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A Páscoa dos idosos na Pousada da Casa do Ceará
A Diretora de Promoção Social da Casa do Ceará, Maria de Jesus Martins Monteiro, comemorou a Pascoa o com os idosos da Pousada Crysantho Moreira da Rocha, da Casa do Ceará,
com almoço tipico cearense: baião de dois e peixe feito por ela mesma, e como sobremesa distribuiu ovos de Páscoa aos idosos e funcionários.A sra. Giselle Porcaro representando um grupo
de funcionários do Banco do Brasil, que não quiseram se identificar, também esteve distribuindo ovos de páscoa para os idosos da Pousada.

Espaço Luciano Barreira
Caçadores ou Cassadores

Edi t o r i a l

Nesta edição, para a informação dos
leitores, mais dados sobre o projeto da nova Casa
do Ceará em Brasília, no detalhamento proposto
pelo arquiteto Fausto Nilo.
Dá para compreender melhor o conjunto da
ousadia mágica de Fausto.
O que nos gratifica é que neste momento as
coisas começaram a clarear, do ponto de vista
da elaboração do conjunto de projetos, graças à
determinação do presidente de honra desta Casa, o
governador Cid Gomes.
Foi importante igualmente o envolvimento
da Secretária Fátima Catunda e de sua assessora
Valentim, que conhece o chão e a epopéia de
Brasília.
Agora, os prazos começarão a correr até a
definição final.
Neste momento, aguardamos as decisões
que darão novo contorno à Asa Norte, a partir
da W-3, do setor das Grandes Áreas onde estamos, do Parque Burlemarx, que ficará ao nosso
lado, pelos fundos, e da futura Cidade Noroeste,
cujas lotes comerciais e residenciais estão sendo
comercializados pela Terracap.
Desta forma sentiremos nossas possibilidades
para a decisão que será adotada mais na frente,
relativa à permuta da área de 15 mil metros quadrados
pela construção da nova Casa ou a alienação da área e
construção da nova sede administrada pela Casa.
Serão passos delicados para termos uma nova
Casa em condições de se auto financiar , de se manter, por um longo período.
Poucos sabem as dificuldades que enfrentamos
a cada mês para sobrevivermos como instituição
que mexe com os nossos brios e nossos corações de
cearenses.
Inácio de Almeida (Baturité) Diretor
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(*) Luciano Barreira

Certa vez,lá em Brasília, um mineiro contou-me que cassaram o mandato e prenderam um vereador de uma cidadezinha
de Minas e levaram-no para Juiz de Fora. O homem, pessoa
simples, foi duramente interrogado, mas nada disse pois nada
sabia. Mas,lá pelas tantas, o oficial que presidia o inquérito
perguntou:
- O senhor tem essa carinha de anjo, mas até chamou a nós
militares de “infames caçadores”,aliás , o senhor errou pois
escreveu cedilha quando deveria ter escrito com dois esses.
- Eu, seu major, Deus me livre de chamar os senhores desse
jeito...
- Temos uma carta do Sr.que conseguimos interceptar onde
o Sr. Nos chama de caçadores, mas sempre com o diabo do
cedilha...
- Seu major, quando servi,meu comandante dizia que a gente
era “infantes caçadores”... assim foi que chamei,seu major...
- Ah! Se é assim tudo bem. Acho mesmo que o Sr. Tem
razão, eu por exemplo sou infante e pertenço ao batalhão de
caçadores...
Corno revoltado
Seria injusto, segundo depoimento de presos de 64,
dizer-se que todos os militares eram ruins dos bofes, Um
episódio contado por meu irmão Américo Barreira ilustra
tal afirmativa, Contou-me o Américo que depois de estarem
presos por alguns dias, certa manhã, entrou no alojamento o
sargento Borrego que levou de lá dois companheiros, dois
operários aliás.
Ninguém imaginava para onde teriam sido levados aqueles
companheiros de prisão, Chegaram a temer alguma violência física. O tal sargento Borrego era realmente um tipo que

transpirava ódio por todos os poros, Além do mais pareça
morrer de medo, pois dentro do quartel só andava com uma
metralhadora portátil numa mão e de lado um grande cachorro
pastor alemão.
À tardem os dois operários voltaram. Logo informaram que
tido ido fazer faxina por ordem do sargento Borrego. Todos
os presos ficaram revoltados No dia seguinte, a Comissão de
Organização da Vida Carcerária dirigiu-se a um capitão, que
como oficial de dia foi visitar o alojamento. Disseram altivamente que protestavam contra tal fato dos dois companheiros
terem sido levados para fazer faxina, passando todo um dia
juntando lixo e carregando-o em carrinhos de mão por ordem
desse sargento Borrego.
- Capitão, somos presos políticos,não somos celerados ou
forçados,dissera altivamente o porta-voz da comissão.
O oficial afirmou que desconhecia tal ordem e disse que
não acreditava que tal coisa tivesse partido do comando,
Comprometeu-se a esclarecer o caso com o comandante da
corporação.
No dia seguinte ninguém foi chamado para fazer faxina.
Notaram os presos que o sargento Borrego e seu cachorro
amestrado haviam saído de circulação.Mas não foi só, Dois dias
depois os presos receberam a visita de um sargento, que foi ao
alojamento dizendo-se representante dos demais sargentos da
corporação, O sargento afirmou:
- Desejamos nós os sargentos , dizer aos senhores que não
concordamos com o que aconteceu,..Comunicamos que decidimos “punir” o sargento Borrego com uma boa surra esse ele
ainda tentar contra os senhores coisa desse tipo!
Um dos presos, naturalmente desejoso de compreender o
comportamento do sargento Borrego, perguntou>
- O que ele tem contra nós? Pode ser alguma mágoa, alguma
frustração antiga...
- Nada disso! Ele faz tais coisas porque é um corno revoltado.!
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
+ Foi positivo o número de acessos ao site da Casa do Ceará,
em março. Foram 4.838 consultas, índice só superado em junho de
2008, quando chegamos aos 5.445. Nos últimos 12 meses tivemos
45.774 visitas ao nosso site, sebdi os links mais consultados os
relativos às noticias, cursos e jornal.
●●●●●●●●●
+ O jornalista Narcelio Lima Verde passou a integrar o Conselho Editorial deste jornal, na doce companhia de Egidio Serpa,
Orlando Mota e Gervásio de Paula.
●●●●●●●●●
+ Lamentamos o pedido de afastamento do dr. Ciro Barreira
Furtado (Baturité) do Conselho Fiscal da Casa, por motivos
particulares.
●●●●●●●●●
+ Restabelecendo-se o membro do Conselho Fiscal da Casa,
José Colombo de Souza Filho.
●●●●●●●●●
+ Recebemos os exemplares 184 e 185 de A Notícia, de Aurora,
fundado e dirigido há 11 anos por Xico Alvez.
●●●●●●●●●
+ Protestos pela dação do nome do governador Mario Covas ao
complexo portuário do Pecém. Qual a relação do ilustre santista
com o Pecém?
Nenhuma. É coisa que não vai pegar. Pior do que isso só o
Anfiteatro Sergio Mota no Centro Cultural Dragão do Mar. Nada
a ver.
●●●●●●●●●
+ Recebemos o InfoPorto, da Companhia Docas do Ceará. Por ele
ficamos sabemos que o Porto do Mucuripe movimentou 3,4 milhões
de ton em 2008. Para 2009, estão previstos investimentos no Porto
de R$ 60milhões, duas vezes a receita de 2008.
+ O leitor pode solicitar sua inclusão ou exclusão do cadastro de
leitores. Deve faze-lo por carta à Casa do Ceará, veja o endereço
no Expediente ao lado, ou pelo e-mail Gurgel@cruiser.com.br.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

+ O ministro José Pimenteldepois de inaugurar a sede da
ANASPS no Rio deJaneiro promete inaugurar a sede da ANASPS
no Ceará, em Fortaleza, emagosto, a pedido do presidente Joaquim
José de Carvalho.
●●●●●●●●●
+ A Unifor está entre as instiuições parceiras no site da Casa do
Ceará na internet, a partir desta edição. O convênio de cooperação
técnica entre a Casa e a Unifor está na reta final, aguardando a
elaboração dos taermos aditivos nas diferentes áreas da Casa.
Fernando Cesar quer assinar o principal e os acessórios.
●●●●●●●●●
+ Não há “lobby” algum nas reuniões da Confraria dos Cearenses, em Brasilia. Trata-se de um encontro mensal de confraternização
de um grupo dos cearenses em Brasilia. “O nosso lobby é a defesa
dos interesses do Ceará e quem for contra que saia do meio”, diz
Wilson Ibipiana, porta-voz da Confraria.
●●●●●●●●●
Recebemos:
“Foi com muita decepção e tristeza que a FAMILIA E AMIGOS de JAIRO ALVES leram o artigo intitulado DON JUAN
DAS ACOPIARAS, publicado na edição de março de 2009 do
Jornal da Casa do Ceará.
Este artigo, alem de conter inúmeras inverdades sobre a história de meu Pai (Jairo Alves), depõe contra a sua imagem de Pai,
Marido, Politico, Amigo e Homem de Bem que ele sempro foi.
O malfadado artigo, alem de demonstrar que o seu autor não
conheceu Jairo Alves, utiliza expressões chulas e de baixo calão, denegrindo a imagem de meu pai e maculando a sua história de vida.
Ressalto que Jairo Alves, meu pai, faleceu há menos de cinco
meses, no seio de sua família e nos braços de seus filhos e esposa,
que vêem hoje a sua memória ofendida pelo citado artigo.
Gostaria de um contato com você para que possamos corrigir
as inverdade e difamações contidas no indigitado artigo.
Atenciosamente,José Weber Holanda Alves”.
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SAMBURÁ
Eunício quer presidir PMDB
O deputado federal Eunício Oliveira (PMDB) já começou a articular sua candidatura à presidência da Executiva Nacional do PMDB.
A articulação já começou.
Eunício recebeu oficialmente
o apoio do deputado Michel
Temer para presidir o partido. ´Eu estive com ele em
Belo Horizonte para um
evento da Executiva Estadual
de Minas. Lá nós fechamos o
apoio à minha candidatura´. Em Minas Gerais são 60 votos
que estarão no apoio à sua candidatura, endossada pelo expresidente do partido.Eunício quer discutir a possibilidade
de uma candidatura própria da legenda à Presidência da
República, em 2010. ´Não somos o maior partido do País
à toa. Não admitimos participar da próxima eleição fora
da chapa majoritária para presidente´, disse.
Azul voa de Fortaleza a Campinas
Desde 18.03 o Ceará conta com novos vôos domésticos
para Fortaleza operados pela companhia aérea Azul Linhas
Aéreas, sediada em São Paulo. A empresa começou a operar com freqüências diárias entre Campinas e Fortaleza. O
Secretário do Turismo do Estado, Bismarck Maia, receberá
amanhã, dia 6, o trade turístico e a imprensa no Gran
Marquise Hotel para café da manhã, ocasião em que serão
apresentadas as novas rotas.
Os vôos de Campinas para Fortaleza têm saídas diárias.
Com a nova rota, os clientes da Azul poderão também voar
para outros destinos servidos pela companhia aérea, fazendo
conexão em Campinas.
Oboé Câmbio
A Oboé DTVM, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, passa a oferecer serviços de compra e venda
de moeda estrangeira, câmbio simplificado de importação e
exportação, operações de compra e venda, operações no mercado interbancário.
Sobral
Há 46 anos no mercado, a Fábrica Coelho, terceira maior
do Ceará na produção de massas alimentícias — macarrão,
bolachas e biscoitos — anuncou: com recursos próprios e
também com financiamento de R$ 3 milhões do Banco do
Nordeste, via FNE, ampliará e modernizará seu parque industrial, que terá novos e modernos equipamentos. Dirigida com
ousadia pela empresária Marieta Ramos Arruda Coelho Rosenthal, a Fábrica Coelho obedece a um programa estratégico
quinquenal de crescimento. Aa meta do programa é dobrar a
produção, que é hoje de 800 toneladas/mês comercializadas no
interior do Maranhão, em todo o Piauí, menos Teresina, e no
Ceará, incluindo Fortaleza, onde tem uma central de distribuição. A empresa, que dá emprego direto a 250 funcionários,
vai também aumentar sua mão-de-obra.
Marquise
Em parceria com a paulista Cyrela, a Construtora Marquise
implantará na avenida Frei Cirilo, no Cambeba, o Vivace Residencial Clube, cujo projeto arquitetônico foi mostrado no Hotel
Gran Marquise para os corretores de imóveis Fortaleza. O empreendimento, com Valor Geral de Vendas de R$ 43 milhões, será
entregue em 2011, segundo prometem a Marquise e a Cyrela.
Novos postos
Os generais de brigada, cearenses, Sergio Tavares Carneiro,
José JulioDias Barreto e Guilherme Cals Gaspar de Oliveira
ganharam novos comandos. Sergio foi pro comando da Artilharia Divisionária da 1a. Divisão doExército, José Julio para o
comando da 13a. Brigada de Infantaria Motorizada e Guilherme
para Diretoria de Especialização e Extensão.
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Banco do Brasil
Causou surpresa a demissão do presidente do Banco
do Brasil, Antônio Francisco
Lima Neto (Nova Russas)
através da coluna do Ancelmo
Goes do Jornal O Globo. Há
indisios de partidarização da
cúpula do BB.
Confraria dos Cearenses
Em 22.03, na Casa do jornalista Fernando César Mesquita,
(Fortaleza) a Confraria dos Cearenses, liderada por ele e por Geraldo Vasconcelos (Tianguá) reuniu`-se a convite do jornalista Lustosa da Costa
(Sobral) presentes os ministros Ubiratan Aguiar(Aurora) ,
Valmir Campelo( Crateús) e José Coelho(Novo Oriente),
os embaixadores Ruy Nogueira (Rio de Janeiro), fi lho
de cearenses, Jeronimo Moscardo de Souza (Fortaleza)
e Ana Lucy Gentil Cabral (Fortaleza),recém promovida,
conselheira Mariana Moscardo de Souza (Rio de Janeiro),
recém promovida, filha do embaixador Jeronimo, Subprocurador Roberto Gurgel (Fortaleza), procurador José
Adonis de Sá Callou (Juazeiro do Norte) empresário José
Lyrio (Sobral), Getulio , reitor do CEUB, e Mauricio,
João Vicente Feijão,do SESC, jornalistas Wilson Ibiapina
(Ibiapina), Milano Lopes( Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), Marcondes Sampaio (Uruburetama), José Jezer de
Oliveira (Crato), Tarcisio Holanda (Fortaleza), JB Serra e
Gurgel(Acopiara), Genesio Araujo,(Fortaleza), tributarista
Evandro Pedro pInto. (Fortaleza) e advogado João Rodrigues Neto (Independência)
Gisela presidirá o TRE
Com a aposentadoria do desembargador Barros Bringel, a desembargadora Gizela Nunes da Costa assumiu
a presidência da 2ª Câmara Cível. Também com a aposentadoria da desembargadora Huguette Braquehais, em
25.03, a desembargadora Gizela Nunes assumirá a direção
do TRE cearense.
Ceará na área da Codevasf
A Câmara analisa o Projeto de Lei 4610/09, do deputado
José Guimarães (PT-CE), que amplia a área de atuação
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Pela proposta a área
de abrangência da Codevasf passará a abranger também o
vale do Rio Poti. Segundo maior afluente do rio Parnaíba,
o Poti nasce na Serra da Joaninha (CE), segue para Crateús (CE) e continua até Teresina (PI), onde deságua no
Parnaíba.O Projeto estabelece ainda que, no Ceará, o órgão
de representação da Codevasf será instalado no município
de Crateús. A sede da companhia, pela legislação atual (Lei
9.954/00), deve ser no Distrito Federal.
Posse de novo presidente do TST
O presidente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, compareceu à
posse do novo presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ministro Milton de Moura França,
para o biênio 2009/2011. A vice-presidência será ocupada pelo ministro João Oreste Dalazen. O ministro
Moura França tem 67 anos e nasceu em Cunha, no
interior de São Paulo. Formou-se em Direito pela
Universidade de Taubaté, cidade em que atuou como
advogado e professor. Em 1975, ingressou na magistratura do Trabalho. Foi promovido a juiz do TRT
da 15ª Região (com sede em Campinas/SP) em 1991
e, cinco anos depois, chegou a ministro do TST, onde,
nos dois últimos anos, exerceu a vice-presidência.
TCU confere dados do FPM

