderno visual com a 
fi ação elétrica embutida e 
a construção de obras de 
drenagem pluvial para evi-
tar alagamentos.

<< ACELERADA a urbanização do Parque das Timbaúbas

Do Relesa da SECOM 
Secretaria de Comunicação 

da Presidência da República

Quem lê jornais sabe das coisas

VENDE-SE CASA
No Parque Grangeiro, área nobre, 04 quartos 
sendo 02 com suítes/closset, e demais depen-
dências. Em terreno 12m X 30m, excelente 
localização, Rua Pedro Bantim, Nº 30 - entra-
da do Rotary Club - a 20m da Avenida Pedro 
Felício. Com garagen, jardins, quintal, área de 
serviço e dependência de emprega com entrada 
independente.

INFORMAÇÕES com Morais
Tel: (88) 8878 2724

CIDADES
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O Brasil foi fundado sob os 
desígnios do feudalismo. Era 
uma época onde tudo era do 
estado, o estado era do rei e o 
rei era representante de Deus, 
sendo o estado e a igreja inse-
paráveis.

Extrativismo, escravagis-
mo, colonialismo, mercantilis-
mo, perseguição, doutrinação 
e guerra eram os instrumentos 
políticos e econômicos daque-
la época de obscurantismo.

Nem mesmo a abertura dos 
portos às nações amigas, as 
iniciativas empreendedoras de 
um ou outro empresário, que 
tentaram desenvolver a eco-
nomia nacional, a abolição da 
escravatura e as revoltas contra 
a espoliação e a falta de liber-
dade promovidas esparsamen-
te, conseguiram alterar nossa 
história.

Nem os exemplos inspira-
dores, que se podia identifi car 
na Europa ou na América mes-
mo, contribuíram para alterar 
nosso rumo.

A despeito do fi m da mo-
narquia, às portas do séc. XX, 
o Brasil continuou experimen-
tando, com maior ou menor 
intensidade, sistemas ou regi-
mes autoritários, sempre que 
se mostraram  disponíveis no 
cardápio oferecido pela ética 
do coletivismo.

Já nos primórdios da Re-
pública, a partir de 1889, e 
mesmo antes disso, tivemos 
forte infl uência do positivismo 
francês, doutrina racionalis-
ta, criada por Augusto Comte, 
que via no altruísmo, ou seja, 
no autossacrifício em prol da 
satisfação do interesse alheio, 
um dever moral.

Na Era Vargas, a partir da 
Revolução de 1930, principal-
mente durante o Estado Novo, 
experimentamos um regime 
ditatorial inspirado no fascis-
mo europeu. Não satisfeitos 
com isso, o governo brasilei-
ro passou a colaborar com o 
governo nazista alemão. Não 
avançamos ainda mais nessa 
direção, não por uma questão 
de princípios, mas por pres-
são dos Estados Unidos que 
ao oferecer apoio fi nanceiro, 
convenceu o Brasil a aliar-se 
contra os países integrantes do 
Eixo, os quais, pelo desenrolar 
da Segunda Guerra Mundial, já 
amargavam clara derrota.

Com a deposição de Getúlio 
Vargas, em 1945, iniciava-se o 
chamado período populista da 
política brasileira, com forte 
espírito nacionalista e expan-
sionismo estatal ainda maior, 
cujos ícones foram a criação 
da Petrobrás, com a naciona-
lização da indústria do petró-
leo, e a construção da capital 
federal, Brasília. Nos últimos 
anos deste período da história 
brasileira, tivemos uma gui-
nada ideológica, porém com 
o mesmo viés coletivista, na 
defesa da implantação no Bra-
sil das chamadas reformas de 
base, todas elas socializantes, 
alinhadas com as ideias mar-

xistas que predominavam na 
União Soviética, na China e 
em Cuba, principalmente.

Estávamos em plena Guer-
ra Fria. Em meio à enorme 
tensão que se instalara entre os 
Estados Unidos e a União So-
viética, as duas principais po-
tências nucleares que domina-
vam o cenário político e militar 
de então, chegava ao poder no 
Brasil, em 1961, João Goulart, 
considerado herdeiro político e 
representante legítimo de Ge-
túlio Vargas, que conduziria o 
país para mais uma empreitada 
ideológica com características 
coletivistas.

