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Leia nesta edição

Documento: Posse do novo Procurador da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos. Leia mais na pág. 07

Antonio Fernando Souza, Gilmar Mendes, José Roberto 
Arruda, Deborah Duprat e Roberto Gurgel.

Roberto Gurgel Roberto Gurgel quer ampliar a interlocução 
com a sociedade e com os três Poderes

Limoeiro do Norte festejou os 60 anos de ordenação  sacerdotal de dom José Freire Falcão. Leia mais na pág. 10

Projeto Formando Campeões da Casa do Ceará/SEDEST 
Cumpre meta e atende 820 crianças em quatro unidades. Leia mais na pág. 19

Dom Falcão na Câmara de Vereadores, de Limoei-
ro do Norte, recebendo homenagem.

Na Academia Limoeiro de Letras, ouvindo Dom 
Falcão, Isa Mathias,Geraldo Vasconcelos 

e ao fundo à direita de óculos, Maria 
Vasconcelos e Jairo Torres e Célia.

Câmara de Vereadores Descerramento de Placa 
em homenagem à Dom Falcão.

Atividades do Projeto Formando Campeões nas suas unidades

Projeto Formando Campeões realizou exame de faixa na Casa do Ceará
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A Casa do Ceará, em boa hora, lembrou de 
comemorar os 50 anos de Brasília, em grande 
estilo.

Estamos elaborando uma programação,focada 
em três eixos principais:

- um livro comemorativo com os nomes de , 
pelo menos , 150 cearenses que aqui se destacaram 
nestes 50 anos, abrindo com aqueles 50 que tiveram 
participação efetiva, independentemente das funções 
aqui exercidas, as atividades feitas .

- entre de um diploma comemorativo aos de-
scendentes e familiares .

- inauguração de um marco o monumento que 

ràneos que deram , muitos ainda estão vivos, e 
continuam dando tudo de si para o engrandeci-
mento de Brasília

Poderemos fazer uma baita solenidade em 
21 de abril de 2010 para distribuir os livros e 
os diplomas, inaugurar o monumento e quem 
sabe executar de novo a Sinfonia de Brasilia, de 
Eleazar de Carvalho.

Este será, sem duvida, uma forma brilhante 
e civilizada de nós cearenses agradecermos e per-
petuarmos a acolhida e a generosidade de Brasilia 
para conosco, nestes 50 anos.

Em termos de reciprocidade, queremos marcar 
posição.

Lá por abril, talvez ainda estejamos nesta sede da 
qua começamos a nos despedir.

Aqui plantamos hasteamos a bandeira do Ceará 
e mostramos aos brasilienses e aos brasileiros que  o 
nosso espírito resoluto de trabalho,dedicação,amor ao 

no dia a dia de nossas ações.
Desde já agradecemos a todos os familiares dos 

cearenses “pioneiros”, em diferentes campos de tra-

o nosso jeito de ser, a nossa visão de Brasil e de 
mundo.

Nos saímos do Ceará,mas o Ceará não sai de nós, 
como repete nosso Zè Wilson. 

Inacio de Almeida (Baturité) , jornalista

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e 

Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Diretoria 

Presidente - Fernando César Moreira Mesquita (Fortaleza): Luiz Gonzaga 
de Assis  (Limoeiro do Norte), 1º vice; Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), 
2º vice; José Sampaio de Lacerda Junior (Fortaleza), diretor de Planejamento 

e Orçamento; Wanderley Girão (Fortaleza) diretor de Saúde, Regina Stela 
Stuart Quintas (Fortaleza), diretora de Educação e Cultura;   JB Serra e Gurgel 
(Acopiara), diretor de Comunicação Social, Leimar Leitão de Assis (Fortaleza), 
diretor de Obras, Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem), diretora de 
Promoção Social,  e João Rodrigues Neto (Independência), diretor Jurídico.

Conselho Fiscal 
Membros efetivos: José RIBAMAr Oliveira Madeira (Uruburetama), 

Evandro Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos Carvalho ( Itapipoca); 
        Membros suplentes: Ciro Barreira Furtado (Baturité),  José Colombo de 

Souza Filho (Fortaleza) e José Aldemir Holanda (Baixio). 
Jornal da Casa do Ceará

Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial

Ary Cunha (Fortaleza), Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson 
Caminha (Fortaleza), Egidio Serpa (Fortaleza), Frota Neto (Ipueiras), 

Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza), 
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides 

(Juazeiro do Norte), José Jézer de Oliveira (Crato), Lustosa da Costa (Sobral), 
Marcondes Sampaio (Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), 
Narcélio Lima Verde (Fortaleza), Orlando Mota (Fortaleza), Paulo 

Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama), Roberto 
Aurélio Lustosa da Costa (Sobral) e Tarcisio Hollanda (Fortaleza).

Diretor 
Inacio de Almeida (Baturité) 

Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Gurgel@cruiser.com.br / wilsonibiapina@globo.com

Editoração Eletrônica
Casa do Ceará
Distribuição
Cecília Melo
Circulação

O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
Banco de dados com apoio da ANASPS

Endereço SGA /N 910, Conjunto F/G - Asa Norte
70.790-100 - Brasília – DF  - Tel (61) 3533-3800
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Expediente

Conversando com o Leitor 
+ Abrimos um novo link na nossa página inicial: Projeto Forman-

do Campeões, para destacar as ações desta iniciativa que envolve a 
Casa do Ceará e o Governo do Distrito Federal, através da Secretaria 
do Desenvolvimento Social e de Transferência de Renda.

+ A Casa do Ceará aguarda definição de Fagner para a gran-
de festa de agosto. Fagner por sua vez aguarda decisão de sua 
gravadora, pois quer voltar à Casa. A Casa adotou providências 
para viabilizar a grande festa que no ano passado contou com a 
presença do Waldonys.

+ Edilson Albuquerque de Macedo escreve sobre o Jornal do 
Parque Araxá, em Fortaleza, de Juracy Mendonça. Ali  mora o 
grupo original da colônia de Acopiara, em Fortaleza.

+ Solicitamos aos autores cearenses que desejem publicar seus 
artigos e poesias para que nos mandem por e-mail. No momento, 
esta vibrante folha não tem pessoal para digitar textos.

