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Casa do Ceará remodelou Pousada Chrysanto Moreira
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Leia mais na pág. 10
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As coisas estão acontecendo na Casa do Ceará.
Primeiro, demos um banho de loja na Casa,
removendo entulho, arrumando, pintando, dando
a aparência de ordem e controle. Depois mudamos
nossa marca, elaboramos um plano de trabalho,
definimos prioridades, levando em conta que não
recebemos recursos da União, do GDF e do Governo do Ceará.
Tivemos o lançamento do livro de Luciano Maia,
a festa Junina, a XIII Festa do Luar de Agosto, o
recebimento de um ônibus do Senado, algumas
doações que serviram para saldar dívidas e
recompor a Pousada Chrysantho Moreira da
Rocha, colocando-a em condições mais dignas
e mais humanas, a expansão da tiragem,
circulação e de páginas deste Jornal, a
reconstrução da página da Casa da Internet,
vista em mais de 25 paises e em mais de 100
cidades e entregamos com a Confraria dos
Cearenses, em Brasília, o diploma de Cearense
Paidégua a quase duas dezenas de altas personalidades cearenses ou com relevantes serviços
prestados aos cearenses.
Muito mais virá em futuro próximo, pois não falta
disposição para superarmos dificuldades e enfrentar
os desafios.
Temos muito por fazer não apenas em Brasília mas
no Ceará.
Aqui iremos às comunidades carentes das cidades
satélites e do Entorno de Brasília, levando nossa
bandeira assistencial e filantrópica, em colaboração
com o Lions e o Rotary Club, com o objetivo de
mostrar a verdadeira face da Casa, com assistência
médica e dentária e oferta de um cardápio de cursos profissionalizantes. Para isso, servirá o ônibus
que recebemos do Senado.
Neste segundo semestre, teremos mais novidades.
Há uma Feira de Produtos do Ceará e o Projeto
Luiz Assumpção que terá shows musicais mensais,
com artistas brasileiros e nordestinos que tocarão
musicas de cearenses.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara)
Co-editor
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Espaço Luciano Barreira
Revolucionário que caga em penico
(*) Luciano Barreira
O Pio tinha em Quixadá uma casa bastante grande com amplo
quintal.O quintal foi por longo tempo transformado em depósito de lixo.
A grande quantidade de matéria orgânica fertilizou o quintal onde nasceu
uma verdadeira mata de carrapateiras e outras plantas.
As instalações sanitárias da casa do Pio de há muito estavam interditadas. Utilizava-se como latrina um quartinho que havia muito bem no
fundo do quintal. Para chegar-se lá tinha que ser por verdadeira picada
através do espesso mato.
Um dia chegou a Quixadá um jovem universitário que ficou hospedado na casa do Pio. O moço assim que viu a latrina interditada foi logo
perguntando:
- Onde a gente se desaperta?
- Lá no fundo quintal – respondeu o dono da casa, apontando o teto
da distante casinha.
- É duro chegar-se lá de noite no meio de tanto mato, não é?
- O pior é que no quintal , vez outra, estão aparecendo uma jararaquinhas e uns “lacraus” – informou Pio, que adorava fazer uma
perversidade daquelas.
Poucas horas depois , certamente devido ao clima psicológico criado, o
jovem universitário já sentia umas insistentes ferroadinhas nos intestinos.
Temeroso colocou o problema:
- Pio, parece que ando meio precisando... mas confesso, cadê coragem
para entrar nesse matagal...será que não há jeito de s arranjar ao menos
um penico para quebrar o galho?
- Arranjar o penico a gente arranja. Mas vou te dizer que não posso
acreditar em revolucionário que caga em penico! Com tais revolucionários, adeus revolução!
Cagada Matinal
Nos primeiros dias de abril de 1964, o dia ainda não amanhecera,
quando chegou á casa do Américo, uma patrulha militar para prendê-lo.
Quem primeiro notou a casa cercada de homens armados de metralhadora
foi Laís, minha cunhada.
O capitão que comandava, um sargento e os soldados subiram os
batentes da casa da Napoleão Laureano. Bateram na porta com coices
de armas. Américo abriu:
- O que desejam os senhores?
- Viemos prendê-lo, dr. Américo, o seu irmão Luciano acaso está
por aqui?

- Não, meu irmão Luciano não está aqui...
O comandante da patrulha do Exército Brasileiro declarou solenemente :
- Dr. Américo esteja preso em nome da Revolução!
- Américo que devia tr enorme desprezo por tamanha estupidez,
respondeu tranqüilo:
- E o mandado de prisão, capitão?
O capitão riu e, em poucas palavras, pretendeu explicar que os
tempos estavam mudados:
- Não tem mais esse negócio de mandado, não, dr. Américo. Agora
nos é que somos a lei!
A família toda chegara para a área onde a cena se desenrolava.
Olenka, a mocinha de olhos azuis, fuzilou os militares com os olhos
e gritou:
- Canalhas!
Os soldados brasileiros, que naqueles dias andavam país afora
pisoteando leis e a Constituição, fizeram que não tinham ouvido o
protesto da menina. Mas quando o rapazinho de 15 anos protestou
também, um sargento lhe apresentou uma metralhadora. Percebendo-o
Américo advertiu:
- Não adianta falar agora, filho, o argumento deles por enquanto é
mais forte... Capitão, sou advogado e quero protestar contra a violação
do meu lar alta madrugada. Quero protestar contra a instauração no
meu país de um regime de força, apoiado na armadas que um dia foram
compradas com dinheiro do povo brasileiro! Quero protestar diante
de minha mulher e sobretudo dos meus filhos que são jovens e terão
muita responsabilidade com relação ao futuro da nossa Pátria. Capitão!
Só é legítimo o poder que emana do povo! Jamais terá legitimidade
um poder que só se apóia nas miras das metralhadoras nos fuzis e
nas pontas das baionetas!
- Estou cumprindo um dever... Obedeço a meus chefes, cumpro
ordens – desculpou o jovem oficial que no mínimo poderia estar
envergonhado.
- Então, permita que eu entre capitão. Vou me preparar para
acompanhá-lo.
- Doutor, terei que acompanhá-lo para onde o senhor for de agora
em diante. O senhor é meu prisioneiro, terei de acompanhá-lo!
- Então, capitão, venha. O senhor está convidado para acompanharme até a privada para assistir a minha cagada matinal
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
● Comentário do juiz de direito Durval Aires sobre a entrevista
que o jornalista Wilson Ibiapina concedeu ao Paulo José Cunha no
programa Comitê de Imprensa, que foi ao ar pela TV Câmara, nos
dias 06 e 07 de julho:
● “Pontuando pelo início da carreira na Rádio Dragão do Mar (um
veículo de comunicação que não interrompe), passando pelo Rio de
Janeiro, até chegar em Brasília (por sugestão do veterano jornalista
Tarcísico Holanda), “já se passaram 48 anos de janela”, como avisou
o apresentador José Paulo Cunha, do programa Comitê de Imprensa.
Isso mesmo: Wilson tem quase um meio século de imprensa, quero
dizer, quase 50 anos de texto, de fala e de imagem.
● Aliás, a descrição que ele reproduziu sobre o Distrito Federal
dos meados dos anos 70 merece uma crônica, um documento sobre
seu alumbramento com o cerrado. O impacto do jovem -- frágil em
seu destino -- mas que ainda trazia um Fortaleza em sua memória.
Claro que havia muito trabalho em Brasília. Arregaçou as mangas. A
lembrança perturbadora da censura no Governo Médici. Interessante
revelação: o próprio obstáculo à livre manifestação do pensamento
já era, por si só, uma fonte. “Ficávamos sabendo das coisas pela
censura”.
● Ponto dramático: a obrigação da globo em colocar no ar “as
madalenas arrependidas”. Certa feita, penetraram na redação dois
militares de alta patente e juntamente com os diretores da emissora
passaram a assistir ao depoimento de Gerando Vandré. Em dado
momento, a imagem ficou congelada, no minuto em o compositor
justificaria se arrependimento em integrar as organizações de esquerda.
Paranóia completa. Pensaram em sabotagem, mas o fato verdadeiro
foi que havia faltado energia na hora da revelação do celulóide. Sobrou para o Dino Cassoli. A partir daquele episódio, jamais editaria
um único filme.

● Aí, veio à tona a questão do prestígio da Rede Globo junto a
ditadura. Revela: Toninho Drumond foi escolhido por Armando
Nogueira para fundar uma “ilha de notícias”. Pediu audiência urgente. 15 dias depois o encontro foi marcado. Duas horas de espera
e, após, uma desculpa de que naquele dia o Porta-Voz do Presidente
Médici não poderia receber o citado jornalista, uma relação que
só melhoria com o governo seguinte, dado o processo de abertura
política, lenta e gradual.
● Coerentemente, o entrevista se posicionou a favor do diploma
de jornalista, no exato ponto do acesso. Antes das faculdades, avalia, só era possível ingressar na carreira como contínuo. Todavia,
mais realista, aponta uma contradição: quando os profissionais de
imprensa começam a ter opiniões próprias, a questionar as pautas,
começam também a ser descartados, em face mesmo da oferta de
novos candidatos aos posto de trabalho que as universidade jogam
no mercado. E isso, fatalmente, repercute na qualidade. Bastar ver
os programas atuais.
● Arrisca um conselho: “um repórter nunca deve dizer que já
sabe”. Quer dizer: não há lugar para o salto alto, nem a arrogância.
Também não é certo fazer qualquer gesto que reforça a posição
do entrevista. É claro que as novas tecnologias melhoram muito
o acesso à informação. Também melhorou muito o aspecto ético,
pois, existem entidades que fiscalizam eventuais abusos e excessos
na divulgação da notícia.
● Finalmente, para Wilson Ibiapina o futuro da imprensa escrita
é uma “incógnita”. Revela que existem nos EEUU grupos de estudos para justamente saber o seu destino. Atualmente, escritores
jogam seus textos na internet. Talvez, um jornal personalizado
com aspecto autoral, como aliás já vem sendo utilizados pelos
blogs e sítios”.
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SAMBURÁ
Jézer de Oliveira
Em ato solene presidido pelo
escritor e poeta Manoel Patrício
de Aquino, tomou posse como
Sócio Acadêmico do Instituto
Cultural do Cariri, com sede na
cidade do Crato, o jornalista José
Jézer de Oliveira, ex-presidente
da CASA DO CEARÁ. Ocupando
a cadeira que tem como patrono
Colombo de Sousa, o novo acadêmico foi saudado na ocasião
pelo escritor Armando Rafael e
teve como introdutor no recinto o escritor e advogado Raimundo de Oliveira Borges, ex-presidente do Instituto Cultural e
que este ano estará completando 101 anos de idade. Na foto,
Jézer de posse do diploma de Sócio Acadêmico.
Creme do creme
Entre diplomatas cearenses, figura ministra Ana Lucy
Gentil Cabral Petersen, que chefia Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, neta de dois fundadores
do Ideal, Antônio Gentil e Raul Cabral, filha do senador
Fausto Cabral, casa de sua infância, na Barão de Studart,
depois comprada pelo Estado, serviu de residência a dois
governadores, Virgílio Távora e Plácido Castelo, e ainda
hoje está lá, inteirinha. Palavra de Lucio Brasileiro.
Uva
A Universidade do Vale do Acaraú (Uva) completará 40
anos, será homenageada no dia 29 de outubro pela Assembléia
Legislativa do Ceará, por solicitação do deputado Teodoro
Soares, quando serão entregues placas comemorativas ao
reitor, Antonio Colaço, o bispo dom Aldo Pagotto, o senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE), o deputado federal Ciro Gomes
(PSB-CE) e o governador Cid Gomes. A UVA deverá conceder
o titulo de Doutor Honoris Causa a Tasso, Cid e dom Aldo.
Mais estantes
Ao receber o titulo de Cidadão Sobralense, o jornalista
e escritor Lustosa da Costa pediu da tribuna da casa, onde
foi fuzilado o jornalista Deolindo Barreto, cenário de tantos
acontecimentos históricos, de público, ao prefeito Leônidas
Cristino, mais estantes para expor os últimos três mil volumes
“que consegui acrescentar ao acervo da Biblioteca Lustosa
da Costa”.
Ivens fará fábrica de cimento
O empresário Ivens Dias Branco informou ao governador Cid Gomes que em associação com a Cooperativa das
Empresas da Construção Civil do Ceará (Coopercon) e com
o empresário mineiro Juscelino Sarkis, ele — pessoa física e
não o controlador de M. Dias Branco, holding de alimentos
com capital aberto na Bovespa — implantará, na cidade de
Quixeré, na região jaguaribana, na divisa com o Rio Grande do Norte, uma grande e moderna fábrica de cimento
portland. Para isso, constituiu a Companhia Industrial de
Cimento Apodi, que investirá no empreendimento R$ 250
milhões — 50% dele próprio, 25% da Coopercon e 25% do
empresário mineiro Juscelino Sarkis, que tem experiência
e “know how” na área cimenteira. A produção diária da
primeira fase da Cimento Apodi será de 60 mil sacos de 50
quilos, em 2010. A matéria-prima — o calcário — virá de
jazidas localizadas em terrenos que já foram adquiridos
pela empresa em Quixeré e em Jaguaruana.
Brizola
“Brizola, o Caudilho”, livro do jornalista Leite Filho
(Sobral) foi lançado no momento em que a memória do líder
gaúcho/fluminense é enxovalhada por gente como o deputado
Paulinho da Força e o ministro Carlos Albertolupi.
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Homenagens no BNB
A homenagem a expresidentes da Instituição
e a personalidades históricas na luta pela manutenção do FNE marcou o
encerramento do Fórum
BNB de Desenvolvimento, em 18.07 O momento
s o l e n e p ro p o rc i o n o u a
entrega do Mérito BNB ao
ex-presidente do Banco,
João Alves de Melo; ao
ex-funcionário Antônio Cláudio Ferreira Lima e ao
ex-presidente da Câmara dos Deputados, Paes de
Andrade. O deputado federal e também ex-presidente
do BNB, Mauro Benevides, entregou a comenda a
João Alves de Melo.
Santana
Dentro de 90 dias, deverão começar em Edinburg,
Texas (EUA), as obras de construção da nova fábrica — a
sexta — da cearense Santana Textiles. Neste momento,
o projeto industrial está sendo elaborado pelos técnicos
da empresa em seu escritório central, em Horizonte,
Região Metropolitana de Fortaleza. A construtora será
texana e está em processo de escolha. Raimundo Delfino, controlador da Santana, informou que em um ano e
meio a fábrica — que produzirá, anualmente, 7,5 milhões
de metros de índigo — estará em operação. O Fundo
de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico do
Texas já colocou à disposição da Santana Textiles US$
1,6 milhão destinados aos investimentos iniciais. Tudo
sem burocracia!
Novos generais cearenses
Mais dois oficiais cearenses alcançaram o generalato nas
últimas promoções no Exército: Carlos César Araujo Lima
(Fortaleza) que vai comandar a 12ª Brigada de Infantaria Leve
(Aeromovel, em Caçapava/ SP) e Antonio de Pádua Barbosa
da Silva (Fortaleza) designado para a Diretoria de Material
de Aviação do Exercito, em Brasília.
Transnordestina
Há dois anos, com festa e tudo, o presidente Lula
viu o início das obras de construção da Ferrovia
Transnordestina, de 1.500km, que, ligará os portos de
Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará, às áreas
de produção agrícola e mineral do do Maranhão, do
Piauí, de Pernambuco e do Ceará. Para isso, serão
investidos R$ 4,5 bilhões, dos quais R$ 3 bilhões com
recursos oriundos da União Federal, R$ 500 milhões
emprestados pelo BNDES e R$ 500 milhões de recursos
próprios da empresa concessionária — a Companhia
Ferroviária do Nordeste, controlada pela Companhia
Siderúrgica Nacional. Até agora foram feitos 20km de
terraplanagem.
Novo mandato
Roberto Smith, presidente do BNB , foi reconduzido ao
cargo para mais três anos de mandato.
Itália/Portugual
“ Caro Lustosa da Costa, como bom cearense exilado a
20 anos nesta Italia longe do sertão mato as saudades lendo
sua coluna diariamente. Hoje li que em 22 de setembro seu
livro vai ser apresentado em Lisboa. Como vou sempre a
Portugal certamente estarei presente nesta apresentação
para pegar o autografo do autor e serà o segundo, porque
o primeiro você me presenteou, naturalmente que não se
recorda, em um encontro num sebo de Fortaleza a quase 30

anos. Abraço, Bruno Pedrosa. www.brunopedrosa.com
Ministra do TST
Kátia Magalhães Arruda
nasceu no Ceará. Bacharel em
Direito e mestre em Direito
Constitucional pela Universidade
Federal do Ceará, é doutoranda
em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão.
Ingressou na magistratura trabalhista em 1990, como juíza do
Trabalho substituta da 16ª Região
(MA). Em 2000, foi promovida a juíza do do Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região, do qual foi corregedora (biênio
2003/2005) e presidente (biênio 2005/2007). É professora do
curso de Direito da UFMA desde 1994, e integra a Escola da
Magistratura do TRT da 16ª Região desde 1994. Atuou como
juíza convocada no Tribunal Superior do Trabalho de agosto
de 2007 a março de 2008, quando tomou posse no cargo de
ministro do TST, ocupando a vaga do ministro Gelson de
Azevedo
Livro de Oscar Arruda d’Alva
A carnaúba, uma matéria-prima vital para milhares de
cearenses, especialmente do semi-árido, poderá ser melhor
conhecida a partir de “O Extrativismo da Carnaúba no
Ceará”, um livro de Oscar Arruda d’Alva, lançado em
08.08, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Explica
o autor que resultado de uma vasta pesquisa que aborda a
importância ecológica, social, política e econômica Formado
pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), Arruda d’Alva
é administrador e durante o período de 2000 a 2006 integrou
a equipe do Instituto Sertão, organização que mantém projeto
de conservação e uso sustentável da palmeira carnaúba no
estado do Ceará. Com a pesquisa, Oscar obteve o titulo de
mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Arquitetura
Em 29.07, nos 235 anos de Sobral, foi lançado o livro ´Da
Origem dos Distritos de Sobral´, de autoria dos arquitetos
Campelo Costa e o sobralense Herbert Rocha, atual superintendente da Semace. Segundo Lustosa da Cota “o livro é
uma belíssima coletânea de desenhos dos lugares de Sobral
assinados por Campelo, acompanhada de uma pesquisa
histórica de Herbert Rocha sobre a formação do território
da Vila Distinta e Real de Sobral desde seus primórdios no
fim do século XVII até os dias de hoje”.
Lustosa da Costa: 54 anos de Jornalismo
O jornalista e escritor Lustosa da Costa completou 54
anos de jornalismo dia 28.08.Publicou em 1954 artigo sobre
a ascensão de Café Filho à Presidência,por força do suicídio
de Vargas a quem ele traíra. Antes, em 22.08,recebeu da
Universidade do Vale do Acaraú diploma de Doutor Honoris Causa. Em 22.09. em Lisboa,lançará na Embaixada do
Brasil,edição portuguesa do livro de contos “Foi na seca
do 19” que recebeu do editor lisboeta o titulo de “Amor em
tempo de seca”. Tudo nas comemorações de seus 70 anos.
Royalties
Informa a Petrobras que, no último mês de julho,
repassou para o Estado do Ceará, em royalties, R$ 6,2
milhões, dos quais R$ 1,5 milhão para o Tesouro estadual.
A Prefeitura de Fortaleza recebeu R$ 136 mil; a de Aracati recebeu R$ 759 mil; as de Caucaia e S. Gonçalo do
Amarante, R$ 673 mil cada um; a de Trairi, R$ 201 mil;
a de Paracuru, R$ 188 mil; as de Maracanaú e Horizonte,
R$ 670 mil. Em que foram aplicados?
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Maria da Penha recebeu indenização de R$ 60 mil