Tão logo assumiu, Jango, 
como era chamado, tentou im-
plantar políticas estatizantes 
que indicavam claramente o 
objetivo de estabelecer no Bra-
sil, um sistema político com 
forte inclinação marxista.

Há pouco mais de 50 anos, 
decretos com a mesma ins-
piração desses defendidos 
pelo Partido dos Trabalhado-
res atualmente, expropriação 
de terras, controle da mídia, 
nacionalização de empresas, 
confi sco de lucros, reserva de 
mercados, entre outros, acaba-
ram rejeitados pela sociedade 
civil brasileira que, em sua 
maioria, apoiou a revolução de 
1964 protagonizada pelo exér-
cito, e amparada pela igreja e 
pela classe empresarial, com o 
propósito de afastar a ameaça 
do comunismo que estava em 
implantação no país.

A tomada do poder pelos 
militares, segundo alardea-
vam, propunha a reinstauração 
das instituições republicanas 
e democráticas, o que acabou 
não acontecendo. Pelo contrá-
rio, a partir de 1968,  o espíri-
to liberalizante do movimento 
cívico original, formado para 
afastar a tirania marxista que 
tomava forma no governo tra-
balhista de Jango, foi asfi xiado 
pelos detentores do poder, que 
estabeleceram um regime dita-
torial que duraria aproximada-
mente 20 anos.

A disputa entre militares 
e comunistas, durante aque-
le período, não envolvia de 
nenhum lado a defesa da li-
berdade, mas sim, a intenção 
que mantinham de capturar o 
estado para impor suas polí-
ticas intervencionistas com a 
censura à imprensa e às mani-
festações culturais e artísticas, 
com o controle ferrenho da 
economia, e tentativa de esta-
belecer padrões de moralida-
de nos costumes e em outras 
áreas da atividade social que 

cerceavam a liberdade indivi-
dual.

Assim, a intervenção mili-
tar, que queria afastar o perigo 
do comunismo, perverteu-se, 
transformando-se numa dita-
dura com características pró-
ximas àquela que queria com-
bater.

A sociedade brasileira, 
mais uma vez, marchava para 
um sistema político que tinha 
na coerção seu principal instru-
mento de organização social.

Sem surpresas, como em 
qualquer regime fascista, esta-
beleceu-se a adesão de alguns 
grupos empresariais às for-
ças governamentais, não para 
proteger interesses legítimos, 
reivindicando respeito aos di-
reitos de liberdade e proprie-
dade, mas sim, para demandar 
benesses e protecionismo, pau-
tas de uma típica agenda cor-
porativista.

É claro que a utilização 
do estado como meio para a 
obtenção de privilégios não é 
exclusividade de regimes fas-
cistas, onde empresários se 
aproveitam do Estado, para 
obter vantagens da sociedade 
que se encontra à mercê da ti-
rania. Nos regimes socialistas, 
o equivalente ao empresário 
privilegiado é o burocrata ou o 
político de alta patente. Como 
exemplo perfeito disso, pode-
mos destacar o caso da própria 
Petrobrás, típica empresa esta-
tal com todas as características 
de uma instituição socialista, 
onde seus dirigentes enrique-
cem como poucos empreen-
dedores conseguem em econo-
mias de livre-mercado.

Analogamente, os serviços 
estatais de inteligência, repro-
duzem-se nos dois regimes. Se 
nas ditaduras fascistas ocorri-
das no Brasil havia o DIP e o 
DOPS, nas ditaduras socialis-
tas europeias existiam órgãos 
similares como a Stasi e a 
KGB. Até mesmo nos Estados 
Unidos da América, que, a par-
tir do início do século passado, 
deixou de ser o país livre que 
seus “Founding Fathers” so-
nhavam, encontramos organi-
zações de vigilância doméstica 
como a NSA, que monitoram a 
vida dos cidadãos, subtraindo-
lhes a privacidade sob o pre-
texto da segurança.

Governos fascistas ou so-
cialistas, sob a justifi cativa ir-
real da busca do progresso e do 
desenvolvimento econômico e 
social, se opõem à ordem es-
pontânea, impondo ao mercado 
uma planifi cação centralizada, 
onde os mais variados grupos 

de interesse travam uma luta 
corporativa para capturarem o 
governo que espolia a socieda-
de com o uso da força, ampa-
rados por normas arbitrárias, 
subjetivas, sem a menor legi-
timidade.

