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Posse do Novo 
Presidente

do BNB
Por Mauro Benevides

Governador anuncia 
mais de R$ 118 milhões 

em investimentos
na cultura

Candidatos a Prefeito de Sobral 
participam de debate na UVA

O Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú (UVA) reali-
zou na noite do dia 5, no Auditório 

Central, localizado no campus da 
Betânia, um debate com os pos-
tulantes ao cargo de Prefeito de 
Sobral. Par  ciparam do evento os 

candidatos Marco Prado (PSDB), 
Osvaldo Aguiar (PSol) e Veveu Ar-
ruda (PT), que concorre a reelei-
ção - Foto: José Ivan Manço

Emissão de 
gases em 

Sobral 
prejudica 

população

A pior 
campanha

da Série C

Escola de 
Música 

de Sobral – 
15 anos

Banda 
Heredtárius 

lança DVD em 
Sobral

“Minha Casa, Minha Vida” 
vai benefi ciar famílias 
pobres de Sobral

Por meio da assinatura de contra-
to do Governo Federal, através 
do Ministério das Cidades com 

o Governo do Estado, Banco do Brasil 
e o Município de Sobral, fi cou asse-
gurado o 1º Convênio do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, enquadrado 
na Faixa 1, para o Município de Sobral 
Foto: Divulgação
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Editorial

ArtigoArtigo

Opinião

Edição fechada por Paulo Passos, Edwalcyr Santos e Laura FariasAcesse: sobralnews.com.br

Faça alguma 

coisa para mudar
Cá pra nós e o resto do mun-

do: porque é que a mídia brasi-
leira adora reverenciar bandido 
e excluir cidadãos? Por que e as 
nossas televisões não têm espaço 
para ações de bem, elevação hu-
mana, desenvolvimento de proje-
tos e pesquisas, exemplos de vida 
em grupo, especialmente grupo 
familiar?

A omissão se dá por falta de 
audiência ou pelo simples dese-
jo de contribuir para que a gente 
desperte e tome café com o san-
gue dos jornais e dos no  ciários 
das TV`s; ao lado dos marginais 
mais perigosos; que a gente sinta 
vergonha de ser medroso e pen-
se em comprar uma arma para se 
defender?

Aonde vamos chegar com tan-
ta imbecilidade, achando que fa-
zer imprensa é fazer apologia ao 
demônio, através de suas prá  -
cas, via mentes insanas de pesso-
as insensíveis? O que passa pela 
cabeça do Ministro das Comu-
nicações do Brasil vendo que as 
nossas televisões estão poluídas 
pelas igrejas gananciosas, pela 
pros  tuição, pelo latrocínio, por 
toda a sorte de anomalias que os 
veículos de comunicação se apro-
priam como se fossem cursos de 
EaD, para diminuir ainda mais o 
valor humano e jogar no lixo a 
san  dade das famílias.

Fazenda, BBB, Pânico na TV, 
Cabaré da Maria Machadão, Ave-
nida Brasil e os chifres do Tufão, 
Malhação e tudo mais de "es-
culhambação" nos deixam com 
a ideia de que o diabo tomou o 
mundo de Deus e nós não passa-
mos de inquilinos em estado de 
despejo. 

Tem culpado ou culpados? 
Têm sim: nós mesmos, que liga-
mos a televisão e promovemos a 
audiência dos que nos encaram 
como simples abestalhados. Faça, 
hoje, alguma coisa pelo bem da 
sua existência: não ligue a televi-
são. Use seu tempo para escutar 
música e mandar mensagens de 
afe  vidade às pessoas que você 
admira e/ou deseja.

Silveira Rocha

De acordo com o que estabelece a 
Cons  tuição Federal em seu Art. 
13, § 1º, a República Federa  va 

do Brasil tem quatro símbolos ofi ciais: a 
Bandeira Nacional, as Armas Nacionais, 
o Selo Nacional e o Hino Nacional.

Hoje, 6 de setembro, destacamos 
um desses quatro símbolos da nossa 
Pátria, o Hino Nacional Brasileiro, por 
ser esta data, o dia de sua ofi cialização, 
fato histórico ocorrido durante a sema-
na de comemoração do Centenário da 
Proclamação da Independência, no ano 
de 1922, véspera do dia da Pátria, 7 de 
setembro. O Hino Nacional Brasileiro 
tem letra de Joaquim Osório Duque Es-
trada e música de Francisco Manuel da 
Silva. A música foi inicialmente compos-
ta para banda. 

A música do Hino Nacional do Brasil 
foi composta em 1822, por Francisco 
Manuel da Silva, chamada inicialmente 
de "Marcha Triunfal" para comemorar 
a Independência do país. Essa música 
tornou-se bastante popular durante os 
anos seguintes, e recebeu duas letras. A 
primeira letra, produzida quando Dom 
Pedro I abdicou do trono, foi de autoria 
de Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, 
sendo cantada pela primeira vez, jun-

tamente com a execução do hino, no 
cais do Largo do Paço (ex-Cais Pharoux, 
atual Praça 15 de Novembro, no Rio de 
Janeiro), a 13 de abril de 1831, em de-
sacato ao ex-imperador que embarcava 
para Portugal. 

Naquele ano de 1831, a composi-
ção com versos que comemoravam a 
abdicação de Dom Pedro I tornou-se 
popular. Posteriormente, à época da 
coroação de Dom Pedro II, sua letra foi 
trocada e a composição, passou a ser 
considerada como o hino nacional bra-
sileiro, devido à sua popularidade, em-
bora não tenha sido ofi cializada como 
tal. Após a proclamação da República 
os governantes abriram um concurso 
para a ofi cialização de um novo hino, 
compe  ção essa ganha por Leopoldo 
Miguez. Entretanto, com as manifes-
tações populares contrárias à adoção 
do novo hino, o Presidente da Repú-
blica, Deodoro da Fonseca, ofi cializou 
como Hino Nacional Brasileiro a com-
posição de Francisco Manuel da Silva, 
estabelecendo que o hino composto 
por Leopoldo Miguez seria o Hino da 
Proclamação da República. Durante o 
centenário da Proclamação da Inde-
pendência, em 1922, fi nalmente a letra 

escrita pelo poeta e jornalista Joaquim 
Osório Duque Estrada tornou-se ofi cial. 
A música de Francisco Manuel da Silva 
foi inicialmente composta para banda. 
A orquestração do hino é de Antônio 
Assis Republicano e sua instrumenta-
ção para banda é do tenente Antônio 
Pinto Júnior. A adaptação vocal foi feita 
por Alberto Nepomuceno e é proibida 
a execução de quaisquer outros arran-
jos vocais ou ar  s  co-instrumentais do 
hino.

O Hino Nacional Brasileiro é execu-
tado em con  nência à Bandeira Na-
cional,  ao Presidente da República, ao 
Congresso Nacional e ao Supremo Tri-
bunal Federal, assim como em outros 
casos determinados pelos regulamen-
tos de con  nência ou cortesia interna-
cional. Sua execução é permi  da ainda 
na abertura de sessões cívicas, nas ceri-
mônias religiosas de caráter patrió  co 
e antes de eventos espor  vos interna-
cionais.

A par  r de 22 de setembro de 2009, 
o Hino Nacional Brasileiro tornou-se 
obrigatório em escolas públicas e par-
 culares de todo o país. Ao menos uma 

vez por semana todos os alunos do en-
sino fundamental devem cantá-lo.

Ofi cialização do 

Hino Nacional Brasileiro

Hoje, às 10 horas, no Passaré, em 
nossa Metrópole, com a honrosa pre-
sença do Ministro Guido Mantega, de-
verá empossar-se o novo Presidente do 
Banco do Nordeste, Dr. Ary Joel de Abreu 
Lanzarin, com a imensa responsabilida-
de de reabilitar a imagem da modelar 
Ins  tuição, após desacertos ali ocorridos 
e que a mídia se incumbiu de destacar, 
reclamando por providências do Poder 
Central, através do Ministério da Fazen-
da e do de Integração Nacional, confi a-
dos a Guido Mantega e Fernando Bezer-
ra Coelho.