O Governo do Estado do Ceará,
cumprindo uma determinação da
Comissão Internacional dos Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos, pagou
em 07.07 indenização no valor de
R$ 60 mil à biofarmacêutica cearense Maria da Penha Fernandes,
símbolo do combate à violência
doméstica do Brasil. Em 2001, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos (OEA)
condenou o Brasil por negligência
e omissão pela demora de 19 anos para punir o ex-marido de
Penha, Marco Antonio Herredia Viveiros, e recomendou o
pagamento de indenização à biofarmacêutica. A indenização
foi uma sugestão da OEA, instituição a que recorreu Maria
da Penha, depois de ver seu processo esquecido no Fórum
de Fortaleza
O vice-governador, Francisco Pinheiro, desculpou-se
publicamente e destacou o compromisso com a defesa das
cidadãs cearenses. Maria da Penha foi vítima da violência
do ex-marido, o colombiano Marco Antonio Heredia Viveros, em maio de 1983. Economista, Herredia foi condenado
a pouco mais de seis anos de prisão por atirar nas costas de
Penha, deixando-a paraplégica e, depois, por tentar matála eletrocutada. Ele foi preso somente em 2003 e já está
em liberdade.Aatualmente ele está solto, mas Penha ainda
tem seqüelas do atentado que a deixou paraplégica. Maria
da Penha ganha indenização após 25 anos da tentativa de
assassinato.
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Depois de ficar tetraplégica, por
um tiro nas costas e de quase ser
eletrocutada debaixo do chuveiro,
Maria da Penha entrou na Justiça
com vastas evidências e relatos
testemunhais, mas o processo
judicial não caminhou.
Ela ficou conhecida em todo
país no depois do dia 7 de agosto
de 2006 o presidente Lula sancionou a Lei nº 11.340, batizada
como Lei Maria da Penha, como
homenagem a luta incansável da
bioquímica. A lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher e dispõe ainda sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de
estabelecer medidas e assistência e proteção às mulheres
em situação de violência.
A pena para os agressores ficou
três vezes maior em caso de flagrante e as alternativas à condenação
como cestas básicas ou multas
foram extintas. A violência psicológica também passou a figurar
como violência doméstica. Depois
de 2006, o Brasil passou a figurar
como o 18º País da América Latina
a ter uma legislação específica para
casos de violência doméstica. O
instrumento foi considerado uma
vitória para militantes de movimen-

tos em defesa aos direitos da mulher.
Hoje, Maria da Penha é a coordenadora de Estudos,
Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência (APAVV) no Ceará. Um livro
intitulado Sobrevivi.. Posso contar lembra a trajetória de
vida da mulher que virou símbolo da luta por justiça.
O caso Maria da Penha ficou internacionalmente conhecido. A demora na punição do culpado e a falta de rigor no
tratamento desse tipo de delito levaram as organizações
feministas a apoiar Maria da Penha na formulação de reclamação da ineficiência da Justiça Brasileira na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos. Para ela, o senso de
justiça do Governo do Ceará torna possível o cumprimento de
uma determinação legal através de um pagamento simbólico.
“Esta atitude ultrapassa os limites territoriais uma vez que este
ato se torna exemplo para o Brasil”, comemorou Penha.
A Lei, conhecida como Maria da Penha, já trouxe
mudanças. Só no primeiro ano de efetivação da Lei, 230
mil demandas foram atendidas na
Central de Atendimento à Mulher
(Ligue 180), do Governo Federal.
Até maio deste ano 120 registros
foram contemplados. As beneficiárias diretas desse serviço são as
mulheres, mas o enfrentamento à
violência contra a mulher repercute
sobre toda a sociedade. “Consegui
transformar a dor e as adversidades
em luta e modificar a vida de muitas mulheres, por isso que essa Lei
tem um significado muito forte”,
afirmou Maria da Penha.
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Leituras I
Wilson Ibiapina (*)
A eleição de outubro está chegando. Fosse eleitor em
Fortaleza não votaria em vereador que vive mudando o nome
de ruas e faria campanha para que ninguém votasse nele. O
Marciano Lopes tem toda razão quando protesta.
O endereço era rua Mal-me-quer, na Serrinha. Virou rua
Professor Crispim. A rua Onze Horas, no mesmo bairro, mudou para Antônio Teixeira Leite. Todo mês chega aos Correios
documento informando a alteração de nomes de logradouros.
Em média, duas ruas mudam de nome todo mês.
As mudanças não ocorrem só no nome das ruas. Bairros
também viram nome de gente... Prédios antigos são demolidos,
praças são invadidas pela especulação imobiliária. Ali, em
frente ao hotel Esplanada, li num livro, era a praça Dragão
do Mar, homenagem ao jangadeiro que libertou os escravos
no Ceará. Lagoas foram aterradas, dunas destruídas. Tudo em
nome do progresso
Aceito a convocação do Marciano para que todos os que
amam Fortaleza se unam para exigir a volta dos nomes românticos, líricos de antigamente. Queremos de volta o Passeio
Público, os bairros do Coqueirinho, Floresta, Alagadiço, Campo
do Pio, Cercado Zé Padre, as praças da Bandeira, das Pelotas,
do mercado São Sebastião, que virou Paula Pessoa. Era lá que os
circos armavam suas lonas. Nerino, Thiany, Garcia. Quem não se
apaixonou por uma artista de circo? Sem o circo, a praça virava

Cidade sem cara

campo de peladas. Levaram o mercado justamente para o local
onde os circos eram montados. Nem circo nem pelada. Nem as
casas que ficavam ao redor da praça. Agora é tudo comércio e
só lembrança que vai sumindo com os mais velhos.
Outra queixa do Marciano é atroca do nome da pracinha
da Independência, na Volta da Jurema, para Jardim Japonês.
O vereador que fez a mudança nem sabe que a cidade já teve
um verdadeiro jardim japonês. Ficava na extinta rua Juvenal
Galeno, hoje, o trecho inicial da Bezerra de Menezes, perto da
praça Otávio Bonfim, onde fica a igreja de Nossa Senhora das
Dores. O jardim pertencia ao seu Fujita, um japonês legitimo
que ensinou Fortaleza cuidar de rosas, flores. O ambiente
agradável podia ser visto da rua, pois era protegido apenas
por uma cerca de arame farpado. Quem passava na calçada
podia ver o seu Fujita e seus empregados regando as plantas,
colhendo, cuidando do jardim que lhe dava renda para o sustento da família, alegria e paz de espírito. Não conheço notícia
de alguém que tenha pulado a cerca para colher uma rosa,
uma flor em botão. Tempo de gente honesta. Foi trabalhando
no jardim japonês que seu Fujita criou os filhos. Fez deles
engenheiros, médico, dentista, homens de bem e de bens, que
ocupam lugar de posição na sociedade cearense.
As ruas que ostentam nomes de figuras que a história não
registra, já foram rua das Flores, rua da Alegria ou Travessa
das Hortas. Se você quer saber mais sobre antigas ruas de
Fortaleza chame o Haroldo Serra para um papo descontraído.

Ele lembra o nome de todas elas. Feito o Nirez, tem a história
de cada uma bem viva na memória.
No período de 1999 a 2005, a Câmara Municipal de Fortaleza viu tramitar 71 projetos de lei sugerindo alterações de nomes
ou denominações de ruas e praças da cidade. Desde 2006. a
mudança não precisa mais de aprovação da Prefeitura. A Câmara baixa o decreto legislativo com o nome substituto.
As mudanças são tantas que lembrei o documentário “A
mais remota lembrança”, que o cineasta Pedro Jorge fez com o
jornalista Pompeu de Souza. Foram até a cidade de Redenção,
onde numa praça, Pompeu tentou localizar a casa em que nasceu. Foi socorrido por uma velha moradora que, para espanto
do senador eleito por Brasília, explicou que construíram essa
rua nova e “a sua casa ficou lá atrás, longe da praça”.
Muita gente deve estar passando por situação parecida ao
procurar endereço em Fortaleza. A cidade está perdendo a
referência do seu espaço urbano. Estão fazendo uma outra
cidade que não tem nada a ver com seus antigos moradores.
O Pedro Jorge diz que em Roma até os ônibus são proibidos
de trocar seus números para não confundir os seus usuários.
Tenho a impressão que os políticos estão querendo aplicar
aquela máxima do diretor italiano Luchino Visconti no filme
Leopardo: “Se queremos que as coisas permaneçam como
estão, é preciso que elas mudem.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista.

Humor Negro & Branco Humor
Esta é a história da galinha vermelha, que achou alguns
grãos de trigo e disse a seus vizinhos:
‘Se plantarmos trigo, teremos pão para comer. Alguém
quer me ajudar a plantá-lo?’
‘Eu não’, disse a vaca.
‘Nem eu’, emendou o pato.
‘Eu também não’, falou o porco.
‘Eu muito menos’, completou o ganso.
‘Então eu mesma planto’, disse a galinha vermelha.
E assim o fez. O trigo cresceu alto e amadureceu em
grãos dourados.
●●●●●●●●●●●●●●
‘Quem vai me ajudar a colher o trigo?’, quis saber a
galinha.
‘Eu não’, disse o pato.
‘Não faz parte de minhas funções’, disse o porco.
‘Não depois de tantos anos de serviço’, exclamou a vaca.
‘Eu me arriscaria a perder o seguro-desemprego’, disse
o ganso.
‘Então eu mesma colho’, falou a galinha, e colheu o
trigo ela mesma.

●●●●●●●●●●●●●●
Finalmente, chegou a hora de preparar o pão.
‘Quem vai me ajudar a assar o pão?’ indagou a galinha
vermelha.
‘Só se me pagarem hora extra’, falou a vaca.
‘Eu não posso por em risco meu auxílio-doença’, emendou o pato.
‘Eu fugi da escola e nunca aprendi a fazer pão’, disse
o porco.
‘Caso só eu ajude, é discriminação’, resmungou o ganso.
‘Então eu mesma faço’, exclamou a pequena galinha
vermelha.
●●●●●●●●●●●●●●
Ela assou cinco pães, e pôs todos numa cesta para que
os vizinhos pudessem ver.
De repente, todo mundo queria pão, e exigiu um pedaço.
Mas a galinha simplesmente disse:
‘Não, eu vou comer os cinco pães sozinha’.
‘Lucros excessivos!’, gritou a vaca.
‘Sanguessuga capitalista!’, exclamou o pato.
‘Eu exijo direitos iguais!’, bradou o ganso.

O porco, esse só grunhiu.
●●●●●●●●●●●●●●
Eles pintaram faixas e cartazes dizendo ‘Injustiça’ e
marcharam em protesto contra a galinha, gritando obscenidades.
Quando um agente do governo chegou, disse à galinhazinha vermelha:
‘ Vo c ê n ã o p o d e s e r a s s i m e g o í s t a ’ .
‘Mas eu ganhei esse pão com meu próprio suor’, defendeuse a galinha.
‘Exatamente’, disse o funcionário do governo. ‘Essa é a
beleza da livre empresa. Qualquer um aqui na fazenda pode
ganhar o quanto quiser. Mas sob nossas modernas regulamentaões governamentais, os trabalhadores mais produtivos
têm que dividir o produto de seu trabalho com os que não
fazem nada’.
E todos viveram felizes para sempre, inclusive a pequena galinha vermelha, que sorriu e cacarejou: ‘eu estou grata’, ‘eu estou grata’.
Mas os vizinhos sempre perguntavam por que a galinha,
desde então, nunca mais fez nada... nem mesmo um pão.

A escritura de Alcides Pinto
Carlos Augusto Viana (*)
José Alcides Pinto sempre constituiu um desafio ao leitor. Passo
a passo, sua imensa trajetória literária implicou um encontro com o
desvio da linguagem
Nesse sentido, tanto sua prosa quanto sua poesia revelam facetas pouco
encontráveis em seus contemporâneos: hermético e mítico em “Cantos
de Lúcifer” (1966), despojou a linguagem e valorizou os recursos visuais
em “Águas Novas” (1975); erótico e lírico em “Ordem e Desordem”
(1982), súbito converteu-se em um sonetista no livro “20 Sonetos do
Amor Romântico / Novos Poemas” (1982), no qual está reeditado um de
seus maiores poemas de força social: “Os Catadores de Siri” — um texto
denso, composto de 552 versos, ora metrificados, ora livres, às vezes em
rimas brancas ou não, consoante o seu espírito irrequieto.
Nessa composição, ele visita o universo sórdido dos meninos que
tiram o sustento da lama e nesta se convertem. Esse poema se realiza
através de uma narrativa dramática. A oralidade impõe-lhe uns laivos
de prosaísmo, mas não lhe despe a imperiosa musicalidade.
Quanto à linguagem, observam-se dois recursos: o da repetição e o
jogo metafórico. A repetição se dá por dois processos: o estilístico e o
simbólico, pela constante utilização de uma mesma imagem: “Quem
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não tem o direito de viver / cava a lama / como eu cavo / as crianças
pobres do Recife”.\
A expressão “cava a lama” apresenta um teor puramente sintagmático, pois denota um fenômeno real; o mesmo não ocorre com a expressão
“como eu cavo / as crianças”, de conotações múltiplas: o universo real
(cava a lama) dá passagem ao simbólico: (como eu cavo / as crianças).
O poeta desenterra a cidade como se fosse um siri.
Em termos gerais, toda a obra de José Alcides Pinto se concentra
em suas concepções acerca da vida e da morte, do bem e do mal,
enfim, num mundo todo tecido a partir de contrastes. Ainda que, em
alguns poemas ou algumas passagens de romance, o ambiente do sertão compareça, com suas paisagens descarnadas, a atmosfera que lhe
marcou a infância (nasceu ele em São Francisco do Estreito — distrito
de Santana do Acaraú) surge apenas como moldura, uma vez que visa,
sobretudo, ao universal.
Seu verdadeiro intento foi o de procurar os abismos do homem,
aquilo que é perene na condição humana: a angústia diante da brevidade
do tempo e da certeza inexorável diante da morte. O regional, portanto,
é apenas uma paisagem, um cenário para a construção de um universo
mí(s)tico, povoado de imagens surrealistas.

Fundem-se , em sua escritura, o lírico e o grotesco, o paraíso e a queda, e seres estranhos habitam um espaço deformado pela força criadora.
Pela poesia de seu povoado, dissolvem-se homens e demônios, como,
por exemplo, na seguinte passagem de “Os Verdes Abutres da Colina”:
“Rosa mal podia espiar o poste aceso no oitão da casa.
A lâmpada soltava uma luz amarela, embaciada, apagava e ascendia como a lanterna dos pirilampos, piscando ao pé das calçada
ou abrindo buracos na escuridão do ar. De vez em quando, um se
metia debaixo do chambre, focava inconvenientemente. Outros
subiam-lhe pelas pernas trôpegas, cheias de mondrongos, e invadiamlhe as virilhas num luzeiro que a fazenda do chambre não encobria.
Rosa sapateava na sua inconsciência centenária: — Xô bicho”.
Como se vê, é verdadeiramente um universo dominado pelas forças fatais.
A obra de José Alcides Pinto pode ser compreendida a partir do entrelaçamento de três temáticas essenciais: o sexo, a morte e a loucura, sendo
instâncias inseparáveis, entregues ora ao sagrado, ora à maldição. Como
todo símbolo, seu universo ficcional ou poético comporta forças positivas
e negativas, criação e destruição, num digladiar-se interminável.
(*) Carlos Augusto Viana (Fortaleza), Editor de Cultura do Diário
do Nordeste
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Usina de energia solar, de Tauá,
poderá ser vista do espaço

Cid anunciou Usina de Itataia
que produzira fosfato e urânio

Começaram as obras da
Termelétrica do Pecém

O governador Cid Gomes se reuniu em 03.07 com dirigentes
das empresas Yingli Solar e Grupo EBX. Resultado da viagem
feita do governador à China, em abril passado, o encontro definiu os detalhes sobre a implantação do parque de energia solar,
em Tauá, Região dos Inhamuns. O empreendimento será de
US$ 250 milhões e a contrapartida do Estado se dará no apoio
institucional e na garantia da infra-estrutura necessária para a
implantação do projeto.
Na ocasião, Cid Gomes explicou que a usina terá uma área
total de 250 hectares, sendo 150 hectares ocupados com painéis
de tecnologia fotovoltaica. “Isso provavelmente vai possibilitar
que os espelhos sejam vistos do espaço”. De acordo com o governador, Tauá foi o município escolhido para a implantação do
parque, porque possui o mais alto rendimento do nível de insolação do Estado. “Os municípios de Irauçuba e Sobral também
concorreram. A escolha foi feita por meio de critérios técnicos”,
relatou. Cid confirmou ainda que atualmente o Ceará é 100%
importador de energia, mas que até 2010 deverá contar novas
matrizes energéticas com a implantação de parques eólicos,
termelétrica e energia das marés.
No projeto serão gerados 50 megawatts de potência. “Será
o segundo maior do mundo atrás apenas de Portugal com 63
megawatts”, confirmou o gerente de Fontes Complementares
da EBX, Maurício Moskovich. Segundo ele, em sua primeira
fase a usina produzirá 5 megawatts. Os outros 45 megawatts
serão implantados com construção de uma indústria de fabricação de painéis solares, ainda sem definição de local no Brasil.
“Inicialmente as placas serão importadas da China, mas com a
construção dessa nova indústria faremos os painéis aqui mesmo
no Brasil”. Maurício destacou que além do Rio de Janeiro, o
Ceará é um forte candidato para sediar a empresa.
A usina terá suas obras iniciadas ainda em setembro deste
ano e a conclusão está prevista para 2010. Serão gerados um
total de 60 empregos diretos.