Empresários imorais, sin-
dicatos imorais, intelectuais 
imorais, jornalistas imorais, 
associações imorais, buscam 
aquilo que não conseguiriam 
da sociedade, se não fosse o 
uso da coerção estatal.

Qualquer pessoa que tenha 
estudado, com rigor científi co, 
a evolução do comunismo na 
Revolução Russa ou do fascis-
mo na Itália de Mussolini, ou 
ainda, a ascensão do Nazismo 
na Alemanha, sabe que todos 
estes episódios não passaram 
de iniciativas para a implemen-
tação de projetos de engenha-
ria social semelhantes entre si. 
Projetos que basearam-se na 
visão de mundo dos fi lósofos 
que estabeleceram a lógica do 
coletivismo, aquela na qual o 
homem, antes de qualquer ou-
tra coisa, tem um dever: o de 
ser útil para a sociedade, custe 
o que custar.

Esta sempre foi a trilha es-
colhida por nossos governantes, 
sustentada por corporativistas e 
apoiada por clientelistas de to-
das as camadas sociais.

Por outro lado, as raras ini-
ciativas liberalizantes que se 
pôde ver em nossa história, te-
nham sido elas promovidas por 
forças dissidentes internas ou 
forasteiras, acabaram sempre 
sufocadas.

No Brasil, nunca prospera-
ram as idéias iluministas que 
transformaram outros países 
em sociedades livres e próspe-
ras nações.

Qualquer pessoa que tenha 
aprendido sobre a formação e o 
desenvolvimento da República 
Holandesa, a partir da secessão 
do Reino de Espanha e sobre a 
decisiva participação da Casa de 
Orange no processo sucessório 
inglês, com a Revolução Glo-
riosa e a promulgação do “Bill 
of Rights”, que implantaria as 
ideias liberais, defendidas pelo 
Iluminismo de Francis Bacon, 
Isaac Newton, e, principalmen-
te, de John Locke, entenderá 
como a Revolução Americana 
e a institucionalização de seus  
princípios com a formulação da 
República Constitucional, con-
cebida por homens como John 
Adams, Benjamin Franklin e 
Thomas Jefferson, entre outros, 
transformaram os Estados Uni-
dos da América, na nação mais 
livre e próspera que já se viu.

“Capitalismo quae sera tamen”
Roberto Rachewsky

A história demonstra que 
a humanidade percorreu ca-
minhos diversos ao longo dos 
últimos séculos: uns acabaram 
optando pelo coletivismo, onde 
o subjetivismo, a fé e a coerção 
predominam. Outros escolhe-
ram o caminho do individualis-
mo, onde a objetividade, a razão 
e a liberdade têm primazia.

A história do Brasil eviden-
cia que ao longo de nossa tra-
jetória, mediante todas as alter-
nativas que se apresentavam à 
nossa frente, invariavelmente, 
optamos pelo pior, escolhendo 
sem pestanejar o caminho da 
servidão.

Qualquer pessoa que anali-
se com cuidado a formação cul-
tural, ética e política do Brasil 
verá que a larga infl uência reli-
giosa de um lado, que acredita 
na força da fé sobre a razão, que 
prega ser o altruísmo uma virtu-
de, e o auto interesse um peca-
do; e de outro lado, a difusão da 
doutrina positivista, que vê no-
breza no homem obediente, ser-
vidor do próximo, em nome do 
coletivismo, consequencialista 
e utilitarista, nos trouxeram até 
onde estamos, estagnados em 
meio à violência e à miséria.

Não é preciso sair do Bra-
sil para vermos os desastrosos 
resultados que se consegue al-
cançar quando uma sociedade 
escolhe, para nortear as rela-
ções entre os indivíduos que a 
compõem, ideias tão nefastas 
quanto as que temos elegido ao 
longo de nossa história.

A infl uência de ideologias 
religiosas ou seculares que, 
com a arrogância e prepotência 
típica dos que se consideram 
proprietários da verdade, tem 
nos afastado da compreensão 
daquilo que a própria realidade 
determina e nos indica.