A energia de Cid Gomes contra o MP
Escreveu Leandro Mazzini, no
Informe JB, do Jornal do Brasil,
de 09.03:“O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), trava uma
guerra silenciosa com o Ministério
Público Federal no estado. Cid
quer transformar o Ceará no
maior produtor de energia eólica
do país – o primeiro é o Rio Grande do Sul. As usinas não saem do
papel por conta da ação de procuradores que apontam problemas ambientais, e as licenças
ficam na gaveta. Há outro agravante.Enquanto sopram os
ventos no litoral, as praias cearenses vão perdendo investimentos do setor hoteleiro de grupos internacionais que, diante do
entrave, estão migrando para o Rio Grande do Norte. Outro
embate de Cid com a Justiça envolvendo licença ambiental é
a ampliação do Porto de Pecém, que ainda fica a ver navios
porque o MP barra a obra, mesmo já licitada. O Ministério
Público Federal justifica que é preciso olhar o lado ecológico
das situações, em prol da natureza. Cid anda irritado”.
Cinco novos desembargadores
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará preenchendo cinco
vagas: das desembargadoras Huguette BraquehaisLucia Maria
do Nascimento Fiuza Bitu e Maria Celeste Thomaz de Aragão e
dos desembargadores João de Deus Barros Bringel e José Claudio
Nogueira Carneiro. Dois novos desembargadores tomaram posse
em 25.04 Francisco Gurgel Holanda (Acopiara) e Francisco
Pedrosa Teixeira, escolhidos por antiguidade.
Karla Adriane de Souza
A Confederação Brasileira de Judô definiuem Salvador (BA), os 16 atletas integrantes da Seleção Sub-23,
que representará o país no Campeonato Sul-Americano,
no Grand Slam do Rio de Janeiro e na Copa do Mundo
de Belo Horizonte. Dentre as 16 promessas no judô, está
a atleta cearense Karla Adriane de Sousa, apoiada pela
Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte).
Posse
Nas comemorações de seus 70 anos, o escritor Marcio
Cotrim assumiu a cadeira XXX, da Academia Brasiliense
de Letras, que tem como patrono Monteiro Lobato e que foi
ocupada pelo poeta Cassiano Nunes. Marcio foi saudado pelo
acadêmico Affonso Heliodoro dos Santos.
Cimento
Estão sendo ultimadas as providências burocráticas para a
compra do terreno de 30 hectares no qual será construída a fábrica
de cimento do empresário Ivens Dias Branco, em Pecém. A fábrica
processará o clínquer — insumo a ser importado da Ásia, onde se
encontra o diretor da empresa, Adauto Farias, em viagem de prospecção junto a possíveis fornecedores de vários países asiáticos.
Informou Egídio Serpa. Conselho de Ética da AL/CE Além dos
deputados Antônio Granja (PSB), Moésio Loiola (PSDB), Professor Teodoro (PSDB), Nelson Martins (PT), José Sarto (PSB),
Lucílvio Girão (PMDB) e Edísio Pacheco (PV), que já pertenciam
ao Conselho de Ética, foram convidados a integrar o colegiado os
deputados Roberto Cláudio (PHS) e Adahil Barreto (PR)
Ceará
Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasilia, o Projeto,
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que cria seis Varas do
Trabalho e 12 cargos de juiz no Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) da 7ª Região, sediado em Fortaleza (CE). Segundo a proposta, serão criadas quatro Varas em Fortaleza, uma no município
de Pacajus e uma em Maracanaú.As despesas decorrentes da
medida correrão por conta do orçamento do TRT da 7ª Região.O
presidente do TST, ministro Rider Nogueira de Brito, que assina o
projeto, explica que o TRT-CE necessita aumentar seu quadro em
razão do déficit de recursos humanos para atender os usuários da
Justiça em um estado com mais de 8 milhões de habitantes.
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Sessão solene presta homenagem ao centenário de Patativa do Assaré
A sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento
de Patativa do Assaré, que aconteceu na Assembléia Legislativa,
teve início com a interpretação
da célebre composição do poeta,
Vaca Estrela e Boi Fubá, pela
dupla de sanfoneiros Ítalo &
Renno. A homenagem foi uma
iniciativa dos deputados Lula
Morais (PCdoB), Welington
Landim (PSB) e Professor Teodoro (PSDB).
A abertura dos trabalhos foi
realizada pelo presidente da
Casa, deputado Domingos Filho
(PMDB) que, em seu pronunciamento, classificou Patativa
como um dos maiores representantes da poesia popular do
mundo contemporâneo.
Antônio Gonçalves da Silva poderia ter sido apenas um
camponês anônimo da região caririense, se o destino não o
houvesse escolhido para desempenhar uma missão sublime na
vida, usando o pendor poético e a consciência política como
instrumentos de encantamento e de pedagogia cívica”, afirmou
Domingos.
O presidente ressaltou que o poeta conquistou a admiração e o aplauso da intelectualidade e juventude brasileiras, ao debater questões políticas e criticar o autoritarismo, a ditadura militar e a exploração dos trabalhadores.
O engajamento político de Patativa também foi lembrado pelo
deputado Lula Morais, que se emocionou ao relatar a luta do
poeta em favor da reforma agrária. Seus versos, segundo ele,
viraram cartilhas para os camponeses explorados. “Sua concepção do mundo e sua coragem de assumir as questões do povo
o qualificam como um humanista puro no pleno exercício de
seu compromisso cívico”, frisou.

“Foi contra a ditadura militar,
participou das Diretas Já, denunciou o caráter político da seca,
e defendeu a reforma agrária,
entre outras lutas”, acrescentou
o deputado Welington Landim em seu pronunciamento.
Para Welington, o que faz a “força” e o “sabor” da poesia de Patativa do Assaré é o vínculo entre
o poeta, o sertão e o público. “O
canto só pode nascer da repetição
do cotidiano, com seu labor, suas
alegrias e sofrimentos. O canto só
pode ser plenamente compreendido por aqueles que comungam
desse cotidiano e dessas mesmas experiências”, disse.
Já o deputado Professor Teodoro (PSDB) lembrou do encontro que teve com Patativa do Assaré quando lhe concedeu,
em 1989, o título de doutor honoris causa da Universidade
Regional do Cariri (Urca), da qual Teodoro era reitor na
época. Os deputados Vasques Landim (PSDB) e Artur Bruno
(PT) também fizeram pronunciamentos em homenagem à
Patativa.
Durante a sessão solene, dois filhos de Patativa do Assaré,
João Batista Cidrão e Geraldo Gonçalves, receberam uma placa em homenagem ao centenário do pai. Também aconteceu
o lançamento de um selo comemorativo ao centenário pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Estiveram presentes à solenidade o secretário de Cultura
do Estado, Auto Filho; o secretário de Turismo de Fortaleza,
Henrique Sérgio Abreu; o deputado federal Paulo Henrique Lustosa (PMDB-Ce); o prefeito do município de Assaré, Francisco
Evanberton Almeida; e o diretor regional adjunto da Empresa de
Correios e Telégrafos no Estado do Ceará, Chico Pernambuco.
RW/AN

BNB integra ranking das maiores
marcas de banco pela primeira vez
O Banco do Nordeste está entre as instituições financeiras com as marcas mais valiosas do mundo. É o que
mostra o relatório “Global 500 Banking Brands Index”,
divulgado recentemente pela consultoria britânica Brand
Finance, especializada em avaliação e gestão de marcas.
Publicado na renomada revista The Banker, o documento
apresenta o BNB na 455ª posição, com um valor de marca
de US$ 92 milhões, calculado a partir da média ponderada
de indicadores como desempenho dos produtos oferecidos,
governança corporativa, desempenho financeiro, responsabilidade social e confiança despertada entre os clientes. Esta é
a primeira vez que o Banco do Nordeste aparece no relatório.
O presidente Roberto Smith atribuiu o reconhecimento no
cenário financeiro internacional à dedicação e ao esforço
da equipe de funcionários e colaboradores da empresa.
“Estar entre os 500 bancos com as marcas mais valiosas
do mundo, em uma avaliação onde se leva em conta todas
essas variáveis, é algo extremamente importante, principalmente porque são apenas oito bancos brasileiros que
estão enquadrados dentro dessa classificação”, afirmou.
Além do BNB, entraram pela primeira vez na lista da Brand
Finance os bancos brasileiros Banrisul, ocupando a 305ª
posição, e o Panamericano, na 498ª posição, juntando-se
às instituições que já figuravam nas edições anteriores,
como Bradesco (12ª posição), Itaú (21ª posição), Banco
do Brasil (35ª posição), Unibanco (67ª posição) e Nossa
Caixa (230ª posição). Em 2009, o HSBC mantém-se como
a marca mais valiosa entre as instituições financeiras.
As boas posições conquistadas por bancos brasileiros e de
outros países emergentes na terceira edição do “Global 500
Banking Brands Index” também revelam as influências da crise
financeira internacional na configuração do cenário econômico
mundial. Segundo a representação da Brand Finance no Brasil,
as instituições financeiras dos países emergentes ganharam
mais destaque nesta edição do ranking porque tiveram a imagem menos abalada com a crise financeira internacional.
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Leituras I

O Tempo dos Coronéis

J. Ciro Saraiva (*)
O improviso do dr. Manoel
Em 1982, o Governador Manoel de Castro deu-me uma incumbência:
- Quando eu estiver falando e fizer alguma referência ao Adauto
(Bezerra), puxe no meu palitó.
À noite, estávamos em Senador Pompeu, pregando a candidatura
de Aécio de Borba. Comício grande, o governador abriu o sarrafo
contra Adauto. Fiz o que ele mandara. Ato contínuo emendou no
seu discurso:
- E não adianta Ciro Saraiva, puxar meu palitó, não, que ninguém
vai me impedir de dizer a verdade!
“Os irmãos Saraiva”
Candidato a Deputado Federal, Bonaparte P. Maia apoiou-se no
“O JORNAL” que fundou e ficou na história. Sou personagem de
um de seus absurdos jornalísticos. Quando foi a Quixeramobim,
acompanhei-o em várias visitas que fez aos distritos. Eu e meu irmão
Antonio Saraiva, funcionário dos Correios.
Na segunda-feira, “O Jornal” abriu manchete na última página do
1º caderno: “IRMÃOS SARAIVA APOIAM BONAPARTE”. Página
inteira, com fotos de quatro colunas.
Não teve um voto sequer, em Quixeramobim.
Ainda bonaparte
Da mesma visita ao município:
- Bonaparte P. Maia está hoje em Quixeramobim, não para pedir
e sim para exigir os votos dos quixeramobienses. Exigir, sim, porque
lhe assiste direito para tanto. Bonaparte P. Maia poderia estar, a estas

horas, nas praias amenas da Europa, ouvindo músicas selecionadas
por seus e suas secretários ou secretárias. E, entretanto, onde está
Bonaparte P. Maia? Em Quixeramobim, no alto sertão do Ceará,
montado em lombo de jumento (na verdade, andava de Jeep) em
visita aos corregionários nos últimos estertores da moléstia incurável
do câncer.
E concluía a verborragia, sob os aplausos da plebe:
- Bonaparte P. Maia não tem apenas 200 mil contos. Tem muito
mais. Infinitamente mais. Mas Bonaparte P. Maia foi ao ventre desta
fortuna e arrancou este filho gigante, que é “O JORNAL”, o melhor
que se edita em Fortaleza.
A volta de mangabeira.
1945. Praça Fernandes Viera (Liceu e Bombeiros). Campanha do
Brigadeiro Edmundo Gomes (UDN) e Eurico Dutra (PSD). Palavras
iniciais de Otavio Mangabeira, o grande tribuno baiano:
- Dispo-me do luto do exílio que vestia e visto-me do verdeamarelo do Brigadeiro da Libertação. Quebramos os grilhões da
ditadura e o povo nos sacudiu na praça pública.
O acordo e a secom
Conto pela primeira vez:
Gonzaga Mota chega ao Governo e me chama para falar sobre
a “grade” da Secretaria de Comunicação. Falo francamente que não
é possível colocar no órgão advogados e economistas, como estava
programado pelo “acordo dos Coronéis”.
- A Secretaria é técnica. O pessoal qualificado para a comunicação
é indispensável.
Gonzaga pondera. Para facilitar as coisas, sem qualquer arrogância, faço a proposta:

- Governador, façamos o seguinte: o senhor fica com a Secretaria
toda e eu volto para a televisão (Canal 10).
Gonzaga Mota decente e correto como sempre, desatou o nó: chamou um assessor que o acompanhava à distância e recomendou.
- Nilo Sérgio, resolva este assunto, como o Ciro quiser.
Não foi bem assim. Mas a Secretaria de Comunicação não absorveu o acordo dos coronéis. Sem traumas.
A profecia de vt
15 dias antes das eleições de 1982, Virgílio Távora reuniu a Assembléia de Comunicação e o Coordenador de Campanha, Aldenor Nunes
Freire. Mostrou números que lhe eram trazidos pelo SEI (Serviço
Estadual de Informações) que asseguravam a vitória de Gonzaga Mota
(PDS) sobre Mauro Benevides (PMDB). Depois, perguntou:
- Qual vai ser a maioria do Totó (Gonzaga)?
- 200 mil votos, chutei.
- 300 mil votos, sugeriu Aldenor.
Virgílio emitiu sua opinião:
- Ganharemos por mais de 600 mil votos.
Votação apurada para Governador: Gonzaga Mota: 1.140.259
(58,7% do eleitorado); Mauro Benevides, 478.755 (24.5) maioria:
661.794 votos.
Ao encerrar a reunião, depois de recolher os calhamaços de
informações, Virgilio fez uma frase profética:
- Esta é a última vitória dos coronéis.
Em 1486, deu Tasso Jereissati pelas mãos de Gonzaga.
J. Ciro Saraiva (Quixeramobim), jornalista

Acopiara - Reverência aos nossos heróis anônimos
Por JB Serra e Gurgel (*)
O Ceara é um Estado de situações complexas,que só os cearenses
entendem
Não temos heróis, nem unanimidade sobre isso. Talvez tenhamos
referências,com as quais nos identificamos, rendemos tributos e respeito. Não mais que isso. Se fossem heróis , seriam de pés de barros. Não
temos cultura para suportar heróis, atura-los, homenagea-los, carregalos nas costas. A grande verdade e que não temos saco para heróis ou
anti-herois. Museus, casas de cultura, centros culturais, monumentos
e estátuas, geralmente são mal conservados. Bibliotecas e arquivos
públicos vão no mesmo caminho.
Deixem os assim considerados como nomes de cidade, bairro,
rua,praça, beco,alameda, avenida, edifícios, forma simplória de serem
cultuados e lembrados.
Guardemos suas contribuições. Muitos terão o reconhecimento
de quase todos os cearenses. Já é alguma coisa, principalmente dos
patriotas, dos caçadores de heróis.
Em Acopiara não poderia ser diferente.No imaginário de diferentes
gerações temos os dois grupos de heróis.
No andar de cima, entre o clero, a nobreza, a burguesia, os “coronéis” – jamais execrados como exploradores - os descendentes
de Bernardino das Lages, Antonio,João,Jose, Alfredo, Raimundo e
Ernesto, povoadores,Celso de Oliveira Castro, Cazuzinha Marques,
José Marques Filho, Henrique Gurgel Valente, Vovô do Rio, Quintino
Cunha, Carlyle Martins, Candido Couto, Monsenhor Coelho, padres
Francisco Rolim João Antonio e Crisares, Pedro Alves de Oliveira,
José Alves de Oliveira, Chico Guilherme, Paulino Felix Teixeira, Chico
Rufino, Chico Sobrinho, Manuel José da Silva, Tiburcio Valeriano
Soares Diniz, Miguel Galdino de Oliveira, Ezequiel Albuquerque de
Macedo, João Holanda, Julio Holanda, Zezinho da Malhada, Cícero
Leite, Antonio do Cedro, Edmilson Teixeira, Neneo Ricarte, Higino
Teixeira, José Pereira, Emidio Calixto, Ildefonso Ferreira de Souza,
Alcebíades Jácome, Derly Barreto, Renato Braga, João Uchoa, Gentil