O governador Cid Gomes e dirigentes da Construtora Galvani
e das Indúsrias Nucleares Brasileiras (INB) se reuniram em
03.07 para traçar as ações de exploração da Usina de Itataia. Em
seguida, Cid e o presidente da INB, Alfredo Tranjan, e representantes da Galvani deram coletiva, anunciando os detalhes
do empreendimento, avaliado em US$ 375 milhões.
A Usina de Itataia, localizada no município de Santa Quitéria,
produzirá fosfato e urânio. O fosfato, com previsão de 240 mil
toneladas anuais, será utilizado para fertilizantes, onde o Brasil
importa 90% do total consumido. Já o urânio, com produção estimada em 1.600 toneladas anuais, será utilizado pela usina nuclear
Angra3. Itataia concentra a maior jazida de urânio do País.
A Construtora Galvani, de São Paulo, será a empresa que
realizará a exploração do fosfato, retirando o urânio para que
seja beneficiado pela INB. A Galvani será responsável pelo
investimento de US$ 377 milhões, sendo US$ 342 milhões para
exploração do fosfato e US$ 35 milhão para beneficiamento
de urânio.
A Usina de Itataia será responsável pela produção de 10% do
total de fosfato produzido no Brasil. Além disso, o governador
enfatizou que a exploração de urânio na usina gerará grande
parte da energia necessária para o País. “O Ceará será um grande
produtor de fosfato, além de passar a ter uma grande participação
no desafio mundial, pois produzirá mais alimentos e energia.
O Urânio que sairá daqui permitirá que a geração de energia
equivalente a meia Itaipu”, destacou.
Alfredo Tranjan destacou que a Usina de Itataia começou a
ter sua exploração pensada em 1975, quando foi descoberta a
existência de fosfato e urânio, mas só agora com o envolvimento
do governador Cid Gomes e do prefeito Tomás Figueiredo, a
obra será iniciada. “Para a INB, esse projeto é um divisor de
águas. É um grande investimento para o Brasil. O significado do
empreendimento no setor nuclear é muito importante, pois terá a
quantidade necessária de energia para o País crescer”, disse.

O governador Cid Gomes acompanhou em 04.07 o início
das obras para a instalação da Usina Termelétrica Porto
do Pecém (UTE Pecém), em São Gonçalo do Amarante. O
empreendimento, que exigirá um investimento total de US$
1,2 bilhão, é resultado de uma parceria entre a Energias
Elétricas do Brasil, holding do Grupo Energias de Portugal,
e MPX, uma empresa do Grupo EBX. Com uma capacidade de geração de energia de 720 megawatts, a UTE Pecém
empregará direta e indiretamente 4,5 mil pessoas durante a
fase de construção. A previsão é que a Termelétrica tenha as
obras concluídas em 2011.
A UTE Pecém é um empreendimento a carvão mineral importado e atenderá à crescente demanda brasileira por energia.
A implantação de usinas térmicas a carvão representa uma fonte
complementar atrativa e sustentável para atender a demanda
nacional. A termelétrica do Pecém utilizará a mais moderna
tecnologia para garantir a baixa emissão de poluentes que atende
os rigorosos padrões do Banco Mundial e atende às normas
utilizadas pelas usinas térmicas da Europa. Além da preocupação com o meio ambiente, a Usina desenvolverá parcerias
sócio-ambientais no Estado que prevê o apoio financeiro para
aplicação em infra-estrutura e manutenção do Jardim Botânico
de São Gonçalo do Amarante.
Sobre a Energias do Brasil: Energias do Brasil é uma holding
com consolida ativos de energia elétrica nas área de geração
(Energest. Enerpeixe e Enernova), comercialização (Enertrade)
e distribuição (bandeirante, Escelsa e Enersul). É controlada pela
Energias de Portugal. Presidente: Antonio Pita de Abreu.
Sobre a MPX: A MPX é uma empresa do Grupo EBX voltada
para o setor de energia. A empresa tem projetos de geração na
regiões norte, Nordeste, Sudeste e Sul, além do Chile. Juntos
estes projetos terão capacidade de geração de aproximadamente
9,6 GW, dos quais, 7,1 GW pertencerão diretamente à MPX.
Presidente da MPX: Eduardo Karrer.
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Leituras II
Por JB Serra e Gurgel (*)

Acopiara – Mazinho e Erosimar, os empreendedores

O srs. Francisco e Antonio Rufino de Lima chegaram a Acopiara
em 1944, vindo de Várzea Alegre.
Chico ficou na cidade onde construiu uma fortuna com algodão
e Antonio foi morar no Escuro, a 10 km de Acopiara, com seus
nove filhos menores. Maria Rufino (Fabiola), Mazinho Rufino,
Maria Rufino de Lima Arraes (Consuelo), José Erosimar Rufino de
Lima, Maria Luiza Lima, Elizabeth Rufino, Raimundo Demontier
de Lima e Glaucia Velma de Lima Lopes e João Batista Lima (In
memoriam).
“Meu pai não tinha recursos e só Maria Luiza Moreira Lima, que
se casou com Miguel Galdino de Oliveira, ex-prefeito de Acopiara,
tem estudos completos. Fui alfabetizado por d. Dercy, filha de José
Tó, e estudei com d. Helodia Moraes de Souza e d. Yolanda Alves
Hebster. Vinha do Escuro, à cavalo, para Acopiara, a fim de estudar.
Era difícil e cansativo. Não passei do primário, mesmo porque em
Acopiara não havia ginásio. Daí em diante, estudei na escola da vida.
Aprendi muito. Quando não estava estudando na cidade, estava na
roça, inicialmente cuidando das plantações e do gado do meu pai”.
É Mazinho quem fala.
Segue em frente: “meu pai começou a comprar algodão e eu acabei virando freteiro, com balança em cima de um caminhão, indo às
fazendas, enfrentando a buraqueira, para cumprir a missão e comprar
a produção. O algodão encontrou Acopiara logo transformada no
maior produtor do Estado”.
O ciclo do algodão, assim chamado, transformou a economia de
Acopiara que chegou a ter cinco grandes usinas de beneficiamento:
Sanbra, Anderson Clayton, Exportadora Cearense (Mario Machado) e Usina Tupã (João Mendonça/Gladstone Bezerra) giravam a
economia, traziam o progresso e promoviam o desenvolvimento. A
eles se acrescentaria a s usinas São Francisco, de Chico Sobrinho e
a Industria Rufino de Algodão e Óleo.
Na primeira metade do século XX, Acopiara tivera três usinetas,

uma que fora de Henrique Gurgel do Amaral Valente passou a Francisco Gurgel Valente, que a transferiu a Chico Guilherme, no Centro,
outra de Chico Guilherme, no Prado, mais tarde transferida a Chico
Sobrinho, e outra mais de José Pinheiro Mota, que se transformou
em Serraria e que pertenceu à Industria Rufino, de Chico.
Em 1963, Mazinho e seu pai, Antonio, fundaram a Antonio Rufino
e Cia. Em 1972, seu irmão Erosimar, entrou na empresa que passou
a se chamar Algodoeira e Pecuária Rufino Ltda, hoje com 30 empregados na fiação, 45 no algodão e 30 na pecuária, sendo 18 fixos.
Desde então trabalham irmanados. A escalada de ambos atropelou a
crise criada pelo bicudo que acabou com a produção de algodão do
Ceará. Passaram por cima, com a determinação dos empreendedores
que vencem os desafios.
O que fizeram? Foram plantar algodão em Simões, no Piauí e
Inaciolandia, em Goiás. Mas não pararam suas usinas em Acopiara,
uma unidade continuou beneficiando o algodão comprado no Ceará
e produzindo óleo e torta – já chegou em 1986 a produzir 20 mil de
kg de algodão em pluma, hoje estão produzindo apenas 5 mil kg/
ano, embora com capacidade estática de 50 mil kg - e outra unidade
foi redirecionada para a produção de fios destinado à indústria têxtil,
especialmente a Santana Textile, (65%/70% da produção) um dos
maiores grupos empresariais do Ceará. Tem capacidade instalada
para a produção de 300 mil kg mas não passa de 40 mil kg, “Mais
não produzimos, disse, porque a China não deixa, domina o mercado, achata os preços, pratica “dumpling” o que nos leva a enfrentar
dificuldades adicionais”, confessa Mazinho.
Estrategicamente, Mazinho relata que parou a produção em Simões e Inaciolandia e se aparecer comprador “vendo tudo” e a razão
é ditada pela brusca queda dos preços do algodão que chagaram em
93/94 a R$ 75/80 a arroba e hoje não passa de R$ 35/40 . Acrescentese a concorrência desleal praticada pelo grupo Maeda, de São Paulo,
além de tudo o 1º do Brasil e o 3º do mundo.
Mazinho e Erosimar, em meio à forte concorrência no mercado
algodoeiro, migraram para outro segmento importante da economia

brasileira e se instalaram em Buriticupu, no Maranhão, onde mantém
um investimento em agropecuária.
Com negócios no Ceará, Piaui, no Maranhão e em Goiás, Mazinho e Erosimar continuam como sempre foram; simples, pacatos,
humildes, educados, mansos, tocando a vida em Acopiara, de onde
saem apenas para acompanhar seus negócios. Podem ser vistos e
cumprimentados na rua onde passam sem qualquer ostentação.
Há acopiarenses que reclamam que vivem da casa para o trabalho e do trabalho para casa, são recatados e reclusos. “Fizemos
uma opção de vida, vivemos para os nossos irmãos e nossos filhos,
com austeridade, modéstia e tranquilidade. Somos felizes assim”,
desabafa Mazinho. Não se incomodam. Também não incomodam
ninguém.
Mazinho tem três filhos: Antônio Virgilio Holanda de Lima, industrial, Marcelo Holanda Lima que estuda Comunicação, em Fortaleza,
e Natacha Maria Holanda, que é Psicóloga em Fortaleza.
Já Erosimar tem duas filhas: Samara Albuquerque Rufino, Administradora de Empresa e Isabela Albuquerque Rufino, graduada
em Fisioterapia.
São bem informados sobre economia e mercado. Vêem os noticiários da TV, por assinatura ou parabólica. (Acopiara tem uma floresta
de parabólicas). Na sua loja, onde comercializa o varejo da empresa,
está conectado com o mundo através da Internet.
Sobre Mazinho e Erosimar há muitas lendas. A principal delas
é que se confundem com o Banco do Brasil. A lenda diz que eles
fechassem sua conta, a agência do Banco, em Acopiara, não teria
sentido. Outra apresenta ambos como os homens mais ricos de Acopiara, riqueza jamais expressa em luxo, vaidades ou veleidades. Não
moram em palácio nem casarões, muito menos têm carrões.
Não se metem na política local, e aplaudem a irmã Velma, presidente do Lions Clube, que mostra os laços de família com as ações
sociais de solidariedade ao próximo.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.

À memória do poeta José Alcides Pinto(CE)

José Cícero (*)
E agora Quintana?
O que faremos agora Baudelaire?
Com esta poesia insossa
Sobrevivente que restou, cheia de mágoas.
Agora que a sós estamos,
Como morto-vivos
Solitariamente angustiados,
Vivenciando o drama humano poético.
Agora que calou-se para sempre o grito.
Agora que se foi para a metafísica
a aão, a concretudo do gesto
Do sacrossanto ser - o maldito poeta
que o Acaraú um dia cedeu ao mundo
sob a insígnia do nome - José Alcides Pinto.
Partiu o estro
Como por ironia num verso frio.
Sangue derramado no negro betume
do asfalto da rua
como uma estrofe
Do seu poema mais belo, obsceno, crítico
Sereno, lírico, ensandecido.
Prenhe de sonhos estendidos no meio do povo
Como um velho conhecido
Passeando, contando história de cordel

Aos que ainda têm ouvidos,
A reclamar o absurdo
De tudo aquilo
que ainda faz sentido.
Que tola ironia!
Nosso poeta em choque
Não mais com a palavra brava, indomável.
Porém com a motocicleta.
O tombo, o meio-fio.
A queda-livre do crânio.
Morte fria, macabra, assassina, Antiestética:
o brado esfacelado como em letras soltas;
Pacto celebrado desde o nascimento
Da alcidiana poesia,
Tal qual desconhecido;
Fantástico realismo tecnológico dos fatos.
Concretismo-sentimento
Sempre presente
Como fogo ardente
Na língua e na face
de José Alcides Pinto.
O que faremos agora, Quintana?
Como ficaremos Dimas Macedo?
Agora que só nós restou
Toda a liturgia do pleno Caos
Poético-literário

Marcado pelo sangue
Ainda a escorrer no chão escuro do asfalto
em meio a multidão de curiosos
desconhecidos,
Em que nosso vate maldito
Escreveu no silêncio
Do seu último instante
Todo o fatalismo clarividente
Do seu derradeiro verso.
Adeus maldito!
Até breve poeta
Da morte e da vida
- José Alcides Pinto..
Recomendaões e lembranças
a Leminski, Garcia, Neruda, Vinícius
E todos os demais amigos
Da arte poética
Em que finalmente
Venceste a morte,
Ganhaste vida nova
a geometria estranha
(*) José Cícero ( Aurora) Professor, escritor, pesquisador e poeta.
Editor e redator da Revista Aurora. Presidente Municipal do PC do B.Autor
de: Ecos da Saudade; Serra Azul e outros ilustres filhos d’Aurora; Enxada,
Foice e Suor, Abstraões do Acaso(inédito) entre outros.

O silêncio da Metrópole
Gervásio de Paula (*)
-

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;
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é o um outro bater de portão;
é o 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 boêmio 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

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Setor externo: 13 grupos de produtos
concentram exportações nordestinas
Todos os estados nordestinos, exceto
Alagoas, apresentaram crescimento em
suas exportações durante o ano passado.
Em relação a 2006, os destaques foram para
Sergipe (83,2%), Maranhão (27,1%), Piauí
(20%) e Ceará (19,4%). Maranhão, Ceará e
Sergipe aumentaram suas participações no
total da pauta da Região, enquanto Bahia,
Alagoas e Rio Grande do Norte perderam
posições relativas. Os demais estados da
Região praticamente mantiveram suas
participações.
Segundo a revista Conjuntura Econômica do BNB/ETENE, no período de 2002
a 2005, a economia nordestina apresentou
forte expansão de suas exportações, com
taxas superiores às nacionais, excetuandose o ano de 2004. Nos dois últimos anos,
entretanto, essa expansão fixou abaixo da
média nacional
Nesse período de balança comercial superavitária (US$ 12,6 bilhões), o destaque
foi para o avanço da participação do segmento de bens intermediários, que evoluiu
de 63,6% para 69,2% entre 2002/07, sendo
que os insumos industriais atingiram 57,1%
do total. Conforme a economista Inez Castro, “isso significa que a região nordestina
consolida-se como exportadora de bens
intermediários”.
Outro destaque qualitativo para as exportações do Nordeste no período foram
as vendas de peças e acessórios de equipa-
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mentos de transporte. Elas cresceram nove
vezes entre 2002 e 2007, passando de apenas 0,3% da pauta para 2,7%, basicamente
conseqüência da instalação da indústria
automobilística na Bahia, em 2001.
Grupo dos 13
A pauta de exportações regional continua
concentrada em poucos produtos. A liderança em 2007 ficou por conta de 13 grupos
principais: produtos químicos orgânicos
(9,1%); combustíveis, óleos e ceras minerais (7,7%); cobre e suas obras (7,1%); pastas de madeira ou outras matérias fibrosas
(6%); veículos automóveis, tratores, ciclos
(5,9%); ferro fundido, ferro e aço (5,6%);
alumínio e suas obras (5,6%); frutas, cascas
de cítricos e de melões (5,4%); açúcares e
produtos de confeitaria (5,2%); plásticos
e suas obras (3,6%); minérios, escórias e
cinzas (3,5%); calçados, polainas e suas
partes (3,5%) e sementes e frutos oleaginosos (3,4%).
Quanto ao destino das exportações nordestinas em 2007, estas foram direcionadas
preponderantemente para a União Européia
(30,4%), Estados Unidos (21,7%), Ásia,
exceto Oriente Médio, (12,7%), Mercosul
(10,2%) e ALADI – exclusive Mercosul
(9,9%). Além dos Estados Unidos, destacaram-se como países isolados compradores
de produtos nordestinos: Holanda (10,3%),
Argentina (9,4%), China (7,1%), Itália
(3,7%) e México (3,7%).