A ignorância programada, 
arma dos poderosos, privilegia 
a efêmera e circunstancial feli-
cidade que a fé ou a inconsciên-
cia podem proporcionar às mas-
sas, exortando-as a abdicarem 
da faculdade volitiva do uso 
da razão, do método científi co 
indutivo e da lógica, evitando 
assim que possam compreen-
der por si as soluções para as 
questões existenciais, estabe-
lecendo, como decorrência, o 
império da autoridade.

A culpa e a inveja, alimen-
tadas como forças-motrizes 
dos espíritos ressentidos dos 
que se submetem à perver-
sa obliteração da autoestima 
e da individualidade, servem 
para a formação de verdadei-
ros exércitos a serviço do mal 
e do nada, no combate auto-
destrutivo contra aqueles que 
ousam usar seu potencial para 
criar, produzir e trocar, muni-
dos apenas com a vontade dos 
que querem comandar o seu 
próprio destino, com indepen-
dência e produtividade.

A supressão da privacidade, 
da liberdade, da propriedade, 
para favorecer algo, a pátria, a 
tribo, o grupo, o que for, des-
de que seja uma abstração não 
identifi cada, mutante, amor-
fa, imprecisa, sem nome, sem 
alma, sem vontade, mas que 
sirva de pretexto para a impo-

sição, violenta e coercitiva, do 
desejo de quem está no poder, 
para decidir como manejar vi-
das, sonhos e bens, sempre em 
proveito próprio, pessoal, con-
creto e de forma divinamente 
justifi cada.

É desta maneira que temos 
escrito nossa história, sob a di-
reção de mistifi cadores irracio-
nais, planejadores liberticidas, 
cruéis coletivistas, parasitas 
tiranos que pervertem os con-
ceitos, a linguagem, a moral, a 
natureza do homem e da pró-
pria realidade, com o único 
propósito de dominarem o po-
der, pelo poder.

O caminho para a prospe-
ridade não segue este rotei-
ro. Para que uma sociedade 
prospere, é necessário que se 
reconheçam a realidade como 
fonte, a razão como meio e os 
direitos individuais como fi m.

A correlação entre realida-
de, razão e auto interesse deri-
va de axiomas fi losófi cos, que 
tratam do que existe, da iden-
tidade do que existe, das  leis 
da natureza que regem o que 
existe, inclusive da natureza 
do nosso ser, da nossa cons-
ciência, dos valores objetivos 
e morais que nos permitirão 
existir como seres humanos e 
indivíduos que somos. Por não 
vivermos isolados, mas por co-
existirmos num mesmo contex-
to social, faz-se necessário que 
tenhamos um contrato social 
tácito, inquestionável e con-
sensual. Neste contrato, deve 
fi car estabelecido apenas que a 
vida é o padrão de valor essen-
cial, e que para que ela possa 
ser vivida, cada indivíduo pos-
sui direitos inalienáveis, sendo 
eles, o direito à liberdade, o di-
reito à propriedade e o direito à 
busca da felicidade.

O sistema político que inte-
gra estes princípios, conceitos 
e ideias, nunca, em momento 
algum da nossa história e em 
lugar algum do nosso terri-
tório, foi sequer tentado. De 
todos os ismos que já experi-
mentamos, resta-nos para ex-
perimentar, apenas mais um, o 
capitalismo.

E por que o capitalismo 
nunca foi tentado? É o que este 
artigo tenta responder.

Porque o inimigo do capita-
lismo reside dentro de cada um 
de nós.

* - Roberto Rachewsky 
é empresário da área de co-
mércio exterior. Fundador 
do Instituto Estudos Empre-
sariais (IEE), do qual foi 
vice-presidente (1984-85) e 
presidente (1986-87). Tam-
bém fundou o Instituto Libe-
ral do Rio Grande do Sul, do 
qual foi vice-presidente na 
década de 1980. Participou 
da diretoria da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Porto Alegre, da Associação 
dos Dirigentes de Marketing 
e Vendas do Brasil do Rio 
Grande do Sul (ADVB-RS) e 
da Federação das Associa-
ções Comerciais e de Ser-
viços do Rio Grande do Sul 
(Federasul). Atualmente, é 
conselheiro do IEE.
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A presidenta Dilma Rous-
seff afi rmou nesta quarta-feira 
(27) que o Brasil entrará em 
um novo capítulo após a apro-
vação das Medidas Provisórias 
664 e 665 pelo Congresso Na-
cional. As medidas, que corri-
gem distorções na concessão 
de benefícios trabalhistas e 
previdenciários, fazem parte 
do ajuste fi scal anunciado pelo 
governo no fi nal do ano passa-
do. Para a presidenta, elas são 
fundamentais para a retomada 
do crescimento do País.