Domingues, Azarias Macedo, José Mota, Waldir Cabral Herbster;
No andar de baixo, Raimundo Hipólito da Silva, Raimundo Porca,
vaqueiro e animador cultural; Afonso de Aquino, o Afonso Gogó, que
foi mal tocador de sanfona,bom animador de carnavais e ótimo pedreiro; Ageu Lourenço de Almeida,o vigia noturno que foi cortador de
lenha; Antonio Neves, Raimundo Sena, Cajueiro e Antonio dos Anjos,
botadores d’agua; Francisco Lopes da Silva, o Peba, João Batista de
Lima,Nicolau Ventura da Silva, Pernambuco, Valdivino Felix,Patinho,
carreteiros; Pedro da Verdura e Francisco José de Queiroz,o Chico Come
Figo, verdureiros; João Silva de Oliveira, José Alexandre da Silva, Zé
Buchinho, engraxates; José Andrade de Paiva, Roseno, pedreiro e pintor;
Manoel Dionisio Batista, Manoel Tapioca, vendedor de tapioca e sanfoneiro; Nominandas Bezerra de Lima, Naniname, vendedor ambulante em
lombo de jumento, nos sítios, de pão a miudezas; Salatiel, José e Vicente
Gerônimo de Oliveira,barbeiros; Joviano Gomes,violonista, tocador de
banjo, seresteiro e carnavalesco; Neo Miranda, clarinetista.
Há mais gente querida como Raimundo Pinheiro Magalhaes, Dedé
Eletricista, na Prefeitura,Telefonica e Cinemas, Cara Velha e F Faísca,
também eletricistas; Jaime Venancio e Sorriso, mecânicos; Joaquim
Fonfon, vendedor de ovos; Erneste carcereiro, Chico Leopoldo e Antonio Lopes,motoristas; João Cantonila, José Bil e Capuchu, pedreiros;
Fransquinho Nicó, vacinador de gado; José Aristides e Bichoca, sapateiros; João Sapato,sapateiro e engraxate; Fussura e Valmir,coveiros;
Mané Vei e Antonio Luiz, tiradores de goteiras; Parabela, lavador de
carro; Antonio Loló ,pipoqueiro; Juazeiro, Bisouro e Eduardo Gurgel,
fotógrafos; José Justino, carteiro; Zezinho da Adélia, flandeiro; Elias
Neves, padeiro; Macedo e Domingos, relojoeiros; Rivadávia e Antonio Amorim, carpinteiros; Pedro Taveira que transportava material
de construção; Pissica, motorista e jogador de futebol; João Vitorino,
marchante. Julio Praxedes, consertava enxadas.
Entre as mulheres, D. Nenem Nogueira, parteira; Maria Petronilia
Tavares de Oliveira,Maria Pretinha, lavadeira e engomadeira, andava
com suas roupas longas e brancas e correntes de rosários e medalhas;
Izabel Carão, engomadeira; Lavinia Neves, jardineira da praça da Ma-

triz; Maria Brígida da Silva, Maria de Bila, engomadeira e professora
leiga. Maria Paz da Silva, Maria Viúva,teve um café e vendida frutas
de porta em porta; Maria Banana Boa,vendedora de banana; Maria
Feiinha, Maria Dedé, que acudia as mães no resguardo cuidando delas
e do filho; Rita de Fato e Malvina, lavadeiras de fato; Geralda Badu,
Francisca Antunes Ribeiro, Chiquinha Vitor, Expedita Gaga, D. Chicô
e Chiquinha Silvestre rezadeiras e benzedeiras; Adelia Polda Braba,
Aninha, Francisca Feitosa de Oliveira, Chica Camelo, Chiquinha Rola,
e Laurinda, lavadeiras; Mariosa e Isabel Carão,engomadeiras; Nenem
Felicio e Maria do Carmo, donas de café, Cristina e Leoa, donas de
cabaré; Maria Breu dona do primeiro restaurante; Dezinha faxineira
Não houve nas relações sociais rompimento do equilíbrio e da
estabilidade social. Não era da cultura local levar os pobres e os excluídos para o pelourinho , surra-los, humilha-los e agredi-los. Não
tinha pelourinho, mas pudor e respeito.
A caridade era tão corrente como a exploração do trabalho assalariado. Não havia assistência social nem se sabia o que era assistencialismo. O coronelismo e o paternalismo assumiam a proteção social dos
excluídos, através de instituições prosaicas como os círculos operários
e os irmãos vicentinos.
Por isso é possível afirmar que nossos heróis anônimos, nos andares de cima e de baixo, eram de certa forma de pés de barro. Assim
levaram suas vidas pelas ruas de Acopiara e lá descansam em paz. Só
que as gerações subseqüentes optaram por homenagear o andar de
cima, esquecendo-se do andar de baixo, o que precisa ser reavaliado,
pois os dois grupos foram fundamentais para que existíssemos como
grupo social organizado.
De minha parte, até sugiro que construamos um monumento em
Acopiara com os nomes, lado a lado, dos que fizeram nossa história
com o suor de seu rosto, o calo de suas mãos e a dignidade de seus
corações. Seria o Obelisco do Povo de Acopiara.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor, com a
colaboração de Luzia Adaíza F. A. Silva e Rivanda Teixeira.

Flor não colhida
Por Luis Martins da Silva (*)

Dela veio o arquétipo, calma!

[Para uma mulher com nome de flor]

Que protótipo, que nada!
Ela não quis nem saber.
Queria a flor degolada,
Num vaso, a perecer.

Bem que ’tava oferecida,
Até demais no jardim.
Mas preferi-a florida
Do que arrancada por mim.
De mãos vazias cheguei,
Chegou esguia minh’alma.
Mas, para amada falei:

Ceará em Brasília

-- E se eu fizesse contigo
O que fazem com as flores,
Que doce e belo castigo!
Acaso não sentiria dores?
-- Eu sou mulher e não planta

E não sei o que elas sentem,
Nem a flor sabe o que eu sinto
Quando não ganho um presente.
Então, de beijos, nos resta
Toda uma noite de essências,
Aromas de inteira floresta,
Escondendo nossas decências.
(*) Luiz Martins da Silva (Nova Russas), poeta e prof. da
UnB.
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Doze quilômetros de papel serão
convertidos em arquivo digital
Quem consegue imaginar um prédio de quatro mil andares?
Seria esse o tamanho da pilha de papel formada por todos os
processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Se
fossem colocados lado a lado, os processos ocupariam quase
toda a ponte Rio-Niterói. A falta de espaço para acomodar 12
km de papéis motivou o presidente do STJ, ministro Cesar
Asfor Rocha, a promover a digitalização dos processos.
A conversão começou com os recursos extraordinários que
tiveram a tramitação no STJ suspensa em razão da Lei de Repercussão Geral. Até que o Supremo Tribunal Federal julgue as
questões enquadradas na lei, quatro mil processos estão parados
no STJ. “O ministro Ari Pargendler (vice-presidente do STJ)
me procurou muito preocupado porque não havia mais espaço
para esses processos e me pediu mais duas salas”, lembra o
ministro Cesar Rocha. “Me dei conta de que daqui a pouco
seriam necessárias mais três salas, quatro... Foi então que me
veio a idéia de digitalizar”, explicou o presidente.
Depois de concluir a digitalização dos recursos extraordinários sobrestados, o trabalho se voltou para alguns processos
originários de competência da Presidência do STJ. Foram
convertidas as suspensões de segurança, suspensões de liminar
e de sentença e reclamações. A iniciativa continuou avançando.
Desde o início do ano, todos os recursos especiais e agravos
que chegam ao STJ são imediatamente digitalizados. Um
passo significativo levando em consideração que em 2008,
essas duas classes representaram 81% de todos os processos
distribuídos no STJ.
A meta estabelecida pelo ministro Cesar Rocha é ter todos
os processos judiciais e administrativos em tramitação digitalizados até 31 de julho deste ano. Ao todo serão convertidos
450 mil processos que contém aproximadamente 150 milhões
de páginas de papel. A partir daí, todo o trâmite processual será
feito eletronicamente. Isso significa mais agilidade, segurança,
eficiência e economia na prestação de serviços pelo Tribunal
da Cidadania.
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Contribuinte cearense não tem
limite de dedução com
educação no IR
Os contribuintes cearenses não têm mais limite de
dedução com despesas em educação no imposto de
renda. Isso é o que determina decisão judicial dada
em ação civil pública proposta pelo Ministério Público
Federal no estado (MPF/CE) em 1997, pelo procurador
da República Francisco de Araújo Macêdo Filho.
A ação pediu que todos os contribuintes do estado
do Ceará passassem a deduzir integralmente, para
efeito de imposto de renda, os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1º, 2 º e 3º graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de
seus dependentes, independentemente de limite anual
individual. Na ação, o MPF/CE considerou somente o
estado do Ceará.
A decisão, válida para a declaração de imposto de
renda deste ano, foi resultado de uma trajetória por
todas as instâncias judiciais: Justiça Federal, Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal. A sentença mantida até hoje foi dada pelo juiz federal Luís Praxedes
Vieira da Silva, da 1ª Vara no Ceará.
Ao chegar no STF, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que o acórdão do TRF que mantinha
a decisão da primeira instância, a favor do pedido do
MPF, não tinha qualquer relação de inconstitucionalidade, não cabendo recurso extraordinário. Então, o
processo transitou em julgado, não havendo mais a
possibilidade de interpor recursos
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TRF-5 quer manter condenação
de município cearense por dano
ambiental
Condenado em primeira instância pela devastação da mata
ciliar às margens do Açude Trussu, o município de Iguatu recorreu ao TRF-5
O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, no Recife, emitiu parecer
em que opina contra o provimento do recurso do município de
Iguatu, no Ceará, a 384 km de Fortaleza, condenado, em primeira
instância, por dano ambiental.
O município foi responsabilizado pela devastação da mata
ciliar às margens do Açude Trussu, decorrente da construção
do Pólo Turístico de Iguatu e de um balneário, sem a devida
autorização do órgão competente.
Julgado pela 16ª Vara da Justiça Federal no Ceará, em ação
civil pública ajuizada pelo próprio MPF – por meio da Procuradoria da República no Ceará – e pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
o município foi condenado, em março de 2006, a pagar indenização de mil Ufir pelo dano ambiental provocado e a elaborar
um plano de recuperação da área degradada.
O município de Iguatu recorreu ao Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, no Recife. Em parecer apresentado à Segunda
Turma do TRF-5, que julgará o recurso, o MPF opina pela manutenção da sentença condenatória de primeira instância.
O MPF ressalta que o município descumpriu a Resolução
Conama nº 4/85, que veda a degradação de áreas situadas a
uma distância de até cem metros da margem de reservatórios
de água naturais ou artificiais, como é o caso das margens do
Açude Trussu.
Em seu recurso, o município de Iguatu alega, entre outras coisas, que a região já havia sofrido desmatamento em decorrência
do cultivo de lavouras e da prática recorrente de queimadas, de
modo que não haveria evidências de que a atuação do município
provocou os danos verificados na região.
O MPF não se sensibilizou com esse argumento, e, no parecer,
ressalta que está comprovada a relação entre o dano ambiental
e as obras iniciadas pelo município de Iguatu. “A alegação de
que a vegetação nativa há muito fora destruída pela ação do
plantio de culturas não autoriza a perpetuação da devastação,
ao contrário, deveria inspirar a preservação do local, dando
ensejo à elaboração de projetos de reflorestamento e proteção
da vegetação nativa”, afirma.
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Leituras II
Rodolfo Espínola (*)
A história é por si só uma ciência mutável, uma matéria que pode
ser acompanhada exatamente por sua dinamicidade, isto é, ela pode
ser revisitada a qualquer instante, desde que exista fundamentação ou,
pelo menos, uma boa e lógica argumentação. Evidentemente que nem
sempre é assim, porque, segundo o adágio popular, não se deve mexer
no que está quieto ou em time que esta ganhando. Mexer no que está
adormecido é, muitas vezes, arriscado e perigoso na medida em que
se pressupõe que restabelecer uma verdade assimilada ao longo dos
anos, mesmo que passível de eventuais correções demanda tempo e
dinheiro. Aliás, as duas coisas, porque tempo é dinheiro e dinheiro
compra tempo. Isto vem a propósito do dia de hoje, 5 de setembro,
data que tem um significado especial para quem se dedica aos estudos sobre as nossas origens. Esse 5 de setembro na visão espanhola
relembra o dia que os reis de Espanha Fernando e Isabel assinaram
um documento de pouco mais de duas laudas e meia, concedendo as
terras “descobertas no ano anterior” ao navegador Vicente Pinzón,
de Santa Maria de la Concolacion até Santa Maria de la Mar Dulce,
locais estes que correspondem, como indica a moderna cartografia,
da Ponta do Mucuripe até a foz do rio Amazonas. Os reis deram-lhe
inclusive, o título de capitão-governador. Ficção? Não, as provas
existem para quem pretenda desenvolver uma pesquisa séria, isenta e

Provas? Eilas!
desapaixonada. Referido documento está na pasta 418, livro 1º, folhas
36/38, extrato em Munhoz, publicado em Coleccion de documientos
inéditos de América, 1ª série, págs. 535/548; em La Rábida, historia
documental e critica, de Angel Ortega, Sevilha, 1926, págs. 122/125
e também em Demetrios Ramos Pérez, em Audácia, negócios e política, Valladolid, 1981, págs. 448/453. Referidos documentos constam
na preciosa coleção do professor doutor Juan Manzano e Manzano,
ex-diretor do Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, cujo interesse
em defender a presença pioneira de Pinzón no Mucuripe é nenhum.
Portanto, se é por falta de provas (documentais) para recordar esse 5
de setembro, ei-las! Falta agora, porem, quem as conteste com provas
subsistentes e convincentes!
Boas Intenções
Costuma-se dizer que o céu está cheio de gente com as malas e
as burras carregadas de boas intenções. No Crato, recorda um antigo
líder empresarial, exímio contador de historias que, quando não existia
Internet, telefone celular nem casamento de gente do mesmo sexo, ter
um cadastro limpo em banco era uma coisa quase de outro mundo,
curricular até! Em um banco oficial, como o do Banco do Brasil, por
exemplo, o rosário de exigências impostas ao correntista era grande,
faltando apenas um alvará do bispo. Se não fosse pessoa conhecida,
não bastava apenas levar as certidões de casamento, dos filhos, das
propriedades, dos bens móveis e imóveis. Era preciso até um fami-

gerado atestado de boa conduta emitido pelo delegado local. Tudo
bonitinho, sem uma mínima rasura, para deixar o gerente feliz. Mas,
quando se tratava de gente conhecida, de um poderoso, o tratamento
era outro, bastava um fio do bigode, uma simples assinatura.
Lá no Crato, o poeta contou que, certa vez, um gerente de um banco
comercial preocupado com uma proposta de um cliente, procurou o
gerente do Banco do Brasil para pedir informações cadastrais do seu
neocorrentista. Com as melhores das intenções – existia até um laço de
parentesco entre os dois – o gerente na perspectiva de ajudar seu parente torto foi curto e grosso: “não sei como ele se comporta no tempo
ruim, mas em tempos bons, nunca foi bom pagador”. O empréstimo
não saiu por um simples exagero de informação e de intenção.
Em Fortaleza, no aeroporto Pinto Martins, os lépidos e valorosos
servidores da Infraero, responsáveis pela fiscalização das valises de
mão e da revista dos passageiros suspeitos são extremamente eficientes.
Não deixam passar nem mosquito e, quando pegam passageiro portador
de marca passo, que não pode atravessar uma barreira eletrônica, logo
retem a sua passagem para a competente anotação em folha própria (?)
para, em seguida, libera-los, depois de passar um detector de metais por
sob os braços e cabeça do viajante, para identificar uma eventual arma.
Na melhor das intenções para impedir que um Bin Lader saia do Pinto
Martins e faça uma estripulia nos céus deste meu Brasil varonil!
(*) Rodolfo Espinola (Fortaleza), jornalista e escritor

O silêncio da metrópole
Gervásio de Paula (*)
Num amanhecer tudo é possivel ao ser humano. Numa madrugada
sem sono,quando não se lê poesia, se faz poesia.
Por conta do pulsar mais forte de amor por Fortaleza que faço esta
declaração de puro sentimento. Nela estão revelações de paixão por
um amplo espaço habitado por gente que - apesar de cotidianamente,
em meio a indiferença e aos abandona das gestões públicas - rala para
sobreviver, cria para te enaltecer, produz para dissipar inquietações
fantasiosas;liga-se umbelicalmente as suas dores, aos seus sofrimentos, sem deixar de gozar do pratear de suas luas madrugadoras, do
calor de seu sol, da calefação de suas águas, do brilho de esperança
de seu verde num futuro mais humano e menos mercantislista.
Envolvido amorosamente por todos os esses valores sociais e
das finas pontadas de tuas vísceras, tento tatuar, no imaginário da
minha gente, os melhores instantes e os mais amargos momentos de
suas agústias, de seus involuntários vexames, de suas adversidades
públicas. Amada Fortaleza você tem um povo que sabe distinguir
o amor e a paixão da libertinagem. Sabe distinguir os hipócritas
dos verdadeiros solidários com suas dores e com suas alegrias.
Descarta com magia os sorrateiros dos que se expõem sem medo
de sofrer e revelam o seu bem querer, mas sem esquecer de fechar a
guarda pela solidaridade de seus coletivos.Com o nosso amor, com a
irmandade de quem está sempre disposta a chegar junto na primeira
hora, a beleza de suas linhas arquitetônicas e sociais não dependem
de furores autosuficientes. Mas, tão somente, da sua beleza natural

secularmente perseguida pelo lucro fácil, porque ao seu lado há um
povo aguerrido e sempre disposto a arriscar na luta o seu corpo sem
nunca vender a sua alma.
Ama por mim Fortaleza, porque eu te adoro.
O silêncio da metrópole, como Fortaleza - cidade dos quintais é o assobio do passarinho, no galho da goiabeira, no quintal do
vizinho;
é o engasgo do motor do carro do madrugador indo deixar a
amante em casa;
é o intolerável gritar de pneus na esquina distante;
é o bater de portão no prédio de apartamentos;
é o som áspero de sapatos de sola, subindo degraus;
é o ranger de chave violando a fechadura;
é o barulho abafado de pneus na pista molhada;
é o sinal característico da descarga do sanitário, no apartamento do vizinho;
é o iniciar enervante da zoada do motor abastecendo a caixa
d´água;
é o um outro bater de portão;
é toc-toc de sapato alto da vizinha, chegando à primeira hora
da manhã;
é um novo ranger de chaves;
é o barulho de sapato jogado ao lado;
é o ric-ric de armador de rede;
é o choro de criança cobrando o carinho que lhe será negado
no futuro;

é a algazarra de jovens voltando da gandaia;
é o roncar do homem gordo no apartamento 69;
é o sinal de grilo na geladeira velha;
é o tocar de telefone fora de hora, com uma mãe avisando que o
psiquiatra do outro filho suicidou-se;
é a empregada da madrugadora avisando que vai fazer o café e
se a patroa quer leite;
é o pequenino vira-lata rosnando amarrado ao pé da mesa, na
cozinha;
é o tic-tac dos ponteiros dos segundos do despertador sobre a
geladeira;
é um chiado distante, de um televisor deixado ligado;
é um estalar de ossos, do velho se mexendo na cama;
é uma sirene, se de ambulância ou de polícia, incomodando o
sono da madrugada;
é o sofejar do bocejante;
é o piado do asmático agravado pelo monóxido de carbono;
é o fungado da mulher feliz;
é a tosse do fumante que acabara de chegar...
é o silêncio do coração - quase sem bater - no peito do homem
sem sentimentos;
é a zoada da moto em disparada, indo deixar a última pizza do
dia anterior;
é o sono chegando para fechar os olhos e desligar os ouvidos.
(*) Gervásio de Paula (Fortaleza) jornalista e cronista.