Promoção do Ceará em Portugal
eventos foram realizados em Lisboa e no Porto
O Governo do Estado, por meio da Secretaria
do Turismo (Setur), realizou , em julho, eventos
para promover o Ceará como destino turístico,
em Portugal. O mercado português é o segundo
principal emissor de turistas estrangeiros para
o Ceará com 11,4% do total de visitantes, conforme dados registrados na pesquisa sobre o
perfil do turista, encomendada pela Setur para
o período da alta estação de dezembro 2007 a
janeiro de 2008. Os eventos serão realizados no
Porto, dia 08/07, e em Lisboa, dia 10/07.
Na cidade do Porto, aconteceu um workshop
de capacitação para agentes e operadores de
viagem portugueses, em parceria com a companhia aérea Transportes Aéreos Portugueses
(TAP). O evento no Hotel Porto Palácio, reuniu,
aproximadamente, 70 convidados. Na ocasião,
foi repassado ao público presente material informativo e promocional sobre o Ceará.
Em Lisboa, o secretário Bismarck Maia
recebeu autoridades da Embaixada do Brasil ,
do trade turístico, além de convidados especiais
daquele país, para o lançamento da revista de
bordo da TAP - Revista UP -, cuja edição do mês
de julho destaca na capa e em 32 páginas as belezas e potencialidades do Ceará. No último dia
03/07, a Secretaria do Turismo do Ceará reuniu
personalidades cearenses para apresentação da
revista em Fortaleza.
A jornalista Renata Ramalho, enviada diretamente de Lisboa, esteve no Ceará conferindo
vários recantos dos quatro pólos turísticos: Fortaleza, Jericoacoara, Canoa Quebrada e Cariri.

Em Fortaleza, a jornalista apreciou o artesanato cearense; comprovou e aprovou as delícias
de nossa gastronomia; conferiu nosso patrimônio histórico e cultural; visitou o Teatro José de
Alencar, a Central de Artesanato Luíza Távora,
a feira de artesanato da Beira-Mar, e elogiou a
hospitalidade e alegria do povo cearense.
Encantada com a paisagem deslumbrante,
Renata Ramalho chegou à praia de Jericoacoara,
onde aproveitou todos os minutos de sua estada.
Apesar de não ter sido sua primeira visita à paradisíaca praia, ficou impressionada com a beleza
do pôr do sol visto da duna. Esteve em localidades singulares como as lagoas da Tatajuba e do
Paraíso, a praia do Preá e a Pedra Furada.
Na agenda da jornalista, uma pausa para
absorver um pouco da nossa religiosidade. Na
região do Cariri, precisamente em Juazeiro do
Norte, um dos principais centros de peregrinação do Brasil, Renata buscou conhecer a adoração e a fé do povo cearense em Padre Cícero
Romão Batista. Visitou a imponente estátua,
igrejas e museus. Ainda no Cariri, conheceu um
pouco da maior formação fossilífera do mundo
do período cretáceo.
Na região leste do Ceará, o patrimônio arquitetônico cultural de Aracati, com destaque para seus
casarios do século XVII, surpreendeu a jornalista.
Foi fácil reconhecer traços marcantes da colonização portuguesa na região. Em Canoa Quebrada,
saboreou frutos do mar fresquinhos e apreciou a
beleza exótica do lugar. Na praia das Fontes, momento para admirar a exuberância das falésias.
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Leituras III
Lustosa da Costa (*)
Dom José Tupinambá da Frota controlou a Igreja Católica em
Sobral,durante cerca de cinqüenta anos,primeiro como vigário
geral da diocese depois como seu primeiro bispo, preservando
os fieis das tentações da maçonaria,do espiritismo,do comunismo
e das alegrias do sexo,disputando ainda a liderança política da
cidade com o eterno rival,o juiz e industrial Jose Saboya de
Albuquerque.
O bispo que,em determinada época, chegou a se assinar Bispo
Conde de Sobral, não deixou marca apenas de grande realizador
de obras materiais na cidade ,mais importantes que todas as
outras de responsabilidade de lideres políticos locais, foi também o antistite, apegado às honrarias e às insígnias do posto,às
exigências da liturgia e às imposições da hieraquia.
Ele gostava de se trajar,com vestes de bispo,cheio de
arminhos,levando, ao tórax, cruz pastoral de ouro e à mão
báculo dourado, indicações de sua importância e da reverencia
que sua posição exigia..
Ajoelha,cabra
Dom José exigia muito respeito às formalidades. Quando em
visita à Secretaria do Interior e Justiça, ainda sob a ditadura,
D. José foi cumprimentado com um aperto de mão pelo porteiro
ou contínuo Fialho. Não gostou e, empurrando-o levemente, ordenou: “Ajoelha, cabra”.
É que, naquele tempo, a gente se
ajoelhava para beijar a mão do bispo. E D. José não dispensava
tal tipo de homenagem.
A um bispo não se chama
Certa vez, depois de despachar no Banco de Crédito Popular
com seu dirigente, saiu apressado. Seu presidente, José Modesto
Ferreira Gomes, um dos esteios da religião, construtor da Igreja
do Sumaré, lembrou-se de que ainda havia um assunto pendente,
dependendo de sua decisão. Elevou então a voz para deter o
antístite, que ia apressado. “A um bispo não se chama”, disse
ele, repreendendo José Modesto Ferreira Gomes, que o chamara
em vão, quando conseguiu alcançá-lo . É que o bispo continuou
andando, como se não o estivesse ouvindo, mesmo depois de ele
haver alteado a voz.
J.Ciro Saraiva (*)
Um dos episódios pouco conhecido da imprensa cearense,
refere-se à entrevista que Lampião concedeu, em 1926, ao
jornalista e médico Otacílio Macedo, do Crato, publicada pelo
“Ceará”, de Júlio Matos Ibiapina. O cangaceiro viera a Juazeiro,
a chamado do Padre Cícero e do Dr. Floro Bartolomeu, que
temiam a passagem, por ali, da coluna Prestes – o que acabou
não ocorrendo.
Nertan Macedo adverte em seu livro “O Caudilho dos Beatos
e Cangaceiros”, que essa foi a única vez que Lampião falou à
imprensa: o resto é mentira.
À primeira pergunta de Otacílio, se tencionava abandonar
“aquela vida”, Lampião respondeu com outra pergunta:
- Se o senhor estiver em um negócio e for se dando bem,
pensará, por ventura em abandoná-lo?
- Está claro que não!
- Pois é exatamente o meu caso: ainda não pensei em parar.
O jornalista quis saber se ele não tinha em vista, outro projeto, se não pensava noutra atividade.
Lampião desconversa:
- não sei... talvez... preciso, porém, “trabalhar ainda uns três
anos”. Tenho alguns amigos para visitar e depois isso envolve
outras pessoas...
Diante da insistência do repórter, acaba revelando:
- gostaria de ser comerciante
A entrevista é longa, tanto que foi publicada em dois dias.
Mas noutra passagem, pode se ler:
- No caso de um insucesso com a polícia (isto é, se Lampião
fosse morto), quem o substituiria como chefe do bando?
- Meu irmão Antônio Ferreira ou Sabino Gomes.
- Os jornais disseram, recentemente, que o tenente Optato,
da polícia pernambucana, tinha entrado em luta com o grupo,
correndo a notícia oficial da morte de Lampião.
- O tenente é um “corredor”; ele nunca fez diligência de se
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O Bispo Conde
O padre Tiburcio Gonçalves de Paula,que morou em sua
companhia do “palácio do bispo” testemunhou cena que bem
define sua preocupação com a hierarquia:
Certa feita, um sertanejo assim o abordou:
“Senhor bispo!”
“Suba mais”
“Vossa Reverendíssima”
“Suba mais”, ordenou dom José.
“Vossa Excelência Reverendíssima”
O antístite ficou, enfim, satisfeito:
“Assim é que se trata um bispo
***Magister dixi
Dom José foi,desde cedo, admirado como aluno exemplar
seja na Bahia seja no Vaticano onde se doutorou e como homem
de cultura privilegiada , exaltada pelos colegas de episcopado.
Por isso, gostava do “magister dixit” e não admitia contestação.
O único sacerdote que dele discordava ,e isto na presença dos
outros,e por isso merecia seu respeito não sua estima, era Expedito Lopes que foi assassinado,depois,como bispo de Garanhuns
por sacerdote de sua diocese pouco ligado no voto de castidade
que jurava e no celibato que não respeitava. Basta ver como
ambos de comportam em discussão sobre determinado dispositivo
do Direito Canônico.
O estadista
Dom José Tupinambá da Frota foi o maior homem publico de Sobral, capital da civilização do couro,instalada no
Ceará,Nordeste brasileiro. Superior,em serviços prestados à
cidade, que os politicos contemporâneos José Saboya e Chico
Monte,pela grandeza dos beneficios que implantou e que até
hoje servem à comunidade. Como a Santa Casa de Misericordia, posteriormente reformada e modernizada pelo padre José
Linhares,para servir a mais de cinquenta municípios da regiao
norte do Estado. O Seminario Diocesano que formou a elite
da Princesa do Norte, principalmente a que fundou e deu os
melhores professores à Universidade do Vale do Acarau, e cujo
predio principal ainda hoje abriga sua Reitoria. Foi instalada
pelo historiador padre Sadoc de Araujo e teve periodo de grande
expansão quando sob o comando do professor Teodoro Soares,

A entrevista de Lampião

encontrar com “nós”. “Nós” é que lhe matemos alguns soldados
mais afoitos.
- E o coronel João Nunes?
- Ah, esse é um velho “frouxo”, pior do que os outros.
Cercado de 49 homens, Lampião define, para Otacílio Macedo, alguns pontos que lhe são colocados para comentar:
Protetores – “Não tenho tido protetores, propriamente. A
família Pereira de Pajeú é quem me tem protegido mais ou
menos. Todavia, conto por toda parte, com bons amigos, que
me facilitam tudo e me escondem eficazmente, quando me acho
muito perseguido pelos governos.”
Os meios – “Consigo os meios para manter o meu grupo,
pedindo recursos aos ricos e tomando a força aos usurários que
miseravelmente se negam a prestar-me auxílio.”
Fortuna – “Tudo quanto tenho adquirido, na minha vida de
bandoleiro, mal tem chegado para as vultosas despesas do meu
pessoal – aquisição de armas e munições, convindo notar que
muito tenho gasto também com a distribuição de esmolas aos
necessitados.”
Perseguição – “Tenho conseguido escapar à tremenda perseguição que me movem os governos, brigando como louco e
correndo como veado, quando vejo que não posso resistir.”
Simpatia – “Tenho veneração e respeito pelos padres, porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas, porque alguns já
me tem salvo de grandes perigos. Acato os juízes, porque são
homens da lei e não atiram em ninguém..”
O Ceará – “Sempre respeitei e continuo a respeitar o Estado
do Ceará porque aqui não tenho inimigos, nunca me fizeram mal
e porque é o Estado do Padre Cícero. Tenho a maior veneração
por este santo sacerdote, porque é o protetor dos humildes e
dos infelizes e, sobretudo, porque, há muitos anos, protege as
minhas irmãs que moram no Juazeiro.”
Os revoltosos - “Vim agora ao Cariri porque desejo prestar
meus serviços ao governo da Naão. Tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas de Juazeiro e com elas oferecer
combate aos rebeldes (coluna Prestes). Tenho observado que,

ex-seminarista ali.Como os Colegios Sobralense para rapazes e
Santana para moças.O Patronato para ensinar às moças pobres.
O Abrigo ,fundado com o objetivo de acolher velhos pobres e
desamparados.O jornal “Correio da Semana” ainda hoje em
atividade e que foi fundado também para lhe dar sustentação às
campanhas politicas. O Museu que guarda,inclusive,o testemunho
do fastigio e da riqueza da região,no auge do prestigio da pecuaria. Nao mais existe o banco que fundou e que terminou seus dias
sob o controle do exportador Manuel Machado da Ponte.
Para realizar tanta coisa, nao foram suficientes os recursos
da Diocese e até os de sua fortuna pessoal também empregadas.
Precisou exercer muita influência política para arrecadar meios
de que precisava para executar seu gigantesco programa de
obras publicas. isto o levou à intensa participação nas disputas
da vida publica da cidade e a polemicas ferozes. Dai os atritos
com o jornalista Deolindo Barreto,diretor de A Lucta contra
cuja leitura e mera assinatura instituiu pecado mortal. Rival seu
foi outro aristocrata, José Saboya de com quem viveu às turras,
apoiando seu ex-aliado e adversario Chico Monte. Até que,no fim
da vida, deste se afastou para ajudar o pupilo querido,padre José
Palhano de Saboia a conquistar a prefeitura municipal.
Era tambem,com mao de ferro, que controlava os costumes,os
trabalhadores e defendia a religiao catolica a que atribuida o
monopolio de ingressos no ceu.
O Bispo era ativo defensor da moral da epoca e de seus ditames
a ponto de ficar, vigiando da janela do sobrado que habitava a
que horas os folioes deixavam os bailes da carnaval do Tabajara
Clube, se dele saiam à meia noite de terça feira ou se continuavam
na gandaia até a manha da quarta feira de cinzas.
Por isso,os padres tinham de manter cerrada vigilancia sobre
os decotes nas mulheres que tinham ingresso no tempo, contra o
Carnval dos clubes e o “coco”dos suburbios. Dançar o carnaval
mesmo ao lado da mulher era pecado que os membros da Congregação Mariana,como Raimundo machado,posteriormente rei
da cera de carnauba no Estado e José Valeriano Dias expiavam
com expulsão publica da entidade.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor
geralmente, as forças legalistas não têm planos estratégicos, daí
os insucessos dos seus combates, que de nada tem valido. Creio
que se aceitassem os meus serviços e seguissem os meus planos
muito poderiam fazer.”
Lampião sairia de Juazeiro com todo seu grupo fardado de
mescla azul – uniforme do Batalhão Patriótico organizado Floro
Bartolomeu e acrescentaria ao seu bando, inicialmente constituído por 49 cangaceiros, mais 30 homens de confiança. Recebeu
5.000 cartuchos mauser e armamentos para grandes combates.
Nunca se encontrou com a coluna. Além disso, recebeu do Padre Cícero, a patente de Capitão, enquanto seu irmão, Antônio
Ferreira, virou Tenente.
Virgulino Ferreira da Silva, nome verdadeiro do “Rei do
Cangaço” foi morto, juntamente com Maria Bonita e mais 9
cangaceiros pela volante do cabo João Bezerra, da polícia sergipana, na manhã de 29 de julho de 1938 – há exatos 70 anos. Suas
cabeças foram cortadas, atiradas em baldes com sal e durante
muitos anos permaneceram insepultas num museu da Bahia.
No final deste registro, duas observações: não se sabe se Otacílio Macedo “penteou” a linguagem que Lampião desenvolveu
na entrevista ou ele se expressava de forma escorreita que aqui
se manifesta. Em segundo lugar, com quem o bandido aprendeu
a fazer aqueles adereços que usava em suas vestimentas, gibões,
calças e chapéu? Em muitos deles, há traços franceses, de onde
teria vindo essa criação artística? Teria copiado de revistas? Mas
que revistas. Ninguém tentou explicar e Otacílio se esqueceu
de perguntar.
Recentemente, o jornalista Nelson Faheina, da TV Diário,
esteve em Serra Talhada, onde ainda hoje se discute a conveniência de se fazer em praça pública, uma estátua de Lampião.
Para a maioria da população daquele município pernambucano,
Virgulino é mais herói do que bandido.
(*) J. Ciro Saraiva (Quixadá) jornalista
O Adeus Bendito do poeta Maldito
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Casa do Ceará remodelou Pousada Chrysanto Moreira da Rocha para melhor atender os velhinhos
qualidade de vida, conforto e segurança aos idosos que
vivem na instituição.
Segundo Lúcia Helena B. Calda, da DIVISA, a
Pousada teve que passar por uma série de reformas
até se enquadrar no Programa de Vigilância Sanitária,
previsto na Lei do Idoso. “A Casa atendeu o solicitado
da DIVISA e ainda pretende ampliar o lar de idosos.
Atualmente a Pousada Chrysanto Moreira da Rocha
tem 19 idosos residentes e possui espaço físico e adequado para atender 25. A seleção é feita pelo serviço social
da Instituição e o valor varia de um a dois salários mínimos dependendo da condição financeira de cada idoso.
Além disso, a Pousada disponibiliza 20% das vagas para
idosos carentes do DF e Entorno, disse Ivete Simonette,
Assistente Social da Casa do Ceará.

A Diretora de Promoção Social da Casa do Ceará, Maria de Jesus Monteiro Martins,
com os idosos da Pousada e servidores, na re-inauguração.