+ Osmar Alves de Melo manda as últimas edições do Jornal 
A Praça, de Iguatu, com artigos de José Roberto Duarte, Everton 
Alencar, Silvani Soares Mario Leal, Wagner Carvalho, Alder 
Teixeira. Hildernando Bezerra, Brenand Bandeira e Moreira de 
Acopiara.

+ Donizete de Souza, de Lavras da Mangabeira, nos manda 
noticias.

+ Iguatu comemorando o centenário de nascimento de Lourival 
Correia Pinho, advogado jornalista, professor, curador de menores, 
delegado de polícia, promotor de justiça, advogado da RFFSA. Sua 
descendência envolve sete filhos, 21 netos e 28 bisnetos.

+ Chegando de Limoeiro do Norte, o prof. Antonio Nilson Cra-
veiro Holanda, que foi as comemorações do centenário de seu pai.

+É uma vergonha que n o site do Departamento de Música 

da UnB  não haja uma única referência ao seu criador, maestro 
Orlando Leite (Russas).

+ Rênio Studart Quintas está na estrada liderando movimento 
da sociedade civil organizada em favor de políticas publicas para 
a cultura.

+ Maria Auxiliadora Marques Albuquerque (Acopiara) vai 
passar temporada de três anos  no Consulado do Brasil em Lisboa. 
É a segunda representante qualificada de Acopiara na Europa. A 
primeira é Maria Soraya Rangel que mantém uma academia de 
ginástica em Londres.

+  A Casa do Ceará continua empenhada em fazer uma grande 
comemoração dos 50 anos de Brasília, homenageando não só os 
pioneiros cearenses que aqui desembarcaram entre 1957-1960 
como dezenas de cearenses que de algum modo contribuíram para 
consolidação de Brasília.

+ Entre as ações pensadas pela Casa do Ceará está uma home-
nagem dos descendentes dos pioneiros na Casa do Ceará.

+ O Projeto Formando Campeões , parceria da Casa com o 
GDF, já é um sucesso.

+ Nova parceria da Casa com o GDF trará o Projeto de Inclusão 
Digital para a Casa, com 12 estações de informática.

+ Continuamos insistindo para que os leitores deste Jornal 
que mudem de endereço nos informem  a fim de atualizarmos 
seus endereços.

+ Fechamos o mês de julho com 4.309 acessos ao nosso site 
na Internet, abaixo dos 5.672 do mês de junho, com media de 139 
visitas/dia. ´Não é o que desajaríamos que fosse, mas devemos 
passar aos nossos amigos o nosso endereço eletrônico: www.
casadoceará.org.br

Paixão Canina 

(*) Luciano Barreira

O Milton do Jerônimo – a já citada personagem folclórica lá 
do Quixadá, criava um cachorro mestiço de “Pastor Alemão”, e 
eu, uma cadela da mesma raça, de nome Conga. Um dia, notei 
que minha Conga estava nervosa, logo vi que era o primeiro 
cio. Procurei o Milton e perguntei:

- Milton, a Conga está no cio, daria para cruzar com teu 
cachorro

- Vamos ver. Podemos levar os dois para o estábulo.
Levamos o casal de caninos para o estábulo. Assim que 

Tarzan – era esse o nome do Pastor do Milton -  farejou no 

atracou-se com a “encabulada” Conga, que começou a ganir 
desesperadamente.

- É porque você  não sabe o que  é uma paixão canina. 

Gostando de pão e jumento 

Na campanha eleitoral de Virgilio Távora para governador, 
nós participamos ativamente. Montou-se um “esquema eleitoral 
que envolvia alguns candidatos de “frente”é  Alberto – o Russo 
Preto, hoje Bacurau da Meia Noite lá em Brasília – sempre foi 
um cara de não medir distância do trabalho, sempre foi de dar 
tudo e em tudo -  faz churrasco, faz caipirinha, faz panelada e 

do – pois é o Zé Alberto aprendeu a dirigir e começou a guiar 
nossos jipes na campanha eleitoral.

Mas o Nego Véi ainda não era lá muito bom no volante e, 
certa madrugada, lá pelo Pirambu, Zé Alberto vai dobrando 

Espaço Luciano Barreira
uma esquina, quando deparou-se com um padeiro num jumento 
carregado de pães ainda quentes, recém saídos da padaria.

O nosso motorista pisou no freio mas o carro acabou por 
bater no jumento espalhando aquele mundo de pães pela 
areia.Felizmente nem o padeiro nem o jegue sofreram nada, 
Zé Alberto,meio aperriado tentava explicar que o freio estava 
ruim, quando o padeiro objetou:

- Meu amigo, que jipe goste de pão ainda vai lá, mas como 

Depende... 

zades com goianos que em geral são excelentes camaradas. 
Nunca pensei no entanto que teria ao voltar ao Ceará dois 
goianos entre os meus amigos – o Élcio e seu Hélio – que estão 
comigo diariamente no Sindicato dos Bancários. Hèlcio que 
adorava atividades esportivas é praticamente o braço direito 
do João do Vale no Departamento Esportivo. Ele não é cara 
de enjeitar parada, na hora de “carregar o piano” é o primeiro 
a se oferecer solícito e com muita disposição. 

Pois um dia destes algumas moças, funcionárias do Sin-
dicato estavam merendando junto à minha mesa de trabalho, 
como aliás gostam de fazer – quando chega o Élcio. Uma 
delas,delicadamente oferece parte de seu lanche e Èlcio que 
não parecia estar com apetite lhe responde sem qualquer ponta 
de malícia:

- Obrigado, estou sem tesão para comer...
- E precisa ter tesão para comer pergunta a moça.
- Depende do que se queira comer... – respondeu impertu-

bável o nosso esforçado coordenador esportivo. 
-E agora venham dizer que a burguesia não tem lá os seus 

encantos!

(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
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Os 90 anos do mestre Oswaldo Geraldo Quinsam
Em 22,07, na 

Torteria di Lo-
renza, na 302 
Sul, os 90 anos 
do mestre Quin-
san foram lem-
brados em café 
da manha por 
seus amigos Luiz Dutra, Luiz Pinto, JB Serra e Gurgel e 
Geraldo Magela de Oliveira. O encontro foi abertura das 
comemorações que prosseguiram. O prof. Quinsan - um dos 
monumentos vivos de Brasília -que se recusoa escrever suas 
memórias é um emérito contador da História Contemporânea 
do Brasil, do qual é um personagem.