Apoiado em sucessivos expedien-
tes da Associação dos Funcionários da 
en  dade, reportei-me aqui ao delicado 
momento do nosso BNB, reiterando a 
adoção de medidas inadiáveis, como as-
sim o exigia a complexa conjuntura, ali, 
instalada nos úl  mos meses, causando 
impacto desfavorável junto à opinião pú-
blica de nossa Região.

Embora sem conhecimento exato das 
difi culdades históricas do Polígono das 
Secas, o dirigente agora escolhido reúne 
experiência e  rocínio bastantes, no âm-
bito das fi nanças, como servidor de car-
reira do Banco do Brasil, no âmbito do 
qual acumulou acuidade bastante para 
superar percalços que, ali, se instalaram, 
sob estarrecimento geral.

Na condição de ex-Presidente do BNB 
e sempre disposto a defender, a exem-
plo do que fi z desta tribuna, a recapi-
talização, como postulação primordial, 
registro que o Congresso, recentemente, 
garan  u mais R$ 4 bilhões para concre  -
zar aquele obje  vo, pleiteado pelos que 
vivenciam a evidente realidade sempre 
posta em destaque pela AFBNB.

Não seria demais relembrar que, no 
processo cons  tuinte, em 87-88, fi ze-
mos inserir na Carta Magna o ar  go 159, 
criando o Fundo Cons  tucional, trans-
formado em maior fonte de aporte, a jul-

gar pelas aplicações, sob essa rubrica, no 
exercício passado, ultrapassando a casa 
de R$ 11 bilhões.

A mim, sucedendo, no passado, ao 
sempre relembrado Camilo Calazans, 
coube a missão de prosseguir a per  naz 
porfi a daquele inesquecível amigo e, 
anos depois, como Senador da Repúbli-
ca, criar Vaga para o Banco, no Conselho 
Monetário Nacional, quando Ministro 
da Fazenda o saudoso Dilson Funaro, na 
gestão do Presidente José Sarney.

Saúdo, desta tribuna, e creio poder 
fazê-lo em nome de nossa bancada, o 
novo  tular, Dr. Ary Joel Lanzarin, abso-
lutamente convicto de que, com o apoio 
dos diretores e funcionários, cumprir-se-
-á mais uma etapa na trajetória desse 
Órgão credi  cio modelar, já com rele-
vantes serviços prestados ao País. 

                                  Discurso proferido pelo
Deputado Mauro Benevides

Posse do Novo Presidente do BNB

Mauro Benevides
Jornalista e Deputado Federal
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O doutor faltou

O primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sobral não 
deu aos sobralenses a oportunidade de conhecerem as propostas 
do candidato do PV, Dr. Guimarães, que faltou. A ausência deverá 
ser bastante danosa para o candidato, uma vez que ele é pouco 
conhecido e a população, que esperava conhecer as intenções que 
o tornaram candidato, con  nua na dúvida. Estará o doutor fazendo 
mistério?

Atrasados
Alguém pode informar quando é que o Brasil passará adotar de 

vez a nova Carteira de Iden  dade? Neste País os serviços são mais 
raros do que a gestação de um polí  co honesto. Com o novo docu-
mento o trabalho que as polícias têm hoje para iden  fi car pessoas 
fi caria mais rápido e efi caz. O nosso modelo an  go não combina 
com a nossa condição de País emergente ao primeiro mundo. Seria 
bom que o trabalho dos governos fosse ágil como o das quadrilhas 
organizadas.

Só Jesus salva
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) registrou a candidatura de 

Ilário Marques (PT) à prefeitura de Quixadá, durante sessão na úl-
 ma segunda. A decisão do TRE foi amparada em uma liminar con-

cedida pelo Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendendo os efeitos de acórdãos do Tribunal de Contas 
dos Municípios em julgamento de Contas de Gestão consideradas 
irregulares. O caso do Hilário é sem jeito, pois livrou-se da Jus  ça, 
porém, não escapa do jugo do povo.

Vamos comemorar?
O Brasil é o maior mercado mundial do crack e o segundo maior 

de cocaína, conforme resultado de pesquisa do Ins  tuto Nacional 
de Pesquisa de Polí  cas Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad) 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Os dados do estu-
do - que ouviu 4,6 mil pessoas com mais de 14 anos em 149 muni-
cípios do país – foram apresentados ontem, 5,  na capital paulista. 
Que tal a gente comemorar junto com as autoridades do tráfi co?

 

Caixa só com água
O Governador do Ceará, Cid Gomes, a Ministra do Desenvolvi-

mento Social e Combate a Fome, Tereza Campello, o Secretário do 
Desenvolvimento Agrário do Estado, Nelson Mar  ns, e a Ar  cula-
ção no Semiárido Brasileiro (ASA Brasil) entregaram, terça-feira, 4,  
em Madalena, no Sertão Central, a cisterna de placa número 500 
mil, construída para erradicar a falta de água potável no Sertão. As 
caixas estão prontas. Resta saber se São Pedro cumprirá o contrato.

Inutilidade
O Vereador Plácido Filho (PDT) apresentou, na Câmara Muni-

cipal, gravação que seria a prova de uso da máquina da Prefeitu-
ra de Fortaleza em prol da candidatura de Elmano de Freitas (PT). 
O Vereador Ciro Albuquerque (PTC) pediu que a Polícia Federal e 
o Ministério Público entrem no caso e chegou a cogitar que haja 
intervenção no Município de Fortaleza. Os parlamentares de opo-
sição levantaram a possibilidade de instalação de CPI. Isto é o que 
pode chamar de operação “caça fantasma”. 

Que futuro?
Com o obje  vo de conscien  zar os brasileiros sobre a impor-

tância de sua par  cipação nas eleições e também evitar a troca de 
votos por vantagens indevidas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
iniciou ontem, 5, a segunda fase da campanha de esclarecimento 
sobre as Eleições 2012. Nos vídeos e spots que serão veiculados 
na televisão e no rádio, a Jus  ça Eleitoral alerta que quem vende 
seu voto ganha um dinheiro sujo e perde a chance de votar por um 
futuro melhor. O TSE tem um por  ólio desse “futuro melhor”, ou 
só imagina?

Um conjunto de ações que priorizam 
a Cultura no Ceará, passando pelos eixos 
de estrutura, administração e atuação 
na área de formação, foi anunciado pelo 
Governador Cid Gomes nesta quarta-
-feira, 5, durante a inauguração do Teatro 
Carlos Câmara. Assim como esse equipa-
mento histórico da cultura cearense, ou-
tros 13 espaços passarão por reformas, 
ampliações e adaptações. O Pacote de 
Inves  mentos, chamado de Virada Cultu-
ral, prevê o total de inves  mento de R$ 
118.300.540,00 em obras e ações, o que 
dobra o valor de inves  mentos se compa-
rado a todos os governos anteriores. “Só 
em melhorias nos equipamentos e nas 
ações que serão desenvolvidas através da 
Secretaria da Cultura o Estado vai inves  r 
R$ 71.093.232,00. Também serão inves  -
dos R$ 47.207.308,00 na implantação do 
Projeto que transformará o Dragão do Mar 
em um centro difusor de conhecimento. 
Isso totaliza o montante de mais de R$ 
118 milhões que serão des  nados ao se-
tor”, explica Cid Gomes. “Esse pacote dá 
sequência ao cumprimento de uma pro-
messa. O Governo fi cou com uma marca 
de que não dava a devida atenção que a 
Cultura merece. Mas isso demonstra não 
só uma obrigação, mostra o quanto valo-
rizo, respeito e priorizo essa área”, com-
pletou o Governador. Cid Gomes anunciou 
ainda mudança na Presidência do Ins  tuto 
Dragão do Mar e Arte e Cultura, que terá à 
frente o jornalista Paulo Linhares.

Além das melhorias, o Governo vai de-
senvolver, segundo o Projeto da Virada 
Cultural, ações como realização de con-
curso públicos (70 vagas); criação de car-
gos para gestão e a regulamentação dos 
equipamentos culturais; criação de curso 
técnico-profi ssionalizantes nas Escolas 
Estaduais de Educação Profi ssionalizante; 
mudança da Lei 13.811 – Lei do Mecena-
to e no Fundo Estadual da Cultura (FEC); 
manutenção preven  va, corre  va, auto-

mação e modernização de equipamentos 
culturais; e criação e melhorias nos editais 
através do Tesouro Estadual e FEC. Segun-
do Cid Gomes, essa valorização do setor 
deve elevar ainda mais a auto-es  ma do 
povo cearense. “A cultura é a maior ex-
pressão de um povo. De nada adianta 
grandes estruturas sem que o povo tenha 
uma marca”, reforçou o chefe do execu  -
vo. Ainda segundo ele, a marca da sua ges-
tão na área será a formação de pessoas.