A Diretoria da Casa do Ceará remodelou a
Pousada Chrysanto Moreira da Rocha, atendendo as solicitações da Vigilância Sanitária
do Distrito Federal, proporcionando maior
qualidade de vida, conforto e segurança aos
velhinhos que vivem na instituição. “Não temos
pretensões de ser um hotel cinco estrelas, mas
queremos oferecer atendimento de dignidade,
disposições da Lei do Idoso”, disse o presidente
da Casa, Fernando César Mesquita. A Pousada
foi reinaugurada em 07.08, com uma confraternização. Durante as obras, os idosos estiveram
com seus familiares.
A Casa divulgou a relação das obras executadas:
Aumento da declividade das telhas da
sala multiuso substituição do piso cerâmica
da cozinha, substituição do piso cerâmica da
despensa, re-assentamento dos azulejos da cozinha, revestimento em azulejo das paredes da
despensa, alargamento e reparos nas calçadas,
instalação de coifa e exaustor para o fogão da
cozinha, instalação de janela passa-prato em
vidro temperado entre a colzinha e o refeitório,
elevação do nível do piso do corredor Norte e
revestimento com piso de borracha, instalação
de prateleiras de aço inox na despensa e cozinha, aquisição de mesa de aço inox para a cozinha, aquisição de toldos para o salão multiuso,
reforma das instalações elétricas e hidráulicas,
pintura geral de todas as dependências, substituição de vidros quebrados, limpeza das telhas
do salão multiuso, instalação de barras de apoios
nas paredes dos banheiros e dos vasos sanitários,
construção de rampas inclinadas nos acessos em
volta da Pousada.
Exirgências atendidas
Há tempo que autoridades da Vigilância Sanitária do Distrito Federal e o MP solicitavam as
melhorias “Sem recursos, a Casa teve que adialas até o limite do permitido, acentuou Fernando
César Mesquita, observando que a Casa tinha
um projeto de ampliação e modernização da
Pousada, em padrões mais aceitáveis. O projeto
empacou, justamente, por falta de recursos,
considerando que as receitas são limitadas e
que a Casa, ao contrário do que se supõe, não
recebe recursos da União ou dos governos do
Ceará e do Ditrito Federal.
Com algumas doações, antecipações de
contratos e recebimento de dívidas vencidas, a
Diretoria da Casa priorizou obras e melhorias
na Pousada bem como na residência de apoio,
onde mereceram atenção o reboco em paredes
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internas, reboco em paredes externas, pintura
das paredes internas, pintura das paredes
externas, reforma do telhado, aplicação de
azulejo na área de serviço, pavimentação da
área de serviço com cerâmica, calçamento da
área externa
Alem disso foram feitos reparos nos
banheiros públicos da odonto-clínica, substituição de telhas,pintura de tetos, pintura
de paredes, reforma de portas, novo rejunte
dos azulejos.
A diretora de Promoção Social da Casa
do Ceará, Maria de Jesus Martins Monteiro,
por sua vez , enfatizou que as obras de reforma
da Pousada objetivam cumprir exigências
legais, “proporcionando atendimento de
qualidade”.
Anunciou que a Casa estuda a possibilidade de receber novos hóspedes na Pousada, já
que é grande a solicitação. As famílias que se
interessaram sabem que deverão contribuir de
alguma forma para o custeio do hóspede.
Idosos residentes.
Anália Menezes Carvalho, 92, Salvador/
BA; Antonio Célio Amaral Ponte,70, Fortaleza/CE; Benedita A. Da Silva, 72, Canapolis/
MG; Candida Ferreira Lima, 94, Maranguape/
CE; Conceição B. Ferreira, 92, Rio de Janeiro/
RJ; Eny Maria de Melo, 65, Canapolis/MG;
Francisco Luciano Oliveira Madeira, 62,
Sobral/CE; Haroldo Fontes, 78, Porto Alegre/
RS; Iva L. Mota, 63, Rio de Janeiro/|RJ; Ivan
L. Mota,76, Rio de Janeiro/RJ; Julieta Magno,
93, Mendes/RJ; Maria dos Santos, 69, Pedreiras/MA; Maria José Nunes, 84, Campos dos
Goytacazes/RJ; Maria José Cardoso Santos,
78, Palmeira dos Indios/AL; Martha Carvalho, 93, Rio de Janeiro/RJ; Noêmia Pontual
Bernardo, Recife/PE. Rubunitqa Gueiros, 78,
Porto União/SC e Wanda F. Pacheco, 75, Rio
de Janeiro/RJ.
São sete idosos do Estado do Rio de Janeiro, três do Ceará, dois de Minas Gerais, um da
Bahia, um do Maranhão, um do Rio Grande
do Sul, um de Pernambuco, um de Alagoas e
um de Santa Catarina.
De volta ao Lar
Após quase três meses fechada a Pousada
Chrysanto Moreira da Rocha retornou às suas
atividades, depois de atender todas as normas
e exigências estabelecidas pela DIVISA (Divisão de Vigilância Sanitária) e pelo Programa
Pro-Pais (Programa de Vigilância de Apoio
ao Idoso), visando proporcionar uma melhor

A Diretora Maria de Jesus Monteiro Martins informou
que o custo individual mensal de cada idoso é de aproximadamente R$ 900,00, funcionando a contribuição apenas
como uma ajuda. A instituição é filantrópica, sem fins lucrativos e depende da contribuição mensal dos faniliares para
manter suas atividades. Durante a reforma da Pousada, os
idosos estiveram em casa de parentes. Satisfeitos com as
reformas o e os idosos retornam felizes, afirmou Fernando
Ótavio da Silva, filho de Wanda Ferreira Pacheco, umas
das 19 idosas residentes.
A reforma só pôde ser concluída graças a doações,
segundo o Assessor da Diretoria, Raimundo Nonato Viana.
A obra da Pousada teve um custo de aproximadamente R$
80 mil e contou com o apoio Banco do Brasil, da Lotérica
Estadual do Ceará e do empresário Eike Batista.

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.
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
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Mais de 3 mil pessoas resgataram a XVI Noite Cearense
sob o Luar de Brasília, na Casa do Ceará

A visão do palco onde se apresentou Waldonys e sua banda, a multidão, o presidente da Casa do Ceará Fernando César Mesquita
com o ministro Ubiratan Aguiar, o deputado Tadeu Filipelli e o jornalista Wilsom Ibiapina

Waldonys com o ministro do TCU Ubiratan aguiar, seu pai e sua mãe, Eurides e Joana D`Arc, amigos e tocando com sua sanfona que encantou Brasília

A XVI Noite Cearense sob o Luar de
Brasília, realizada em 16 de agosto, reuniu
mais de 3 mil pessoas na Casa do Ceará.
Desde 1989 que a festa não se realizava,
apesar do estrondoso sucesso alcançado
nas 15 edições anteriores. A diretoria da
Casa decidiu promover a festividade,
com o apoio do Sistema Verdes Mares de
Comunicação e do Banco do Nordeste do
Brasil, trazendo a Brasília o maior sanfoneiro do Ceará, na atualidade, Waldonys
com sua banda. Apesar dos inúmeros
shows que se realizavam simultaneamente
em Brasília, a apresentação de Waldonys
restabeleceu a tradição da Casa do Ceará
como palco das grandes manifestações
culturais do Ceará e do Nordeste.
Desde os 11 anos que Waldonys brinca
com a sanfona. Aos 14 anos, Dominguinhos o convidou para gravar CD “Choro
Chorado. Aos 15, gravou com Luiz Gonzaga o disco “Fruta Madura”, quando foi
chamado por Gonzagão de “Garoto Atrevido”. Daí pra frente só colecionou sucesos, tendo gravado nove discos próprios
e de acompanhado os maiores nomes da
MPB, como Gilberto Gil, Fagner, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho,
Hermeto Paschoal, Renato Borgehtti, Ricardo Chaves, Guilherme Arantes, Tania
Alves, Ivete Sangalo e Marisa Monte.
O sucesso de Waldonys há muito
transpôs as fronteiras do Ceará, tendo
feito apresentações nos Estados Unidos,
Inglaterra, México e Cuba.
Eterno aprendeiz

Ceará em Brasília

Para marcar seus anos de carreira, Waldonys gravou o DVD “Eterno Aprendiz”
que conta sua história musical, inclusive
a faixa “Me pede um carinho” com participação especial de Dominguinhos, além de
músicas inéditas e algumas regravações. O
DVD foi especialmente gravado no Teatro
José de Alencar, um dos mais antigos teatros
do Nordeste e o mais importante da cidade
natal de Waldonys – Fortaleza, com honrosas
participações de Renato Borgetti, Fausto Nilo
e Tânia Alves.
“O DVD está para mim como se eu estivesse esperando um filho....é uma história, é
toda a minha história” - Waldonys
“Eu fiquei muito contente com o convite
do Waldonys para fazer a participação, a gravação desse trabalho, desse DVD, e eu tenho
um carinho muito grande pelo músico, pelo
instrumentista, pelo artista Waldonys, eu acho
que a gente acabou encontrando afinidades,
pessoais e musicais, que fica muito mais fácil depois de transmitir isso, de mostrar isso
através da música” Renato Borgetti.
“Waldonys é um dos melhores representantes dessa geração de acordeonistas brasileiros,
ele tem sua competência e agora esse DVD é
uma maneira de colocar o trabalho que ele faz
no palco, que é organizado, seus músicos são
excelentes e a sua performance é muito boa.
Parabéns ao Waldonys” Fausto Nilo
“Eu acho que Waldonys pertence essa
linhagem dos grandes acordeonistas, e é um
prazer muito grande fazer qualquer coisa
com ele e esse DVD é uma coisa assim muito
importante, porque é importante ter um DVD

na carreira do artista. Parabéns Waldonys pelo
seu primeiro DVD e pelos 20 anos de carreira”
Tânia Alves
Na Casa do Ceará
Waldonys chegou à Casa do Ceará com
seus pais, Eurides Menezes e Joana D’Arc
Menezes, vindo dês Fortaleza especialmente
para prestigiar a apresentação do filho.
A XVI Noite Cearense Sob o Luar de Brasilia foi coordenada pelo diretor de Obras da
Casa do Ceará, Leimar Leitão de Assis, que
contou com a colaboração de uma equipe
designada pelo presidente Fernando Cesar
Mesquita. Cerca de 25 barracas de serviços
foram disponibilizadas para os frequentadores. Fazendo uma avaliação do festa, Leimar
disse que “os resultados foram altamente
positivos, especialmente pela quantidade de
alimentos arrcadados e que se destinarão à
Pousada Chrisantho Moreira da Rocha. Pelo
êxito que alcançamos estamos preparando a
festa de 2009, que terá importantes inovações, inclusive com bodegas para a venda de
produtos cearenses, como castanha de caju,
rapadura, artesanato, etc.
Leimar destacou ainda a colaboração
prestada pelas redes de televisão e de rádio
locais, que deram genereosos espaços na
divulgação da Festa, bem como pelas coberturas dos jornais Correio Braziliense e Jornal
de Brasilia.
As festas anteriores
III Noite Cearense sob o Luar de Brasilia, Cantor – Chico Anysio – Agosto de 1977

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

IV Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Luiz Vieira - 18 de
Agosto de 1978
V Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Sivuca e Tradição do
Nordeste - 01 de Setembro de 1979
VI Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Quinteto Violado Agosto de 1980
VII Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Sanfoneiro Oswaldinho - 15 de Agosto de 1981
VIII Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Sanfoneiro Dominguinhos - 07 de Agosto de 1982
IX Noite Cearense Sob o Luar de Brasília - Cantor - Fagner, Belchior, Ednardo,
Manassés, Petruchio Maia e Nonato Luiz.
Participação Especial de Dominguinhos.
- 06 de Agosto de 1983
X Noite Cearense Sob o Luar de Brasília - Cantor - Genival Lacerda - 1984
XI Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Sivuca - 10 de Agosto
de 1985
XII Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Ator - Arnaud Rodrigues - 02
de Agosto de 1986
XIII Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Quinteto Violado - 18
de Agosto de 1987
XIV Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Ivanildo - 06 de Agosto
de 1988
XV Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília - Cantor - Oswaldinho - 1989
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Eleições 2008: dos 130,4 milhões de eleitores, 11,2 milhões são facultativos mulheres disputam sozinhas
Prefeitura de 41 municípios. No CE, 66 candidatas. A maioria dos candidatos a prefeito tem curso superior.
38 mil agricultores, 32 mil comerciantes e 9 mil donas querem ser vereadores.
Cresceu de 2004 para 2008, o número de eleitores facultativos, menores entre 16e 18 anos e maiores de 70 anos,
que poderão ou não votar nas eleições de 2008. Dados do
TSE indicam ainda que em 41 municípios brasileiros só
mulheres disputarão as prefeituras; 15.257 candidatos a
prefeito têm curso superior, completo ou incompleto; dos
344.866 candidatos a vereador cerca de 38 mil disseram
que eram agricultores 32 mil são
comerciantes e que caiu o numero de
jovens candidatos,e ntre 18 24 anos,
a prefeito, vice e a vereador
Voto facultativo
Para as eleições de 2008, o número de eleitores jovens e idosos
com voto facultativo aumentou em
um milhão em relação às eleições de
2006. Hoje são 11.272.924, contra
10.218.328 registrados nas eleições
passadas. De acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para o eleitorado entre 16
e 18 anos, para os maiores de 70 anos e para os analfabetos.
Fora estes casos, o voto é obrigatório.
Em 2006 havia 2.556.391 eleitores entre 16 e 18 anos. O
número cresceu para 2.922.538 em 2008 e representa 2,24%
do eleitorado do país. A quantidade de eleitores que tem
acima de 70 anos cresceu de 7.661.937 para 8.350.386 em
2008. Deste total da terceira idade, os eleitores com mais de
79 anos subiram de 2.101.212, em 2006, para 2.610.460 em
2008, ano em que representam 2% do total do eleitorado.
A maior faixa do eleitorado concentra-se entre as pessoas
de 25 a 34 anos com 31.655.484 eleitores para as eleições de
2008. Os eleitores de 45 a 59 anos representam a segunda
maior faixa do eleitorado, com 28.716.202. Eleitores com
idade entre 35 e 44 anos são o terceiro maior grupo do eleitorado do país, com 26.069.678 de pessoas.
De forma geral o eleitorado brasileiro cresceu 3,7% desde
as últimas eleições e passou de 125.764.981 para 130.469.549
neste ano.
Mulheres candidatas
Quarenta e um municípios do Brasil podem ter unicamente
mulheres concorrendo ao cargo de prefeito, no universo de
5.563 municípios em que serão realizadas eleições no dia 5 de
outubro. O número de solicitações de registro de candidatas
é pequeno se comparado ao de pedidos de homens. São 1.580
pedidos de registro de mulheres contra 13.677 de homens.
A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse
número pode ainda sofrer alteração.
Paraíba é o estado com o maior número de municípios
onde só existem candidatas na disputa do cargo de chefe do
Executivo, são sete ao todo. Em seguida vem São Paulo, com
cinco municípios nesta situação, e empatados Piauí, Bahia
e Rio Grande do Norte, com quatro cada, e Minas Gerais e
Alagoas, com três municípios cada um.
Maranhão e Ceará, com dois municípios cada, e Pará,
Paraná, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Sergipe e Tocantins, cada qual com um município, fecham a lista.
São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil e que detêm o maior número de prefeituras, foram
ultrapassados pela Paraíba em número de municípios onde, até
o momento, somente mulheres concorrem à Prefeitura.
UF
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Curso superior
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 15.257
candidatos a prefeitos registrados em todo o Brasil, a maioria
tem curso superior completo.
Ao todo, 6.840 declararam ter cursado faculdade. Já os
que informaram ter curso superior incompleto ou o ensino
médio completo somam 5.052 candidatos. Com ensino
médio incompleto ou com ensino fundamental completo são
1.794 candidatos a prefeitos no
país. Apenas dois se declararam
analfabetos.
Segundo as estatísticas, 1.569
candidatos informaram ter outro
grau de instrução. Nessa categoria estão os que têm ensino
fundamental incompleto e que
apenas sabem ler e escrever.
A região Sudeste é a que apresenta maior número de candidatos com nível superior, sendo
o estado de São Paulo o campeão com 1.085 registros. A
região Norte registra o menor número com o total de 493.
Agricultor e comerciante
Mais de 38 mil pessoas que pediram registro de candidato
para o cargo de vereador, nas eleições de 2008, afirmam que
são agricultores.
Dentre os 344.866 pedidos de registros de candidatura ao
cargo de vereador que constam da base de dados do Tribunal,
as profissões que aparecem em maior número - depois dos
agricultores, são comerciante (32.004 pedidos) e servidor
público municipal (24.152), além de 17.534 vereadores que
disseram estar concorrendo à reeleição.
Outras profissões: trabalhador rural (8.047), motorista de
transporte coletivo (6.411), administrador (3.269), advogado
(5.408), professor de ensino fundamental (10.832) e médio
(10.024), médico (2.446), vigilante (2.856), cabeleireiro
e barbeiro (2.562), eletricista
(1.985), policial militar (2.919),
pescador (1.610) e empresário
(10.084).
As donas de casa também
aparecem em grande número para
este pleito – apenas para o cargo
de vereador foram 9.182 pedidos
de registro que registram essa
profissão. Outras categorias bem
representadas são as de aposentados, com 9.805 pedidos, e de
estudantes, que totalizam, até o momento, 6.037 pedidos
de registro.
Prefeito
Para concorrer à prefeitura nas eleições de 2008, o perfil
dos candidatos mostra que a ocupação apontada em maior
número foi a de prefeito. São 2.089 pedidos de registro de
pessoas que informaram estar concorrendo à reeleição. A
seguir aparecem empresário, com 1.444 pedidos, comerciante, com 1.363 e agricultor, com 1.203 pedidos, entre as
profissões em maior número, conforme as estatísticas dos
pedidos de registro, em todo o país.
Médicos (973 pedidos), advogados (807), vereadores
(485), professores de ensino médio (451) e fundamental
(229), administradores (421) e servidores públicos estaduais
(409) também aparecem em destaque.
Para a chefia do Poder Executivo Municipal, 66 donas
de casa, 322 aposentados e 76 estudantes se apresentaram