Humor Negro & Branco Humor
A estranha beleza da língua portuguesa
Um político que estava em plena campanha chegou a uma pequena
cidade,subiu para o palanque e começou o discurso:
- Compatriotas, companheiros, amigos!
Encontramo-nos aqui, convocados, reunidos ou juntos para debater, tratar
ou Discutir um tópico, tema ou assunto, o qual me parece transcendente,
importante ou de vida ou morte.
O tópico, tema ou assunto que hoje nos convoca, reúne ou junta é a
minha postulação, aspiração ou candidatura a Presidente da Câmara deste
Município.
De repente, uma pessoa do público pergunta:
- Ouça lá, porque é que o senhor utiliza sempre três palavras, para dizer
a mesma coisa? O candidato respondeu:
- Pois veja, meu senhor: a primeira palavra é para pessoas com nível
cultural muito alto,como intelectuais em geral; a segunda é para pessoas com
um nível cultural médio, como o senhor e a maioria dos que estão aqui;
A terceira palavra é para pessoas que têm um nível cultural muito baixo,
pelo chão, digamos,como aquele bebado, ali deitado na esquina.
De imediato, o bebum levanta-se a cambalear e ‘atira’:
- Senhor postulante, aspirante ou candidato: (hic) o facto, circunstância
Ou razão pela qual me encontro num estado etílico, alcoolizado ou mamado (hic)não implica, significa, ou quer dizer que o meu nível (hic) cultural
seja ínfimo,baixo ou mesmo tosco (hic).
E com todo a reverência, estima ou respeito que o senhor me merece (hic)
pode ir agrupando, reunindo ou juntando (hic) os seus haveres, coisas ou
bagulhos (hic) e encaminhar-se,dirigir-se ou ir direitinho (hic)à leviana da sua
progenitora, à mundana da sua mãe biológica ou à puta que o pariu!
Frase de um filósofo gaúcho:
- Operar hemorróida de gaúcho não é ato cirúrgico,
É queima de arquivo...

A sogra nunca se engana...

O guarda rodoviário manda o sujeito parar o carro:
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- Os seus documentos, por favor. O senhor circulava a 130 km/h e a
velocidade máxima nesta estrada é 100.
- Não, senhor guarda, eu ia a 100, de certeza.
A sogra, no banco de trás, corrige:
- Ah, João André, que é isso? Tu ias a 130 ou até mais!
O sujeito olha para a sogra com o rosto enrubescido.
- E o seu farol direito não funciona, diz o guarda.
- O farol? Nem sabia disso. Deve ter pifado aqui na estrada.
A sogra insiste:
- Ah, João André, que mentira! Há semanas que andas a dizer que precisas
consertar o farol!
O sujeito fulo, faz sinal à sogra para ficar calada.
- O senhor está sem o cinto de segurança, diz o guarda
- Mas, senhor guarda, eu estava com ele. Só o tirei para lhe mostrar os
documentos!
- Ah, João André, deixa-te disso! Tu nunca usas o cinto!
O sujeito não se contém e grita para a sogra:
- CALA A BOCA, PORRA!
O guarda inclina-se e pergunta à senhora:
- Ele costuma gritar assim com a senhora?
- Não, senhor guarda; só quando bebe...

Veja porque jamais encarregam um homem de dar conselhos
e orientações sentimentais nas revistas femininas...
Caro Roberto,
Espero que você possa me ajudar.
Peguei meu carro e saí pra trabalhar, deixando meu marido em casa vendo
televisão, como sempre. Rodei pouco mais de 1km quando o motor morreu e
o carro parou. Voltei pra casa, para pedir ajuda ao meu marido.
Quando cheguei, nem pude acreditar, ele estava no quarto, com a filha
da vizinha! Eu tenho 32 anos, meu marido 34, e a garota 22. Estamos casados há 10 anos, ele confessou que eles estavam tendo um caso há 6 meses.
Eu o amo muito e estou desesperada.

Você pode me ajudar?
Antecipadamente grata.
Patrícia
RESPOSTA
Cara Patrícia
Quando um carro pára, depois de haver percorrido uma pequena distância, isso pode ter ocorrido devido a uma série de fatores. Comece por
verificar se tem gasolina no tanque. Depois veja se o filtro de gasolina não
está entupido. Verifique também se tem algum problema com a injeção
eletrônica. Se nada disso resolver o problema, pode ser que a própria bomba
de gasolina esteja com defeito, não proporcionando quantidade ou pressão
suficiente nos injetores.
Espero ter ajudado.
Roberto.

Portuguesa Namorando...
Maria está no carro com o namorado Joaquim num namoro desenfreado.
Beijo pra lá, beijo pra cá e às tantas...
- Não quer ir para o banco de trás? (diz ele visivelmente excitado).
- Para o banco de trás?
Não.
Bom, o namoro continua, mais beijo, mais aperto, mais amasso e...
- Não quer mesmo ir para o banco de trás? (diz ele ainda com mais
vontade).
- Não, não quero.
O pobre rapaz, já meio desnorteado, continua no beija-beija, esfregaesfrega até que...
- Tem certeza de que não quer ir para o banco de trás? (já desesperado).
- Mas que coisa! Já te disse que não! Claro que não!
Desesperadíssimo, pergunta:
- Mas por quê?
- Porque prefiro ficar aqui, perto de você.
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Infraero apresenta a Cid cronograma de obras do novo terminal do Aeroporto
Novo terminal terá capacidade para atender 8 milhões de
passageiros por ano e ficará pronto até 2013
Infraero apresenta cronograma de novo terminal
O governador Cid Gomes recebeu em 13.03 do presidente
da Infraero, Brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva, o cronograma
de obras do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins. O novo terminal, que terá capacidade
para receber até 8 milhões de passageiros por ano, começará
a ser construído no início de 2011 e ficará pronto em outubro
de 2013. Os dirigentes da Infraero também garantiram que o
atual terminal será reformado e ampliado, aumentando sua
capacidade de 3 milhões para 5 milhões de passageiros por
ano. A reunião foi acompanhada pelo secretário do Turismo,
Bismarck Maia.
Segundo o presidente da Infraero, o projeto básico do terminal está em fase bem adiantada, o que reduzirá os prazos
para a contratação do projeto executivo e início das obras. O
cronograma prevê que em junho de 2010 o projeto executivo
seja licitado e que ele esteja pronto em outubro do mesmo

ano. No mesmo mês o órgão federal iniciará a licitação para a
construção do terminal. “Trabalhamos com a previsão de seis
meses de licitação para as obras, mas esse prazo pode ser menor,
o que poderá nos fazer entregar o novo terminal ainda antes de
outubro de 2013”, afirmou o presidente da Infraero.
A comitiva da Infraero, que contou ainda com os diretores

de Engenharia e Comercial e com a superintendente regional
do Nordeste, Josefa Elenilda Cunha de Andrade, também
garantiu ao governador Cid Gomes a reforma e ampliação do
atual terminal de passageiros. “Vamos aumentar a capacidade
de passageiros de 3 para 5 milhões por ano”, afirmou a superintendente. Essas obras estão previstas para iniciar logo após
a entrega do novo terminal e deverão ser finalizadas no início
de 2015. Com todas as obras e melhorias, a capacidade do
Aeroporto Internacional Pinto martins atingirá 13 milhões de
passageiros por ano.
“É um importante passo para o Ceará. Esse cronograma
nos dá a certeza de que teremos um aeroporto capaz de
receber também todos aqueles visitantes que poderão vir ao
Estado devido à Copa do Mundo de 2014”, afirmou o governador Cid Gomes. O Ceará é um dos Estados que concorre
para ser subsede da Copa do Mundo que será realizada no
Brasil. Para o secretário Bismarck Maia, “as obras que serão
empreendidas no aeroporto da Capital darão uma segurança
aeroviária ao Estado para os próximos 20 anos”.

Aquário oceânico em Fortaleza
O deputado Nelson Martins (PT), líder do Governo na Assembléia Legislativa,
defendeu a instalação de um aquário oceânico na Praia de Iracema, em Fortaleza,
como equipamento de atração turística. Segundo o parlamentar, há, em todo o
mundo 250 aquários, sendo que deste, 76 estão localizados nos Estados Unidos,
e todos funcionam como pólo turístico.
De acordo com o deputado, o Geórgia Aquarium, localizado no país norteamericano, recebe anualmente 2 milhões de visitantes, o que demonstra o potencial
do equipamento para o turismo. Ele possui 50 mil metros quadrados, enquanto o
do Ceará terá, conforme revelou Nelson Martins, 21 mil metros quadrados, com
a previsão de 1,2 milhão de visitantes ao ano.
Nelson Martins informou que teve contato com a direção do aquário de Santos,
que tem 3 mil metros quadrados, e recebeu a informação que esta unidade somente
nos últimos 3 meses, considerados de alta estação, recebeu 257 mil visitantes, o
mesmo número que recebeu a capital cearense no mesmo período.
Os cálculos iniciais, disse Nelson, apontam que o aquário de Fortaleza terá uma
renda direta de 21,5 milhões de dólares por ano, gerando 50 empregos diretos,
1600 indiretos, por meio de fornecedores e uma cadeia produtiva que gerará 18
mil empregos. “Isso significará uma elevação de arrecadação do Estado, advinda
dos impostos”. Conforme acentuou, será o maior aquário na América Latina.
Nelson Martins citou ainda, em seu pronunciamento, a expansão do PIB do
Ceará, que cresceu 6,5 por cento em 2008, batendo o crescimento do País, que foi
de 5%. Ele observou que mesmo no último trimestre do ano passado, quando houve
retração da economia no restante do País, o Ceará expandiu-se 1% e as previsões
apostam no crescimento de 3% este ano, quando o Brasil tem estimativa de 2%.

Centrro de Eventos e Cultura do Cariri
A Secretaria das Cidades realizou em 05.03, no Crato, , um seminário para
discutir a elaboração do plano de gestão do Centro de Eventos e Cultura do
Cariri. O gerente de inovação tecnológica e apoio aos arranjos produtivos
locais do Projeto Cidades do Ceará, Willy Farias, apresentou o cronograma
e a metodologia de trabalho da empresa contratada para elaborar o Plano de
Gestão do Centro de Eventos.
“A empresa terá até julho para levantar todas as informações, se reunir com
as entidades e gestores e apresentar uma proposta de gestão para este empreendimento que contribuirá para o fortalecimento da economia do Cariri”. De
acordo com o gerente, a idéia é envolver toda a sociedade do Cariri neste debate.
“Queremos ouvir os gestores municipais, empresários e a população em geral
para colher subsídios para a elaboração deste plano de gestão”.
A Secretaria das Cidades realizou também o seminário para discutir o Estudo de Localização e Viabilidade do Distrito Industrial do Cariri. O evento foi
realizado no auditório do Sebrae, em Juazeiro do Norte. Os dois estudos fazem
parte dos preparativos do Projeto Cidades do Ceará/ Cariri Central, que investirá
US$ 66 milhões nas cidades-pólo de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, e
nos seis municípios do entorno.
Além destes dois estudos, também foram contratados o Plano de Negócios
do Centro de Inovação Tecnológica do Setor de Calçados (CITE) e os projetos
executivos das obras de Recuperação Ambiental e Urbanização do Seminário
São José (Crato); do Parque das Macaúbas (Caririaçu); do Museu do Engenho
Tupinambá (Barbalha); da Requalificação da Área Central (Farias Brito) e da
Requalificação das Praças Centrais (Crato).
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TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de
passageiros
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileira,
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.
Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas uma
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma frota
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros, 2
Jatos, 2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.
O processo de ampliação da companhia com Boeings foi
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros e
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas da
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileiras,
incluindo 9 capitais.
Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boeings
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Luis,
Belém,
Macapá
e
Caiena
na
Guiana
Francesa. As linhas transportam uma média
mensal de 16.000 passageiros, chegando a
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de
alta estação.
Além do transporte aéreo, a TAF é
reconhecida pela qualidade de sua oficina de
manutenção e seus serviços de apoio a
aeronaves. Em março deste ano, a empresa
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da Anac
para manutenção de Boeings. A mesma
também é homologada para manutenção de
helicópteros, aviões turbo hélice e jatos
executivos.
O hangar da TAF é utilizado por várias
companhias regionais além de atender ao
governo de vários estados, artistas e
empresarios no tocante a viagens executivas.
Recentemente foi construída uma sala Vip com
todo conforto exigido pelos clientes usuários
da aviação executiva.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

TAF Linhas Aéreas SA
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br

Ceará em Brasília

Leituras III
Por Lustosa da Costa (*)
Por que o bairrismo de Sobral foi sempre objeto de muita
gozação,tantas ironias e brincadeiras depreciativas? Falava se
em que ali só se falava inglês.Porque se trata dos Estados Unidos
de Sobral, cujo ingresso exigia passaporte. Ao tempo da segunda
guerra mundial, a piada que circulava,à época, era de que a cidade
exigia que o noticiário falasse de sobrais voadoras e não de fortalezas voadoras,avião de caça e de combate.
Por que o bairrismo sobralense?
Porque a cidade sempre surpreendeu por sua sofisticação, por
mandar os filhos estudar na Europa,pelo numero de pianos em uso
em suas residências,pelo gosto refinado de seus habitantes. Sem
falar em que o progresso do Ceará, segundo registra Capistrano
de Abreu,veio do interior para a capital. Enquanto Fortaleza ainda
era imenso areal espreguiçando0se ao sol, Iço já tinha teatro que
ainda hoje existe,Sobral,jornais,o Derby Clube e construía,a partir
de 1877,o Teatro São João terminado décadas antes do teatro de
José de Alencar da capital,que é de 1910. A riqueza da pecuária foi
responsável por tal desenvolvimento. E como a capital,depois por
conta da centralização administrativa, se tornasse mais populosa
e mais rica, Sobral gostava de reviver o fausto d’antanho, o brilho
de épocas passadas. Eis ai a razão de seu bairrismo.
Não sei se as mesmas razões ditam a má vontade dos paulistanos contra Campinas, dos filhos de Porto Alegre contra os
de Pelotas,cidades que são apontadas como reduto de veados,
habitadas,em sua maioria,por homossexuais. Será que sua sofisticação intelectual e social suscita tal má vontade das capitais de
seus respectivos Estados.
***
Para se identificar com a linha da publicação de revista semana,
conhecido escritor acusa Ruy Barbosa de conceder algumas nomeações a eleitores no Ministério da Fazenda quando no exercício
do posto. É fácil julgar figuras históricas, fora do contexto de seu

Bairrismo de Sobral
tempo,pelos conceitos de hoje.
Da mesma maneira, ele poderia questionar Machado de Assis
por haver entrado no serviço público, a que dedicou toda a vida,
pela janela, sem atender a exigência de concurso.
Ora, bolas.
Ao tempo de Ruy, só havia um empregador,o Estado. Se ele
era assediado por correligionários e conterrâneos por empregos, só
podia alojá-los na máquina estatal.Ou iria encaminhá-los a Esso?
Ao Bradesco?
Leitor mais informado lembra:
- E a Light?
Ai diria que a Light, empresa estrangeira, não podia se dar a
tais dispêndios. A não ser em casos especiais. Foi ali que Ruy Barbosa se empregou como advogado, com o patrocínio de Pinheiro
Machado,então seu amigo.
Quanto a escritores e jornalistas, quase todos, conseguiu emprego publico,graças ao prestígio dos jornais em que escreviam.E
pelos quais eram miseravelmente remunerados, quando eram.
Naquele tempo, esta era a regra.
Quando cheguei a Brasília,há trinta e tantos anos atrás, tive
um colega do Maranhão, José Arimateia Ataíde (que os colegas
maldosamente chamavam Ataúde por ser encarregado de escrever
o obituário das personalidades) ganhou questão na Justiça contra
jornal que o demitira por assumir emprego público. Sabem o
que ele alegou em sua defesa? Entrevista do dono da Folha, que
proclamando a dificuldade de remunerar condignamente, seus
funcionários, se declarava favorável a que arranjassem bico no
serviço público.
A propósito, de quando em vez,historiador ou sociólogo descobre isto e edita livro, contendo severas observações sobre a
cooptação de intelectuais pelo Estado Novo, através de empregos
dados pelo ditador Getulio Vargas.
Embora ele haja instituído o concurso público, com a criação
do DASP, o provimento de emprego continuou a ser, na maioria,

através de pistolão, do apadrinhamento de figurões. Nem sempre
importou em compromisso de elogiar o governo.
Muitos defendiam o governo porque haviam sido aquinhoados
com o polpudo emprego de fiscais do imposto de consumo, marajás
daquela época. Outros, simplesmente, porque queriam ficar de bem
com o poder de então.
Havia outros que se empregavam por necessidade. A maioria.
Foi o caso de Gracialiano Ramos que, depois de preso e humilhado
nas masmorras do Estado Novo, conseguiu emprego público. De
inspetor do ensino, na prefeitura do Distrito Federal, cujo titular
era nomeado pelo Presidente da República. Precisava do bico para
sustentar a família o que não conseguia com renda de direitos autorais
nem com o salário de revisor do Correio da Manhã.
Não dá para julgar Ruy,.Machado ou Graciliano,pelos critérios
da atualidade.Quando o Brasil mudou,é muito outro,diferente do
país de seu tempo.
E os eufóricos?
Não sei porque cargas d’agua não aprecio eufóricos. Os que
parecem tão satisfeitos consigo mesmo que querem nos comunicar
esta alegria e as razoes dela.O que faz questão de problema com
gritos, abraços, palmas para chamar a atenção. Prefiro muito mais
os que se portam discretamente, seja numa hora de tristeza, seja
na euforia das comemorações.
Outro que não me entusiasmo é o campeão do sexo. O conquistador bem sucedido que está sempre falando das lebres que
abateu,cujo nome declina,cujo pai ou marido faz questãode nos
dizer. E nem mesmo em voz baixo.
Há outro igualmente desagradavel o eufórico com o poder,a
proximidade do poderoso.Que quer falar no prestigio de que
desfruta com o importante da atualidade a ponto de testemunhálo nas situações mais intimas. Em tais transes quer a presença e a
proximidade do amigo e do admirador.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