Na ocasião, Cid Gomes fez uma expla-
nação de inves  mentos que estão sendo 
realizados pelo Governo do Estado, atra-
vés de Secretarias como a do Turismo (Se-
tur), em parcerias com órgãos, que devem 
revitalizar a área do Centro de Fortaleza. 
Segundo ele, pontos turís  cos importan-
tes como a reforma do Centro de Turis-
mo do Ceará (Emcetur), do Seminário da 
Prainha, e a entrega nesta quarta-feira do 
novo Teatro Carlos Câmara, são uma rea-
lidade desse compromisso que o Governo 
tem com a valorização de uma das áreas 
de maior expoente da cultura no nosso Es-
tado. “Galpões da an  ga Refesa foram re-
passados para o Estado; duas estações do 
Metrô de Fortaleza serão construídas nes-
sa área; o an  go Lord Hotel assim como o 
Prédio Panorama Artesanal foram adquiri-
dos pelo Governo, o primeiro deve abrigar 
a Secretaria das Cidades e o segundo um 
Hotel e Restaurante Escola; já foi solicita-
do formalmente à Prefeitura de Fortaleza 
para que a Praça Cristo Redentor e o Te-
atro São José passe a ser do Governo do 
Estado; a construção do Acquario Ceará; e 
um anteprojeto para a construção de uma 
grande praça ligando o Centro Cultural 
Dragão do Mar, o Centro Cultural da Caixa 
e o Acquario são algumas ações que o Go-
verno deve fazer para valorizar o Centro 
de Fortaleza e seu entorno”, exemplifi cou 
Cid Gomes. 

Coordenadoria de Imprensa do
Governo do Estado

Projeto sugere criação 
do Dia Estadual do 
Cuidador de Idosos

Com o envelhecimento da população 
cearense, o trabalho do chamado 
cuidador de idosos ganha relevân-

cia. Reconhecendo a importância deste 
profi ssional, a Deputada Fernanda Pessoa 
(PR) encaminhou o projeto de lei 119/12, 
que ins  tui o Dia Estadual do Cuidador 
de Idosos, lido no expediente da sessão 
plenária desta quarta-feira, 5. Segundo a 
proposta, a comemoração seria no dia 27 
de setembro de cada ano. 

A parlamentar destaca que a popula-
ção de pessoas com 60 anos ou mais no 
Ceará aumentou 61% em 10 anos, exigin-

do o apoio do cuidador, que se destaca 
por sua doação e solidariedade, zelando 
pelo bem-estar, saúde, alimentação, hi-
giene pessoal, educação, cultura, recrea-
ção e lazer da pessoa assis  da.

“É a pessoa da família ou da comu-
nidade que presta cuidados à outra de 
qualquer idade, que esteja necessitando 
por estar acamada, com limitações  sicas 
ou mentais, com ou sem remuneração. É 
fundamental termos a compreensão de 
se tratar de tarefa nobre, porém comple-
xa”, avalia Fernanda Pessoa.

Agência de No  cias Assembleia

Governador anuncia mais 
de R$ 118 milhões em 
investimentos na cultura
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DIA 06 DE SETEMBRO

Agenda
Agenda

EleitoralEleitoralAgenda
Agenda

EleitoralEleitoralAgenda

EleitoralAgenda
Eleitoral

DOS CANDIDATOS 
A PREFEITO DE SOBRAL

O critério para divulgação das agen-
das é por ordem alfabé  ca. As informa-
ções divulgadas são de responsabilidade 
dos candidatos e de seus assessores.

Veveu Arruda
Assessoria de 
Comunicação não enviou 
agenda do candidato

Professor Osvaldo
8h30min - Gravação 
depoimento para programa 
de TV Dário do Nordeste
17h - Panfl etagem Semáforo

      Av. Diogo Gomes
19h -  Caminhada Panfl etagem Bairro 

Parque Silvana I

Marco Prado

Dr. Guimarães
9h - Visita ao Bairro Alto Novo
19h - Arrastão Verde - Bairro 

no Tamarindo
Concentração: 
Pracinha do Tamarindo

9h - Visita à Vila Recanto
19h - Caminhada no bairro 

Parque Silvana I

Candidatos a Prefeito de Sobral 
participam de debate na UVA

Evento envolvendo polí  cos postulantes a ocupar cargo maior na Prefeitura não
empolga crônica polí  ca sobralense

Paulo Passos
jornal@sobralnews.com.br

O Diretório Central dos Estudan-
tes (DCE) da Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú (UVA) 

realizou na noite do dia 5, no Audi-
tório Central, localizado no campus 
da Betânia, um debate com os postu-
lantes ao cargo de Prefeito de Sobral. 
Par  ciparam do evento os candidatos 
Marco Prado (PSDB), Osvaldo Aguiar 
(PSol) e Veveu Arruda (PT), que con-
corre a reeleição. O candidato Dr. 
Guimarães (PV) informou, por meio 
de sua assessoria, que não poderia 
comparecer. De acordo com Amanda 
de Melo Oliveira, estudante do curso 
de Pedagogia e Presidente do DCE, o 
debate teve como obje  vo levar os 
alunos a “conhecerem a proposta dos 
candidatos”, além de “ajudar a desen-
volver o espírito crí  co dos estudan-
tes”. Amanda reconhece que quase 
metade dos alunos da UVA mora em 
outros municípios, mas par  cipa da 
vida de Sobral.

Em depoimento para o blog Bairro 
Sinhá Sabóia a presidente do DCE diz 
que é importante saber “de que for-
ma os candidatos devem contribuir 
com a Universidade”, já que “hoje, 

Sobral pode ser considerada uma ci-
dade universitária”. Ela lembra que há 
inúmeros discentes que vêm de seus 
municípios para morar na Princesa do 
Norte, colaborando para o desenvol-
vimento econômico da cidade. Aman-
da avaliou posi  vamente o debate.

O candidato do PSol, Osvaldo 
Aguiar, considerou o debate “muito 
bom”, evento em que teve “a opor-
tunidade de colocar as ideias para 
Sobral.” Osvaldo considera que foi ex-
tremamente posi  vo, inclusive, o con-
fronto de ideias. Nas suas palavras, “é 
salutar e importante fazer um debate.”

O candidato tucano Marco Prado 
deu parabéns ao DCE da UVA pela ini-
cia  va e destacou que o debate foi im-
portante para expor as ideias de cada 
um “com seriedade, com respeito, a 
discussão de falta de água nos distri-
tos, a questão de geração de emprego 
e renda”, ou seja, temas relevantes.

O candidato à reeleição pelo PT, 
prefeito Veveu Arruda, considerou a 
inicia  va do DCE “importante para a 
divulgação de ideias”, bem como para 
“responder questões”, além de “colo-
car propostas concretas para o mun-
do real, na educação, na saúde, na 
infraestrutura urbana, na geração de 
emprego e renda.”

O debate
Veveu apresentou uma “torci-

da” maior e mais barulhenta, com a 
presença de secretários municipais, 
servidores e simpa  zantes, que 
apoiam a campanha do atual Pre-
feito. Marco Prado, popularmente 
chamado de Chocolate, é a fi gura 
mais conhecida da oposição, tendo 
concorrido três vezes ao cargo de 
Prefeito da Princesa do Norte. Cho-
colate é da família Prado, e seu pai, 
José Parente Prado, foi ex-Prefeito 
de Sobral por três gestões. Marco 
Prado fez cobranças ao candida-
to Veveu durante o debate, mas o 
pe  sta preferiu adotar a estratégia 
de não cair nas pequenas provoca-
ções, procurando salientar as rea-
lizações de sua campanha à frente 
da Prefeitura. Alheio à disputa en-
tre ambos, Osvaldo Aguiar apre-
sentou o programa de seu par  do. 
Para os cronistas polí  cos de Sobral 
o primeiro debate entre os candi-
datos a prefeito foi considerado 
“morno”. Agora, vamos aguardar o 
dia 17 de setembro, quando acon-
tecerá outro encontro entre eles, às 
22h30min, produzido e transmi  do 
pela NordesTV de Sobral.
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Eleições

Quem não é visto,
não é votado!