como prováveis candidatos, segundo as informações dos
próprios pretendentes.
Jovens candidatos
Os pedidos de registro de candidatura feitos por jovens
interessados em disputar cargos para prefeito, vice-prefeito
e vereador diminuiu em relação ao registrado nas eleições
municipais de 2004. Há quatro anos, o total de jovens com
idade entre 18 e 24 anos inscritos para a disputa de um cargo
eletivo era de 13.066 candidatos, contra 12.177 registrados
este ano na Justiça Eleitoral.
Segundo a estatística dos pedidos de registro de candidaturas, em 2008 são 2.846 possíveis candidatos entre 18
e 20 anos de idade e 9.331 entre 21 e 24 anos. Nas últimas
eleições eram 2.757 candidatos na faixa etária dos 18 aos 20
anos e 10.309 na faixa de 21 a 24 anos.
Vale ressaltar que os jovens candidatos com idade entre
18 e 20 anos somente podem disputar cargo para vereador,
conforme estabelece a Constituição Federal. Já os jovens
com idade acima de 21 anos já podem ser candidatos para
os cargos de prefeito e vice-prefeito.
Se por um lado o número de candidatos jovens diminuiu
nos últimos quatro anos, por outro a quantidade de pedidos
de registro para candidatos com idade superior a 60 anos
aumentou de 26.705 em 2004 para 29.750 este ano.
Como a legislação não prevê idade máxima para que um
cidadão possa se candidatar a cargos eletivos, este ano há
24.943 pedidos de registro de pessoas com idade entre 60 e
69 anos, outros 4.378 para faixa etária de 70 a 79 anos e 429
possíveis candidatos com idade superior aos 79 anos
378 idosos são candidatos
Nas eleições 2008, pretendem disputar prefeituras em todo
país 378 cidadãos com mais de 70 anos. Deste total, quase
uma centena de pré-candidatos são do estado de Minas Gerais
e 13 são mulheres. As regiões Sudeste e Nordeste concentram
os maiores grupos.
Do total de pedidos de candidatura, 208 já foram aprovados
pela Justiça Eleitoral e 25 rejeitados. Cinco pessoas desistiram
da candidatura, 42 pedidos foram
impugnados e 68 aguardam decisão do juiz eleitoral. Já tiveram as
candidaturas aprovadas os dois
candidatos mais velhos, ambos
com 89 anos.
Na corrida para as prefeituras,
a maior parte do grupo — 65
pessoas — declara-se à Justiça
Eleitoral como aposentado. Há
também 38 agricultores, 31 empresários, 30 pecuaristas, 20
advogados e 18 comerciantes.
Cinquenta idosos declaram-se prefeitos. Também
pretendem alcançar a cadeira de prefeito quatro deputados, quatro vereadores, além de professores, motoristas,
médicos, jornalistas, bancários, juízes, dentistas e até um
zootecnista.
Não há limite máximo de idade para candidaturas a cargo
eletivo. A Constituição Federal impõe apenas limite mínimo.
De acordo com o artigo 14 da Constituição de 1988, para concorrer ao cargo de prefeito e vice-prefeito, deputado federal,
estadual ou distrital, a idade mínima é 21 anos.
Para concorrer ao cargo de vereador é preciso ter no mínimo 18 anos. Só podem concorrer ao cargo de governador
e vice-governador os maiores de 30 anos. Por fim, apenas
os maiores de 35 anos podem pleitear o cargo de senador,
presidente e vice-presidente da República.
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Metrofor precisa de mais R$ 844 milhões
O Metrofor está com 60%
das obras civis concluídas e
apenas 52%, do conjunto total do projeto, prontos, além
de enfrentar problemas na
construção dos trens (Foto:
Daniel Roman)
Sem a assinatura de mais
um termo aditivo, que garanta novos recursos, as obras
podem parar em dezembro
O sonho acalentado por
11 anos para ver o metro de
Fortaleza (Metrofor) entrar
nos trilhos volta a transformar-se em mais um pesadelo, em
um novo capítulo de novela, que tem como protagonista o
ministro dos Transportes, Márcio Fortes, e um novo enredo
— o termo aditivo 10, ou TA - 10. Orçado inicialmente em
cerca de R$ 300 milhões e com R$ 682,7 milhões já consumidos em obras civis, o Metrofor vai precisar ainda, de
outros R$ 844,2 milhões, para financiar os custos restantes
das obras de engenharia, sistemas elétricos, iluminação,
trilhos e trens.
Sem novos recursos assegurados, além dos já previstos
no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), a assinatura do TA-10, pelo Ministério dos Transportes, através da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), é, para
a direção do Metrofor, essencial para dar continuidade às
obras no próximo ano.
Obras qualitativas
Um novo aditivo ao contrato e, conseqüentemente, mais
recursos são necessários devido ao acréscimo de ´novas obras
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qualitativas´ ao projeto original,
como exemplos a construção de
um viaduto de 2,2 quilômetros,
interligando os bairros de Couto
Fernandes a Vila Peri e passando pela estação da Parangaba;
alterações em várias estações
para assegurar acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiência; implantação de sistema
de drenagem adequado na via
permanente de superfície, além
de adequações no projeto do
pátio de manutenção.
´Tudo isso significa custos novos, que exigem recursos´,
justifica o coordenador.
O ministro dos Transportes já declarou não aceitar aditivo
superior a 25% do valor da obra, conforme reza a lei Federal
8.666, a Lei das Licitações.
A lei 8.666 permite aditivos com valores acima de 25%,
desde que sejam obras qualitativas, e é isso que queremos
mostrar´, argumenta Mota. Em contrapartida, o ministério
avalia que o contrato original do Metrofor já foi aditado em
52,28% e que um novo aditamento de mais 38,7% elevaria
os reajustes para 90,98%.
O metrofor confirma os percentuais, mas esclarece que,
do total aditado, ´23% foram aplicados em obras quantitativas´ e 67% em obras qualitativas. Segundo ele, atualmente,
o Metrofor está com 60% das obras civis concluídas e apenas 52%, do conjunto total do projeto, prontos. O Metrofor
enfrenta ainda problemas na construção dos trens.
Carlos Eugênio, Repórter

BNB viabiliza melhoria no transporte
alternativo de Fortaleza

O Banco do Nordeste firmará amanhã, dia 20, acordo de cooperação com a Cooperativa dos Transportadores Autônomos de
Passageiros do Estado do Ceará (Cooctraps) e com o Sindicato dos
Permissionários Autônomos de Veículos em Transporte Público
Alternativo de Passageiros de Fortaleza e Região (Sindvans). O
convênio, foi assinado no BNB, em Fortaleza, objetiva financiar,
em condições específicas, a aquisição e renovação da frota de
microônibus e melhor qualificar o transporte público complementar do município.
Os financiamentos serão realizados com recursos do FNE,
com prazo de até 48 meses, e serão garantidos pela alienação
fiduciária dos veículos e pelo repasse da bilhetagem eletrônica
auferida em cada microônibus. A expectativa é que sejam gerados negócios da ordem de R$ 30 milhões, ao longo do período
de vigência da parceria (dezembro/2010). “Com isso, o BNB
viabiliza a melhoria do sistema alternativo de transporte de
Fortaleza”, destaca o superintendente de negócios do BNB, José
Valter Bento de Freitas.
Segundo ele, a iniciativa e o formato diferenciado dos negócios, que deverão ser difundidos em outros municípios e estados,
fazem parte da estratégia do Banco em ampliar e qualificar sua
participação no segmento de micro e pequenas empresas (MPEs)
na Região Nordeste, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Respaldo jurídico
O transporte público complementar de passageiros de Fortaleza é autorizado pela Lei municipal 8.410, de 24.12.1999, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação
de serviços públicos, e pela Lei 8.060, de 30.09.1997, que dispõe
sobre o serviço de transporte público alternativo de Fortaleza, de
caráter complementar ao serviço convencional.
O serviço é realizado por 320 permissionários, cada um proprietário de um veículo, que circulam em 16 linhas pré-definidas
e contam, cada unidade, com duas equipes de motoristas e cobradores, totalizando 1.280 profissionais.

Ceará em Brasília

Página da Mulher

A arte de criar vazios

Ana Marusia Pinheiro Lima Meneguin (*)
Uma das coisas mais valiosas que podemos aprender sobre as
leis que regem a vida e o Cósmico é que tudo segue um ritmo.
Um ritmo feito de movimentos e pausas, de plenitudes e vazios.
Presente no minúsculo átomo e nas estruturas, organismos e
processos mais complexos do Universo. Atividade, descanso;
maré alta e baixa; dia, noite; tempo de semear, tempo de colher.
Em nosso próprio corpo podemos observar facilmente os ritmos
cardíacos e respiratórios.
O mais importante é compreender que a pausa é parte integrante do ritmo, tanto quanto a atividade. Ela é indispensável,
porque cumpre duas funções: recuperação da atividade anterior
e preparação para a atividade posterior.
Apesar de estarmos envolvidos em ritmo, muitas vezes não nos
damos conta dele, nem da necessidade de vazios. Tudo desejamos,
ao mesmo tempo e para já, sem abrir mão de nada. Esquecemos
lições básicas que a natureza nos dá a todo instante e ainda nos
perguntamos por que nossa vida parece ter estagnado.
Um dia, ganhei de presente um bonsai, uma daquelas arvorezinhas japonesas. Com o passar dos dias, ele foi perdendo o
vigor. Levei a um jardineiro e, para meu espanto, ele cortou todos
os galhos. Fui para casa indignada, mas, uma semana depois, a
árvore havia voltado a crescer, florir e até dar frutos. A poda do
jardineiro foi a criação de um vazio temporário, a eliminação de
pontas fracas que só minavam a energia da planta. Livre do peso
morto, o bonsai teve tempo e força para produzir novos galhos,
folhas, flores e frutos.

Raimunda Ceará Serra Azul (*)
Torta de Caranguejo
(Para 10 pessoas)

Para a massa
½ kg de manteiga
6 gemas
1 colher (café) de fermento em pó
½ kg de farinha de trigo (aproximadamente)
Farinha para estender a massa
Sal
Para o creme de macaxeira
100 g de macaxeira
1 copo de leite de coco fino
1 copo de água
1 cebola grande partida em 4
2 tomates
Sal
Pimenta a gosto

A explicação desse fenômeno está na tendência natural que a
energia tem de fluir quando existe diferença de nível. Do cheio
para o vazio, do positivo para o negativo. Sem diferença, a energia
fica estagnada. Em outras palavras, não se pode encher um vaso
que já está repleto, sem que haja perdas.
Como aplicar essa lição em nosso cotidiano? Vamos começar
pelo armário. Vivemos reclamando, dizendo que precisamos de
uma roupa nova ou um sapato novo, e não temos tempo nem dinheiro para comprar. Então vamos criar vazios em nosso armário.
Sabe aquela roupa que você nunca usa? Dê. Mesmo que esteja
novinha. A mesma coisa com sapatos, bolsas, cintos. Quanto você
menos esperar, terá preenchida essa lacuna. Surge um dinheiro
com o qual você não contava e até um presente, lá está sua roupa
nova e seu sapato novo.
Você pode repetir essa experiência sempre e estender a outras
áreas. Quer fazer um curso? Crie vazios. Você vai precisar de
espaço para os livros e apostilas. Doe ou jogue fora papéis, documentos, cadernos e outros objetos dos quais você só se lembra
quando vai arrumar o armário. Crie vazios na sua agenda, também.
Você vai precisar de tempo para as aulas e os estudos.
Isso também funciona para o aprendizado. Encare todas as
situações como fontes de informações. Esvazies-se. Aquele que
se diz saber de tudo se fecha para as novidades e dificilmente é
criativo. Dizer para si mesmo “eu não sei” é o primeiro passo para
se deixar preencher de conhecimento.
Não espere as coisas acontecerem para criar vazios. A lógica
é exatamente o contrário: crie vazios para que as coisas comecem a acontecer. Não confunda, entretanto, criar vazios com

Ana Marusia Pinheiro Lima Meneguin (Vitoria da Conquista/
BA) é publicitária e arquiteta

Receitas nordestinas testadas e provadas
Para o recheio
250 g de carne de caranguejo
1 cebola grande
1 pimentão grande
2 tomates
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 dentes de alho
1 colher (sopa) de cebolinha e coentro picados
1/3 de xícara de creme de leite 2/3 de xícara de leite
2 ovos inteiros
Sal
Pimenta-do-reino (moída na hora) a gosto
Faça a massa da seguinte maneira: peneire a farinha, junte a manteiga, as gemas e o fermento e amasse bem.
Como essa é uma massa podre, fica quebradiça, e a quantidade de
farinha pode ser aumentada se as gemas forem grandes.
Deixe descansar por 90 minutos e reserve.
Para fazer o creme, cozinhe todos os ingredientes até a macaxeira
ficar bem macia e bata no liquidificador. Verifique o sal e se a textura

Gente brava

Regina Stella (*)

Assisti a euforia da partida, a expectativa entre a proeza
e o medo, as risadas de quem se propõe a uma travessura, o
gosto da aventura
Diante da imensa massa líquida ao se quebrar em gigantescas ondas se desfazendo em espuma rendada à beira da praia,
o grupo de turistas discutia, brincava, posava para fotografias,
aguardando a hora de ganhar o mar na tosca jangada.
Imponente na sua simplicidade, grandiosa na sua ousadia,
a jangada desceu sobre os rolos de madeira até o mar e deixou
que as águas lhe lambessem o dorso, no ritual que se repete a
cada dia, antes de se entregar, inteira. Dado o sinal, subiram
todos, se agarrando ao mastro, ao samburá, aos rudes bancos,
desajeitados, acenando, gesticulando, rindo.
Aberta a vela ao vento, pronta para seguir e já tomando o
rumo, a jangada se empinou diante da primeira onda que lhe
lavou o piso. E correndo, veloz, foi singrando, enfrentando
as ondas, uma a uma vencendo.Subindo à crista e tombando,
se alteando e caindo, avançou mar a dentro, na galhardia com
que responde à carícia que lhe dá o vento.
Distraída com a paisagem linda à minha volta, o coqueiral, o trabalho das rendeiras nas choupanas de palha, perdi as
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ser inconseqüente. Criar vazios não é se desfazer de objetos
de recordação que contam a nossa história. Não é tornar descartável o que merece ser mantido. Não significa doar todos
os bens, pedir demissão e romper todos os relacionamentos e
esperar que a Providência Divina preencha esse grande vazio.
Atente: a mesma Providência Divina foi quem confiou, em suas
mãos, tudo o que você tem. Se isso foi posto sob seu cuidado,
saiba discernir o que é essencial. Podar os galhos fracos não é
cortar o tronco nem a raiz. Valorize o que você tem, inclusive
aquilo que decidiu abrir mão, para se mostrar digno de receber
novas responsabilidades.
Por último, lembre-se sempre de que a pausa é necessária
e até obrigatória no ritmo da vida. Se não criarmos vazios de
forma intencional, cedo ou tarde eles vão ocorrer. Se você não se
permitir períodos de descanso ou mesmo puro ócio, seu corpo um
dia vai lhe obrigar a uma pausa forçada, até uma doença. É claro
que não dá para ter controle absoluto sobre tudo em nossa vida.
Ainda que criemos vazios, às vezes temos que lidar com perdas.
Pois nesses momentos de perda, crie também um vazio. Quando
passamos por atribulações, enchemos a mente de pensamentos
angustiantes. Coloque-se na posição de observador, de fora. Então
faça silêncio. Ouça o que Deus tem a lhe instruir. Verifique que
lição você pode tirar dessa perda. E entregue. Confie. Pense que
todo vazio é provisório, uma parada estratégica para a grande
oportunidade que há de vir em seguida.

horas, e nem sei quanto tempo velejou!Quando me dei conta,
a jangada
Em segundos se levantaram as águas, verdadeira muralha, e
a onda quebrou, forte, erguendo a jangada e, arremessando-a!
Sob o impacto, casca de noz, oscilando, se inclinou mais para
um lado, e despencou, lentamente, a branca vela! Virou a
jangada! De longe se podia avaliar o pânico, e os corpos que
se jogavam nagua!
Num emocionante gesto de solidariedade, como se houvesse
uma prévia combinaão, a pequena multidão que, da praia,
acompanhava a luta desigual, lançou-se ao mar, nadando ao
encontro dos náufragos, obedecendo a um irresistível impulso
de recorrer e salvar.
Fora o pânico, os gritos, o nervosismo, a palidez de cera nos
rostos aturdidos, apenas algumas escoriaões provocadas pelo
forte roçar das cordas e pelos paus quebrados, resultaram do
passeio que poderia ter terminado em tragédia.
Cabisbaixo, mudo, sem palavras, numa tauaú na branca
areia, o jangadeiro tinha o olhar longe, perdido no vasto mar. O
susto, a ameaça a tantas vidas sob a sua guarda, e o sentimento
irremediável de perda, reduzida a destroços a jangada, a custo
retirada do mar, davam-lhe a exata medida da fragilidade em
que se firmava a sua vida. Para sobreviver, dependia, e cons-

ficou como um creme.
Quando for preparar o recheio, trabalhe o caranguejo como
se fosse para casquinha, ou seja: bata a cebola, o pimentão e
o tomate no liquidificador, junte à carne de caranguejo, leve ao
fogo e deixe cozinhar até secar (mas não demais). Em seguida
refogue o alho batidinho e o azeite e junte ao caranguejo. Deixe
refogar, e então coloque o cheiro-verde. Reserve.
Bata o creme de leite, o leite e os ovos no liquidificador e
coloque o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Monte a torta da seguinte maneira: abra a massa mais ou
menos da espessura de ½ cm e forre o fundo e as laterais de uma
fôrma para tortas.
Coloque em seguida o creme de macaxeira (mais ou menos
uma polegada de espessura), depois o caranguejo bem temperado e por cima o leite, o leite e os ovos batidos. Cuidado para
não encher demais a fôrma.
Assar em forno brando.
(*)Raimunda Ceará Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