Despesa pública e corrupção no Brasil      
Ruszel Lima Verde Cavalcanti, promotor de justiça do 

Piauí, em Brasília,  o livro Despesas públicas e corrupção 
no Brasil. O livro tem prefácio do ministro Ubiratan 
Aguiar, presidente do TCU.     Cavalcanti buscou não ape-
nas desvendar, no trabalho, as minúcias da corrupção no 

que pertencem a todos. No prefácio da obra, o presidente 
Ubiratan Aguiar considera que: “a obra constitui-se uma 
denúncia e um chamado à razão para quantos lidam e se 
preocupam com a coisa pública”.   Ruszel também é autor 

origens e uma visão de combate.   
Ministro Marcos Vilaça 
A Corte de Contas portuguesa prestou  em 26.06 homena-

gem ao ministro Marcos Vinicios Vilaça em cerimônia solene 
realizada no Auditório Professor Sousa Franco, na sede daquele 
Tribunal, em Lisboa. A solenidade foi dirigida pelo presidente 
do TC de Portugal, juiz-conselheiro Guilherme d’Oliveira 
Martins, e contou com a presença de autoridades e servidores 
daquela instituição.  Marcos Vilaça se aposentou no TCU. 

Mauá Cearense
Lustosa da Costa registra na sua coluna no DN que o 

economista Carlos Negreiros Viana considera o sobralense 
Trajano de Medeiros, fundador, no Ceará, da Cidao, e de 
empreendimentos nacionais de peso, é mais merecedor do 
cognome de Mauá Cearense que o Barão de Ibiapaba e 
Delmiro Gouveia... 

Bolsa arte
De Ancelmo Gois, na sua coluna em O GLOBO, de 

11.07: “ dia 23.07, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, 

Vcale Cultura. Empresas poderão abater do lucro R$ 

livros. “Será o Bolsa Fam ília da Arte – celçebra o cine-
asta Luiz Carlos Barreto (Sobral) que sempre batalhou 
pelo projeto”. 

Doce mel 
Egidio Serpa registra na sua coluna do Diário do 

Nordeste:”Primeiro do Nordeste e terceiro do Brasil na ex-
portação de mel, o Ceará avança nesse setor do agronegócio. 
No ano passado, as exportações cearenses de mel somaram 
US$ 6,7 milhões e o valor de sua produção, de 3,4 mil tone-
ladas, foi de R$ 17,6 milhões. Dos 184 municípios do Ceará, 
135 produzem mel. Há 77 associações de produtores e três 
empresas com o selo SIF do Ministério da Agricultura. No 
polo Litoral Leste/Jaguaribe, concentram-se 20 municípios, 
100 associações de produtores e uma produção de 1,1 mil 
toneladas”. 

Presença
Quem vai, todos os dias, ao trabalho na Santa Casa, em 

Fortaleza, é o ex-presidente do Centro Médico Cearense, 
cientista Edílson Gurgel Santos, pai do novo procurador 
geral da República. 

SAMBURÁ 
Aniversário de Maria de Jesus 
O aniversá-

rio da Diretora 
de Promoção 
Social da Casa, 
Maria de Jesus 
Monteiro Mar-
tins, em 02.07, 
reuniu direto-
res, amigos e colaboradores das ações assistenciais  que ela 
administra e promove. Maria de Jesus assumiu  ainda, na 
Casa, a superintendência das comemorações e festividades, 
relacionadas com a culinária cearense. Há algum tempo 
traz eventos de fora para a Casa, revertendo a receita em 
benefício dos programas assistenciais. 

Os 90  CIC 
Os 90 anos Centro Industrial do Ceará foram lembrados  

na Assembléia Legislativa do Ceará. Em spolenidade  presi-
dida ́ pelo deputado Sergio Aguiar, da Comissão de Indústria, 
Comércio e Turismo que destacou a importância social e 
econômica do CIC. O presidente do CIC, Robinson de Castro 
e Silva, recebeu placa comemorativa em alusão ao aniversário 
da entidade e, no seu discurso, enfatizou a independência 
do Centro. Entre os que prestigiaram o evento estavam a 
procuradora de Justiça Maria Luíza Fontenele Rodrigues, 
os presidentes da CDL, Honório Pinheiro; da Federação das 
Associações Comerciais do Ceará, João Porto Guimarães. 
Mais os ex-presidentes do CIC, Alexandre Pereira, Marcos 
Pinheiro, Ednilton Soárez e José Cavalcante Macedo e o 
deputado Artur Bruno (PT). 

Portugal e Brasil 
Leda Maria registra na sua coluna no Diário do Nordes-

te; “Ednilo Soárez comemora os resultados promissores de 
sua permanência em Lisboa, quando esteve na Academia 
de Ciências de Lisboa, que corresponde à nossa Academia 
Brasileira de Letras, com a diferença de que engloba tanto 
as Ciências como a Literatura. 

Ali, foi recepcionado pelo presidente da entidade, 
Arantes e Oliveira, a quem entregou a credencial que foi 
outorgada a ele pelo presidente da Academia Fortalezense 
de Letras, João Soares e as publicações da Casa. 

Arantes acompanhou Ednilo para conhecer o belo 
prédio da instituição e prometeu apresentar o pleito à sua 

Jerônimo Moscardo de Souza
A Fundação Alexandre de Gusmão e seu Instituto de 

Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI) realizaram  o 
Seminário sobre Integração da América do Sul, em 23.07, no  
Palácio Itamaraty Rio de Janeiro. O Seminário - preparatório 
da IV Conferência Nacional de Política Externa e Política 
Internacional – reuniu : Ana Maria San Juan (Universidad 
Central de Venezuela), Carlos Bruno (Fundação Cenit, Ar-
gentina), Carlos Lessa (UFRJ), Darc Costa (UFRJ), Gerardo 
Caetano (Universidad de la República, Uruguai), José Tavares 
de Araújo (CINDES), Milda Rivarola (Academia Paraguaia 
de História), Paulo Borba Casella (USP), Reinaldo Gonçal-
ves (UFRJ), Renato Baumann (CEPAL),  Ricardo Carneiro 
(Unicamp), Ricardo Markwald (FUNCEX) 

Marquise 
Move-se o Grupo Marquise, grande e capitalizado con-

glomerado empresarial do Ceará. E move-se na direção do 
mar. É ele que constrói a ampliação do porto do Pecém. E 
é ele também que, segundo fonte desta coluna, está muito 
interessado em associar-se à futura empresa que instalará um 
estaleiro naval na área do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, 
para a construção de navios para a Petrobras e a Transpetro. 
O Brasil tem hoje a maior carteira de encomendas navais do 
mundo — mais de 140 navios de vários tipos, alguns já em 
construção no estaleiro Atlântico Sul, em Suape, Pernambuco.

