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Uma das mais famosas santas da
Igreja Católica, Maria Madale-
na, terá sua face reconstruída
por meio do seu crânio. A ideia
inicial desse trabalho foi tida pe-
lo cearense José Luís Lira, presi-
dente da Associação Brasileira
de Hagiologia (Abrhagi), escri-
tor e pesquisador. A imagem 3D
deverá ser divulgada somente
em 19 de julho deste ano, no
primeirodiadasfestividadespro-
movidas pela Basílica em honra
a Santa Maria Madalena, locali-
zada na França.

A fidedignidade do resultado
pode variar entre 76% e 92%. A
cor da pele é sugerida de acordo
com uma pesquisa rebuscada
das descrições das pessoas da-
quele período, por exemplo, co-
mo as referências históricas. No
caso da Santa, a Bíblia conta que
ela possuía cabelosbastante lon-
gos, como era de costume na
época em que viveu.

Após ver o trabalho do desig-
ner 3D de Sinop, no Mato Gros-
so, Cícero Moraes, em rede na-
cional, José Luís entrou em con-
tato com o profissional. A partir

daí, os dois foram buscar meios
para conseguir desenvolver a re-
montagem do rosto da Santa.

“Verifiqueiqueexistiaumare-
líquia de Madalena na França,
investigueiprofundamentepara
sabera verossimilidadedela. Lo-
go em seguida, conheci o traba-
lho do Cícero, por meio da im-
prensa,pelaremontagemdoros-
to de Santo Antônio. Fiquei com
receio de contactá-lo por não sa-
ber o valor do processo, como

poderíamos fazê-lo”, afirma o
presidente da Abrhagi.

Ainda segundo relatos, quan-
do o pesquisador conseguiu fa-
lar com o designer, houve um
receio grande por não saber co-
mo conseguir ter acesso ao crâ-
nio de Maria Madalena. Foi ne-
cessário falar com os responsá-
veis pela Basílica da Santa. De
imediato, ocorreu uma resistên-
cia do padre Florian Racine, que
após diálogos, levou a demanda

para o monsenhor Dominique
Rey, bispo de Fréus e abonador
da relíquia.

“Depois de falarmos que não
haveria nenhum custo para eles,
decolocarmos umtermode con-
fidencialidadecomaIgrejaCató-
lica e afirmamos também que
não precisaríamos retirar a relí-
quia do local, nossa proposta foi
aceita.Játrabalhamosnessepro-
jeto faz quatro meses”, revela
José Luís Lira.

Foto
Segundo o designer 3D, foi ne-
cessário somente o envio de fo-
tos do crânio da Santa. “Para
realizarmos a remontagem fa-
cial, precisamos de fotos de vá-
riosângulosdarelíquiade Maria
Madalena. Qualquer pessoa po-
deria mandá-las, basta ter uma
câmera digital, um celular mes-
moresolveesseproblema”,eluci-
da Cícero Moraes.

Ele também comenta que o
método da reconstrução é bas-
tante simples. “É como são feitos
naqueles seriados americanos.
Existeumprogramadecomputa-
dor, gratuito, que consegue ter
um bom resultado desse traba-
lho. Utilizamos dados estatísti-
cos de espessura de pele, para
preencherocrânio,àsvezestam-
bém fazemos a reconstituição
dos músculos”, esclarece.

AremontagemdoSantoAntô-
nio teve repercussão internacio-
nal. “Lancei a imagem na Itália.
Depois disso, a imprensa nacio-

naleinternacionaldivulgoumui-
to o meu trabalho. Achei que
fosse existir alguma polêmica
por ser outro rosto do habitual,
mas pelo contrário, as pessoas
gostaram de ver que ele tinha
uma aparência mais humana”,
revela o designer.

ConformeJoséLuísLira,ano-
varepresentaçãoservecomopin-
turas antigas que eram seme-
lhantes a fotografias. A figura
representará melhor a Santa.

IGREJA CATÓLICA

NO CENTRO

MST-CE

Maria Madalena, assim como os ou-
tros discípulos de Jesus Cristo, dei-
xouaPalestina,fugindodaspersegui-
çõese disseminandoapalavraDeus.
Junto com Lázaro e Marta, seus ir-
mãos, São Maximino e São Sidônio,
Madalena chegou ao Sul da França
emumapequenaembarcação.