Em coletiva de imprensa 
na Cidade do México, Dilma 
destacou que a aprovação das 
MPS 664 e 665 vão permitir 
que o Brasil inicie um novo 
capítulo de investimentos. 

Nesta terça-feira (26), o Se-
nado brasileiro aprovou a MP 
665, que garante mais critério 
no acesso ao seguro-desem-
prego, ao abono-salarial e ao 
seguro-defeso. Já a MP 664, 
que corrige distorções na pen-
são por morte, foi aprovada na 
noite desta quarta-feira (27).

“Vamos tentar concluir 
essas votações o mais rápido 
possível. Porque a nós interes-
sa superar essa questão das 
votações das medidas provisó-
rias e da lei da desoneração. 
Porque nós queremos entrar 
num outro capítulo,” afi rmou 
a presidenta em entrevista co-

letiva concedida à imprensa, 
na manhã desta quarta-feira, na 
Cidade do México.

Em conversa com os jorna-
listas, a presidenta enfatizou que 
a aprovação das medidas vão 
garantir o equilíbrio necessário 
às contas públicas e que permi-
tirão que o governo adote, nos 
próximos meses, uma série de 
iniciativas para a retomada dos 
investimentos na economia bra-
sileira. Nesse sentido, ela citou o 
lançamento da nova fase do pro-
grama de Concessões – previsto 
para o dia 9 de junho – e do Mi-
nha Casa, Minha Vida 3.

Viagem ao México
A presidenta Dilma Rous-

seff fez sua primeira visita de 
Estado ao México nesta terça 

Aprovação das MPS são fundamentais para a 
retomada dos investimentos no País, afi rma Dilma

e quarta-feiras (26 e 27), onde 
assinou diversos acordos para 
ampliar o já intenso comércio 
bilateral entre Brasil e Méxi-
co.

Na coletiva de hoje, ela lis-
tou, entre os principais ganhos 
da viagem, as negociações 
para a ampliação do Acordo de 
Complementação Econômica 
(ACE 53), que atualmente re-
gulamenta o comércio bilate-
ral dos dois países em relação 
a mais de 800 produtos e que 
pode ser ampliado para seis 
mil itens; além da assinatura 
do Acordo de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos 
(ACFI).

Para a presidenta, esse úl-
timo instrumento representa 
uma inovação para as econo-
mias brasileiras e mexicanas, 

já que cria um marco legal 
para a proteção e atração de 
investimentos nos dois países.

Na visita da presidenta à 
Cidade do México também 
foram assinados acordos nas 
áreas de facilitação de inves-
timentos, serviços aéreos, 
pesca, turismo, agricultura 
tropical, desenvolvimento 
sustentável e cooperação cien-
tífi ca e tecnológica.

Só no ano passado, o co-
mércio bilateral entre Brasil 
e México – as duas maiores 
economias da América Lati-
na – chegou a quase U$$ 10 
bilhões, um crescimento de 
94% em relação a 2004. Além 
disso, quase 97% do comércio 
bilateral entre os dois países 
são produtos industrializados 
de alto valor agregado.

A Câmara aprovou o fi m da reeleição para Presidente 
da República, governador e prefeito, por 452 votos a fa-
vor e 19 contra. Teve apoio até da oposição. Quase toda 
bancada do PSDB votou a favor da mudança. Partido 
que em 1997 defendeu a reeleição.

Mas nada é defi nitivo. Como se trata de mudança na 
Constituição, todas as propostas da reforma política têm 
que passar por uma nova votação na Câmara e ainda 
precisam ser analisadas pelo Senado. Fonte: G1

Os deputados são muito espertos. A revogação da re-
eleição deveria abranger também o Legislativo. Qual a 
justifi cativa plausível para o Legislativo fi car de fora? 
Mandato político não é profi ssão. A reeleição no Legisla-
tivo é uma das raízes da corrupção política. O Parlamen-
to tem que ser oxigenado constantemente para a saúde 
da democracia representativa. Ninguém é insubstituível. 
Muitos considerados insubstituíveis agora jazem nos ce-
mitérios, e o país não sentiu as suas faltas.