Fortaleza: bela e amada cidade
Wilson Ibiapina (*)
Fortaleza aniversaria. Convencionou-se que será no dia 13
de abril.
Mas há quem diga que seria no dia 12, data em que o povoado
batizado pelos portugueses de Fortaleza de Nossa Senhora de
Assunção foi elevado a condição de cidade em 1726 A nova denominação foi sendo reduzida ao longo dos anos até ficar somente
Fortaleza. Mas bem antes de 1726, Fortaleza já existia.
Os historiadores batem boca sobre a verdadeira data de fundação. Dizem que, na verdade, o povoado data de 1604 quando o
português Pero Coelho de Souza aí aportou. Ergueu o Fortim de
São Tiago às margens do rio Ceará, lá Barra do Ceará e
chamou o povoado em volta do fortim de Nova Lisboa.
Oito anos depois, veio Martins Soares Moreno e seus colonizadores, estabeleceram na
cidade um posto de defesa na tentativa de expulsar os franceses.
E trocaram o nome do forte para São Sebastião. Sem os franceses,
não tardaram a aparecer os holandeses que dominaram a região
até 1644.

Até hoje não se sabe direito quem fundou a cidade. Polêmica
à parte, o fato é que ao longo dos anos foi tomando jeito até ficar
conhecida por seu charme que atrai turistas do mundo inteiro.
A principio tímida, tirou a cadeira da calçada quando o rádio
começou a prender a atenção da população com seus musicais e
novelas. O calçamento que facilitava o escoamento da água da
chuva e ajudava a manter a temperatura amena, foi trocado por
línguas negras de asfalto.
A brisa que sopra do mar acariciando a pele das pessoas como
uma mão fazendo massagem, foi interrompida por uma parede de
prédios levantados ao longo da beira-mar. A chegada de novos habitantes, atraídos do interior e de outros estados, retirou o comércio
do centro da cidade. A descentralização espalhou tudo pelos bairros
que continuam surgindo para abrigar tanta gente.
Os ricos, que no começo moravam em São Gerardo, Jacarecanga e Benfica, foram todos para a Aldeota e de lá também, se
espalharam pela imensa cidade.
Fortaleza tem apanhado muito. Prédios históricos são demolidos, lagoas e praças desaparecem com num passe de mágica. O
verde é só o do parque do Cocó. Os pés de frutas somem junto

com os quintais. Os oitis, as árvores que sombreavam as ruas foram cortadas pela raiz, aumentando a incidência dos raios solares,
esquentando a cidade.
A” Fortaleza, a loira desposada do Sol que dormitava à sombra dos palmares”, cantada por Paula Ney, despertou em meio ao
barulho ensurdecedor de milhares de carros que entopem as ruas.
“As brancas praias embaladas pelas ondas azuis dos verdes mares”
foram invadidas por barracas, turistas e farofeiros. A cidade está
inchando,
contaminada pelo crescimento desordenado.
Fortaleza é hoje uma cidade adulta, adulterada, corrompida ,
deformada.
A terra de Iracema, de alegria e beleza universais, decantada
no esplêndido poema de Paula Ney, já não vê passarinho em cada
ramo nem ouve pipilos de amor em cada ninho na solidão dos
verdes matagais.
Virou selva de pedra. Aos 282 anos prestes a explodir, a cidade
pede socorro.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Felicidade, eu preciso te conhecer
Ayrton Rocha (*)
Oh, felicidade,
Preciso tanto te encontrar
Eu quero te conhecer felicidade
Quero me apresentar e contigo morar
Eu preciso de te para viver
Eu preciso de te para não morrer
Preciso viver dias mais lindos
E minhas noites mais calmas
Eu preciso ver a chuva cair
Sem chorar de tristeza
Eu preciso ver o Sol nascer
E sentir que ele nasceu também para mim
Eu preciso cantar nas minhas noites de Lua
Eu preciso caminhar sobre as Estrelas
Em busca de te, felicidade
Eu preciso caminhar entre as Rosas
Sem me ferir nos espinhos
Eu preciso me banhar em águas puras
Onde os Rios sejam cristalinos
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Sem sentir o frio da dor
Eu preciso do teu sorriso, felicidade,
Do afago de tuas mãos
Eu preciso do teu beijo
Eu preciso do teu amor
Eu preciso te ter em meu coração
Porque felicidade, eu não te conheço?
Porque foges tanto de mim?
Não faz isso comigo felicidade
Já virou maldade!
Por favor, felicidade, vem morar comigo
Faz do meu coração a tua casa
E da minha vida,
A tua razão de viver
Se não queres que te vejas,
Se não queres me conhecer,
Por favor, felicidade,
Manda pelo menos o teu retrato
Que eu quero ver como tu és
Será felicidade, que tu és mesmo feliz?
Quero conhecer o teu rosto

Quero ver se ele tem a marca do meu desgosto
Que vive tão perto de mim
Quero ver o teu retrato
E conhecer o teu sorriso
Quero saber se tens perfume
Se tu pareces uma Flor
Quero saber por onde andas felicidade
E saber se tens coração
Eu preciso te encontrar
Felicidade
Eu preciso continuar a sonhar
Como eu vou consegui amar sem te conhecer!
Por favor felicidade, não chores
Às vezes é bom a gente sofrer
Marca um encontro comigo felicidade
Eu juro que eu te farei feliz
Se não vinheres comigo, eu serei eternamente infeliz
(*) Ayrton Rocha (Fortaleza), publicitário, jornalista,
compositor
pequenoayrtonrocha@gmail.com
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CAS/DF revalidou inscrição
da Casa do Ceará em Brasília
A presidente do Conselho de Assistência Social do
Distrito Federal, Eliana Maria Passos Pedrosa, resolveu conceder revalidação
provisória da inscrição de
n 06/84, por 90 dias prorrogavel por igual período,
à entidade Casa do Ceará
em Brasilia, como entidade
de Assistencia Social na
modalidade de serviço de
acolhida em abrigo para
idosos, conforme deliberação dos conselheiros na
4a. Reunião extraordinária
da 1a. Câmara do CAS/DF,
realizada em 19.02;
O deferimento do pedido de revalidação da inscrição
da Casa vinha causando desgaste à gestão da Pousada
Chrisanto Moreira da Rocha, que abriga 22 idosos, na sua
ampla maioria não cearenses, uma vez que houve gestões e
pressões contrárias ao funcionamento da Pousada. “Tivemos
que nos desdobrar junto à diferentes esferas para mantermos
a Pousada que é um dos ícones do programa assistencial da
Casa, disse a diretora de Promoção Social da Casa, Maria
de Jesus Martins Monteiro.
“Se hoje ainda não somos a melhor Pousada de idosos

de Brasilia, certamente
estamos entre as primeiras,
pois empreendemos uma
ampla reforma de instalações e equipamentos,
atendendo uma a uma as
exigências e pendências
para que virassemos o
jogo, disse. Com a boa
vontade de empresas e
pessoas, cearenses ou não,
que não querem se identificar, conseguimos imprimir qualidade aos nossos
serviços, proporcionando
amplo conforto aos nossos idosos. Foi dificil mas
chegamos lá”.
Mantenedora
Já o presidente da Casa, Fernando César Mesquita, criou
um Grupo de Trabalho, integrado pelos diretores Maria
de Jesus Martins Monteiro, João Rodrigues Neto e José
Sampaio de Lacerda Junior, além dos membros do Conselho Fiscal José Carlos Carvalho e José Aldemir Holanda,
para estudar e propor, nos termos de sugestão da secretária
Eliana Maria Passos Pedrosa, a criação de uma entidade
mantenedora, modernizando a gestão da Casa do Ceará,
como entidade filantrópica e beneficente.

Câmara de Vereadores de Fortaleza aprovau
votos de congratulações à Casa do Ceará
O primeiro secretário da Câmara Municipal de
Fortaleza, vereador Marcus Teixeira, enviou ao
presidente da Casa do Ceará, jornalista Fernando
César Mesquita, cópía do Requerimento nº 700/09,
aprovado naquela Casa Legislativa, de autoria
do vereador Ciro Albuquerque Marques (PTC)
(Acopiara), solicitando “Votos de Congratulações”
pelo exemplar trabalho e profícuo trabalho à frente da Presidência da Casa do Ceará em Brasília,
instituição tradicional e respeitada, fundada no
Distarito Federal.

Vereador de primeiro mandato, em Fortaleza,
o dr. Ciro, formado pela Faculdade de Medicina
da UFC, é cardiologista. Na sua biografia, VicePrefeito de Pindoretama (1989/1992). Diretor
Geral do Hospital Distrital Conzaga Mota (Barra
do Ceará) 2002/2003. Seu Consultório Médico
está localizado à- rua Oswaldo Cruz, n.1 S/204, /
Meireles - “O médico do seu coração”. Já exerceu
atividades no Instituto José Frota (Frotinha de
Antônio Bezerra).

Oﬁciais da PM do DF comemoraram
aniversário de turma na Casa
Um grupo de oficiais da
Polícia Militar do Distrito
Federal turma 9º EAO –
Estágio de Adaptação de
Oficiais - comemorou o 24º
aniversário em 02.04 com
almoço de confraternização
na Casa do Ceará, escolhida
pelo Buffet, atendimento,
calor humano e qualidade
do serviço. Os membros do
grupo foram informados de
que os recursos arrecadados
são direcionados aos serviços sociais e assistenciais
da Casa.
Do evento, participaram:
CEL Luiz sérgio Lacerda
Gonçalves; CEL Luiz Renato Fernandes Ropdrigues; CEL
Adauto Gama de Oliveira Filho; CEL José Alfredo da Silveira Guimarães; CEL José Fernando Caou; CEL RR Carlos
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Alberto Gonçalves Maia; e
TC José Wilame Vitoriano
Matias
Embora convidados,
justificaram suas ausências
: CEL José Belizário de
Andrade e Silva Filho; TC
Jackson Luiz Abreu Teixeira; e TC RR Sérgio Carrera
de Albuquerque Melo.
A diretora de Promoção
Social da Casa, Maria de
Jesus Martins Monteiro,
que supervisiona também o
serviço de Buffet da Casa,
voltando para o financiamento das atividades assistenciais da Casa, assinalou
que a Casa do Ceará está aberta ao publico para realização
de almoços, jantares ,aniversários com buffet , em ambiente
aberto ou fechado, com decoração.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

Ministro Cesar Rocha é membro
honorário da Academia Brasileira
de Letras Jurídicas-ABLJ
O senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá, pediu nesta
a transcrição nos anais do Senado do discurso que o ministro
César Rocha (Fortaleza), presidente do Superior Tribunal de
Justiça,fez no Rio de Janeiro, por ocasião da solenidade em
que recebeu o diploma de membro honorário da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ).
Ao agradecer a homenagem, que ocorreu em 23.03, o
ministro Cesar Rocha disse que o título de membro honorário
da ABLJ motiva-o ‘‘para o estudo reflexivo e sistemático das
responsabilidades da funçãode julgar”. Uma atividade para a
qual, segundo ele, é necessário “entender que, dentro de cada
processo, latejam vidas humanas, com toda a sua complexidade
natural e mais a confiança e a espera paciente por uma solução
que lhes proporcione a merecida justiça``.
A morosidade da Justiça foi outro tema abordado pelo ministro. “Qual será a nossa justiça se os processos se eternizam,
se as sentenças chegam tardas e frias?”, perguntou. ``Todos
estamos empenhados na construção da celeridade da justiça,
ideal antigo e nobre, sem magoar as garantias do processo;
em aumentar a confiança da população no Judiciário, mas sem
cortejar o favor ou a simpatia da mídia.``
O presidente do STJ ressaltou a virtude e o exemplo dos
grandes mestres da Casa, a quem saudou como notáveis juristas
e intelectuais consagrados. ``Adentro agora os umbrais desta
solene Academia portando em mim aqueles sentimentos que o
poeta Olavo Bilac pretendia que os estudantes tivessem quando
atravessavam os umbrais da escola – a alma pura e o coração
sem susto”. Ele destacou ainda a extensa obra do jurista Paulo
Bonavides, agora seu confrade da ABLJ.
Na solenidade, Cesar Rocha recebeu outras duas homenagens: a Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu-lhe
o título de “cidadão carioca” e houve o lançamento do livro
“Estudos de Direito Constitucional”, da Editora Renovar,
obra dedicada a ele. O livro reúne trabalhos de vários juristas
sobre o tema e conta com apresentação do acadêmico Paulo
Bonavides, uma das maiores autoridades do país em Direito
Constitucional.
A saudação ao novo membro honorário coube ao presidente
do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, acadêmico da ABLJ. Para Gilmar Mendes, o ministro Cesar Rocha
exerce a presidência do STJ “cioso de suas graves responsabilidades e comprometido com a tarefa de colocar o STJ em sintonia
com os novos tempos e com os avanços da cidadania”
Também em saudação ao mais novo membro honorário, o
presidente da ABLJ, Othon Sidou, afirmou que, pela importância que se atribui ao diploma de membro honorário, este é
concedido com “certa avareza”. A ABLJ reúne hoje 50 membros titulares e apenas 11 membros honoráveis, um dos quais,
Bernardo Cabral, presente à solenidade. A Academia
Fundada em 1974, a ABLJ tem por missão zelar pela pureza
do idioma pátrio na literatura jurídica, acompanhar a evolução
do pensamento jurídico universal e contribuir para a sua construção. A entidade reúne nomes de grandes juristas do país.
Dela participam ou participaram, formando seu patrimônio
intelectual: Pontes de Miranda, César Salgado, Afonso Arinos,
Alfredo Buzaid, Limongi França, Orlando Gomes, Pinto Ferreira, Miguel Reale, Othon Sidou (atual presidente da ABLJ),
Arnaldo Sussekind, Nelson Saldanha, Cesarino Junior, Ives
Gandra Martins, Roberto Rosas, entre outros.
Agradecimento
O ministro Cesar Rocha agradeceu a presença dos colegas
ministros do STJ, “que deixaram a atribuição do dia a dia para
compartilhar este momento”. Compareceram à solenidade
os ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior,
Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Francisco
Falcão, Luiz Fux, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Massami Uyeda, Humberto Martins, Herman Benjamin, Napoleão
Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves.Também
estavam presentes o ex-ministro do STJ Waldemar Zveiter,
o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz
Zveiter, e o acadêmico Roberto Rosas, o jornalista Fernando
César Mesquita, presidente da Casa do Ceará em Brasilia e o
cantor e compositor Raimundo Fagner.
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QUANDO O GOVERNO
ABRE AS PORTAS DA EDUCAÇÃO,
MUITAS OUTRAS PORTAS SE
ABREM PARA OS CEARENSES.

É

PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA – PAIC
Criado em 2007, o PAIC tem o objetivo de
alfabetizar de verdade todas as crianças
de 6 e 7 anos que cursam o 1º e o 2º anos
do Ensino Fundamental, acabando assim
com um problema gravíssimo: crianças
que, apesar de estarem na escola, não
aprenderam de fato a ler, escrever ou
fazer simples operações matemáticas.
Realizado em parceria do Governo do
Estado com todos os municípios, o PAIC
já promoveu cursos de capacitação para
mais de 20.000 professores do Ensino
Fundamental, que recebem também
acompanhamento permanente e material
didático criado especialmente para a
alfabetização, o que não existia.