RESOLUÇÃO Nº 23.370 - Ementa Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas 
em campanha eleitoral nas eleições de 2012

CAPÍTULO V - DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA
Art. 26. São permi  das, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa 
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propagan-
da eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de 
revista ou tabloide (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).

§ 1º - Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº 
9.504/97, art. 43, § 1º).

9650.5550(88) 9270.3267(88)

Anuncie Aqui!
Agende uma visita, iremos até você!

DiversosDiversos

Pouco mais de um ano e meio 
após sofrer um grave acidente, 
o Humorista Shaolin conseguiu 

se comunicar pela primeira vez com 
sua família e amigos através de um 
aparelho importado que lê movi-
mentos dos olhos.

Isso aconteceu na segunda-feira, 
3, quando a Apresentadora Ana Hi-
ckmann foi até Campina Grande, na 
Paraíba, gravar uma matéria com 
Shaolin. Acompanhada do Diretor 
Vildomar Ba  sta, a apresentadora foi 
à casa do humorista com um equipa-
mento vindo da Suécia que permite a 
uma pessoa se comunicar pelo movi-
mento da pupila.

De acordo com Vildomar, Shaolin, 
que con  nua sem movimento algum 
do corpo, reconheceu todo mundo, 

fi cando claro que ele tem consciência 
de tudo o que acontece ao seu redor.

“Fiquei emocionado e chocado, 
porque não  nha visto ele após o aci-
dente. Ele está muito diferente. Nós 
fi zemos as primeiras imagens dele 
deitado na cama. Para mim foi um 
momento di  cil”, contou Vildomar.

Em casa desde junho do ano pas-
sado, quando recebeu alta, Shaolin 
con  nua com tratamentos diários de 
fi sioterapia e fonoaudiologia. O aci-
dente, na BR-230, na região de Mu  -
rão, em Campina Grande, aconteceu 
em janeiro de 2011. O humorista di-
rigia pela rodovia no sen  do São José 
da Mata quando um caminhão, que 
estava na faixa indo na direção opos-
ta, invadiu a contramão e bateu con-
tra o veículo do ar  sta.

Shaolin se comunica 
pela primeira vez 
com ajuda de aparelho

O humorista dirigia pela rodovia no sen  do São José da Mata quando um caminhão, 
que estava na faixa indo na direção oposta, invadiu a contramão 

e bateu contra o veículo do ar  sta. O corpo con  nua sem os movimentos

O acidente, na BR-230, na região de Mu  rão, 
em Campina Grande, aconteceu em janeiro 
de 2011 Foto: Divulgação

Jus  ça Eleitoral alerta que quem 
vende seu voto ganha um dinheiro 
sujo e perde a chance de votar por 
um futuro melhor.

Com o obje  vo de conscien  zar 
os brasileiros sobre a importância 
de sua par  cipação nas eleições 
e também evitar a troca de votos 
por vantagens indevidas, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) inicia nesta 
quarta-feira, 5, a segunda fase da 
campanha de esclarecimento so-
bre as Eleições 2012.

Nos vídeos e spots que serão 
veiculados na televisão e no rádio, 
a Jus  ça Eleitoral alerta que quem 
vende seu voto ganha um dinheiro 
sujo e perde a chance de votar por 
um futuro melhor.

A campanha fala também do 
tema acessibilidade. Os eleitores 
com necessidades especiais poderão 
votar com tranquilidade, uma vez 
que TSE dá condições para que es-
sas pessoas exerçam sua cidadania.

Aniele Gurgel

Campanha 
sobre Eleições 
2012 aborda 
compra de 
votos



6/ Ano I - Edição 165

Sobral-CE, quinta-feira, 06 de setembro de 2012Informação, Cultura e NegóciosInformação, Cultura e Negócios

CidadeCidade

Rayanne Colares
jornal@sobralnews.com.br

A emissão de gases poluentes, 
proveniente das a  vidades in-
dustriais no País, bem como a 

preocupação com o meio ambiente, 
tema das relações internacionais, in-
felizmente ainda caminham sem so-
lução no cenário mundial.

Vários são os danos causados pelo 
despejo dessas substâncias na at-
mosfera terrestre, a exemplo do co-
nhecido ‘Efeito Estufa’, ou seja, a con-
sequência que tem contribuído para 
o aumento exagerado da tempera-
tura do planeta nas úl  mas décadas 
,e das doenças respiratórias graves 
originárias da emissão dos referidos 
poluidores. A preocupação e o dever 
de proteger o meio ambiente são da 
competência de vários atores sociais 
como o poder público, autarquias, 
organizações não governamentais, as 
corporações que possuem consciên-

cia ambiental e da própria população 
que é quem mais sofre com os resul-
tados de tamanha poluição.

Em Sobral esta lamentável cir-
cunstância pode ser constatada em 
alguns locais por meio da poluição 
do ar come  da por alguns empreen-
dimentos. Uma, dentre tantas outras 
implicações relacionadas a esta pro-
blemá  ca repercute diretamente no 
co  diano e na saúde dos moradores 
dos bairros da Coelce, Mãe Rainha, 
Grajaú, Vila União e Parque Mucam-
binho, como o que ocorre na resi-
dência da dona de casa e moradora 
do bairro Vila União, Maria Gorete 
Pereira: “minha fi lha vive com o nariz 
entupido, tossindo e sofre bastante 
com essa fumaça e também com o 
pó do cimento que vem da Chaminé 
que, além de fazer mal, suja toda a 
casa,” afi rmou Gorete.

Já para a senhora de 73 anos tam-
bém residente da Vila união, Maria 
de Lourdes Januário, os problemas 

são de ordem respiratória. “Desde 
que eu vim morar aqui nesse bairro 
há dois anos, vivo com asma e sinto 
muita difi culdade de respirar por con-
ta do pó que vem da fábrica,” infor-
mou Lourdes.

Para Maria Evanilda de Moraes 
Silva, além da poeira emi  da pela fá-
brica que lhe causou alergia, o pior 
é ter que conviver com os barulhos 
estridentes que ocorrem no perío-
do noturno. “Às vezes nós estamos 
dormindo, quando no meio da noite 
escutamos fortes estrondos e explo-
sões. O barulho é muito alto e nós 
acordamos assustados,” contou Eva-
nilda. 

 
A Amma
Segundo a Superintendente da 

Autarquia Municipal do Meio Am-
biente (Amma) de Sobral, Lúcia Maria 
Bezerra da Silva, denúncias a respeito 
deste fato já foram formuladas, mas 
por enquanto não há nenhuma ação 

de prevenção desta prá  ca. A Autar-
quia informou ainda à redação do So-
bral News que a denúncia dos mora-
dores será devidamente averiguada e 
que medidas cabíveis serão adotadas 
para reduzir a emissão dos poluen-
tes. “Diante desta denúncia, nós to-
maremos os procedimentos técnicos 
e encaminharemos ao setor técnico 
da Autarquia para que uma vistoria 
seja realizada no local e, após, será 
emi  do um relatório técnico acerca 
do assunto,” concluiu Lúcia Maria.

Saiba mais
De acordo com o estudo realizado 

pela Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp) o acúmulo de par  culas e 
gases nocivos lançados na atmosfera 
provoca doenças respiratórias pré-
-existentes e podem aumentar o índice 
de infecções das vias aéreas superiores 
e pneumonia em pessoas expostas a 
emissões de gases poluentes.