tantemente suplicava ao vento, às águas, às chuvas, ao mar
que fossem brandos .E a Deus, que minorasse a expectativa
de cada dia, sempre ameaçado!
Circunstancialmente, ali se haviam juntado dois mundos,
diferentes, e apenas por instantes dividiram preocupaões e
falaram a mesma linguagem. Um, de progresso, conforto e
lucro fácil, de longe viera para desfrutar, como aventura, o
quotidiano do outro, carente e dependente. Um, forte e bem
nutrido, usufruía como diversão, de uma obstinada decisão
de sobreviver, do outro, temperada em maresia, no sol a pino,
nas frias madrugadas em alto mar. Da difícil peleja, tinha no
rosto profundos sulcos, e calejadas as mãos.Nunca soubera
de escola, de máquina de escrever, de computador!
Herói, o jangadeiro! Brava gente do mar! Sobrevive pela
obstinaão da própria vida em resistir, mesmo que, para mantela, tenha que arriscá-la a cada dia!
Terrível paradoxo, pensei, ao vê-lo calado, cismando,
olhando o mar, se quebrando as ondas, uma a uma..E diante
de tanta injustiça me acerquei, sem saber se deveria pedir
desculpas ou perdão.
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora
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Ministro Cesar Rocha é o novo presidente do STJ
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeu, por
unanimidade, o ministro Cesar Asfor Rocha (Fortaleza), 60, para
ocupar o cargo de presidente da Corte e do Conselho da Justiça
Federal (CJF), órgão encarregado da supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal de primeira e segunda instâncias.
Será o décimo-terceiro presidente do STJ, eleito para o biênio
2008-2010. Considerado um doutrinador na aplicação da lei,
o ministro costuma dizer que, por julgar demais, o STJ acaba
julgando de menos. “Apenas decide”. A duração do mandato é
de dois anos. Na ocasião, o Pleno elegeu, também, o ministro
Ari Pargendler, 63, para ocupar a vice-presidência. A posse está
marcada para 03.09.
Nascido em 5 de fevereiro de 1948, em Fortaleza, Cesar
Rocha é filho de Alcimor Aguiar Rocha (in memoriam) e Síria
Maria Asfor Rocha. É casado com Magda Bezerra Rocha. Te,m
dois filhos e três netas:
Caio Cesar Vieira Rocha, casado com Tatiana Albuquerque
Rocha, de cuja união nasceu a neta Maria Isadora e Juliana Rocha Pires, casada com Jorge
Aloísio Pires, de cuja união nasceram as netas
Luana e Estela Rocha Pires.
Advogado de carreira, integrante do STJ
desde 22 de maio de 1992, indicado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, o cearense Cesar Rocha exerce,
desde junho de 2007, o cargo de Corregedor
Nacional de Justiça. Especializado em Direito
Civil e Público, integrou a Quarta Turma e a
Segunda Seção – de Direito Privado.
O novo presidente eleito do STJ já exerceu, entre outros, os cargos de coordenador-geral do Conselho
da Justiça Federal, de ministro e corregedor-geral eleitoral do
Tribunal Superior Eleitoral e de diretor da Escola Judiciária
Eleitoral. Também foi diretor da Revista do STJ, principal meio
de consolidação e divulgação da jurisprudência do Tribunal.
Em nome da Corte, o decano, ministro Nilson Naves, pa-

rabenizou o ministro Cesar Rocha fazendo
votos de muitas realizações à frente dos novos
desafios.
Racionalizar a gestão
O ministro Cesar Asfor Rocha é um ativo
defensor de medidas que busquem racionalizar a gestão do Judiciário. Essa tem sido uma
das prioridades do ministro na Corregedoria
Nacional de Justiça, com a elaboração de diagnósticos que permitirão ao Judiciário conhecer
a sua realidade.
No ano passado, foram julgados 330 mil
processos pelos 29 ministros para os quais os
processos são distribuídos. Por dia, são autuados mais de mil
processos. Se o Congresso Nacional não aprovar com urgência
projetos que criam mecanismos para filtrar recursos processuais,
a situação tende a se agravar ainda mais em 2008.
Em seus votos, o ministro Cesar Asfor Rocha
leva sempre em consideração o impacto das
questões no cotidiano do cidadão comum. Mais
do que a letra da lei, observa princípios ao julgar.
Apontado como um magistrado inovador, o ministro é um incansável perseguidor da efetividade
do Poder Judiciário. Esta tem sido a marca de
sua trajetória na carreira jurídica, desde que se
graduou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Universidade Federal do Ceará, em 1971.
Trajetória
No TSE, como corregedor-geral eleitoral,
durante as eleições de 2006, foi relator de
processos que alteraram o quadro político nacional. Em um
deles, endureceu o jogo com candidatos que tivessem contas
rejeitadas por Tribunal de Contas quando do exercício anterior
de cargo público. Prevaleceu no TSE o seu entendimento de
considerar inelegível o candidato com pendências nos tribunais
de contas.

CRÉDITO
CONSIGNADO

No final de 2006, foi relator da consulta que
estabeleceu que o mandato dos parlamentares
pertence aos partidos, e não aos eleitos. A decisão, tomada pela maioria do colegiado do TSE,
depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada fundamental para reforçar o
princípio da fidelidade partidária e para reprimir
o troca-troca entre os partidos políticos.
O ministro Cesar Rocha foi um dos precursores, no STJ, da luta contra a chamada
“indústria da indenização por dano moral”,
para impedir que ela ganhasse força no País.
Em outro voto que influenciou a vida do cidadão, o ministro julgou que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei n. 8.078/90) é aplicável aos contratos firmados entre as
instituições financeiras e seus clientes nos casos referentes à
caderneta de poupança.
No Conselho da Justiça Federal, priorizou a instalação de
juizados especiais e a implantação do processo eletrônico, em
substituição ao processo-papel.
Na Corregedoria Nacional de Justiça, Cesar Asfor Rocha
deixou em em desenvolvimento na Corregedoria nada menos do
que nove projetos que visam coletar informações sobre a situação dos tribunais, dos juízes, dos servidores, do julgamento dos
processos e também de uma completa radiografia das serventias
extrajudiciais – o Sistema Justiça Aberta.
Mestre em Direito, o ministro Cesar Rocha recebeu o título
de notório saber pela Universidade Federal do Ceará. É autor
dos livros “Clóvis Beviláqua em outras palavras”, um estudo da
obra do grande jurista; e “A Luta pela Efetividade da Jurisdição”,
no qual defende a utilização dos instrumentos processuais para
uma justiça mais célere e eficaz, adequando-os às necessidades
da vida moderna. É co-autor das obras “O Novo Código Civil –
Estudo em homenagem ao Professor Miguel Reale” e “Direito e
Medicina – Aspectos Jurídicos da Medicina”. Foi eleito membro
da Academia Cearense de Letras e tomou posse em 22.08.

Conheça antes as

é
o
b
O
a
d
s
n
e
g
Vanta

ivo, Executivo e Judiciário);
•Servidor Público Federal(Poderes Legislat
, Executivo e Judiciário);
•Servidores Estaduais (Poderes Legislativo
cito e Aeronáutica);
r
xé
E
,
a
nh
ari
M
s:
da
a
Arm
ças
r
(Fo
s
e
r
ita
il
•M
•Ministério Público (Federal e Estadual);
c);
•Empregados Públicos (ECT, INFRAERO, et
AS MENORES
SS;
N
I
do
as
st
i
n
sio
TAXAS DO
n
Pe
•Aposentados e
MERCADO
.
o
vad
Pri
or
t
Se
do
s
do
a
•Empreg
0800.6448384
(61) 3228 0184
www.oboe.com.br

Junho/08

16

Ceará em Brasília

Espaço da MulherCabelos bem tratados, duas fotos estão com você)
Reunimos dicas de
profissionais para que
você tenha cabelos tão
belos quanto os que vemos na TV.
Lavagem
1. Se você quer seus
cabelos bonitos, deve
abrir mão de lavá-los
com água quente. O calor abre as cutículas do
cabelo, o que causa friz.
Já a água fria ou morna
é amiga dos fios.
2. A lavagem de seus

cabelos deve ser feita sem pressa. Use um bom xampu,
compatível com seu tipo de cabelo. Massageie os fios
com a ponta dos dedos, em seguida, enxágüe muito bem
e repita a operação.
3. Cuidado com Xampu anti-resíduo! Ele pode ser
usado antes do banho de creme, mas deve ser evitado
por quem tem escova progressiva ou tintura, pois ele
limpa mesmo, ou seja, leva embora a química.
4. Usar sempre condicionador longe da raiz para
não aumentar a oleosidade da região, evitando assim a
caspa e a descamação. Divida o cabelo ao meio e meça
três dedos a partir da raiz. Da divisão para baixo, use
o condicionador à vontade, massageando bem.
5. Para maior penetração do condicionador, deixe-o
nos cabelos até o final do banho, só retirando-o após
finalizar o banho.
6. O condicionador deve dar maciez ao cabelo, por

isso enxágüe bem os
fios após a aplicação,
para que eles não fiquem pesados e grudentos. Para saber se
o cabelo está no ponto,
após fechar o chuveiro,
torça-o para eliminar
o excesso d’água, passando, em seguida, a
mão nele, para sentir
a textura. Caso não
sinta o cabelo deslizar
entre os dedos, volte ao
chuveiro e enxagüe-o
novamente.

A vida hoje está muito corrida e, em alguns lugares, muito violenta.O melhor, então, é ficar em casa, tornando-a a mais agradável possível, com
bom gosto e sem gastar muito, e receber amigos com requinte e sofisticação, desfrutando de uma boa companhia degustando um delicioso
vinho.O primeiro passo é renovar o ambiente:.mudar a cor das paredes e dos estofados, enfim, fazer algumas alterações no aspeto visual da casa.
Neste número, falaremos também sobre iluminação, parte da decoração que trás conforto e um grande diferencial ao ambiente.
Vamos começar
pelo teto:
O rebaixamento
do teto em gesso é um
bom caminho para o
ambiente ficar mais
acolhedor, permitindo que você trabalhe
uma boa iluminação,
mudando totalmente
o formato do espaço.
Se o estilo da casa for
clássico, dê um acabamento colonial ao
gesso, para compor
com o conjunto. Se a
sua residência for do
gênero high tech, opte
pelas fomas mais retas eleves, numa linha
mais clean.
Com o gesso você também poderá fazer nichos, prateleiras
e home-theatres dando leveza e um ar de modernidade, sem
esquecer, é claro, da iluminação, que é um detalhe importante
o ambiente.
Iluminação:
Nós moramos em um país tropical, com muita luz e devemos explorar ao máximo esse recurso natural, melhorando
nosso bem-estar e contribuindo, ainda, com o a preservação
da Natureza, pela economia de energia.
No caso de luz artificial, use lâmpadas que menos possa
agredir a natureza, sem deixar de lado o efeito desejado para
uma boa decoração. Tenha, no entanto, o devido cuidado
de observar como obter o efeito desejado da luz sobre cada
ambiente: se é para relaxar, ler ou fazer refeições, pois cada
espaço deverá ter uma iluminação adequada.
Sala de estar:
Pode-se usar a iluminação difusa ou direcionada dos abajures, que oferecem ambientes aconchegantes.
Já para a iluminação central, o melhor é usar o dimmer,
que permite regular a intensidade de luz.
Tenha cuidado para a luz não incidir sobre a televisão,
dificultando a visualização da imagem.
Há no mercado vários tipos de luminária. Adquira aquela

Ceará em Brasília

que melhor se encaixe em seu ambiente e seja do seu gosto.
Uma dica interessante : se o pé-direito (distancia entre o
telo e o piso) da sua casa não for muito alto, use luminárias
em forma de colunas, que iluminam debaixo para cima e dão
uma sensação de maior altura.

que não traga prejuízos aos efeitos
esperados. Vamos
entender um pouco
de lâmpadas:

Sala de jantar:
Nesse espaço, o usual são as luminárias pendentes, por ficarem próximas aos alimentos, dando-lhes mais visibilidade.
Banheiros:
Geralmente, são equipados com as tradicionais luminárias
acima do espelho, mas essa prática é equivocada pois, assim
disposta, a luz fará sombra no rosto e dificultará os atos de
fazer a barba e se maquear. A melhor iluminação, nesse caso,
são as arandelas colocadas nas laterais do espelho, desde que
haja espaço suficiente.

Lâmpadas suaves
Geralmente usadas em residências,
elas proporcionam
conforto e tranqüilidade.
Locais de uso:
quartos e abajures
Tipos: incandescentes, foscas ou
leitosas

Cozinha:
Deixa-a bem clara, usando lâmpadas brancas e de fácil
limpeza.Se possível, use, além da luminária central, uma boa
iluminação sobre a pia e o balcão.
Quarto:
Para torná-lo mais atraente e confortável use iluminação
moderna. Além da luminária central,use arandelas que darão
um toque romântico e acolhedor. Já para leitura, faça uso das
luminárias direcionadas. Não esqueça dos abajures: eles darão
um toque especial ao ambiente do quarto.
Detalhes de iluminação:
Sabe-se que de 10% a 20 % do consumo de energia de
sua conta vem da iluminação, daí a importância de lembrar
que, além de bonita, a iluminação deve ser econômica, desde

Lâmpadas claras:
São vibrantes e estimulantes. Ficam muito bem na cozinha,
banheiros, aéreas de serviços e locais de brincadeiras e jogos
e de leitura.
Tipo: fluorescentes
Lâmpadas coloridas: usadas para serem focadas em detalhes
e geralmente são usadas em jardins.
Importantes: 80% da energia das lâmpadas incandescente
e halógenas são convertidos em calor e só 15% produzem luz.
Já as fluorescentes, funcinam exatamente de modo contrário.
Dicróicas: lâmpadas halógenas, utilizadas geralmente para
destacar objetos, nada impedindo seu o uso em forros de gesso,
nichos, armários e banheiros.
Dicas de economia de energia:
Sempre que sair do ambiente, apague a luz
Evite acender lâmpadas durante o dia
Use tintas claras nos ambientes
Opte por lâmpadas econômicas
Procure colocar cadeira de leitura, birô e mesa próximos
à janela
Use cortinas transparentes nas salas
Não deixe a porta da geladeira aberta
quando não houver ninguém vendo televisão, desligue-a e
procure nao deixá-la na
função stand by

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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BNB e BID debatem papel da infra-estrutura no desenvolvimento.
Presidente do BID prevê mudanças fundamentais no Nordeste nas próximas três décadas

Um cenário de mudanças fundamentais para o Nordeste
nas próximas três décadas. A previsão é do presidente do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luís
Alberto Moreno, ao participar do Encontro BNB/BID –
Infra-estrutura e Desenvolvimento, realizado em 24.07
em Fortaleza (CE).
O evento, coordenado pelo diretor de Gestão do Desenvolvimento do BNB, Pedro Lapa, contou com a participação do presidente Roberto Smith e do governador
do Ceará, Cid Gomes.
O presidente do BID destacou a parceria com o BNB,
segundo ele, bastante eficaz no tema do turismo. “Os
aeroportos, por exemplo, que hoje existem no Nordeste
resultaram de uma parceria muito boa, porque havia reconhecimento e entendimento de que o turismo é elemento
muito importante para esta região do Brasil”, disse. E
completou: “Estou muito otimista com o futuro e creio
que estamos vivendo uma época única, na qual podemos
enxergar mudanças fundamentais nos próximos 20 ou
30 anos”.
Já o presidente Roberto Smith afirmou que, “se a questão do turismo é fundamental para o Nordeste, é necessário
romper com uma barreira importante para o desenvolvimento do turismo, que é toda a infra-estrutura que diz
respeito à aviação regional”. O governador Cid Gomes
complementou, acrescentando que a parceria BNB-BID
abre novas oportunidades de apoio à infra-estrutura e ao
turismo nordestinos.
Desenvolvimento territorial
No painel “Desenvolvimento Territorial Integrado”, o
especialista do BID Juan Poveda destacou as estratégias
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Luís Alberto Moreno (D), Roberto Smith e o governador Cid Gomes
durante o encontro BNB-BID

da instituição objetivando o fomento ao turismo e ao
desenvolvimento territorial no Nordeste. Ele abordou
os desafios, as oportunidades e potencialidades do desenvolvimento integrado da Região, que passam pelo
financiamento à infra-estrutura.
Sobre a estratégia de intervenção integrada em regiões
metropolitanas, o consultor do BID Jeroen Klink apontou o paradoxo segundo o qual, embora gerem renda e
oportunidades, essas áreas apresentam desafios sociais
importantes. “São espaços estratégicos na globalização,
mas sem estrutura adequada para nortear a gestão, organização e financiamento”, argumentou.
Klink defendeu a construção coletiva de novas governanças para regiões metropolitanas, cujos problemas
não obedecem a recortes burocráticos e administrativos

convencionais. De acordo com ele, bancos como BID
e BNB têm papel fundamental nesta construção, que
envolve tanto diagnósticos territoriais participativos e
grandes operações para projetos urbanos, quanto planejamento estratégico, assistência técnica e fortalecimento
institucional.
A superintendente de Desenvolvimento Territorial e
Políticas Públicas do Banco, Manuelita Falcão, destacou
os objetivos da nova estratégia de negócios do BNB
para o desenvolvimento territorial integrado. Conforme
Manuelita, a estratégia visa melhorar a competitividade
de cadeias produtivas, promover melhoria da renda e
inclusão social, aumentar a produtividade e ampliar o
acesso a mercados.
“Devemos integrar, ampliar o alcance das políticas públicas e promover o uso racional e sustentável dos recursos
naturais”, salientou Manuelita, informando ainda que o
BNB já apoiou, na área de turismo, 14 projetos territoriais
este ano, totalizando R$ 69,1 milhões aplicados.
Aviação regional
No painel “Infra-estrutura e desenvolvimento”, o superintendente do Etene, José Sydrião Alencar, disse que
há oportunidades de investimento na aviação regional.
Segundo ele, os negócios crescem no País e, em especial,
no Nordeste, que requer melhoria e implantação de aeroportos. “O Nordeste tem uma malha de cidades de médio
porte com potencial para aviação regional”, disse.
O superintendente de Microfinanças e Programas Especiais, Stélio Gama, apresentou o sistema de gerenciamento
de projetos do BNB, que se constituiu modelo de gestão
de projetos de infra-estrutura.