O

G O V E R N O

VALORIZAÇÃO E BENEFÍCIOS PARA OS
PROFESSORES
Não pode haver educação de qualidade
sem professores valorizados e motivados.
Por isso, nos últimos dois anos, os mais
de 20 mil professores da rede estadual
receberam aumento salarial diferenciado.
E cerca de 12 mil foram beneﬁciados
com a Progressão Horizontal, promoção
que representa mais um incremento
salarial da ordem de 10%, referente aos
últimos dois anos. Os professores da rede
estadual também freqüentaram cursos
de capacitação e atualização e dispõem
agora, nas escolas, de moderno material
de apoio para uso em sala de aula, como
computadores lap tops e projetores, além
de outros incentivos acadêmicos. No ﬁnal
de 2008, o Governo criou 4.000 vagas
para a realização de um novo concurso
público para contratar mais professores.
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D O

E S T A D O

As aulas da rede estadual começam nesta

na ampliação de vagas e cursos, na criação

semana, mas o trabalho do Governo do Estado

de novas oportunidades para os alunos, na

na Educação começou bem antes. Nos últimos

valorização e capacitação dos professores,

dois anos, a Educação foi o setor que mais

na construção, reforma e modernização de

recebeu recursos do Governo: mais de 1 bilhão

escolas, na aquisição de livros, laboratórios,

e 800 milhões de reais, sem contar nesse

computadores e outros equipamentos, na

valor o pagamento de salários de professores

distribuição de material de estudo e na melhoria

e funcionários. Recursos que foram aplicados

da qualidade do ensino em todos os níveis.

C O N S T R U I N D O

E-JOVEM
Para os alunos do 3º ano do Ensino Médio,
o Governo do Estado criou o E-Jovem,
Curso Técnico de Informática à distância,
com duração de até um ano e meio, que
ensina Inglês, Informática e Programação
de Sistemas. Em 2008, cerca de 2.800
alunos ﬁzeram o E-Jovem. Este ano,
mais 3.500 vagas serão abertas em 75
municípios do Estado.

U M

N O V O

PRÉ-VEST
Em 2008, o Governo do Estado lançou o
Pré-Vest, curso gratuito que prepara os
alunos da escola pública que desejam
cursar uma Faculdade. 25 mil jovens de
80 municípios cearenses ﬁzeram o PréVest no ano passado, e receberam aulas
de reforço em todas as matérias para
enfrentar o difícil desaﬁo do Vestibular.

C E A R Á .

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Em 2008, cumprindo compromisso
assumido com os jovens cearenses, o
Governo do Estado criou as primeiras
25 Escolas de Educação Proﬁssional,
que oferecem, em tempo integral, o
Ensino Médio junto com cursos técnicos
proﬁssionalizantes. Em 2009, mais 26
novas Escolas de Educação Proﬁssional
estão sendo inauguradas. E em 2010,
outras 50 dessas escolas serão abertas.
Atualmente, são mais de 12 mil jovens em
todo o Ceará que, além das aulas regulares,
estão tendo também a oportunidade
de aprender uma proﬁssão. Os cursos
oferecidos são Turismo, Informática,
Enfermagem, Segurança do Trabalho,
Comércio, Finanças, Ediﬁcações,
Fruticultura, Aqüicultura, Agroindústria,
Estética, Massoterapia, Produção de Moda
e Meio Ambiente.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

LIVROS, MATERIAL DIDÁTICO,
LABORATÓRIOS E COMPUTADORES
As escolas estaduais foram equipadas
com mais de 8 mil novos computadores, e
as bibliotecas ganharam mais de 200 mil
livros de autores como Machado de Assis,
Patativa do Assaré, Vinicius de Morais,
José Saramago, Érico Veríssimo, José Lins
do Rego, Fernando Morais e muitos outros,
num importante estímulo ao gosto pela
leitura. Fundamentais para o estudo de
Física, Química, Biologia e Meio Ambiente,
o número de Laboratórios de Ciências nas
escolas estaduais dobrou em 2008. E pela
primeira vez, cerca de 175 mil alunos do
1º ano do Ensino Médio estão recebendo
material de estudo criado especialmente
para esta importante etapa da vida escolar,
com exercícios, textos e lições.
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Em nome da transparência, Casa do Ceará
técnicos e estratégicos do Projeto Faust
ra máxima para a edificação. Será indispensável construir
uma torre para abrigar a caixa de cena do teatro/auditório
com altura aproximada de 20,00m que a critério do DLFO
poderá ser autorizada, conforme disposto na legislação.

O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita, divulgou os detalhes do relatório de análise do uso
potencial da gleba em face do programa pretendido e da
legislação vigente, com previsão de custos de serviços técnicos de projetos referentes à edificação da futura sede da
Casa do Ceará em Brasília, com base no projeto Fausto
Nilo que significará a refundação da Casa do Ceará, que
fará 46 anos em 2009. A elaboração do projeto será custeada pelo governo do Estado do Ceará, que disponibilizou
R$ 500 mil.
“Para que haja ampla transparência de todo o processo,
estamos divulgando todos os detalhes da proposta preliminar de Fausto Nilo, considerando como estimativas. Queremos que todos os cearenses de Brasília e do Ceará saibam
que estamos trabalhando à luz do dia e que tudo será feito
às claras. Primeiro, apresentamos a proposta da nova sede
,em seguida apresentaremos também os detalhes do processo de permuta ou venda da área de 15.000m2,cujos recursos permitirão a sua construção. Em principio, optamos
pela permuta com o comprador que executará o projeto
Fausto Nilo”.
A futura edificação deverá consolidar os espaços pretendidos em uma área total construída de 16.725,00 m2,
sendo 7.500,00 m² como área de subsolo usado como garagem (não sendo computada, por esta razão, na taxa de
construção). Os 9.225,00 m² restantes serão destinados ao
atendimento das demais funções do programa, resumidas
nos âmbitos educacionais, religiosos, culturais, de saúde,
de reuniões, de entretenimento, de serviços e de apoios.
Normas legais aplicáveis à gleba
Localização urbana da gleba: Setor de Grandes Áreas,
lotes G e F da Quadra 910 Norte. Obs: o projeto será situado em área desmembrada correspondente a 50% da área
integral da gleba, ou seja, 15.000,00m2.
Usos permitidos: órgãos de administração pública; instituições beneficentes, educacionais, culturais e religiosas;
associações de classe, empresas de pesquisa científica, de
computação ou processamento de dados; centros de saúde,
postos de saúde, ambulatórios, clínicas e unidades integradas de saúde.
Área do terreno (50% da gleba): 15.000,00 m’.
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Taxa de construção permitida (correspondente a 100%
da área do lote): 15.000,00 m2.
Taxa de ocupação máxima permitida: 40 % da área do
lote, ou seja; 6.000,00 mz.
Taxa de pavimentação + projeção da edificação não deverão ultrapassar a 70% da área do lote.
Afastamentos mínimos obrigatórios: 20,00m para a divisa frontal e 5,00m para as demais divisas.
Pavimentos permitidos e altura máxima: três pavimentos (não incluindo cobertura e subsolo optativos) com
altura máxima para a edificação em 9.50m. A critério do
DLFO poderá ser permitida a construção de torres com altura superior a 12,00m. Caixas d’água e casas de maquinas
poderão ultrapassar a altura máxima permitida.
Taxa máxima de subsolo: 50% da área do lote que
quando usado como garagem e tendo suas rampas desenvolvidas dentro do limites de afastamentos não terá sua
área computada na área máxima de construção.
Estacionamentos: dentro dos limites do lote com
uma proporção mínima de uma vaga (25,00m²) por cada
100,00m² de área construída. Quando arborizado a área de
estacionamento será computada como área verde.
Taxa mínima de área verde: 30% da área do lote.
Condições para a adoção de cobertura: 40% da área
total, desde que destinadas a reuniões, restaurantes, salas
de exposições, jardins e terraços; as paredes de vedação a
uma distância de 2,5m dos limites da construção; a altura
máxima de 3,00m acima do nível estabelecido para a altura
da edificação no setor; será computada na área máxima de
construção.
Residência de zelador: máximo de 60,00 M2 de área,
incorporada à construção e computada na área máxima de
construção.
Estratégia arquitetônica e urbanística
A taxa de ocupação máxima de 5.675,00 (projeção da
edificação) estará abaixo dos 40 % da área do lote exigidos
pela norma (6.000,00 m2).
Afastamentos mínimos adotados- 20,00 m para a divisa
frontal 5,00m para as demais divisas, conforme a norma.
Pavimentos desenvolvidos: três pavimentos (não incluindo cobertura e subsolo optativos) com 9,50m de altu-

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

Análise e sistematização do programa de atividades
com respectivas destinações de áreas e adequação aos
limites impostos pela legislação vigente.
Os variados componentes programáticos da futura sede
da Casa do Ceará em Brasília, por suas próprias exigências
funcionais e pelos efeitos gerados par suas atividades, tendem a formar subsistemas de espaços que poderão ser dispostas em blocos, cujo empilhamento de pisos seguirá, em
parte, ao padrão relativo a três pavimentos, quando o tipo
de usuário e suas demandas de acessibilidade permitirem o
uso de escadas ou elevadores.
No “Plano de Massa” está configurada uma geometria
para cumprir as obrigatoriedade de afastamentos, as taxas
de utilização do espaço, a silhueta da edificação e as prerrogativas de uso parcial do subsolo. Nesta hipótese apresentada o montante de área programada poderá ser distribuído entre as seguintes famílias de espaços construídos,
configuradas em blocos devidamente conectados por uma
cadeia de espaços públicos e complementarmente por passarelas elevadas:
Bloco 1: Hall, Exposições, Reuniões, Escritórios, Museu, Biblioteca, Restaurante. Área Construída: 2.475,00 m²
(3 pavt. E terraço)
•
Bloco 2:Teatro/auditório para 800 espectadores
com seus respectivos apoios, contando com acessos térreos, de forma distinta, para público, artistas e cargas. Área
Construída: 1.250,00 m2.
•
Bloco 3: Cursos Profissionalizantes, Línguas e
Informática
Área Construída: 2.250,00 m2 distribuída em 3 pavimentos, conectados por escadas e elevadores.
Bloco 4: Capela Ecumênica/Reuniões Comunitárias,
situados em edificação térrea e acesso direto a partir da
Praça de Convergência. Área Construída: 300,00 m2
Bloco 5: Comércio/Bares/Café/lanchonetes/Livra ria e
outras conveniências, distribuídos sob a forma de um anel
térreo e periférico à Praça de Convergência Central.
Área Construída: 510,00 m’
•
Bloco 6: Serviços de Apoio Gerais, situados em
construções térreas e eqüidistantes da maioria dos blocos
de atividades. Área Construída: 240,00 m2
Bloco 7: Atendimento de Saúde/Odontologia/Ambulatórios, Cuidados como Corpo, Quadra Esportiva e Piscina,
construídos em áreas térreas e pavimento superior, com conexão direta com a Praça.
Área Construída: 1.300,00 m²
•
Bloco 8: Pousada de Idosos com respectivos
apoios, construída em pavimento térreo com prolongamentos de espaços de natureza em situações de calma e tranqüilidade. Área Construída: 900,00 m²
Bloco 9: Subsolo com o uso de garagem e acesso a partir de área dentro dos limites do lote.
Área Construída: 7.500,00 m2
Área Total Construída sem o Subsolo de Garagem: 9.
225,00 m2
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (incl. o subsolo):
16.725,00 m²
Custos estimados para a obra
Considerando-se um padrão de custo unitário médio
para a construção caracterizada esquematicamente neste
“Plano de Massa”, como sendo de R$ 1.500,00 por m² (a
ser obtido com soluções criativas, racionalidade e simplicidade de acabamentos) e admitindo-se um valor de R$
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eará divulga Detalhes legais, urbanísticos,
austo Nilo que marcará suaa refundação
700,00 por m² para as áreas de garagem em subsolo, encontra-se o seguinte quadro de resultados relativos a custos
preliminarmente estimados para a obra:
Para os 9.225,00 m2 de áreas construídas para abrigar
as funções principais: R$ 13.837,500,00 (treze milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
• Para os 7.500,00 m² de subsolo com o uso de garagem: R$5.250.000, 00 (cinco milhões e duzentos e cinqüenta mil reais).
O custo total estimado seria de R$ 19,087.000,00(dezenove milhões e oitenta e sete mil reais).
Obs.: não estão incluídos neste cálculo os custos com
mobiliário, mobiliário fixo, mecânica cênica do teatro e
equipamentos especiais. Estes valores só poderão ser quantificados após a definição dos layouts definitivos e planejamento de interiores.
Sobre projetos técnicos complementares, custos e
benefícios.
Para confecção do projeto executivo completo, detalhado e especificado, será indispensável o concurso de um
grupo de profissionais especializados, os quais terão suas
tarefas coordenadas e compatibilizadas no projeto pelo arquiteto autor da obra. Estes profissionais serão contratados
pela instituição proprietária, diretamente, se assim lhe convier ou através da empresa arquitetônica em um contrato
único.
Projetos complementares com propostas de custos
de serviços.
Conforme descrição anterior, os custos aqui apresentados para as atividades técnicas complementares a serem
desempenhadas por escritórios especializados, foram definidos a partir das quantidades de área previstas no presente “Plano de Massa” que acompanha em anexo, este
relatório. Para melhor coordenação e qualidade do projeto
com respeito a custos finais de construção e resultados
de sistematização das ações edificatórias, faz-se necessário celebrar os contratos de serviços de forma conjunta
viabilizando a harmonização dos cronogramas das atividades técnicas, sob a liderança do projeto arquitetônico
para produzir as trocas de soluções nas fases adequadas
do planejamento.
São os seguintes os blocos de projetos complementares, cujas propostas técnico-financeiras das empresas responsáveis seguem em anexo a este relatório:
a) Projetos de Estruturas de Concreto:
Empresa: (a definir)
Valor do Serviço: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
b) Projetos de Estruturas Metálicas: este valor só poderá ser determinado a partir da etapa de Anteprojeto de
Arquitetura.
c) Projetos das Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de
Drenagem, Águas Pluviais, Prevenção e Combate a Incêndio, SPA, Gás liquefeito de Petróleo, (GLP), Lógica,
Internet, Telefonia, Comunicações em Geral, eletricidade
e Força:
Empresa: (a definir)
Valor do Serviço: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais).
d) Projeto de Climatização das Edificações, Exaustão
e Ventilação.
Empresa: (a definir)
Valor do Serviço: R$ 34.375,00 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).
e) Projeto de Sonorização, Iluminação, Acústica e Mecânica Cênica do Teatro para 800 espectadores.
Empresa: (a definir)
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Valor do Serviço: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
f) Projeto de Paisagismo.
Empresa: (a definir)
Valor do Serviço: R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos
reais).
g) Orçamentos, Cadernos de encargos, Quantitativos,
Memoriais e Cronogramas.
Empresa: (a definir)
Valor dos Serviços: 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais).
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONSOLIDADOS EM NÍVEL DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM ESPECIFICAÇÕES, DETALHES, MEMORIAIS E ORÇAMENTO: R$
165.475,00 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais).
Observações finais.
1) Algumas atividades técnicas poderão ser contratadas
com profissionais ou empresas de Brasília não dependendo
de coordenação direta do escritório Fausto Nilo Arquitetura. São as seguintes estas atividades:
• Estudos Geotécnicos (sondagens para implantação de
estruturas de construções, determinação do nível freático
e absorção do terreno, com quantidade de furos definida a
partir de solicitação técnica do Engenheiro de Estruturas a
ser contratado).
*levantamento Topográfico plani-altimétrico com curvas a cada 1,00m e localização de árvores (posição dos
troncos e área das copas).
2) Os serviços de Arquitetura de Interiores conjuntamente com os serviços de Comunicação Visual, podem ser
contratados durante a execução da obra, não sendo indispensável antecipar suas atividades especializadas.
3) Os custos de honorários profissionais da empresa
Fausto Nilo Arquitetura, correspondentes ao Projeto Arquitetônico e Urbanístico completo e detalhado, não estão
incluídos neste somatório de custos dos projetos complementares. Seus valores foram fixados a partir de entendimentos já mantidos durante estes meses de trabalho de pro-