Emissão de gases em Emissão de gases em 
Sobral prejudica populaçãoSobral prejudica população

Poluição do ar:Poluição do ar:

O fa  dico quadro vem ocorrendo há bastante tempo em Sobral e, infelizmente, os que mais sofrem com os efeitos 
danosos à saúde são aqueles que residem nas proximidades das empreiteiras emissoras desses gases poluentes

Usina de Asfalto localizada à margem da estrada que liga Sobral ao distrito de Jordão - Foto:Rayanne Colares

Emissão de gases em Emissão de gases em 
Sobral prejudica populaçãoSobral prejudica população

Poluição do ar:Poluição do ar:
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4 cães: 2 machos e 2 fêmeas,4 cães: 2 machos e 2 fêmeas,
raça 'Ro  weiler' com pedigreeraça 'Ro  weiler' com pedigree

9720.6900 / 9720.7557

VendoVendoVendoVendo
(88) 9720.6900 / 9720.7557(88)

“Minha Casa, “Minha Casa, 
Minha Vida” vai Minha Vida” vai 
benefi ciar famílias benefi ciar famílias 
pobres de Sobralpobres de Sobral

Famílias com rendimento de até 3 salários mínimos poderão adquirir suas moradias, através do Banco do Brasil,
ins  tuição fi nanceira des  nada a repassar os subsídios do Governo Federal

Herculano Costa
jornal@sobralnews.com.br

Por meio da assinatura de contra-
to do Governo Federal, através 
do Ministério das Cidades com o 

Governo do Estado, Banco do Brasil e 
o Município de Sobral, fi cou assegura-
do o 1º Convênio do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, enquadrado na Fai-
xa 1, para o Município de Sobral.

A cerimônia de assinatura do con-
vênio aconteceu ontem, 5, quarta-
-feira, às 14h30min, no Palácio da 
Abolição, com a presença de diversas 
autoridades como o Governador Cid 
Gomes, o Ministro Alexandre Cordei-
ro, do Ministério das Cidades, o Vice-
-Presidente do Banco do Brasil, Paulo 
Ricci, representantes da Prefeitura de 

Sobral, o Diretor de Crédito Imobiliá-
rio do BB, Guei  ro Matsuo Genso, o 
Superintendente Estadual do BB no 
Ceará, Elói Medeiros e o Gerente da 
Agência Setor Público, Fernando Ma-
rinho.

Com o convênio, o Banco do Bra-
sil passa a es  mular a execução da 
polí  ca de desenvolvimento habita-
cional de Sobral, com foco no aten-
dimento às famílias de baixa renda 
que desejarem adquirir sua casa pró-
pria. As unidades habitacionais, em 
número de 2.086, serão des  nadas 
para famílias com rendimento men-
sal de até três salários mínimos. Nos 
próximos dias serão divulgadas mais 
informações sobre as datas de início 
das ações deste convênio.

Saiba mais:
Programa – Minha Casa, Minha Vida
Recursos – Governo Federal – Ministério das Cidades
Terreno e Infraestrutura – Prefeitura Municipal
Repasse dos subsídios – Banco do Brasil 

Com informações da Agência do BB em Sobral

Com o convênio, o Banco do Brasil passa a es  mular a execução da polí  ca de desenvolvimento habitacional de Sobral, com foco no atendimento às famílias de baixa renda - Foto: Divulgação

“Minha Casa, “Minha Casa, 
Minha Vida” vai Minha Vida” vai 
benefi ciar famílias benefi ciar famílias 
pobres de Sobralpobres de Sobral
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O show apresenta músicas do DVD "De volta a Estrada", gravado no 
Theatro São João, em 2011 - Foto: Divulgação

Ecoparty 2012
Muita música e animação é o que 

promete a Ecoparty. A festa acontece 
hoje, 6, a par  r das 20h, no Palmeiras 
Country Clube.

A festa promete agradar a todos 
os gostos. A banda São Ninguém trará 
diretamente de Salvador o melhor do 
axé.  O comando do sertanejo univer-
sitário fi cará por conta da banda Entre 
Amigos. Os amantes do pop music po-
derão cur  r a banda TheDillas. E para 
quem curte uma boa música eletrôni-
ca a animação fi cará por conta do  DJ 
KRYPSY, com o melhor do psy trance e 
house music.

Patrícia Kinoshita
jornal@sobralnews.com.br

"Quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não tem pés." 
( Joseph Joubert )

A banda de pop rock Heredtárius 
lança hoje, 6, a par  r das 20hs, 
no Boulevard do Arco, o DVD 

“De volta a Estrada”, para comemo-
rar os 10 anos de carreira da banda. O 
DVD, que foi gravado em 2011 no The-
atro São João, conta com 23 faixas. 

Na bagagem, a banda Heredtárius já 
dividiu palco com grandes bandas e ar-
 stas do cenário nacional em fes  vais 

como Ceará Music, Tribus Rock (Pi), 
Piauí Pop, entre outros, abrindo sho-
ws de Engenheiros do Hawaii, Rappa, 
Kid Abelha, Jorge Vercilo, Ana Carolina, 

Erasmo Carlos, MPB 4 e Gilberto Gil. 
A banda é formada por Márlio da 

Penha (Vocal), Dulcilane Azevedo (Con-
trabaixo), Gleydson Frota (Guitarra), 
Robson Mar  ns (Bateria), Dulcivando 
Azevedo (Teclado e Vocais) e Aulus Lú-
cius (Guitarra).

Banda Heredtárius 

lança DVD em Sobral
Na bagagem, a banda Heredtárius já dividiu palco com grandes bandas e ar  stas do 

cenário nacional em fes  vais como Ceará Music, Tribus Rock (Pi), Piauí Pop, entre outros

Serviço:
Lançamento do DVD “De volta a 
Estrada”
Dia: 6 de setembro, às 20hs
Local: Boulevard do Arco 

Cine Falb Rangel exibe "Casamento Silencioso''

Aldeia SESC 
Vale do Acaraú

O Projeto apresenta hoje, às 20h, o 
espetáculo “Anjo Negro” da Cia de Tea-
tro Mosaico do Mato Grosso. 

Da obra de Nelson Rodrigues. A tra-
gédia escrita em 1946 é atualizada na 
montagem de Sandro Lucose. Ismael é 
um homem rico, poderoso e de pele ne-
gra, que possui violentamente Virgínia, 
uma mulher linda e de pele branca, mas 
que é com ele casada a força. A trama 
da peça é sustentada pelo embate trava-
do entre Virginia e Ismael, pois ela está 
sempre grávida contra a sua vontade, e 
por isso, vinga-se desta condição, assas-
sinando cada fi lho negro que nasce do 

seu ventre. Mas Virgínia conhece Elias, 
um homem branco, cuja paixão à pri-
meira vista impulsiona nela o desejo e a 
coragem para se tornar livre.

Dia: 6 de setembro, às 20h
Acesso: R$2,00                       
Classifi cação: 14 anos
Local: Theatro São João 

Azamiga 
O Theatro São João apresenta nes-

te sábado e domingo, às 20h, o espe-
táculo “Azamiga” da Cia Dois em Cena 
de Sobral. 

A peça é uma comédia em apenas 
meio ato que pretende levar situações 
do co  diano de duas amigas peruas 
que resolvem passar uma tarde ouvin-
do música, lembrando do passado e 
fazendo tratamentos de beleza. Tudo 
acontece bem quando de repente 
uma começa a xingar a outra, fato que 
vai sendo crescente na narra  va do 
espetáculo; tal fato é ainda mais en-
fá  co quando as duas percebem uma 
pequena curiosidade no frasco do cre-

me facial que resolvem usar naquela 
tarde, embalada por Roberta Miranda 
e Diana.

Dias: 8 e 9 de setembro, às 20h
Acesso: R$4,00 e R$2,00                     
Classifi cação: 14 anos
Local: Theatro São João 

O Cinema Falb Rangel, da Casa da Cultura de Sobral, 
exibe hoje, 6, às 19h30min, o fi lme "Casamento Silen-
cioso'' (Nunta Muta) do diretor Hora  u Malaele. A a  vi-
dade é promovida pela secretária de Cultura de Sobral, 
através do Ins  tuto ECOA.

O Casamento Silencioso é uma comédia dramá  ca da 
Romênia. Mara e Iancu preparam-se para se casar, todos 
os habitantes da vila estão ansiosos para a festa dos noi-
vos, porém, para o espanto de todos, o prefeito da cida-
de, junto ao comandante do regimento, anunciam uma 
semana de luto devido a morte de Stalin. Durante essa 
semana, nenhuma festa ou comemoração é permi  da. 
Apesar da proibição, os noivos e seus convidados irão 
mostrar muita cria  vidade para con  nuar a festa.