Ceará em Brasília

Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente enviou
propostas a candidatos a prefeito e a vereador

Integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e
do Adolescente lançaram, em 10.07, 18 propostas de políticas
públicas destinadas a crianças e adolescentes que serão encaminhadas a candidatos a prefeito e a vereador de todo o país para
que eles assumam o compromisso de implementar as medidas.
Os parlamentares também pediram ao presidente da Câmara dos
Deputados, Arlindo Chinaglia, apoio para a aprovação, ainda
em 2008, de 18 projetos de lei que beneficiam essa parcela da
população.
Os documentos foram apresentados em solenidade destinada
a comemorar os 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, realizada em parceria com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda); a Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidência da República; organismos
internacionais e organizações não-governamentais.
Patrícia Saboya disse ainda estar preocupada com pesquisa
que afirma que 87% da população brasileira apóia a redução da
maioridade penal para 16 anos.
As propostas
As 18 propostas que a Frente Parlamentar da Criança e do
Adolescente encaminhará aos candidatos a prefeito e vereador
em todo o país são as seguintes:
Compromisso 1 - Assegurar recursos no Orçamento Municipal para as políticas públicas voltadas à infância e adolescência.
Ação - Criar normativas que fixem percentuais mínimos
de execução orçamentária. Definir critérios que viabilizem a
transparência e a participação da sociedade civil e das próprias
crianças e adolescentes na discussão, elaboração e execução do
Orçamento.
Compromisso 2 - Garantir o pleno funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA). Se não existir o Conselho, o seu compromisso é
criá-lo.
Ação - A criação do Conselho de Direitos se dá por meio
de uma lei a ser encaminhada para a Câmara de Vereadores.
Se o seu município já criou o CMDCA, seu compromisso será
fortalecê-lo, garantindo a capacitação dos conselheiros, a regulamentação e a destinação de recursos do Orçamento Municipal
para o Fundo dos Direitos da Criança. Além disso, é importante
assegurar a participação ativa de representantes governamentais
que, juntamente com os representantes da sociedade civil, vão
deliberar sobre as políticas municipais necessárias para garantir
os direitos das crianças do município.
Compromisso 3 - Garantir o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares ou criá-los onde não existam.
Ação - Destinar recursos específicos no Orçamento Municipal para estruturar os Conselhos Tutelares e qualificar seus
conselheiros.
Compromisso 4 - Ampliar o acesso das crianças de zero a
cinco anos à Educação Infantil de qualidade.
Ação - Construir, equipar e manter adequadamente mais
creches e pré-escolas, com prioridade para as áreas mais vulneráveis, visando aumentar a oferta de vagas na rede municipal
de Educação Infantil.
Compromisso 5 - Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental e combater a evasão escolar.
Ação - Investir na qualificação dos profissionais de educação;
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na construção, reforma e ampliação das escolas; no intercâmbio direto com o MEC com vistas à atualização e melhoria do
material didático, de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs); criar mecanismos para envolver a família e
a comunidade no enfrentamento da evasão escolar, incentivando
a formação de instâncias de participação dos alunos, como os
grêmios estudantis, e da família, como as Associações de Pais.
Compromisso 6 - Melhorar o atendimento no pré-natal,
parto e pós-parto.
Ação - Fortalecer a rede municipal de atenção básica à saúde
e implementar políticas públicas capazes de oferecer assistência
mais humanizada a gestantes e bebês. Incentivar a amamentação
exclusiva no peito da mãe até o sexto mês de vida da criança.
Compromisso 7 - Assegurar a ampliação da Licença-Maternidade de quatro para seis meses.
Ação - Apresentar projetos de lei à Câmara de Vereadores
propondo a licença-maternidade de seis meses.
Compromisso 8 - Propiciar condições para que a família
ofereça ambientes pacíficos, seguros e adequados ao desenvolvimento integral de seus filhos e se fortaleça como Família
que Protege.
Ação - Implementar políticas públicas integradas de apoio
às famílias e fortalecimento do ambiente familiar, oferecendo
atividades, apoio no que for necessário e formação para que os
pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes estejam
melhor preparados para administrar os diferentes conflitos
dentro de casa.
Compromisso 9 - Assegurar a convivência familiar e comu-

nitária de crianças e adolescentes apoiando suas famílias e suas
comunidades com políticas, programas e serviços.
Ação - Viabilizar políticas públicas de planejamento familiar
e assistência psicossocial aos grupos vulneráveis, como, por
exemplo, pessoas com dependência química e alcoolismo. Promover a geração de emprego e renda para os adultos, oferecendo
condições necessárias para evitar o afastamento de crianças e
adolescentes de suas famílias.
Compromisso 10 - Combater a violência doméstica caracterizada pelos maus-tratos físicos e psicológicos, negligência e
abuso sexual.
Ação - Realizar campanhas públicas de esclarecimento sobre
a necessidade de denunciar tais situações, qualificar os profissionais das redes de saúde, educação, assistência social e os
conselheiros tutelares para identificar esses casos e prestar o atendimento adequado às crianças, adolescentes e suas famílias.
Compromisso 11 - Prevenir e enfrentar a violência e a
exploração sexual de crianças e adolescentes em todas as suas
manifestações.
Ação - Mapear a situação no município. Fortalecer os mecanismos de repressão desses crimes e responsabilização dos
culpados, aprimorando também a rede de proteção social das
crianças e adolescentes. Adotar políticas públicas de prevenção
do problema e atendimento das vítimas e de suas famílias.
Compromisso 12 - Prevenir, combater e erradicar do município o trabalho infantil em todas as suas formas.

Ação - Mapear a situação no município, identificando crianças
e adolescentes explorados. Investir na criação de uma rede de
Educação Integral Inclusiva, implementando, no turno complementar ao das aulas formais, atividades educacionais, esportivas
e culturais. Oferecer programas de geração de emprego e renda
para os adultos das famílias.
Compromisso 13 - Desenvolver políticas específicas para
ampliar as oportunidades de participação e reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes.
Ação - Implementar políticas públicas de qualificação e geração de emprego e renda, oferecendo cursos profissionalizantes
articulados com a conclusão do ensino fundamental e o acesso
ao ensino médio, sintonizados com o mundo de trabalho da
região, preparando os adolescentes para o primeiro emprego, o
empreendedorismo e a sua realização profissional.
Compromisso 14 - Promover a saúde de crianças e adolescentes.
Ação - Criar ou fortalecer ações de assistência integral à saúde
de meninos e meninas, garantindo a implementação efetiva de
estratégias como o Programa Nacional de Vacinação Infantil e
prevenindo problemas como gravidez não planejada, dependência química, depressão, doenças sexualmente transmissíveis,
entre outros.
Compromisso 15 - Destinar recursos e criar espaços para
atividades culturais, esportivas e de lazer, voltadas para crianças
e adolescentes.
Ação - Organizar atividades, programas e políticas de incentivo à valorização da cultura local, da prática de esportes e
de iniciativas comunitárias de lazer e recreação, melhorando os
espaços e equipamentos existentes ou criando novos.
Compromisso 16 - Assegurar a participação de crianças e
adolescentes nas decisões políticas do município.
Ação - Incentivar meninos e meninas a estarem presentes nos
Conselhos de Direitos, criando um espaço específico de escuta e
participação. Promover atividades que facilitem sua participação
na elaboração do Orçamento Municipal. Criar Ouvidoria na
cidade, coordenada por adolescentes, cuja missão será receber
as sugestões de meninos e meninas.
Compromisso 17 - Assegurar a municipalização da execução
das medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida,
semi-liberdade e prestação de serviços à comunidade), de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Sinase (Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo).
Ação - Criar programa municipal, pela administração direta
ou em parceria, com ações intersetoriais. Construir retaguarda de
atendimento dos adolescentes em conflito com a lei e egressos
da internação, visando envolver a comunidade e oferecendo-lhes
alternativas concretas para a construção de um novo projeto de
vida, baseado em valores como a cidadania, a ética, o respeito,
a honestidade e a solidariedade.
Compromisso 18 - Promover a igualdade social com ações
que valorizem a diversidade de raça, etnia, gênero, orientação
sexual e manifestação religiosa e estratégias de inclusão das
pessoas com deficiência.
Ação - Promover atividades educacionais e culturais que
valorizem a diversidade. Garantir a acessibilidade arquitetônica
e preparar a rede de ensino para a inclusão das pessoas com
deficiência.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Lula inaugurou terminal de gás no Pecém, usina de biodiesel em Quixadá e
Petrobrás assinou pré-contrato com o governo do Ceará para a refinaria.

O Presidente Lula, acompanhado da ministra Dilma Roussef e
do presidente da Petrobrás, Sérgio Gabrielli estiveram em 20.08 em
Fortaleza, oportunidade em que inaugurou o
Terminal de Regaseificação de Gás Natural
Liquefeito e a primeira usina de biodíesel do
Ceará, e terceira do Brasil, no município de
Quixadá e presidiu a assinatura Protocolo de
Entendimentos entre a Petrobras e Governo
para a construção da refinaria de petróleo
no Ceará.
O Terminal inaugurado, com capacidade
para regaseificar 7 milhões de metros cúbicos
por dia, deve começar a funcionar na terceira
semana de setembro. Esse gás se destinará,
basicamente, ao atendimento da demanda
termelétrica, que já está em torno de 13
milhões de metros cúbicos, em média. Os
terminais de regaseificação são os primeiros
a utilizar navios adaptados para realizar tanto
o armazenamento do gás quanto a regaseificação do produto a bordo.
O presidente da Petrobrás, Sergio Gabrielli, confirmou que a
refinaria do Pecém será a quarta maior refinaria do País, com a
capacidade de refino de 300 mil barris de petróleo por dia, que
se destinarão à exportação. No entanto, ele não detalhou quais os
possíveis mercados que o emprendimento irá atender.
“Estamos nos estudos finais. Nos estudos de abastecimento de
água e energia elétrica. Provavelmente dentro de poucos meses
estaremos com acordo fechado com o governo do Ceará para fazer
um estudo técnico final. Um empreendimento deste tamanho precisa
de muitos estudos técnicos preliminares´, disse, assinalando que
a refinaria gerará empregos no Estado na ordem de 90 mil postos
diretos e indiretos.
Conforme revelou, a empresa produz hoje 1,9 milhão de barris ao
dia e a projeção é de 2,8 milhões de barris/dia em 2015, sem o présal. ´Contando petróleo e gás, temos hoje 2,3 milhões de barris/dia

e teremos 4,1 milhões em 2015. O pré-sal modificará essas metas.
Até 2020, a produção crescerá de forma muito robusta´.
Detalhes
O diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, informou que o
nível de investimento e a importância dos
empreendimentos da Petrobrás no Estado
significam uma mudança em termos de
estratégia de crescimento que talvez há
poucos anos o Governo do Ceará, o povo
do Ceará não pensava´
O Protocolo de Entendimentos, firmado com o governo do Ceará, aponta uma
série de obrigações, de responsabilidades,
de ações que vão competir ao Estado e
à Petrobras, através de algumas equipes
formadas, para que, em um prazo de
120 dias, seja assinado,
entre estas partes e a Cearáportos, o Termo de
Compromisso.
Este Ptrotocolo é, segundo Costa, é um documento mais definido em termos de estratégia
de implantação dessa refinaria´. O contrato,
propriamente dito. De acordo com o diretor da
estatal, não existe mais nenhum empecilho para
a instalação da refinaria.
A escolha do Ceará para a implantação da
refinaria Premium 2 foi tomada, como informou
o diretor, levando em consideração o potencial do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que,
entretanto, deverá ser ampliado. O investimento
para as obras de ampliação e modernização do
porto, contudo, já estão embutidos nos US$ 11,1
bilhões que serão investidos na usina.
O presidente da Agência de Desenvolvimento

Cesar Rocha foi empossado na Academia Cearense de Letras

Em uma cerimônia marcada por forte emoção e com homenagens à riqueza cultural e literária do Estado, o presidente eleito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha,
tomou posse na cadeira 22 da Academia
Cearense de Letras (ACL). A mais antiga
academia de letras do país, foi fundada
em 1894, três anos antes da Academia
Brasileira de Letras.
A cerimônia, realizada em 22.08,
foi na sede da Academia, no Palácio da
Luz, construído no fim do século XVIII
e antiga sede do governo do Estado. O
belo prédio no centro histórico de Fortaleza ficou pequeno para abrigar tantos
amigos e colegas. Estavam presentes 16
ministros do STJ, o senador, acadêmico da ABL e ex-presidente
da República José Sarney, autoridades do Estado, alem de muitos
amigos e familiares. A Casa do Ceará em Brasilia esteve representada por seu presidente, jornalista Fernando César Mesquita.
Integraram a Mesa na cerimônia de posse de Cesar Rocha o
presidente da ACL, José Murilo Martins; o presidente de honra
da Casa, Artur Eduardo Benevides; o governador do Estado, Cid
Gomes; o senador e acadêmico José Sarney, representando a ABL;
o vice-presidente eleito do STJ, ministro Ari Pargendler; o senador
Inácio Arruda, representando o Senado; o acadêmico e deputado
federal Mauro Benevides, representando a Câmara Federal; o
vice-presidente da Assembléia Legislativa, deputado Gony Arruda; o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro
Ubiratan Aguiar e Roberto Rosas, representante da Academia de
Letras Jurídicas e da Academia de Letras de Brasília
Entre os presentes: Artur Eduardo Benevides, Ciro Gomes, Luiz
Pontes, Suzana Ribeiro, jornalistas Edilmar Norões, Pádua Lopes,
Wilson Ibiapina, Leda Maria e Wania Dummar, Gerard Boris,
Costa Matos, educadores Ednilton e Ednilo Soárez, Cláudio Pereira
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e Stênio Carvalho Lima , desembargadoras Huguette Braquehais e
Gizela Nunes da Costa, juiz Anastácio Jorge de Souza.ex-governador
Lúcio Alcântara; ex-presidenta do TRT- 7ªRegião Dulcina Palhano;
presidente da Fiec, Roberto Macedo,
escritores Pedro Henrique Saraiva Leão,
Luciano Maia, Linhares Filho, José Maria
Barros Pinho, Noemi Elisa Aderaldo,
João Soares, Batista de Lima.
Assistiram à posse de Cesar Rocha:
os ministros do STJ Ari Pargendler,
vice-presidente eleito, Fernando Gonçalves, Felix Fisher, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Francisco Falcão,
Luiz Fux, Humberto Martins, Mauro
Campbell Marques e ministro indicado
Benedito Gonçalves. Estavam presentes também os ex-presidentes do STJ Paulo Costa Leite e Edson Vidigal, os ministros
aposentados José Arnaldo da Fonseca e Jorge Scartezzini e o
ex-ministro Waldemar Zveiter.
Ao abrir a solenidade, o presidente da Academia Cearense de
Letras, José Murilo Martins, ressaltou que a Casa está há 114 anos
trabalhando pelo engrandecimento da cultura do Estado.
“Vossa Excelência chega aqui precedido do merecido reconhecimento jurídico”, disse Napoleão Maia Filho, ao saudar o
novo confrade. “Aqui o espírito de Raquel de Queiroz passeia
e nos visita, aqui somos todos iguais, nada nos separa e tudo
nos une”, continuou, ao observar que se tratava de uma noite de
exaltação da intelectualidade “ e da entranhada cearensidade de
nossas almas”.
Em seu discurso de posse, Cesar Rocha lembrou Camões para
agradecer ao confrade: “Tão generosas suas palavras de saudação vieram carregadas, que tiraram de meu coração um grande
medo”. Ele atribuiu ao colega sua eleição à ACL, composta por
40 acadêmicos.

do Ceará (Adece), Antônio Balhmann afirmou que o Protocolo firmado consta a definição dos papéis, das responsabilidades de cada
um dos parceiros nos projeto. ´O memorando aponta o que cabe
a cada parceiro executar, define a área, os volumes de água, gás e
energia e demais insumos necessários ao empreendimento´, explica
o titular da Adece.
O procurador-geral do Estado, Fernando Oliveira, explicou que o
Protocolo é uma espécie de pré-contrato. A partir da assinatura dele,
há um prazo de 120 dias para a assinatura do contrato propriamente
dito, isto é, o Termo de Compromisso. Neste período, os detalhes para
a instalação da refinaria devem ser pontuados, como a definição de
incentivos fiscais e doações de terrenos, e votados pela Assembléia
Legislativa para se garantir a autorização legislativa.
Será montado um grupo de trabalho entre a Petrobras e o Estado
para a elaboração deste Termo de Compromisso, que irá especificar
cada uma das obrigações que ambas as partes terão que cumprir.
´Serão feitos investimentos em projetos na área socio-ambiental,
como em educação tecnológica, capacitação de
mão-de-obra, de empreendedores e de fornecedores,
incentivos às micro e pequenas empresas, além
de projetos florestais e de valorização cultural´,
informa.
Premium 2
A Premium 2 terá capacidade de produzir 300 mil
barris de petróleo por dia, tornando-se, quando entrar
em operação, a quarta maior unidade de refino do
País, ficando atrás apenas da Refinaria do Planalto
Paulista (Replan), em Paulínia (SP), com capacidade
para 340 mil barris/dia; da Refinaria Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia, com 330 mil barris/dia e
da nova unidade prevista para o Maranhão, a Premium, que poderá refinar até 600 mil barris/dia. O
investimento para a unidade cearense será de US$
11,1 bilhões. Segundo o diretor de Abastecimento,
a petrobras planeja construir novas cinco refinarias
até 2016.

Medalhista olímpico cearense,
Márcio Araújo, ganhou recepção
calorosa em Fortaleza
Medalhistas de prata
no torneio de vôlei de
praia dos Jogos Olímpicos
de Pequim, o cearense
Márcio Araújo e o capixaba Fábio Luiz desembarcaram, em 23.08, no
Aeroporto Internacional
Pinto Martins, vindos do
Rio de Janeiro. Na chegada ao saguão do aeroporto, após o desembarque,
os dois atletas foram recepcionados festivamente
por familiares e amigos.
“Eu nunca esperei que
tivesse uma recepção tão legal como essa. Depois de tantas horas
de vôo, a gente recupera as energias com esta festa dos nossos
conterrâneos”, falou Márcio, antes de receber o caloroso abraço
da sua mãe, dona Helena.
“Foi difícil, mas está aqui ela”, continuou Márcio, exibindo a
medalha olímpica prateada, terceira obtida por um atleta cearense
do vôlei de praia - Shelda conseguiu duas em Sydney-2000 e em
Atenas-2004. “Essa medalha eu tenho que dividi-la com 180
milhões de compatriotas e, particularmente, com os seis milhões
de conterrâneos, porque ela foi muito suada e acho que tem um
pouquinho de cada um”, ressaltou o atleta cearense. Sobre a
importância do seu feito, Márcio comentou: “É muita emoção,
um orgulho muito grande por fazer parte de um seleto grupo
de medalhistas olímpicos e de contribuir para dar um pouco de
alegria ao povo cearense”.
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