gramação. Vale salientar que estes custos, originariamente
foram definidos no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e em face das reduções já oferecidas sobre o
custo do Plano Mestre, passarão a perfazer R$ 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil reais). Outra observação oportuna é a de que a área e o valor da obra sobre os quais
o custo original dos serviços do Projeto Arquitetônica e
Urbanístico foi calculado correspondiam a 10.000,00 m² e
R$ 15.000.000,00 respectivamente. Após a presente análise
sobre uso e ocupação da gleba estes números foram alterados para 16.725,00 m2 e R$ 19.087.000,00. Mesmo considerando-se o acréscimo de área e de conseqüente valor da
obra, que normalmente são insumos para o incremento e
atualização dos custos de projeto, concluímos por manter o
valor previamente acordado.
TCU fiscaliza recursos repassados a entidades
fundiárias
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria para apurar a regularidade dos repasses federais realizados a entidades ligadas à questão fundiária e identificou
fragilidade na fiscalização dos convênios por parte dos repassadores. Foram examinados 109 convênios celebrados
entre 1998 e 2004 por 15 unidades gestoras de recursos
da União, dentre elas ministérios, secretarias, autarquias e
fundos. A auditoria resultou na instauração de 40 processos
de tomada de contas em débitos da ordem de R$ 22 milhões, sem contar a atualização monetária. Já foram julgados 22 processos, nos quais, além da imputação do débito,
o TCU determinou o pagamento de R$ 443 mil em multas.
Os objetivos dos convênios são diversos, dentre eles, inclusão digital de pescadores artesanais, assistência jurídica
a trabalhadores rurais, formação em educação ambiental e
programas de requalificação profissional. Entre as irregularidades identificadas, destacam-se desvio de recursos por
meio da celebração de convênios com objetos que não se
coadunavam com os objetivos dos programas, e desvio de
finalidade. Os problemas são decorrentes, principalmente,
de incompatibilidades entre o que foi efetivamente realizado
e as especificações dos planos de trabalho dos convênios.
Casos de inexecuções, execuções parciais e falta de comprovação de execução também foram identificados.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Cearensidade
Minha módica contribuição ao Acordo Ortográﬁco das nações que falam o cearês
Ô corra linda, macho, o Estado do Ceará!!! Arre égua!
Charles Farias (*)
Pense num lugar pai d’égua!
O Ceará é assim: O ano todo com um calor de rachar o quengo.
Toda noite tem comédia e o povo é bonequeiro que só! Tá pra nascer, quem é cearense que não é amancebado com esse lugar. Tem
é zé prum cabra conhecer aqui e depois querer capar o gato.
Pode ser liso, estribado, vir de perto ou lá da baixa-da-égua.
Qualquer um fica arriado quando vê as praias do Ceará. Fica
logo todo breado de areia, depois se imbioca no mar e num quer
mais sair nem a pau. Depois de conhecer a negrada, então, vixe,
Maria!
Se o estado é bom assim, avalie o povo! Tem gente de todo
jeito: do fresco ao invocado, do batoré ao galalau, dos gato réi às
ispilicute, do cabra-macho ao fulerage e muitas outras marmotas.
Tem o carái a quatro. Bom que nem presta.
É por isso que nas férias dá uma ruma de turista tudo doido

por uma estripulia, porque sabe que isso aqui não é de se rebolar
no mato.
Só precisa dar um grau ou uma guaribada aqui ou ali, mas,
mermo assim, tá de parabéns. Espermente!
Quando eu era menino, nos meus dias de Ceará (é, cada um
tem o seu!), quando arrudiava os pés de pau, com minha baladeira,
caçando rolinha, ouvia minha mãe: Minino, deixa de zuada, teu
pai quer dormir. Ah! Saudades! Ô coisa escrôta que me dá!
E as brincadeiras de jogo de bila, quando tirava o par ou ímpar
e eu era sempre o fona? De triâgulo, do racha depois das aulas
perto dos munturos? O eterno soltar de arraias, na brincadeira do
corte com encerol na linha...
Eu era um menino muito buliçoso. Bulia em tudo. Queria
aprender tudo. Quebrava todos meus brinquedos a procura do
jeito de como eles funcionavam...
E as frutas do meu tempo! Cajá, carajarana, pitomba, sapoti,
jatobá, macaúba, oiti, jenipapo com leite. Até melão caetano servia

de fruta, nas entressafras...
É, estas coisas são lembranças do tempo do bumba.
Do tempo em que se tinha que ter muita coragem para pinar
nas meninas dentro dos ônibus...
Do tempo em que o carnaval era chiringar lança-perfume
nas pessoas...
Do tempo em que não se podia ir para a tertúlia malamanhado
senão as pessoas mangavam da gente...
Do tempo que arroz e feijão eram comida peba...
Igia, óia, sou cearense do chaboco do dedo arrancado... de
cerôto no pescoço...
Ei, macho véi, fi de rapariga, deixa disso e vamos biritar até
botar boneco...no outro dia estamos só os queixos...
Por fim, ó o mei! Que eu vou em frente, em busca do meu
passado...

Quando os Cearenses dominarem o Mundo
Na edição 181, de julho de 2007, deste jornal publicamos a 1ª.
versão da gigantesca operação ou será Plano de Ação, em curso,
“Quando os cearenses dominarem o mundo”.
“Cearense! Ô povo besta” foi o título de a chamada para o
texto, na 1ª. e na 8ª. págs.
O Plano continua circulando território livre da internet,
despertando a euforia de alguns mais patriotas e o termo dos
demais brasileiros.
Uma versão mais atualizada vem sendo difundida e chegou
ao computador do Wilson Ibiapina, nesses termos.
(Plano de Ação)
Aos cearenses e amigos,
Envio para que não sejam surpreendidos e já possam entrar na
articulação, definindo seu papel nesse novo cenário. Todo mundo
sabe que os cearenses estão por toda parte.
Em geral, o cearense é aquele sujeito baixinho que é o guardador de carro em São Paulo, o chefe de um restaurante na Madison
em Nova York, o designer que bolou o logo da Eurocopa em
Portugal, ou mesmo um borracheiro no interior da China. O que
pouca gente sabe é que, na verdade, isso é uma bem arquitetada
jogada que visa a plantar gente nossa em postos-chave da administração mundial. Quando estivermos prontos, será deflagrada
a grande tomada de poder e meu conselho é que você fique imediatamente amigo ou amante de um cearense, pois sabe como é:
pros amigos tudo, para os inimigos, a lei!
Tomaremos o poder a partir de uma senha pré-estabelecida,
que só um cearense saberá o significado oculto. Aos berros de
“Queima Raparigal!” as hostes de cabeças-chatas invadirão os
parlamentos e palácios, além de todos os jornais e redes de TV
do mundo livre.
Ninguém desconfiaria que Francisco das Chagas, humilde
faxineiro da CNN (futura afiliada da TV Diário), na verdade, é
um professor do ITA que rapidamente conectará a rede de Atlanta
para nossos propósitos.

Invadiremos e tomaremos o Estado de Pernambuco, vamos
dinamitar a nossa refinaria que eles roubaram e vamos construir
outra lá no Pecém; também vamos extinguir os times Náutico,
Santa Cruz e Sport Recife.
Elegeremos um papa cearense, Raimundo I, que canonizará Padre
Cícero e determinará que, daí por, diante, em todas as igrejas católicas
a hóstia seja feita com macaxeira, farinha, rapadura, alternadamente ou
os três ingredientes juntos. O vinho será uma cachacinha de primeira
misturada com “Q-SUCO” de uva. Essa simples bula papal fará com
que a economia do Ceará dê um salto. O único problema é achar uma
mitra que caiba na cabeça chata do papa, mas nós cearenses sabemos
improvisar: Raimundo I usará uma fronha de travesseiro enquanto se
encomenda outra. A literatura de cordel ganhará status de arte maior e
Clodoaldo Mastrúcio ganhará o Nobel de Literatura com seu livrinho
“A moça que engravidou do cavalo e a besta da sua mãe”
Nas artes plásticas, as garrafinhas com areia colorida, os quadros
de Xico da Silva e as esculturas de Zé Pinto irão ocupar alas e alas
do Louvre. Para arranjar espaço, todas aquelas velharias do Turner
vão para o museu de Aracati. A Monalisa fica, pois na avaliação
de Serotônio Macêdo, novo curador do museu, ela é uma “cabôca
danada de aprumada”.
O novo Secretário Geral da ONU será Seu Lunga, que resolverá o conflito Israel/Palestina doando vastas extensões do sertão
cearense pros brigões. A ata de doação será concisa e formal. Nas
suas palavras: “Magote de fio d’uma égua, bando de mulambeiros,
a terra é seca do mesmo jeito e o mar é da mesma cor. Deixem
de botar boneco que vocês nem vão notar a diferença e o Ceará
ainda é maior que aquela tripinha de Gaza”.
A famigerada música cearense tomará o mundo. Numa revanche histórica, as aberturas das novelas globais terão como trilha
sonora os seguintes temas: novela das 06h, Belchior, das 07h,
Raimundo Fagner, das 08h, Aviões do Forró. Vamos aperfeiçoar o
Oscar. Bolaremos uma categoria que premiará o melhor filme de
cangaço, melhor cena de amor numa jangada e melhor mocotó.

O cruzamento mais famoso do Brasil não mais será “Ipiranga
com Av. São João” e sim Barão do Rio Branco com Liberato
Barroso.O jornal do 10 será transmitido para todo o mundo com
a seguinte noticia:* O rodeio será substituído pela vaquejada;
Coca-cola pela água de côco; Garota de Ipanema por Garota
da Barra do Ceará; Praia de Copacabana por Praia do Futuro;
Fla x Flu por Ceará e Fortaleza, Real Madrid por Ferroviário;
Central Park por Parque do Cocó; As torres gêmeas, que já foram destruídas mesmo, por Palácio do Progresso; As melhores
faculdades européias pelo Liceu do Ceará; Demitiremos Gugu
Liberato e Faustão e colocaremos em seus lugares João Inácio Jr
e Ênio Carlos; Roberto Carlos por Babau do Pandeiro; Funk por
Xaxado; Disneylândia por Beach Park; Av. Paulista por Bezerra
de Menezes; Canecão por Siará Hall (na Washington Soares é
show); Escolas de samba por quadrilhas juninas; Chiclete com
banana por Mastruz com Leite.
Colocaremos alguns cearenses nas presidências dos principais países como: França: Cid Gomes; Cuba: Inácio Arruda;
Argentina: Débora Soft (ela é burra mesmo e eu quero mais é
que a Argentina se exploda). A primeira ministra da Inglaterra
será Patrícia Gomes. A capital do Brasil será Fortaleza. A capital
do mundo ainda será Nova York, mas a gente vai rebatizá-la de
Nova Quixeramobim em homenagem ao Fausto Nilo e vamos
trocar aquela estátua cafona por uma enorme estátua da Índia de
Iracema. Yeah! Não vejo como o plano possa falhar, pois cada
vez mais nossos agentes se espalham pelo Brasil e pelo mundo
todo. Só nos resta esperar, de preferência no fundo de uma rede,
enquanto as engrenagens giram por si. Adeus e até a vitória!
Como sou modesto, quero para mim apenas um título de
nobreza e umas terras anexas, de preferência o município de
Caucaia que é vizinho da capital e tem belas praias.
Saudações cearenses!!!
E que nosso Padim Pade Ciço teja com todos nós!!!!!
(Autor desconhecido) mas deve ser cearense, né?!

Filmes consagrados renomeados pelos cearenses
Alguns filmes de Hollywoody ao serem exibidos no Ceará, tiveram seus títulos modificados,
numa inédita campanha de marketing, para que se
tornassem mais atrativos aos cinéfilos cearenses.
Segue os filmes com seus títulos originais e a
adaptação cearense:
Uma Linda Mulher
Uma Cabrita Aprumada
O Poderoso Chefão
O Coroné Arretado
O Exorcista
Arreda Capeta!
Os Sete Samurais
Os Sete Jagunços di zói rasgado,
Godzilla
O Calangão
Sansão e Dalila
O Cabiludo e a Quenga
Perfume de Mulher
Cherim di Caboca
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Tora, Tora, Tora!
Oxente, Oxente, Oxente!
Mamãe faz cem anos
Mãinha num morre mais
Guerra nas Estrelas
Arranca-rabo no Céu
Um Peixe chamado Wanda
O Lambarí cum nomi de Muié
Noviça Rebelde
Beata Increnquera
O Fim dos Dias
Nóis Tamo é Lascado
A Pantera Cor de Rosa
A Onça Baitola
Os Filhos do Silêncio
Os Menino do Mundim
Uma Ponte longe Demais
Pense Como Andei Atrás de Uma Ponte!
Assim Caminha a Humanidade
Seguindo o Rumo da Venta

Os Idiotas
Os Abestados
Romeu e Julieta
O bichim e a bichinha
O Exorcista
Arreda Capeta!
Os Sete Samurais
Os Sete Jagunços di zói rasgado
Godzilla
O Calangão
Sansão e Dalila
O Cabiludo e a Quenga
Perfume de Mulher
Cherim di Caboca
Tora, Tora, Tora!
Oxente, Oxente, Oxente!
Mamãe faz cem anos
Mãinha num morre mais
Guerra nas Estrelas
Arranca-rabo no Céu
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Um Peixe chamado Wanda
O Lambarí cum nomi de Muié
Noviça Rebelde
Beata Increnquera
O Fim dos Dias
Nóis Tamo é Lascado
A Pantera Cor de Rosa
A Onça Baitola
Os Filhos do Silêncio
Os Menino do Mundim
Uma Ponte longe Demais
Pense Como Andei Atrás de Uma Ponte!
Assim Caminha a Humanidade
Seguindo o Rumo da Venta
Os Idiotas
Os Abestados
Romeu e Julieta
O bichim e a bichinha
E pra terminar a minissérie “O Sorriso do Lagarto”
passou aqui com o título “A Gaitada da Briba”
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Medalha da Abolição para Fagner e César Rocha
O Governo do Estado condecorou em 30.03 dois grandes
cearenses com a Medalha da
Abolição. A maior comenda do
Estado será entregue pelo governador Cid Gomes ao presidente
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ),
Francisco César Asfor Rocha,
e ao cantor e compositor Raimundo Fagner Cândido Lopes.
A cerimônia de entrega foi no
Theatro José de Alencar.
A Medalha da Abolição é
entregue tradicionalmente na
segunda quinzena de março, em
comemoração à abolição dos escravos no Ceará, ocorrida em 25
de março de 1884, quatro anos antes que o restante do Brasil. A
escolha dos agraciados da comenda é feita por uma comissão,
este ano composta por Marcos Cals (secretário da Justiça do
Ceará), José Augusto Bezerra (Instituto Histórico-Geográfico
e Antropológico do Ceará), Ivonte Maia (Associação Cearense de Imprensa), Francisco de Assis Cidrão (Associação
do Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará) e Pedro
Henrique Saraiava Leão (Academia Cearense de Letras), e
entregue aos cearenses que, com seu trabalho, contribuíram
para a melhoria do Estado.
Confira abaixo as biografias do ministro César Asfor e do
compositor Raimundo Fagner.
Francisco César Asfor Rocha
Nasceu em 5 de fevereiro de 1948, em Fortaleza, filho de
Alcimor Aguiar Rocha e Síria Maria Asfor Rocha. O agraciado
é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará
e Mestre em Direito Público, pela Faculdadede Direito da
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Universidade Federal do Ceará,
tendo defendido a dissertação
A Luta Pela Efetividade da
Jurisdição. César Asfor tem
título de Notório Saber Jurídico,
outorgado pela Universidade
Federal do Ceará, pela unanimidade de seu Colegiado Superior.
Atualmente é presidente do
Superior Tribunal de Justiça
e presidente do Conselho da
Justiça Federal, tendo sido nomeado ministro em 5 de maio
de 1992 e já ocupou o cargo de
Corregedor Nacional de Justiça.
César Asfor tem vários livros
publicados, ocupando, inclusive uma cadeira da Academia

Cearense de Letras.
Raimundo Fagner Cândido Lopes
Fagner nasceu em Fortaleza (registrado em Orós), em 13
de outubro de 1949.
Mais jovem dos cinco filhos de José Fares, imigrante
libanês, e Francisca, Fagner começou muito cedo a paixão
pela música, com seis anos ganhou um concurso infantil na
rádio local, cantando uma canção em homenagem ao dia
das mães. Na adolescência, formou grupos musicais vocais
e instrumentais e começou a compor suas próprias músicas.
Venceu em 1968 o IV Festival de Música Popular do Ceará
e tornou-se popular no Ceará em 1969. Nos anos de 1970,
gravou o primeiro compacto e tentou a sorte no eixo
Rio-São Paulo. No fim da década, chegou a ser considerado
o melhor cantor
do Brasil. A consagração chegou em 1981, quando vendeu
250 mil
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Assembleia do Ceará fez
homenagem às mulheres
A presidente
da Aprece, Eliene
Brasileiro, foi uma
das doze mulheres
homenageadas em
sessão solene em
homenagem ao Dia
Internacional da
Mulher, que aconteceu na Assembléia Legislativa.
Ela foi escolhida
pelo seu trabalho como prefeita e em prol de causas sociais,
bem como por ser a primeira mulher a presidir a Associação
dos Municípios e Prefeitos do Ceará, em 41 anos de existência
da entidade.
A realização da homenagem foi uma iniciativa das deputadas
Rachel Marques (PT), Ana Paula Cruz (PMDB) e Lívia Arruda
(PMDB), e dos deputados Lula Morais (PCdoB) e Professor
Teodoro (PSDB).
Além de Eliene Brasileiro, também foram homenageadas a
presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado
do Ceará, a defensora pública Mariana Lôbo; a presidente da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, Marta
Brandão da Silva; as jornalistas Adísia Sá e Luciana Dummar,
presidente do Grupo de Comunicação O Povo. Receberam
homenagens, ainda, as empresárias Maria Cícera Fiúsa e Jocelma Amorim; Maria Joselita da Silva Moreira, Sonia Maria
Guerra Souza, Maria de Jesus dos Santos Gomes e Maria
Emmir Nogueira, co-fundadora da Comunidade Shallon
Em sua fala de agradecimento, Eliene Brasileiro destacou
o espírito de coragem, virtude e persistência das mulheres,
que encampam lutas diárias, sendo guerreiras e vencedoras
pela gentileza, pela bondade e pela compaixão.
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Lançado em Sobral o livro “Itinerário do Lustosa”, de Luiza Amorim

Lustosa da Costa a vice-Reitora Palmira
Soares, o Reitor Antônio Calaço
e a escritora Luiza Amorim

Leônidas Cristiano e Lili ladeando
Lustoda da Costa

Lustosa da Costa e a vice-Reitora
Palmira Soares

Lustosa da Costa com o diretor da Faculdade de Medicina de Sobral, Gerardo Cristino
e o arquiteto Antônio Campelo Costa

Foi o próprio prefeito de Sobral, Leônidas Cristino quem comandou, na Biblioteca Lustosa da Costa, em 11.03, o lançamento do livro
´Itinerário de Lustosa´, de autoria da jornalista Luiza Amorim, com
a presença de duas centenas de personalidades do mundo cultural
sobralense. A autora saiu feliz do encontro em que foi tão homenageada e no qual vendeu 153 exemplares.
E com a oração, proferida por Juarez Leitão, que tanto comoveu e empolgou quanto divertiu os presentes.
Duas professoras de Lustosa da Costa prestigiaram o encon-

Lustosa da Costa o grande tribuno
Juarez Leitão

Lustosa da Costa com o Secretario de
Gestão da Prefeitura de Sobral José Carlos
Maga;hães Martins

tro, Lais Rodrigues Figueiredo e Jacira Pimentel esta tentando
convencer, sem o conseguir, os presentes de que, na véspera,
completara 89 anos.
A cidade de Camocim esteve bem representada na festa de Lustosa
da Costa, em Sobral. A comitiva foi comandada pelo escritor R. B.
Sotero que acaba de publicar mais um livro ´Amor por inteiro´ e
pelo livreiro Francisco Olivar, estabelecido no Rio que presenteou a
Biblioteca com livro de Afonso Arinos autografado por dom Helder
Câmara, Inácio Santos que me ofertou ´Flamengois e Boqueirões´ e

Juarez Leitão, prefeito de Sobral
Leônidas Cristina, biógrafa Luiza
Amorim e Lustosa da Costa

O tribuno Juarez Leitão, a biógrafa Luiza
Amorim e Lustosa da Costa

o esperto nonagenário Raimundo Silva Cavalcante que me levou ´A
Centelha´, publicação da Academia Camocinense de Letras.
Comentários
De Portugal, o escritor Cunha de Leiradella elogia o livro de Luiza
Amorim “Itinerário do Lustosa”, dizendo: “Acabei de ler o Itinerário,
três detalhes, três parabéns. Livro com uma apresentação magnífica,
uma vida bem vivida e uma escrita da melhor qualidade, caracas!
parabéns a todos, principalmente a ti, porque viveste uma vida assim,
e a Luíza Helena Amorim que a soube escrever´.

UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*
UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*
UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*
NÃO É PARA VOCÊ DECORAR. É QUE FOMOS ELEITOS POR
3 VEZES CONSECUTIVAS MESMO.
Para a instituição comprometida com a excelência em ensino, essa é a prova de que estamos no caminho certo. Entenda por quê:

t Única instituição particular com curso 5 estrelas
no prêmio Melhores Universidades do
Guia do Estudante – 2007;
t Único curso de Direito particular do DF com
3 selos OAB Recomenda consecutivos;
t Primeira Fábrica Universitária de Sotfware do Brasil;
t Vencedor do Prêmio Opera Prima de Arquitetura
e Urbanismo em 2008 e ﬁnalista em 2007;
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* O Centro Universitário do Centro-Oeste que ganhou mais estrelas, segundo o Guia do Estudante, Ed. Abril, nos anos 2006, 2007 e 2008.
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Mulheres representam 36,70% do juizado cearense
A mulher participa de todas as categorias
profissionais, ocupando, muitas vezes, cargos
que antes eram preenchidos apenas pelos homens. Na magistratura, a figura da mulher se
faz presente como Juízas de Direito, em todas as
Varas no Fórum Clóvis Beviláqua, nas comarcas
de Fóruns do interior do Estado, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Juizado da Infância e
da Juventude e Turmas Recursais Dolor Barreira
(antigo Tribunal do Povo). Dos 346 magistrados
cearenses, 219 são homens e 127 são mulheres.
As juízas de Direito representam 36,70% da
magistratura estadual. Portanto, no Dia Internacional da Mulher – 8 de março, a magistratura
cearense tem muito o que comemorar.
O quadro de magistrados do Estado, de 1º
Grau, na Capital e no Interior do Estado, é
constituído por 346 juízes e juízas de Direito,
distribuídos nas três Entrâncias e nos órgãos do
Judiciário em Fortaleza.
São 47 os magistrados lotados nas comarcas
de 1ª Entrância, sendo 32 homens e 15 mulheres.
Na 2ª Entrância, são 39 magistrados: 24 homens
e 15 mulheres. As comarcas de 3ª Entrância tem 118 magistrados: 76 juízes e 42 juízas. No total, nas três Entrâncias,
são 204 magistrados, sendo 132 homens, representando um
percentual de 64,70%, e 72 mulheres, o equivalente a 35,30%
do universo total de juízes e juízas.
De acordo com levantamento estatístico da CorregedoriaGeral da Justiça do Ceará, referente a dezembro de 2008,
nas Varas da Capital, Juizados Especiais Cíveis e Criminais
(JECCs), Juizado da Infância e da Juventude e nas seis Turmas
Recursais (antigo Tribunal do Povo) trabalham 142 magistrados, sendo 89 homens e 53 mulheres, com percentual de
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A desembargadora Huguette Barquehais (Maranguape) no dia que
recebeu o titulo de Cidadã de Fortaleza

37,32% para as magistradas.
DESEMBARGADORAS
No segundo Grau, dos 25 desembargadores (faltam preencher as vagas deixadas com as aposentadorias da desembargadora Maria Celeste Thomaz de Aragão e do desembargador
João de Deus Barros Bringel) integrantes do Tribunal Pleno,
7 são mulheres, representando 28% da composição plenária
do Poder Judiciário estadual.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br

As sete magistradas, por ordem de antiguidade,
são: Huguette Braquehais, presidente do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) e da 2ª Câmara Criminal;
Gizela Nunes da Costa (2ª Câmara Cível); Edite
Bringel Olinda Alencar (3ª Câmara Cível); Maria
Iracema do Vale Holanda (ex-Ouvidora Geral do
Tribunal de Justiça e integrante da 4ª Câmara Cível); Maria Sirene de Souza Sobreira (2ª Câmara
Criminal); e Lúcia Maria do Nascimento Fiúza
Bitu, que integra a turma da 2ª Câmara Criminal.
Com a aposentadoria do desembargador Barros Bringel, a desembargadora Gizela Nunes da
Costa assume a presidência da 2ª Câmara Cível.
Também com a aposentadoria da desembargadora
Huguette Braquehais, no dia 25 de março do
corrente ano, a desembargadora Gizela Nunes
assumirá a direção do TRE cearense.
No Conselho da Magistratura, dos atuais
9 integrantes 3 são mulheres, contando com
a suplente: Maria Sirene de Souza Sobreira e
Maria Iracema do Vale Holanda. A desembargadora Gizela Nunes da Costa é vice-presidente e
Corregedora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE). A suplente é a desembargadora Lúcia Maria do Nascimento Fiúza Bitu.
A desembargadora Auri Moura Costa, hoje nome de Presídio Feminino, foi a primeira mulher, no Brasil, a ser nomeada
para o cargo de desembargadora, sendo a 108ª integrante do
Tribunal Pleno do TJ. A magistrada foi nomeada no dia 23 de
maio de 1968 e, no período de 1973/74, presidiu o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE). Mas, foi a desembargadora Águeda
Passos Rodrigues Martins a primeira magistrada chegar à
chefia do Poder Judiciário do Ceará, exercendo a Presidência
no intervalo entre 1999/2000.
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Página da Mulher
Glaucione Gomes de Barros (*)
A universidade é um centro de produção e transmissão de
saber onde o conhecimento é conquistado pelo estudo. A escolha de pessoas para exercer cargos na universidade deveria
estar portanto, comprometida com a competência. Geralmente,
a escolha da melhor capacitação ou qualificação (política,
administrativa e científica) para cargos é tanto mais perfeita
quanto mais democrática for. Esquece-se que democracia e
não democratite é uma forma de aprendizado, também. Quanto
mais democrática for a instituição maior será seu potencial de
crescimento e consequentemente de conhecimento.
Que a estrutura do saber deveria sobrepujar a do poder,
isto é verdade.
Porém, a realidade nos é apresentada frequentemente , de
forma invertida. Se analisarmos alguns fatos passados verificamos que não foi por acaso que houve a evasão de cérebros do
Brasil nos anos 60 (Livro Negro da USP, 1979). Geralmente,
não se pode duvidar do saber no poder. O exemplo desta associação está em muitas universidades européias e americanas. E
a nossa universidade? Temos exemplos na nossa universidade
na década dos anos 60 em que o poder era exercido por pessoas
incompetentes que no entanto não foram afastadas do cargo
por qualquer motivo e muito menos por incompetência. Restanos dizer que estes foram indicados num momento histórico
de autoritarismo. Os exemplos levam-nos a acreditar que o
poder nas universidades tem relação bastante estreita com o
poder político. A estrutura do poder pode levar à decadência
uma universidade.
A reconstrução ou atualização da universidade é desejada

Democracia na Universidade

pela sociedade e por uma parcela ponderável dos docentes e
discentes.
Entretanto, exigências de qualidade, de pesquisa , na docência, na formação de recursos humanos, na prestação de serviços
à comunidade e na competência administrativa precisam ser
pensadas como sendo conseqüência das condições políticas
adequadas ao seu aparecimento.
A prática do voto é uma escolha de livre pensar e, portanto,
de democracia. Ela só é aprendida e assimilada na medida em
que é realizada. A não aceitação do autoritarismo na universidade, nunca deve ser confundida com anarquia e fragmentação
de responsabilidade ao ponto de provocar sua desintegração.
Este é o receio de muitos que não se interessam na renovação
de uma estrutura de poder através da pratica democrática e
representada pelo saber.
É certo que a universidade é um organismo naturalmente
hierarquizado e como tal pela própria natureza privilegia a
qualidade e o talento. Esta seletividade inerente à universidade seria para alguns um obstáculo irremovível à plenitude
democrática, entendendo que esta instituição é necessariamente
elitista. Esta concepção é, entretanto bastante discutível pois,
o que deve caracterizar a universidade é a busca incessante da
qualidade e não uma estrutura elitista. Talento e democracia
são inteiramente compatíveis. É mesmo provável que haja
uma afinidade natural.
“A consulta à comunidade que parece tão perigosa aos
olhos de alguns nada mais é que a pratica das universidades
européias no século XII onde os alunos participavam da escolha
do reitor. Se eles como eleitores podem eleger o presidente por
que não poderiam participar da escolha do reitor?” (Mauricio

Tragtenberg, Folha de São Paulo, 1981).
O processo democrático é, pois, inteiramente determinado
pelas necessidades impostas por uma situação sócio-econômica
e pelos objetivos a serem alcançados num determinado instante.
É uma pratica que se torna portanto, um aprendizado sadio na
medida que é corretamente aplicada.
O regime de triagem ideológica, aplicado nos anos 60,
juntamente com o autoritarismo existente nas universidades
brasileiras, ainda mesmo após 79 levaram os menos informados
a crerem no pouco operacionismo de processos que aplicam
na sua integra o direito do voto.
Novamente, talento e democracia andam juntos, pois a
ciência e o saber implicam no exercício da critica e esta é
inseparável na existência da liberdade.
Este artigo foi publicado nos anos 80 em pleno processo
de discussão sobre a democracia nas universidades brasileiras.
Após revisão, está sendo publicado novamente. Passaram-se
aproximadamente, 25 anos.
Pode-se acreditar que a democracia nas universidades, com
eleição direta de reitores, seja o caminho para que elas tornemse mais acadêmicas e competentes?
Se não é o ideal talvez seja ainda, o único existente no
momento, apesar de tantos acontecimentos surpreendentes
que denigrem sua imagem.
Deixamos para o leitor avaliar se evoluímos ou retrocedemos.
(*) Glaucione Gomes de Barros (gbarros@unb.br). Mestre
pela Universidade de Oxford e Doutora pela Universidade
de São Paulo. Professora Aposentada da Universidade de
Brasília.

Receitas nordestinas testadas e provadas
Raimunda Ceará Serra Azul (*)
Preparo de tapioca de carne
Com queijo coalho
1 - Numa vasilha de tamanho médio borrifa-se
um pouco de água sobre a goma da tapioca, mexe-se
a mistura com a ponta dos dedos. Lentamente, adiciona-se mais água, esfarelando a mistura entre as
mãos até que ela fique sem aderência às mãos. Depois
passa o produto final na peneira.
2 - Em frigideira antiaderente aquecida em fogo
brando, espalha-se manteiga.
3 - Cobre-se o fundo da frigideira de modo uniforme, assando de dois a quatro minutos a massa ou
até que as bordas da mistura comece a sotar.
4 - Coloque o queijo coalho até que ele cubra a
massa. Espere que ele se fixe à massa. Vire a tapio-

ca com o queijo e deixe que ele fique dourado. Ao contrário do queijo mussarela, o coalho não derrete, e seu
ponto é na cor dourada
5 - Acrescente a carne-seca desfiada, Coloque uma
porção que cubra metade da tapioca, no ponto onde
ela será dobrada. Assim, o recheio não vaza e preenche
todo o alimento, ao contrário do que aconteceria se fosse colocado no meio,
6 - Coloque a tapioca pronta em um prato e enfeite como achar melhor Um toque interessante é servi-la
com a manteiga de garrafa que dá um gostinho especial
à iguaria.
Tapioca de banana, chocolate,
castanha, canela e sorvete
1- Faça a massa comum, como já especificada na receita anterior Em frigideira antiaderente aquecida em
fogo brando, espaiha-se manteiga.

2 - Cobre-se o fundo da frigideira de modo uniforme, assando de dois a quatro minutos a massa ou
até que as bordas da mistura comece a soltar
3 - Coloque fatias de banana também na metade
da tapioca, para que não derrame.
4 – Piqueo chocolate ao leite ou meio amargo
(epndendo da preferência) e jogue em cima. Enquanto os outros ingredientes vão sendo acescentados o
chocolate vai derretendo com o calor da panela.
5 – Acrescente pitadas de canela e castanha. 6 –
Enfeite com calda e acrescente a bola de sorvete do
sabor que preferir
(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Açougue Cultural
Ruth Jobim (*)
Entre os hábitos mais freqüentes de nossa cultura popular,
não está, sem dúvida, o da leitura de livros. Na ignorância
do tesouro que se esconde nos livros, as pessoas, geralmente,
descartam esta província, por assim dizer, e se voltam para
outras paisagens, ilusoriamente mais prazerosas.
Se um dia, entretanto, descobrem o que estão perdendo,
nunca será tarde para uma correção de rumos. Tudo, afinal de
contas, se encerra nos livros e a verdade é que, por sua leitura,
devagar se vai ao longe, na construção do conhecimento.
Em razão disso, qualquer iniciativa, pública ou particular
que seja, no sentido de criar e cultivar o hábito da leitura, só
pode ser meritória, por todos os títulos.
Pois foi que, contraindo o valioso hábito de ler, Luiz
Amorim dos Santos, que chegou à Brasília com doze anos
de idade e trabalhou como engraxate e pedreiro, depois se
empregando em um açougue, na Asa Norte, teve uma idéia
original, que até hoje desenvolve e frutifica.
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Como passasse a morar nos fundos da loja, e não tinha
o que fazer à noite, dedicou-se à leitura. Com isso, não só
descobriu um mundo novo, que lhe mudou completamente
a vida, como se tornou um leitor compulsivo, chegando, já
na época, a ler da l0 a l5 livros por mês.
Depois de quatorze anos como empregado do açougue,
este foi posto à venda. Tendo podido comprá-lo, com suas
parcas economias, a Luiz Amorim ocorreu a idéia que até hoje
mantém e amplia: a da criação de um Açougue Cultural.
Ante o inusitado da idéia e do feito, sofreu muitas críticas.
A elas respondia sempre que apenas juntava dois alimentos:
um para o corpo, outro para o espírito. Quanto aos livros,
esclarecia, destinavam-se apenas a empréstimo, a quem
quisesse ler.
Com o crescimento do acervo dos livros, o açougue chegou
a ser interditado, ao fundamento de que livro não devia ficar
em proximidade com carne crua. Mas as dificuldades foram
vencidas, inclusive mediante aluguel de espaço próximo e
a criação de uma ONG de Projetos Culturais, no local fun-

cionando, atualmente, a única biblioteca comunitária da Asa
Norte, sem ônus para os usuários
Contando com o apoio de algumas Embaixadas, a iniciativa vitoriosa de Luiz Amorim, inédita no mundo, está
comemorando dez anos de existência de sua Noite Cultural
T-Bone, onde se promovem não só a literatura como as outras
artes em geral.
E entre os desdobramentos de suas realizações, Luiz está
criando o projeto que chama de Parada Cultural, da qual fazem
parte pequenas bibliotecas em pontos de ônibus da cidade,
batizados com nomes de escritores radicados em Brasília.
Com este registro, quero aqui também louvar o nosso
persistente conterrâneo, com seu trabalho” sui gêneris”, em
favor da cultura de nossa gente.
Diz ele que, em suas noturnas leituras iniciais, costumava
dar preferência a livros de Filosofia. Bem se vê que nascia aí
seu destino de incansável e criativo batalhador cultural.
(*) Ruth Jobim, Escritora
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