Ministro lança novo CD
O presidente do Tribunal 

de Contas da União, também 
poeta, letrista e compositor 
Ubiratan Aguiar lançou em 
30.07, em Fortaleza,  seu mais 
recente CD ´A sina do cabra 
da peste. Autor de mais de dez 
livros, o minisatro Ubiratan  
não canta, mas compôs todas 
as faixas do álbum, com in-
terpretação de cantores como 
Fagner, Dominguinhos e Elba Ramalho.

Fortaleza-EUA
Ancelmo Gois registrou na sua coluna em O GLOBO, 

de 08.07: “O voo semanal Fortaleza-Atlanta , da Delta Air 
Lines, iniciado em abril, deu tão cereto que passou agora 
para cinco por semana”. 

Desenvolvimento Social 
A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 

(STDS), Fátima Catunda, elaborou  relatório com todos os 
projetos realizados pela pasta envolvendo crianças e adoles-
centes entre 2007 e 2009. Foram investidos nos projetos R$ 
95,5 milhões no primeiro ano; R$ 98,5 milhões no segundo; 
e R$ 176 milhões previstos para este ano.

Calçados: Juazeiro na liderança 
O Cariri cearense é o maior fabricante de calçados do 

Norte e do Nordeste ´com 250 empresas formais O número 
estimado de pares de calçados produzidos em 2008 alcançou 
a incrível marca de 100 milhões´. A expectativa para este ano 
é de que, apesar da crise que castiga o mundo todo, essa per-
formance se repita. Antonio Barbosa Mendonça, presidente 
do Sindindústria, de Juazeiro, está otimista: ´Nosso calçado 
é da mais alta qualidade´. 

Lojistas
O empresário Francisco Freitas Cordeiro assumiu seu 

primeiro mandato à frente da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Fortaleza (CDL). A solenidade empossou também a 
nova diretoria da Federação das Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas do Ceará (FCDL), que tem o empresário Fran-
cisco Honório Pinheiro como presidente.

Lula quer Eunício na presidência do PMDB
Publicou Edilmar Norões, na sua coluna no Diário do Nor-

deste, de 28.07: “Para Eunício Oliveira foi importante ouvir da 
cúpula peemedebista que seu nome voltou a ser cogitado para a 
presidência nacional do PMDB. E o que mais pesa na informação, 
é que, na conversa com Michel Temer, presidente da Câmara 
Federal, e Henrique Alves, líder do PMDB, Lula demonstrou 
interesse em saber quem irá comandar o partido no período de 
aliança para as eleições de 2010. Foi quando surgiu o nome de 
Eunício para quem, segundo Lula, seria bom para trabalhar e 
articular com os demais membros do PMDB a candidatura de 
Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto. “E o fato do deputado 
Eunício Oliveira vir mantendo compromissos políticos com o PT 
no Ceará, também foi lembrado pelo presidente Lula, que admitiu, 
inclusive, apoiar a candidatura do parlamentar cearense ao Se-
nado nas eleições do próximo ano. Uma posição, convenhamos, 
que, tanto para Eunício como para este Estado, seria importante 

maior partido no País e no Congresso Nacional, mas por sua 

Justiça na Era Virtual
O Tribunal de Justiça do Ceará foi o primeiro tribunal 

do país a aderir ao projeto “Justiça na Era Virtual”. Em 
33 minutos, dois dos quatro processos recebidos do Tribu-

distribuídos aos relatores. Em média, esses processos em 
papel demorariam cerca de cinco meses entre a remessa 
dos estados até a chegada ao gabinete do relator.           
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Quer vender?
Quer comprar?
J. Lírio Aguiar

Há 37 anos

J. Lírio Aguiar
Imóveis

Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950
jlirio@terra.com.br

LDO do Estado prevê R$ 12 bi de 
investimentos para 2010-2012 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 do Gover-
no do Estado foi tema de audiência ocorrida no Complexo 
de Comissões Técnicas da Assembléia Legislativa do Es-
tado do Ceará. A iniciativa foi proposta pela Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação atendendo a solicitação 
do líder do Governo, deputado Nelson Martins (PT). Na 
ocasião, a secretária do Planejamento e Gestão do Estado 
(Seplg), Desireé Mota, fez uma explanação sobre a LDO. 
Ela informou que para o triênio 2010-2012 o Governo 
prevê investimentos na ordem de R$ 12 bilhões.  

Segundo ela, os recursos serão aplicados em projetos nas 
áreas sociais e de infra-estrutura, como escolas, policlínicas, 
rodovias, no centro multiuso de feiras e eventos, além do 
Acquario Ceará. Para Desireé, o fato de os parlamentares 

do Interior, contribui para que seja criado um canal de ne-
gociação entre o Poder Público e a sociedade, por meio das 
emendas por eles apresentadas. 

Conforme a secretária, pensando nessa participação mais 

regiões do Ceará, para ouvir a população sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.  

Nelson Martins destacou que já em 2010 serão investi-
dos R$ 3 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões são oriundos do 
Tesouro do Estado e de empréstimos e o restante do Plano 
de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 
O parlamentar ressaltou que um dos grandes entraves da 
execução dos projetos é a burocracia, que muitas vezes 
emperra o andamento das licitações.  

Estiveram presentes os deputados Júlio César (PSDB), 
presidente da Comissão de Orçamento, e Sérgio Aguiar 
(PHS), relator da LDO. Além do coordenador de Orçamento 
da Seplag, Carlos Eduardo Sobreira. 