A tradição francesadiz queMaria
Madalena dedicou-se à divulgação
dosensinamentosdeCristo,acompa-
nhandoSãoJoãoEvangelistaporbas-
tante tempo. Por 30 anos, viveu em
cavernas nos Alpes e, no ano de 49
depois de Cristo, recebeu aextrema-
unção.Dessemodo,seucorpofoipre-
servado no interior da Igreja Santa
MariaMadalena,naFrança.

No local, foram postos os restos
daSantapormaisde1.200anos, até
serem descobertos pelo Príncipe de
Salernoe futuroRei deNápoles, Car-
los II. O crânio foi reconhecido como
relíquia católicaemnoanode1.600,
quandooPapaClementeVIIIdetermi-
nou a construção de um sarcófago
apropriado para abrigar os ossos da
Santa.

Asemelhançado
resultadopodevariar
entre76%e92%.Anova
imagemserádivulgada
apenasdia19dejulho

Com o objetivo de ganhar mais
dinheiro, três mulheres e um ho-
memfalsificaramfeijãoverdepa-
ra vender no Centro da cidade.
Eles pegavam os feijões brancos
e tingiam de outra cor para que
pudessem ser vendidos por um
preço maior. A Polícia prendeu o
grupo, no último sábado (21),
após uma denúncia.

De acordo com o delegado do
34ºDistritoPolicial, RomérioAl-
meida, uma senhora comprou o
alimento do grupo, no cruza-
mento dasruas Major Facundo e
Pedro Pereira e, quando foi cozi-
nhá-lo,percebeuqueaáguaesta-
va ficando da cor verde. Por con-
ta disso, ela voltou ao local onde
comprou o produto e chamou a
Polícia,queprendeutodososen-
volvidos.

“As três mulheres e o homem
colocavam o feijão branco den-
tro de um recipiente com água e
adicionavam a tinta verde para
ele adquirir a coloração. Então,
eles vendiam por um preço mais
elevado”, explicou o delegado.

Os quatro estão presos acusa-
dosdepraticarestelionato,infor-
mou Romério Almeida, já que
eles estavam vendendo um pro-
duto falsificado.

Agora, o delegado vai esperar
aperícia concluirotrabalho com
o material apreendido para que,

em seguida, o inquérito da Polí-
cia Civil seja finalizado.

O delegado comentou que es-
sa é a primeira vez que um caso
como esse é registrado no 34º
Distrito Policial. “Isso nunca ti-
nha sido visto por aqui. Se trata

de uma nova prática”, acredita
Romério Almeida.

Entretanto, em setembro do
anopassado,umaleitoradoDiá-
rio do Nordeste denunciou, atra-
vés da ferramenta VCrepórter
no WhatsApp, por meio do nú-
mero(85)8948.8712,afalsifica-
ção desse mesmo tipo de feijão.
Ela explicou que comprou o pa-
cotedeumambulantequetraba-
lhava entre a Avenida Barão do
Rio Branco e a Rua Pedro Perei-
ra, no Centro.

Após efetuar a compra, uma
senhoraainformouqueovende-
dor era conhecido por comercia-
lizar produtor falsos e percebeu
que, no fim do pacote, já era
possível ver um pouco de tinta.
Mesmo assim, resolveu fazer o
teste e, após tentar cozinhar o
feijão, veio confirmação de que
foi enganada ao ver todo o pig-
mento verde dentro da panela.

Aleitora aindacontou que, na
época, o camelô fica sentado na
calçada com um grande saco
cheiodepacotes.Omenorcusta-
va R$ 2 e o grande R$ 5.

Saúde
Segundo a gerente da Célula de
Vigilância Sanitária da Secretá-
ria Municipal de Saúde (SMS),
Ivna Cidrão, tudo que envolve
falsificação de alimentos é de
competênciadaPolíciae,portan-
to, o órgão não pode agir nesses
casos. “Pintar os feijões de verde
foiumcrimeeprecisaserinvesti-
gadopelaPolícia”,frisouageren-
te da célula.

Além disso, a gestora desta-
cou que qualquer alimento co-
mercializado deve ter procedên-
cia conhecida e também conser-
vação adequada.