A reeleição legislativa é um forte indicativo de que a 
maioria abraça a política como cabide de emprego. Bas-
ta acabar com a remuneração salarial do parlamentar, 
para pôr fi m ao interesse pela reeleição e pelo cabide de 
emprego político.

Ninguém é obrigado a exercer mandato político. Opta 
quem quiser. Logo, o exercício político deveria ser uma 
atividade cívica, sem contraprestação remuneratória, 
ou seja, um trabalho voluntário daqueles que desejam 
prestar serviço ao seu país por um período certo, cola-
borando com o seu saber e experiência. É evidente que 
esses colaboradores devem receber uma razoável e justa 
ajuda de custo para cobrir as suas despesas, mas não 
salários.

A livre desenvoltura de nossos políticos com atitudes 
não condizentes com o exercício do mandato só perdura 
porque a sociedade eleitoral é muito conivente com os 
deslizes políticos ao não cobrar dos parlamentares con-
duta republicana.

A sagacidade de nossos parlamentares está em tirar 
proveito da coisa púbica. Por isso a Câmara Federal, em 
sua proposta de reforma política, não mexeu no instituto 
da reeleição legislativa para não prejudicar a fonte sa-
larial da qual muitos espertalhões políticos se utilizam. 
Por exemplo, consta que o recém-falecido senador ca-
tarinense, Luiz Henrique (e outros ainda em atividade), 
sempre envolvido em eleição e reeleição, abiscoitava a 
“mixaria” de R$ 66 mil mensais como ex-governador, 
ex-deputado estadual e senador. Esta talvez seja a ra-
zão por que os deputados federais não quiseram revogar 
também a excrescência da reeleição no Legislativo.

Reeleição no país
JÚLIO CESAR CARDOSO

Júlio César Cardoso
é bacharel em Direito 

e servidor federal 
aposentado, reside no  

Balneário Camboriú-SC.
Escreve sistematicamente
para a Gazeta de Notícias
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Os serviços de urbanização 
da Avenida Ednir Mendonça, 
uma das perimetrais do Par-
que Ecológico das Timbaúbas, 
prosseguem em ritmo acelera-
do. Os operários estão pratica-
mente concluindo a colocação 
do piso intertravado nos cantei-
ros centrais entre as Avenidas 
Ailton Gomes e Castelo Bran-
co. A via está ganhando um 
belo e moderno visual após ter 
a fi ação da rede elétrica embu-
tida no solo e a construção de 
obras de drenagem pluvial para 
evitar alagamentos durante o 

inverno.
A avenida começa no bairro 

Lagoa Seca, passa pelo José Ge-
raldo da Cruz e termina na con-
fl uência dos bairros Tiradentes 
e Limoeiro se constituindo num 
importante caminho na direção 

Juazeiro prossegue com a urbanização dos canteiros da 
perimetral ao lado do Parque Ecológico das Timbaúbas

AJUSTE FISCAL

<<PRESIDENTES Enrique Peña Nieto - México e Dilma Rousseff - Brasil 

do Aeroporto Orlando Bezerra, 
principalmente em relação aos 
municípios do lado Sul a partir 
de Barbalha. A idéia do prefeito 
Raimundo Macedo é garantir à 
Avenida Ednir Mendonça o 
mesmo padrão introduzido por 

ele nas avenidas Manoel Coe-
lho de Alencar e Virgílio Távo-
ra especialmente por conta do 
seu fl uxo crescente de veículos, 
a fi m de garantir um tráfego se-
guro e boas calçadas para os 
pedestres.

Sala de imprensa
da Prefeitura de

Juazeiro do Norte

Um moderno visual com a 
fi ação elétrica embutida e 
a construção de obras de 
drenagem pluvial para evi-
tar alagamentos.

<< ACELERADA a urbanização do Parque das Timbaúbas

Do Relesa da SECOM 
Secretaria de Comunicação 

da Presidência da República

Quem lê jornais sabe das coisas

VENDE-SE CASA
No Parque Grangeiro, área nobre, 04 quartos 
sendo 02 com suítes/closset, e demais depen-
dências. Em terreno 12m X 30m, excelente 
localização, Rua Pedro Bantim, Nº 30 - entra-
da do Rotary Club - a 20m da Avenida Pedro 
Felício. Com garagen, jardins, quintal, área de 
serviço e dependência de emprega com entrada 
independente.