/9Ano I - Edição 165

Sobral-CE, quinta-feira, 06 de setembro de 2012

EsporteEsporte

Já são 10 medalhas de ouro conquistadas pelos atle-
tas brasileiros nos Jogos Paralímpicos Londres 2012. As 
douradas juntam-se a sete medalhas de prata e quatro 
de bronze, e deixam o país na oitava colocação no qua-
dro de medalhas, bem próximo de a  ngir a meta do 
Comitê Paralímpico Brasileiro: o sé  mo lugar. 

Até agora os esportes mais dourados do Brasil são 
a natação e o atle  smo, com cinco e quatro medalhas, 
respec  vamente. Uma dessas conquistas teve, ainda 
mais, o sabor de superação. O brasileiro Alan Fonteles, 
com duas pernas amputadas, chegou ao topo do pódio 
depois de superar o sul-africano Pisturius, considera-
do por muitos uma lenda do atle  smo. U  lizando duas 
próteses, Alan correu os 200 metros rasos em 21 se-
gundos e 45 centésimos, colocando no peito mais um 
ouro para o Brasil.

Em jogo fora de casa o Ceará 
não quis arriscar e foi cauteloso 
ao enfrentar o Goiás no Serra 
Dourada. A estratégia de retran-
ca resultou num empate sem 
gols, mo  vo de comemoração 
para o Vovô, que permanece na 
décima colocação na tabela do 
Campeonato Brasileiro, Série 
B. No intermédio da classifi ca-
ção o alvinegro tem 32 pontos 
ganhos, distante oito pontos do 
G-4, grupo de acesso à elite do 
futebol nacional.

Para arrancar o empate 
diante do adversário apoiado 
pela torcida, o Ceará entrou 
em campo com três zagueiros 
e apostando numa marcação 
mais efi ciente, mesmo assim, 
as difi culdades apareceram. 
Logo no início do jogo o Vovô 
foi pressionado pelos ataques 
do Goiás e por intensas jogadas 
individuais dos jogadores adver-
sários. Pouco a pouco o esque-

ma tá  co cearense sur  u efeito, 
a marcação alvinegra impôs um 
ritmo equilibrado no jogo.

Até o fi m da par  da o Ceará 
manteve a postura defensiva e 
difi cultou as inves  das do  me 
alviverde, e ainda, conseguiu 
bons contra-ataques. Nos mi-
nutos fi nais a equipe cearense 
voltou a ser pressionada, mas 
segurou o empate e trouxe para 

casa um ponto a mais na classi-
fi cação. O resultado fez do Vovô 
a equipe com maior número 
de empates na segunda divisão 
do Brasileiro: ao todo são oito. 
Uma vitória pode acontecer 
diante do Guarani, 11º colo-
cado, em jogo válido pela 23ª 
rodada, no Estádio Presidente 
Vargas, amanhã, 7 de setembro, 
às 19h30min.

A Série C do Campeonato 
Brasileiro tem a par  ci-
pação de 20 equipes de 

vários Estados do País, e o Gua-
rany de Sobral recebe notável 
destaque na compe  ção, mas, 
infelizmente, por realizar a pior 
campanha do primeiro turno. O 
Bugre sobralense está na lanter-
na do Grupo A, com apenas cin-
co pontos ganhos, dos 30 que já 
foram disputados.

Números
Dez par  das já foram dispu-

tadas até agora, e o Guarasol 
tem somente uma vitória, dois 
empates e sete derrotas. O  me 
conseguiu furar as defesas ad-
versárias 11 vezes, mas, levou 
19 gols, com isso, tem a defesa 
mais vazada da Série C: oito gols 
nega  vos. O aproveitamento 
é de apenas 16%; cenário ruim 
mesmo comparado ao Tupi de 
Minas Gerais, lanterna do Grupo 

B, que tem 30% no desempe-
nho.

A complicada fase do Gua-
rany gerou também uma alter-
nância de treinadores. Atual-
mente a missão de reverter o 
quadro é do técnico Wladimir de 
Jesus, 4º profi ssional a ocupar o 
cargo desde o início da Série C. 
Antes, comandaram o  me os 
treinadores Júlio Araújo, Agnal-
do Liz e Edson Luiz.

No inconstante caminho do 
Campeonato Brasileiro o Caci-
que do Vale conseguiu apenas 
uma vitória, contra o Salgueiro 
(PE), ainda na 3ª rodada. Os dois 
empates foram contra o Santa 
Cruz (PE), o úl  mo jogando em 
casa, no domingo, 2 de setem-
bro. No próximo dia 8 o Bugre 
vai à Belém do Pará, onde en-
frenta o Paysandu em par  da 
válida pela 11ª rodada.

A pior campanha
da Série C

Guarany:

O  me tem apenas 16% de aproveitamento, com sete derrotas, 
dois empates e somente uma vitória

Bugre na Taça 

Fares Lopes 
Os  mes cearenses estão disputando as três 

vagas que restam para as semifi nais da Fares 
Lopes 2012. O Guarany de Sobral teve a melhor 
campanha na fase classifi catória e garan  u pas-
sagem direta para a penúl  ma fase da Taça. Ma-
ranguape e Horizonte decidem quem enfrentará 
o Cacique do Vale na disputa por uma vaga na 
grande fi nal. É importante lembrar que o cam-
peão da Fares Lopes ganha o direito de disputar 
a Copa do Brasil de 2013.

Decisão do Cearense 
de Futsal 2012 

Estão na disputa pelo  tulo estadual os  mes 
Alto Santo e Maracanã, de Maracanaú. No pri-
meiro jogo da fi nal o  me do interior venceu pelo 
placar de 3 a 2, e joga pelo empate na par  da 
decisiva, que acontece no próximo dia 18 de se-
tembro, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

 

Basquete Cearense 
na China 

O Sky/Basquete Cearense, primeiro  me do 
Estado no Novo Basquete Brasil (NBB), viaja ama-
nhã para a China, onde fará 11 jogos contra  mes 
estadunidenses e sérvios. As par  das têm como 
obje  vo a preparação da equipe para futuras dis-
putas, bem como alcançar o entrosamento entre 
os jogadores. O elenco já treina junto há dois me-
ses sob orientação de Alberto Bial.

Outra vez tudo 
igual para o Ceará

O resultado fez do Vovô a equipe com maior número de empates 
na segunda divisão do Brasileiro, ao todo são oito

Ceará versus Goiás: empate comemorado com sabor de vitória - Foto: Divulgação

O Guarany, lanterna do Grupo A, tem a pior campanha, com 19 gols - Foto: Divulgação

Brilho verde 
e amarelo nas 
Paralimpíadas

Alltemy Moura  |  jornal@sobralnews.com.br

Alan Fonteles após vencer os 200 metros rasos - Foto: Divulgação
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A ação dos bandidos no Banco do Brasil de Amontada não despertou suspeitas - Foto: Divulgação

PolíciaPolícia
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Secretários municipais, procura-
dores, advogados, empresários 
e membros da comissão de lici-

tação da Prefeitura, foram presos na 
manhã dessa quarta-feira, 5, nas cida-
des de Trairi, Eusébio e Fortaleza. Os 
mandados de prisão foram cumpridos 
numa operação do Ministério Públi-
co do Estado (MPE) e da Polícia Civil, 
após inves  gações sobre crimes de 
desvio de verba pública do município 
trairiense.

Os envolvidos são acusados de 
fraudes em licitações, falsidade ideo-
lógica, condescendência criminosa e 
formação de quadrilha. Estão presos: 

os membros da Comissão de Licitação, 
Evaldo Luís Antunes e Gabriela Maria 
Chaves Souto; a Secretária de Ação 
Social, Germana de Paixão Oliveira; o 
Procurador-Geral do Município, Viní-
cius Barbosa Damasceno; o Empresá-
rio José Ademar Barroso; o Procurador 
Jurídico Municipal Guilherme de Arari-
pe Nogueira; o Advogado e ex-Procu-
rador Autárquico do Município, José 
Eloísio Maramaldo Filho, e a Procura-
dora Jurídica, Caroline Gondim Lima.