FIQUE POR DENTRO

Quatro pessoas estão

presas acusadas

de estelionato,

informouRomério

Almeida, por

venderem

produto falsificado

MEIOAMBIENTE

Professores fazem
oficinapedagógica
� Cerca de 80 educadores do
município de Horizonte,
Região Metropolitana de
Fortaleza, participam, hoje, de
oficina pedagógica sobre
resíduos sólidos, promovida
pela Tetra Pak e coordenadas
pela ONG No Olhar. Os
professores serão orientados
sobre como trabalhar os temas
ambientais na sala de aula.
Ontem, educadores do
município de Cascavel
também participaram das
oficinas. Mais de 6 mil
professores já passaram pelo
projeto desde 2014.

Integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Ter-
ra (MST-CE) reuniram-se, on-
tem,comostitularesdasSecreta-
rias do Desenvolvimento Agrá-
rio, dos Recursos Hídricos e da
Educação, além do secretário-
chefe de gabinete, Élcio Batista.
O encontro foi realizado após
cerca de mil membros de mais
de 100 assentamentos monta-
rem acampamento nos jardins
do Palácio da Abolição, desde as
5h de ontem.

Segundo Marcelo Matos, um
dos representantes do grupo,
dentreosmotivosparaareivindi-
cação estavam a busca por mais
auxílio às famílias atingidas pela
estiagem, o que está afetando as
atividades de plantio e criação
de animais.

Ao fimda reunião,na noite de
ontem, os representantes do Go-
verno colocaram que as deman-
das do MST-CE serão atendidas
no plano emergencial de convi-
vênciacom aseca,queseráapre-
sentado pelo governador, Cami-
lo Santana. Está ainda em nego-
ciação com o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrá-
ria(Incra)aregularizaçãodeter-
ras em áreas de conflito. Além
disso, o Governo do Estado irá
perfurar emergencialmente 110
poços profundos em 220 comu-
nidades e mais 190 ao longo do
ano. Serão ainda realizadas reu-
niões com os titulares das Pastas
emquestãoparadiscutirdeman-
das específicas de cada área.

Governo
promete
apoio após
ocupação

CAMINHOSDEEMAÚS

Idosossãoremovidos
após inspeçãodoMP
� Vinte e três idosos foram
removidos provisoriamente da
Casa Caminhos de Emaús após
a inspeção do Ministério
Público do Estado do Ceará. A
Justiça determinou a
realocação dos idosos e a
interdição imediata da casa.
Foram encontradas
irregularidades como a
ausência de alvará de
funcionamento e até a falta de
condições higiênicas de
armazenamento dos alimentos
e medicamentos. Os idosos
foram transferidos para o Lar
Torres de Melo.

Grupoépresoporvender
feijãoverde falsificado

VOLUNTÁRIOS

Vidafoidedicada
àdifusãodas
ideiasdeCristo

Inscriçõesabertas

CAAssociaçãoPeterPan,quepromovetratamentohumanizado
paracriançaseadolescentes comcâncer,abriu,ontem,

as inscriçõesparanovosvoluntários. São160vagasepodem
participardoprojetomaioresde18anos.Mais informações:
(85)3257-6427ouemanuelagomes@app.org.br FOTO: ÉRIKA FONSECA

Católicosdomundotodoaguardamadivulgaçãodaimagemqueservirá,

conformeidealizador,comoreferênciahistórica FOTO: KID JÚNIOR

SantaMariaMadalena
terá sua face remontada

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ACompanhiaHidroElétricadoSãoFrancisco–CHESF, localizadanaruaDelmiroGouveia,
333–Bongi,Recife-PE,C.G.C.Nº33.541.368/0001-16, ematendimentoaoexigidonaLei
Nº 6.938/81, de 31/08/81, artigo 10, parágrafo 1º e no Decreto Federal Nº 99.274, de
06/06/90, artigo 17, parágrafo 4º, torna público que está requerendo a Renovação - RLO
doseguinte empreendimento: LONº725/12 –DICOP-GECONemitida em16/7/12 e com
validade 16/7/15 referente à Subestação 500/230/69/13,8kV Milagres situada naAvenida
Profº Gilvan Morais, nº 1904, Bairro Centro (próximo à Rodovia BR 116) no município de
Milagres, Estado do Ceará; Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Eng.º José Ailton de Lima
Diretor de Engenharia e Construção

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
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ANABEATRIZ VIEIRA

Especial para Cidade

Bandocolocavafeijãobrancoemumrecipientecomáguaeadicionavamtinta

verdeparavenderporumpreçomaiselevado,segundodelegado