40% das obras concluídas
 no Juizado da Mulher 
de Juazeiro do Norte

A construção da sede própria do Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 
na Comarca de Juazeiro do Norte, já está com 40% 
das obras concluídas. A previsão do Departamento 
de Engenharia do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (TJCE) é que ele seja entregue à população 
no mês de outubro. 

O Juizado da Mulher de Juazeiro do Norte foi 
criado em 20 de dezembro de 2007 com o objeti-
vo exclusivo de julgar casos de violência contra 
a mulher. Ele é a segunda unidade da justiça 
cearense criada com este objetivo e, atualmente, 
funciona na sede do Fórum Desembargador Ju-
vêncio Joaquim de Santana. O primeiro Juizado 
da Mulher foi criado em Fortaleza no dia 18 de 
dezembro de 2007. 

O novo juizado está sendo construído no bairro 

terreno de 1.202 m². A estrutura contará com 
salas para a realização de reuniões, audiências, 
atendimento psicológico, Ministério Público e 
Defensoria Pública. O edifício disporá de cela para 
detenção de presos, estacionamento para servido-
res e para o público, além de garagem isolada para 
o transporte de presos. 

Todo o prédio contará com estruturas para aces-

banheiros planejados. O projeto arquitetônico do 
Juizado da Mulher de Juazeiro do Norte é da arqui-
teta Adriana Castelo Branco, chefe do Serviço de 
Projetos do Departamento de Engenharia do TJCE.  

Deputados assíduos garantem
recursos para seus estados

Na matéria do Jornal Correio Braziliense, com título 
“Pendência de R$ 8 bilhões”, o deputado Eunício Oliveira foi 
destaque como um dos parlamentares mais assíduos e atentos 
na Comissão de Orçamento (CMO), onde o mesmo é membro 
e Presidente do Comitê de Admissibilidade das emendas para 
o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2010.  

De acordo com a reportagem, Eunício conseguiu garantir 
mais recursos para seu estado através do projeto de Lei nº 13 
que prevê R$ 886 milhões para os ministérios da Integração 
Nacional, Cidades e Dnit, onde estão parte das obras do PAC. 
Segundo o texto da jornalista Denise Rothenburg, 

Pelo relatório, alguns assíduos frequentadores da CMO, 
mais atentos aos projetos que chegam por ali, conseguiram 
R$ 2 milhões para suas propostas. São os casos de Ricardo 
Barros (PP-PR), Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG), Euní-
cio Oliveira (PMDB-CE) e Cláudio Cajado (DEM-BA). E 
é aí que mora a polêmica, uma vez que, na hora em que a 

navios, enquanto alguns levaram recursos para seus estados, 
estradas e portos, concluiu a jornalista. 

Como membro do Comitê de Admissibilidade das emen-
das, Eunício conseguiu ainda que fossem incluídos no texto, 
a Barragem do Lago de Fronteiras, no Rio Poty, na cidade de 
Crateús e os projetos de irrigação que tiveram transferência 
de gestão, antes contemplados pelo Dnocs e Codevasf. 

Com relação as cinco emendas que a bancada cearense tem 
direito, os recursos devem ser direcionados para as obras de 

ampliação ou melhoria de sistemas públicos de esgotamento 
sanitário em municípios das Bacias do São Francisco e Par-
naiba), adequação de trecho rodoviário na BR 122, infraestru-
tura e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana de 
Fortaleza, Projeto de Inclusão Digital e Estrutura de Unidades 
de Atenção Especializada em Saúde.
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Leituras I Acopiara - O passado é um pais estrangeiro 
Por Jb Serra e Gurgel (*) 

“O passado é um país estrangeiro; lá, eles fazem as coisas 
de modo diferente.”

A citação de Ivan Lessa tem razão de ser. 
Há 50 anos fora de Acopiara, para mim é um país estran-

geiro, distante, pra lá de Deus me livre. De avião, umas 3h 
de vôo. Mas os turbos e jatos lá  não pousam. De navio, só 
em sonho. De trem, aspiração de século, foi sumariamente 
extinto.  O mar está a 320km de distância. De ônibus, três 
dias de desconforto, partindo do Rio, dois de Brasília, seis 
horas, de Fortaleza. De automóvel, na linguagem de um 
apedeuta, “menas”. 

A geração que me antecedeu está  indo e acabando, mês 
a mês, com missas de sétimo dia.A minha também está indo 
aos poucos implacavelmente. Com uma rotina  bizarra. 

Vocês são testemunhas de que tenho feito tudo para que 

sob irados protestos, risinhos irônicos e indiferença side-
rúrgica. Mas isto é assim mesmo. Mesmo em Acopiara, há 
resistências,  pois um ilustre desconhecido não pode falar 
do que não conhece e só conhece o passado, isto é, algo 

uma realidade que eu conheci e eles desconhecem. São duas 
coisas paralelas que não se encontram. Poucos me conhecem 

me move na identidade de meu passado.   
Para eles este negócio de conhecer o passado ser impor-

tante para se enxergar o futuro, é lenda de memorialista e 

A propósito, dia desses, à noite em Niterói, minha mulher, 
Marilia, me chamou para ver algo inusitado. 

Ela tem a mania de viajar pelo Google Earth, numa velo-
cidade subsônica, ver cidades onde passamos. Em segundos 
vai de Fortaleza a Roma, de Havana a Lima, de Brasília a 
Montevidéu. Cruza o Atlântico, a zona de convergência 
intertropical, sem medo, sem turbulência, sem riscos, sem 
acidentes.  

Mostrou-me então Acopiara no Google.  
O meu país estrangeiro estava na minha casa, na minha 

tela, na minha frente.
Justamente aquela cidadezinha que digo contar 50 mil 

habitantes e 200 mil almas estava ali. Aquele ponto de 
espaço perdido no meio do globo. 

Com o “zoom” do “mouse” fomos encontrando  os pontos 

Desta forma o meu país estrangeiro, o meu passado,  
está não só ao meu alcance, como ao alcance de qualquer 
vivente, onde o Google Earth estiver instalado. 