O MPE ainda não localizou: o Secre-
tário de Finanças, Jose Airton Ribeiro; 
o ex-Secretário de Finanças, Euclides 
Andrade de Castro; o Secretário de 
Saúde, José Evandro Cunha; a Secre-
tária de Educação, Maria das Graças 
Barbosa Damasceno; o Vereador e ex-

-Secretário, Márcio Alves Ribeiro; os 
ex-membros da Comissão de Licitação 
da Prefeitura,  Manoel Carlos Oliveira 
e Alexandre Pires Sousa, e o ex-Servi-
dor Neio Lúcio Ferraz Passos.

Segundo as inves  gações foram 
desviados 20 milhões de reais em ver-
bas públicas. O trabalho de captura 
dos foragidos con  nua, coordenado 
pela Promotoria de Jus  ça de Trairi, 
em parceria com a Procuradoria dos 
Crimes Contra a Administração Pública 
do Ministério Público. O interrogatório 
dos presos começou no início da tarde 
de ontem, 5, e pretende ouvir todos os 
envolvidos. Os mandados de prisão fo-
ram expedidos pelo Juiz Fernando Te-
les, e devem ser cumpridos até o fi m 
desta semana.

Trairi:

Ministério Público prende 8 pessoas 
por desvio de verbas públicas

Inves  gações apontam que foram desviados R$ 20 milhões da Prefeitura. 
Ao todo, são 16 suspeitos de envolvimento no esquema, oito ainda estão foragidos

Alltemy Moura
jornal@sobralnews.com.br

Na noite da úl  ma segunda-feira, 
4, por volta das 21h, quatro homens 
chegaram à agência do Banco do Bra-
sil de Amontada, localizada na Praça 
Coronel Antônio Belo, no Centro da 
cidade. Três deles fi caram observan-
do o movimento do lado de fora da 
agência, enquanto outro instalava 
um estranho aparelho em um dos 
caixas de autoatendimento. A má-
quina entrou em colapso e liberou R$ 
145.690,00, segundo consta no Bole-
 m de Ocorrência.

O fato foi levado ao conhecimento 

da Polícia somente na manhã da ter-
ça-feira, 4. Fotos de dois par  cipan-
tes da ação,  radas pelo sistema de 
vigilância do banco, estão em poder 
da Polícia Civil, que já iniciou as inves-
 gações. Os moradores do entorno 

da agência não perceberam nenhu-
ma movimentação estranha durante 
a noite do ocorrido. Informações dão 
conta de que o assaltante que danifi -
cou o caixa eletrônico estava com um 
cartão e, quando alguém adentrava 
o local, fi ngia realizar uma transação 
bancária. As inves  gações estão sob 
a responsabilidade da Polícia Civil de 
Amontada e do 4ª Batalhão da Policia 
Militar de Itapipoca.

Assaltantes levam R$ 145 mil da agência 
do Banco do Brasil de Amontada

A Polícia Civil e o 4º Batalhão da Polícia Militar já iniciaram as inves  gações, com informações e imagens cedidas pela gerência do banco
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Classifi cadosClassifi cados Tel.: (88) 3611.3030
Av. Dom José, 1246 - Centro | Sobral-CE

TERRENOS/LOTES
VENDE - Código-82 - Terreno situado á BR 222, 
próximo a Rotatória, (Sobral - Tianguá), com área 
10.000m². Tratar: (88) 3611.3030

VENDE - Código-85 - Terreno localizado na 
Serra da Meruoca, com área 15m de frente por 
150m de fundo, área total de 2.250m², a margem 
da estrada Sobral/ Meruoca, a 500m do Ytacaranha 
Hotel de Serra. Tratar: (88) 3611.3030

VENDE - Código-86 - Terreno com área total 
de 160ha , localizado na cidade de Viçosa  do Cea-
rá. Tratar: (88) 3611.3030

VENDE - Código-90 - Terreno com 05 ha, lo-
calizado na BR 222, a 50m da rotatória (Sobral - 
Tianguá), com 150m de frente por 333m de fundo. 
Excelente para empreendimento comerciais de 
grande porte. Tratar: (88)3611.3030

VENDE- Código-92 - Terreno localizado na 
Pericentral, próximo ao Hospital Dr. Estevam,com 
24,20m de frente por 17m de fundo  com área 
411,40m². Recebemos imóveis de menor valor. 
Tratar: (88) 3611.3030

VENDE - Código-96 - Terreno 20x30m  locali-
zados no Bairro do Junco, Rua Arlindo de Vieira de 
Almeida com área 600m². Recebemos imóveis de 
menor valor. Tratar: (88) 3611.3030
VENDE - Código-117 - Terreno á margem da 
Praia de Maceió em Camocim, com área total de 
1.474,57m². Excelente para construir casa de vera-
neio ou pousada. 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 280.000,00

VENDE - Código-118 - Lote no Loteamento Be-
tânia, 11m x 42m, área total 462m²,lote 10, quadra 
30 próximo a Universidade Vale do Acaraú. 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 30.000,00

 VENDE - Código-150 - Lotes o Loteamento 
Betânia próximo ao condomínio Tordesilhas me-
dindo 11x33 cada. (um sendo de esquina e todos 
voltados para o nascente) Tratar: (88)3611.3030 
Valor R$ 30.000,00 Cada lote

  VENDE-Código -156 - Terreno no loteamento 
Village Betânia, situado na rua Jerônimo de Medei-
ros Prado correspondente a quadra 06 lote 13 com 
área total 190m².
Tratar:(88)3611.3030 - Valor R$ 35.000,00

VENDE - Código-157 - Terreno situado na Rua 
Orto, próximo ao condomínio dos juízes, medindo 
7x30m, com área total de 210m² . 
Tratar:(88)3611.3030 - Valor R$ 20.000,00

VENDE - Código  - Terreno na Rua Eurípedes 
Ferreira Gomes (de frente à AABB), com 10m de 
frente por 30 de fundo, esquina, nascente, excelen-
te localização.

FAZENDA/SÍTIOS
VENDE - Código-106 - Sí  o próximo ao Ytaca-
ranha Hotel de Serra, vizinho ao Sí  o Boa Tia, com 
área total de 5.178m² com 03 quartos, 03 suítes, 
cozinha, sala, alpendre, piscina e árvore fru  feras. 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 270.000,00

VENDE - Código-114 - Fazenda em Jaibaras, 
com 150 ha, próximo ao Açude Jaibaras, com 700m 
de margem do rio. Toda cercada com sistema de ir-
rigação, estábulo com madeiras serradas e embar-
cada de gado. Casa principal com 200m² de área 
construída, com alpendre, sala, 03 quartos, sendo 
01 suíte, garagem e casa do morador. 
Tratar: (88) 3611.3030 

VENDE - Código-119 - Sí  o na Serra da Me-
ruoca (São Francisco), com área total de 4.900m², 
com casa (nova e recém-construída), sala, cozinha, 
banheiro (chuveiro elétrico), 03 quartos, sendo 01 
suíte, portas e janelas de blindes, excelente acaba-
mento em porcelanato, frente toda murada, por-
tão eletrônico e plantas fru  feras. 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 260.000,00

CASAS/APARTAMENTOS
VENDE - Código-104 - Casa duplex, localizado 
no Condomínio Living Space, com área 160m², com  
03 quartos sendo 03 suítes, sala de estar e jantar, 
cozinha, despensa, área de serviços. (Condomínio 
com: Piscina, quadra de esporte, salão de festa e 
segurança 24h). 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 380.000,00

VENDE - Código-115 - Imóvel localizado 
no Bairro da COHAB II, com 02 casas e 01 ponto 
Comercial.. Tratar: (88) 3611.3030  - Valor R$ 
170.000,00 
* Casa 01 - Área total de 166,60m², Garagem (01 
vaga) 02 salas, 02 quartos, 02 banheiros sociais, co-
zinha, área de serviço e varanda.
* Casa 02 - Área total de 116,60m², garagem (01 
vaga) sala, quarto e banheiro.
* Ponto Comercial - Área total de 50m²,sala e 
banheiro. (Atualmente alugado no valor de R$ 
300,00)

VENDE - Código-120 - Casa duplex com 03 
quartos/02 suítes no pavimento superior, gabine-
te, salão de estar/jantar, lavabo,cozinha, área de 
serviço, dependência completa, vagas para até 05 
carros, sendo 02 cobertas, portão e cerca elétrica, 
câmera de segurança, ampla área de jardim, terre-
no 10x26,19m totalmente voltado para o nascen-
te, acabamento personalizado, localizada no Bairro 
Morada dos Ventos I. 
Tratar (88) 3611.3030 - Valor R$ 330.000,00