INFORMAÇÕES com Morais
Tel: (88) 8878 2724

CIDADES
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Aline Maria
Imagine uma viagem em um carro chamado Vida, 
uma estrada chamada Sonho, com amores chama-
dos Família e um amigo chamado Deus. Então vire a 
esquina chamada Esperança e quando chegar num 
lugar chamado Sucesso, agradeça ao motorista cha-
mado Jesus! Quando chegar na casa chamada Pros-
peridade, não se acanhe com os hóspedes cujos nomes 
são: Andei, Lutei e Venci!

EM TODAS AS ÁREAS DA CIDADE, AS 
COISAS ESTÃO MELHORANDO PARA
O POVO. O TRABALHO NÃO PARA. É SÓ 
OLHAR PARA A CIDADE QUE TODO MUNDO 
PODE VER. JUAZEIRO ESTAVA PRECISANDO 
DE  MUITO TRABALHO,  E NOSSO POVO VAI 
TER UMA CIDADE COMO MERECE, BOA PARA 
AS PESSOAS E PREPARADA PARA SE
DESENVOLVER CADA VEZ  MAIS. 

E O TRABALHO NÃO PARA

 
ESTÁ A TODO VAPORESTÁ A TODO VAPOR

ESTAMOS TRABALHANDO
PARA UM

JUAZEIRO MELHOR

a operação
tapa buracos

Faculdade Leão Sampaio 
inaugura expansão em sua 
unidade da Lagoa Seca

O dia 26 de maio foi marca-
do por alegria e comemoração, 
a diretoria da Faculdade Leão 
Sampaio realizou, na Unida-
de Lagoa Seca, um encontro 
todo especial com empresá-
rios, autoridades, comunidade 
acadêmica e imprensa de todo 
Cariri. Na oportunidade, foram 
apresentadas as novas instala-
ções da Leão e os projetos de 
ampliação. O evento também 
foi um resgate das principais 

conquistas da Leão Sampaio 
ao longo dos seus 14 anos de 
existência, bem como das re-
alizações e desenvolvimento 
conquistados também por toda 
a região. Ainda durante o even-
to, foi apresentado o Auditório 
Dr. Mauro Sampaio, que re-
cebeu esse nome como forma 
de homenagem pelos seus re-
levantes serviços prestados em 
prol da educação e desenvolvi-
mento regional.

<< AUDITÓRIO novo, amplo e confortável que recebeu o 
nome de Dr. Mauro Sampaio

<< CONVIDADOS presentes a inauguração e entrega do 
novo complexo de prédios da Leão Sampaio

<< CONHECENDO os anexos da Leão Sampaio no unidade 
da Lagoa Seca. A frente o diretor professor Jaime Romero.

O combate à dengue em 
Várzea Alegre tem sido feito de 
forma sistemática pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, sob o 
comando do secretário Fernan-
do Fernandes.

Com oito casos confi rmados 
e outros em análise por suspeita 
da doença, a intensifi cação no 
combate ao mosquito transmis-
sor da dengue, o Aedes aegypti, 
ganhou força.

Na Praça Vereador José 
Odmar Correia, no bairro Ria-
chinho, a Secretaria de Saúde 
realiza um mutirão através da 
Coordenadoria da Vigilância 
em Saúde, com direção de Ícaro 
Tavares Borges, para conscien-
tizar a população sobre a do-
ença e o combate ao mosquito 
transmissor.

Como ponto de apoio, na 
praça foi montada uma tenda, 
onde profi ssionais de saúde 

atendem a população com ser-
viços de verifi cação da pres-
são arterial e testes glicemia e 
conversam sobre a dengue. Os 
Agentes de Saúde e de Ende-
mias atuam em outra frente, vi-
sitando as residências e terrenos 
baldios da área.

O bairro Riachinho é um 
dos mais problemáticos para a 
dengue, daí a decisão de con-
centrar o mutirão na localidade. 
(Por Donizete de Sousa)

Mutirão sistemático contra a Dengue 
no município de  Várzea Alegre