O mundo virtual tem a possibilidade de trazer o passado 
ao presente e nos colocar na ante-sala do futuro. Não revolve 
o que já se foi nem tem a possibilidade ainda de proporcionar 
um encontro com as pessoas nas ruas e nas calçadas. Tem 
porém o mérito de nos colocar no meio das ruas, vielas, 
prédios, sítios, açudes, escolas, igreja, praças, etc.  

Verdade que através do “mensager” com câmera , posso 
conversar com os meus sobreviventes em Acopiara o que era 

algo inacreditável e impensável há um par de lustros atrás.  
Ver a igreja de Acopiara no Google , igreja é referência 

de todas as cidades do interior do Ceará  e de centenas de 
outras cidades no Brasil, me colocou na praça Monsenhor 
Coelho, em volta. Como num jogo de tabuleiro coloquei 

todos descansam em paz, mas os acordei para um reencontro 
rápido. Todos protestaram contra a destruição da pintura do 
teto da igreja , obra prima de um pintor desconhecido, e que 
sumiu com uma mãozada de cal. Disse-lhes que a pintura 
poderia ser restaurada, como aconteceu na Igreja de Nossa 
Senhora das Dores do Ingá em Niterói e com toda a pintura 
da Igreja de Pirenópolis, em Goiás, esta reduzida a destroços 
por violento incêndio. Prometi-lhes conversar com o padre 
Crisares sobre a restauração e com o pessoal do Google 
para colocar foto do teto restaurado na Web. Agradeceram 
e voltaram à eternidade. 

A geração atual de Acopiara não conheceu a pintura do 
teto da igreja. É coisa do passado, do meu país estrangeiro. 

tórico relevante. Foi o maior acontecimento de Acopiara. 
Saímos do abastecimento da água, não tratada,  em anco-
retas, no lombo de jumentos, com os botadores d’agua nas 
portas das casas (coisa que a geração atual nem imagina), 
para a água encanada, tratada, que contribuiu para a redução 
da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida.  

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor

Olavo Colares, exemplo de amigo 
Edmílson Caminha(*) 

Amigos não se fazem: amigos são. Amigos não se 
conhecem: amigos se reconhecem. Amigos não se acham: 
amigos se revelam, pois existem desde sempre, à espera 
somente do encontro. Amigos não se justificam, sequer 
se explicam, pois verdadeiramente o são por causa de 
tudo e apesar de nada. Amigos não se impõem:  amigos 
se aceitam, porque amizade é a aceitação das diferenças 
– dos defeitos, sobretudo. Assim foi – e é, e continuará a 
ser  – com Olavo Colares, amigo há mais de 30 anos, se 
amizade se pudesse medir com a régua do tempo. Mais 
do que amigo, compadre, pois a Ana Maria e a mim nos 
deu com Lula, por afilhado, o primogênito Vítor; mais 
do que compadre, irmão, com o que digo tudo.

Como o mico-leão-dourado e a ararinha-azul, Olavo é 
parte de uma espécie em extinção: a dos homens que, pela 
qualidade humana e pela riqueza da sabedoria, fazem o 
mundo melhor e a vida mais bela. Poucas pessoas conheci, 
em toda a minha vida, com a luminosa inteligência e o 
saber eclético do Professor Olavo; nunca lhe fiz pergunta 

que não me tenha respondido com conhecimento e ilus-
tração, da batalha de Alcácer-Quibir ao governo pernam-
bucano de Maurício de Nassau, do relevo da Capadócia 
turca à geologia do sertão de Quixadá. Some-se a essa 
cultura de enciclopédia uma impressionante memória, que 
lhe permite escalar de cor a equipe do seu Ceará Sporting 
Club campeã cearense de 1922: Aldo, Gotardo e Meton; 
Saracura, Vitório e Cantuária; Walter Barroso, Abreu, 
Deca, Pau Amarelo e Braun. Para maior humilhação dos 
normais, ainda acrescenta: “Na final, derrotamos o For-
taleza por 4 a 1, gols de Pau Amarelo (2), Abreu e Deca”. 
É pra chorar de desgosto...

Com Lula e Olavo, Ana Maria e eu vivemos alguns 
dos melhores momentos da nossa vida. Viajamos à Cuba 
de Fidel, ocasião em que, no Atlântico feito esmeralda 
líquida, nosso aniversariante praticou hidroginástica, sob 
as ordens de uma vênus de ébano a quem não resistiria 
o Papa. Fomos a Paris, onde, em Montmartre, o dança-
rino Colares não resistiu à música brasileira que tocava 
e rodopiou por entre os manequins de uma loja, ante a 
surpresa dos homens e o encanto das velhinhas saudosas 

de Maurice Chevalier. Aos incrédulos, asseguro que Ana 
Maria gravou esses flagrantes históricos em vídeo: it’s 
all true, como diria Orson Welles...

Intelectual brilhante, leitor voraz e onívoro, bacharel 
em Direito, bacharel em Geografia, bacharel em História, 
radialista, o Professor Olavo é modelo de profissional, 
cidadão exemplar, merecedor do reconhecimento dos 
colegas e do respeito dos milhares de alunos que já lhe 
passaram pelas mãos. Para mim, é muito mais do que isso: 
é o que chamo de “amigo–referência”, que várias vezes 
já me inspirou a pergunta: “Que faria Olavo se estivesse 
em meu lugar...?”

Essa, a notável figura humana em torno de quem nos 
reunimos – com Lula, Vítor, Rodrigo e todos que o ad-
miramos – para comemorar os 60 anos de uma vida que 
nos engrandece a todos. A Olavo Colares, amigo fraterno 
e meu compadre querido, a homenagem, o carinho e a 
afeição dos que temos o privilégio do seu convívio e a 
honra da sua amizade.  

Edmi l son  Caminha  (For ta l e za ) ,  j o rna l i s ta , 
escritor,Técnico Legislativo do Senado Federal.  