VENDE-Código- 158 - Casa próximo a Santa 
Casa com 05m de frente por 29m de fundo, com 
sala, cozinha ,01 banheiro, 03 quartos, despensa e 
quintal. 
Tratar (88)  3611.3030 - Valor R$ 260.000,00

CASAS/ ALUGAR
ALUGA - Código-I00007 - Casa residencial 
com 02 salas, 01 quarto, cozinha e banheiro. Pró-
ximo as Faculdades INTA. 
Tratar: (88) 3611.3030 - Valor R$ 300,00

ALUGA - Código-I00009 - Casa residencial lo-
calizada na Rua Antônio Albuquerque Lopes Bairro 
no Junco, medindo 16x40m próximo ao Estádio 
com 05 vagas para carros, 03 quartos todos com 
suítes,sala de Tv, sala de recepção,sala de  jantar, 
cozinha, copa, despensa, lavabo, quarto de secre-
taria  com banheiro, área de serviço, varanda, deck, 
piscina, área de lazer, cerca  elétrica e deposito.
Tratar: (88) 3611.3030

ALUGA Código-00010 - Casa situada na Ave-
nida Arlindo Vieira, 623, no bairro do Junco pró-
ximo ao Hospital Regional com garagem, sala, 03 
quartos sendo 01 suíte e cozinha. Ideal para im-
plantação de Laboratório, Clínica Médica, Pousada, 
Restaurantes, Funerária e outros ou Residencial.  
Área nobre de Sobral. Tratar: (88) 3611.3030

PONTOS COMERCIAIS
VENDE-Código-142-  Luva de Ponto Comer-
cial de 80m², localizado no Mercado Público de 
Sobral, em frente à praça do Quartel. Tratar: (88) 
3611.3030

Veículos Anuncie seu 
veículo:

Opção 01 - 1 Dia R$ 30,00
Opção 02 - 1 Semana(5 dias) R$ 80,00

Opção 03 - 2 Semanas (10 dias)  R$ 140,00
Opção 04 - 1 Mês (22 dias) R$ 200,00

Tratar: Benirla
3611.3030

A Gorj Imobiliária faz parceria com corretores credenciados. Tratar pelo telefone: (88) 3611.3030

Imóveis

01 - VENDO - OUTLANDER, ano e modelo 
2010, câmbio automá  co, 6.500km rodados, cor 
prata, novíssimo. Única dona. 
Tratar (88) 9707.1212.
02 – VENDO - L200 Triton, Automá  ca  Ano 
2011/2012. Preço a combinar - Tratar (88) 
9728.0303

03 – VENDO - MERIVA 1.8 – modelo 2011, 
preta, câmbio automá  co, 6000km rodados. 
Única dona. Tratar (88) 9728.0303.

04 – VENDO - TRATOR AGRÍCOLA CBT , em 
bom estado. Fazemos negócio com terreno 
urbano ou troco por veículo. Vr. R$ 30.000,00. 
Tratar (88) 3611.3030.

05  VENDO -  FOX, 2011 - top de linha, câm-
bio automá  co, vermelho, 17000km rodados. Vr. 
R$ 45.000,00. Única dona. Tratar (88) 9728.0303.
06  VENDO  L200 Outdoor ano e modelo 
2010, cor preta, único dono em excelente esta-
do. Tratar: (88) 9707.0706 (88) 9454.7348
07  VENDO - TRATOR DE ESTEIRA - D4SR - 
Ano 1999

08  VENDO - TRATOR DE ESTEIRA - D7E - Ano 
1989
01  COMPRO - Uma Discovery  
Tratar (88) 9728.0303 
02 – COMPRO - PAJERO DAKAR, ano 2011 e 
2012. Tratar (88) 9728.0303. 

03  COMPRO - Uma Hilux SW4, ano 2008 em 
diante - Tratar (88) 9728.0303

VAGAS DE VAGAS DE 
EMPREGOEMPREGO
VAGAS DE VAGAS DE 
EMPREGOEMPREGO

SELEÇÃO PARA MESTRES OU DOUTORES PARA CURSOS EM EAD
• Administração – 02 vagas
• Comunicação Social – 01 vaga 

• Serviço Social – 01 vaga
• Enfermagem – 01 vaga

Enviar curriculum para e-mail:
diretoria@inta.edu.br

Mais informações: (88) 3614-3232

*Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

COMPRA, VENDE E ALUGA

Na Gorj Imobiliária você faz seu 
cadastro de reserva de lotes no 
loteamento Parque Boa Vista

Temos clientes interessados em:
• Lotes no morada do Planalto
• Lotes no conjunto Grajaú

Tel.: (88) 3611.3030
Av. Dom José, 1246 - Centro | Sobral-CE

Av. Dom José, 1246 - Centro - Sobral-CE

(88) 3611.3030
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A Escola da Música de Sobral é pública e gratuita, atende a 650 alunos, a sua grande maioria oriunda das classes populares da sede e dos distritos de Sobral, bem como de cidades vizinhas - 
Foto: Divulgação

Sobral comemora em 2012 15 
anos de uma renovação dos cos-
tumes, da forma de cuidar das 

pessoas, da forma de se organizar 
enquanto cidade. O ano de 1997 é o 
marco inicial dessas mudanças, ano 
em que se iniciou a reforma e requa-
lifi cação do Theatro São João e ano 
de implantação de um equipamentos 
cultural e educacional da maior rele-
vância para a vida da cidade. Em 2012 
a Escola de Música de Sobral festeja 
15 anos.

Fui convidado a fazer parte dessa 
história em 2003, mas temos ouvido 
em diversas histórias que merecem 
registro, os relatos da persistência de 
incansáveis atores da cena musical 
sobralense que em diversos espaços 

teimaram em fi ncar e fazer fl orescer 
a ideia de criar em pleno semiárido 
cearense uma escola de artes, uma 
escola de música pública e gratuita 
que atualmente atende a mais de 650 
alunos, a sua grande maioria oriunda-
das classes populares da sede, bairros 
e distritos de Sobral e de outras cida-
des da Região.

São 15 anos de um trabalho que já 
infl uenciou de maneira posi  va e de-
fi ni  va o desenvolvimento do cenário 
musical da cidade de Sobral e da Re-
gião Noroeste do Ceará. São amplas, 
portanto, as possibilidades de atua-
ção profi ssional no que se convencio-
nou chamar de  cadeia produ  va da 
música, parte de uma indústria em 
franco crescimento, que vem tendo 

cada dia mais importância no cenário 
econômico que é a chamada indús-
tria cria  va. Dada a situação de evo-
lução econômica e social em que se 
encontra a cidade de Sobral e a região 
circunvizinha, todas essas possibili-
dades tendem a crescer quan  ta  va 
e qualita  vamente, pelo menos por 
mais algumas décadas, antes que seja 
possível garan  r o equilíbrio entre 
oferta e demanda.

É este o contexto no qual atua a Es-
cola de Música de Sobral. É neste con-
texto que festejamos seus 15 anos. 
Os frutos já se apresentam. Foi atra-
vés de uma mobilização de professo-
res e alunos da escola que Sobral con-
seguiu implantar um curso superior 
de música na cidade, seus alunos já 

se destacam em bandas, orquestras, 
como professores, músicos e regen-
tes. Já contamos, no quadro da Escola 
de Música Maestro José Wilson Brasil 
com professores graduados, especia-
listas, mestres e doutores na área da 
música. 

Devemos comemorar. Com muita 
música e assim o faremos. Nas pró-
ximas semanas divulgaremos a nos-
sa programação fes  va. Ofi cinas de 
formação, exposição de fotos e sho-
ws farão parte dessa grande festa. 
Aguardem.

José Brasil de Matos Filho
Diretor da Escola de Música de Sobral

Mestrando em Educação Brasileira pela
Universidade Federal do Ceará (UFC)

e-mail: jobratos@yahoo.com.br

Escola de Música Escola de Música 

de Sobral – 15 anosde Sobral – 15 anos

...mais que nunca é preciso cantar e alegrar a cidade

Escola de Música Escola de Música 

de Sobral – 15 anosde Sobral – 15 anos