Solo sagrado
Rodolfo Espínola (*)

Fundada quase ao mesmo tempo em que a Capital Fe-
deral assumia os ares do planalto central, por obra e graça 
do presidente Juscelino Kubstichek, a Casa do Ceará em 
Brasília é o cantinho do Ceará no planalto, um local sa-
grado, onde os muitos cearenses que trocaram suas praias, 
serras ou o sertão brabo, pelo cerrado, costumam matar 
saudades da sua terra. Onde não é pecado contar e cantar 
as virtudes (e os defeitos) das suas cidades, dos parentes 
e amigos que ficaram, de espalhar as últimas do Ceará e 
onde o tocador de viola ou o repentista tem espaço para 
mostrar talento e ser aplaudido com convicção. É onde 
se experimenta desde o camarão do Acarau às mantas de 

bode do Tauá, do doce de banana de Uruburetama, ao café 
do Baturité, da castanha de caju assada no tacho a cachaça 
da Guaramiranga ou da Viçosa do Ceará e das cavalas, 
serras e biquaras de Beberibe. Sem falar, claro, do baião-
de-dois, da rapadura do Cariri ou dos sarapatéis e sarrabu-
lho dos Inhamuns. É onde se constata sem muito esforço 
duas características bem cearenses: da hospitalidade e da 
solidariedade. E, o mais notável: é o lugar onde pessoas 
abnegadas desenvolvem (com apoio de outros abnegados 
e/ou mais abonados no Ceará) um serviço de largo alcan-
ce social, assistindo os cearenses (e nordestinos) menos 
afortunados, carentes, dando-lhes guarida, assistência e 
carinho. Faz parte da história da Casa do Ceará em Brasília, 
por exemplo, o fato de praticar assistência ao idoso, antes 

mesmo da aprovação do Estatuto do Idoso, em 1963. É, 
porta de entrada para a confraternização entre cearenses 
e amigos de todo o Brasil. Seu atual presidente (e funda-
dor), jornalista Fernando César Mesquita tem se revelado 
um gigante, na medida em que conseguiu sensibilizar e 
envolver empresários e o Governo do Estado às causas 
da Casa do Ceará em Brasília. A última de Mesquita: 
assinou convênio com o governador Cid Gomes, através 
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social para 
redimensionar os espaços da Casa do Ceará em Brasília, 
na perspectiva de ampliar seus serviços. Os cearenses de 
Brasília agradecem aos dois cabras da peste, afinal fazer 

(*) Rodolfo Espínola (Fortaleza), jornalista e escritor 
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Assembléia concede medalha ao 
desembargador Fernando Ximenes 

Ingenuidade, paixão e idealismo 
dominam o bom “A Ilha da Morte”

A Assembléia Legislativa realizou, sessão solene para 
homenagear o ex-pesidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, com a Medalha 
do Mérito Parlamentar Plenário 13 de Maio. O presidente da 
Assembléia, deputado Domingos Filho (PMDB), elogiou o 

unanimidade pela Mesa Diretora da Assembléia. 
A deputada Tânia Gurgel (PSDB), que indicou o nome de 

Fernando Ximenes, enfatizou a trajetória de vida do desem-
bargador: “um dos homens mais respeitáveis da vida pública 
cearense”, disse. “A homenagem da Assembléia é um momento 
de exaltar sua competência à disposição da sociedade cearense”, 
ressaltou ela.  

Fernando Ximenes agradeceu e lembrou que a medalha foi 
“oferecida pelo povo cearense, através dos seus representantes”. 
Ele destacou o papel do Parlamento para o desenvolvimento 
econômico e social e a importância da independência e harmonia 
entre os três poderes. O desembargador também ressaltou a im-
portância do Judiciário para assegurar a democracia e dignidade 

minhas ações pela ética, realização de justiça e fortalecimento 
da democracia”. 

Estiveram presentes os deputados Heitor Férrer (PDT) 
Guaracy Aguiar (PMDB), Artur Bruno (PT), Sérgio Aguiar 
(PSB), Lula Morais (PCdoB), Hermínio Resende (PSL), José 
Albuquerque (PSB) e os tucanos Luiz Pontes João Jaime, Tomás 
Figueiredo e Osmar Baquit. 

Também participaram da solenidade o procurador geral do 
Estado, Fernando Oliveira; o secretário de Segurança, Roberto 
Monteiro; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador 
Ernane Barreira; a defensora pública geral do Estado, Francilene 
Gomes; o presidente da Associação de Magistrados do Ceará, 
desembargador Ademir Bezerra; e ainda diversos desembar-
gadores, procuradores, conselheiros e outras autoridades civis 
e militares. 

Noção da coletividade permeia filme de Wolney Oli-
veira, que encontra soluções inteligentes para a falta de 
recursos  

Formado pela Escuela de Cine y TV de San Antonio de 
Los Baños, em Cuba, Wolney Oliveira resgata em seu se-
gundo longa-metragem algo que o cinema brasileiro perdeu, 
a ingenuidade e a paixão. Em “A Ilha da Morte”, ele lida 
com esses conceitos na mesma medida em que encontra 
soluções para a falta de recursos, outro elemento central 

é combatida desde o princípio.  
Inspirado em um grupo de cineastas amadores dos anos 

Baños, Oliveira conta a história de Rodolfo (Caleb Ca-

Cuba pré-Fidel. Perseguida pela polícia política do ditador 
Fulgêncio Batista, a família se muda de Havana para a en-

continuidade à revolução.  
Apaixonado pelo cinema de Hollywood, Rodolfo escreve 

a Samuel Goldwyn na esperança de conseguir trabalho na 
“fábrica de sonhos”. O contraste com os ideais revolucio-
nários do pai não poderia ser mais evidente. E ele é cobrado 
por isso. Ao mesmo tempo que enfrenta exigências por 
responsabilidade e postura política, quer dar continuidade 
ao sonho unindo-se a amigos na nova cidade.  

Rodolfo é movido pela paixão. Enquanto o pai se reúne 

amadora para produções caseiras.  

Fruticultura ganha relevo na 
produção agrícola regional 

A fruticultura nordestina já  representa 31% do valor de 

de Produção (VBP) atingiu R$ 7,9 bilhões, para um total de 
R$ 25,2 bilhões correspondentes ao setor agrícola. A análise 
é resultado de pesquisa realizada pelo Escritório Técnico 
de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do Banco do 
Nordeste (BNB).  

A última análise sobre a agropecuária regional, divulgada 
pela revista BNB Conjuntura Econômica, mostra que, consi-
derando apenas as dez culturas mais relevantes, o negócio da 
fruticultura in natura já ultrapassou o da pecuária bovina no 
Nordeste, que alcançou R$ 6,8 bilhões. Banana, mamão, aba-
caxi e manga, em conjunto, representam mais de 50% de todo 
o VBP da fruticultura regional, aí incluídas também as culturas 
do dendê (coco) guaraná (semente), coco-da-baía e cacau. 

A produção de banana lidera o ranking de 2008 em quan-
tidade e valor (R$ 1,4 bilhão), seguindo-se mamão (R$ 1,0 
bilhão), abacaxi (R$ 726,6 milhões), manga (R$ 708,6 mi-
lhões), coco-da-baía (R$ 683,8 milhões), amêndoa de cacau 
(R$ 629,9 milhões), laranja (R$ 620,9 milhões), uva (R$ 
544,4 milhões), maracujá (R$ 421,4 milhões) e castanha de 
caju (R$ 277,4 milhões).  

Seis outras culturas também são de grande relevância para 
a fruticultura regional: melancia (R$ 212 milhões), goiaba 
(R$ 88,2 milhões), limão (R$ 75,5 milhões), tangerina (R$ 
49,3 milhões), dendê (R$ 40,1 milhões) e guaraná (R$ 18,4 
milhões).  

O coordenador de estudos rurais e agroindustriais do Etene/
BNB, Airton Saboya, destaca que a crescente importância 

favoráveis condições edafo-climáticas da Região, bem como 
é resultado de ações do setor público e privado, com destaque 
para investimentos em irrigação, assistência técnica, pesquisa 

Número de processos que chegaram 
ao STJ teve redução de 20%

A imagem de uma mon-
tanha de processos que 
remete ao Judiciário brasi-
leiro começa a se desfazer 
no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Nos últimos 
seis meses, houve redução 
de 20% no total de proces-
sos que chegaram ao Tribu-
nal, comparado ao mesmo 
período do ano passado. 

O presidente do STJ, 
ministro Cesar Asfor Ro-
cha, divulgou nesta terça-
feira, dia 30, os números que retratam o trabalho do Tribunal no 
primeiro semestre de 2009. De acordo com o ministro, estudo 
prospectivo demonstrou uma estimativa de redução de 30% na 

dade, por ministro, foi de 5.001 feitos, o que para o presidente do 

busca atender aos anseios da sociedade por uma Justiça rápida 

O tempo de publicação de acórdãos (decisões colegiadas) 
baixou de 33 dias, em 2008, para 15 dias após a decisão, prazo 
que tende a ser ainda mais reduzido com a rotina do processo 
eletrônico. Ferramenta que, aliás, já está inserida na rotina dos 

zados, dos quais mais de 10 mil estão distribuídos aos ministros. 
Em um mês de funcionamento do novo sistema, 760 processos 
eletrônicos foram julgados.  

E o processo digital ganhou chão pelo Brasil. O ministro Cesar 
Rocha lembrou que a interação com os tribunais estaduais e dos 
tribunais regionais federais foi prioridade, tanto que no último 
dia 25 aconteceu a transmissão do primeiro lote de processos de 
um tribunal estadual para o STJ por meio eletrônico. Originada 
no Tribunal de Justiça do Ceará, a operação, que em meio físico 
levaria cinco meses, efetuou-se em 33 minutos.  

Divulgado balanço do FPM
no 1º semestre de 2009

Os municípios receberão um total de R$ 768,73 milhões 
referentes ao terceiro decêndio de junho do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), já descontada a retenção de R$ 
192,19 milhões para o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-

da Educação (Fundeb).  
A informação foi divulgada pela Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM) juntamente com balanço dos repasses 
da União para o FPM no primeiro semestre do ano. De acordo 
com cálculos, o total de repasses somou R$ 24,4 bilhões, 
contra R$ 24,9 bilhões no primeiro semestre do ano passado.  

Houve, portanto, a redução de 2,10% em termos nominais, 

do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a perda sobe para 7,7%.  

A CNM admite que os três repasses deste mês, no total 
de R$ 4 bilhões, representam um crescimento nominal de 
5,06% comparado a junho de 2008, e reconhece, sem citar 
números, que houve aumentos menores também nos meses 
de janeiro e maio.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) já 
alertava aos prefeitos e prefeitas que devido à sazonalidade 
do FPM, o mês de julho deveria registrar queda no repasse 
do fundo.

Está sendo creditado nesta quarta-feira, 29 de julho, 
nas contas dos Municípios brasileiros, o repasse do 3º 
decêndio do mês de Julho que é de R$ 805.651.234 em 
valores, já descontados a retenção do Fundeb. Em valores 
brutos, incluindo a retenção do Fundeb, o montante é de 
R$ 1.007.064.042.

Com este repasse o mês de julho de 2009 somou R$ 

mesmo mês do ano anterior que foi de R$ 3.464.989.234, 
ou seja, com uma diferença a menor de R$ 381.251.471.

Parcelamento de Débitos 
Previdenciários 

A  Associação dos 
Municípios e Prefei-
tos do Estado do Ceará 
(APRECE) comunica 
que foi publicada ontem 

da União, a conversão 
da Medida Provisória 
nº. 457/2009 na Lei nº. 
11.960/2009, cujo ob-
jetivo é o parcelamento 
de débitos previdenci-
ários dos municípios 
com o Regime Geral 
de Previdência Social 
(RGPS). Ainda assim, 
o Presidente da República vetou alguns dos seus dispositivos.  

A atualização da dívida será feita pela taxa do Sistema Es-
pecial de Liquidação e Custódia (SELIC), e não pela taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP). Outro dispositivo vetado pelo 
Presidente Lula relaciona-se ao encontro de contas entre as dí-
vidas dos municípios com o RGPS, embora tenha sido aprovado 
pelo Congresso Nacional. Desse modo, os municípios deverão 
ingressar em juízo para reaver os valores pagos indevidamente, 

O veto da lei prejudica as administrações municipais, de modo 
que, estas foram reivindicações dos próprios gestores municipais, 
inseridas no texto do Projeto de Lei da Conversão da MP.  

De acordo com as regras sancionadas, o novo prazo para 
adesão ao parcelamento vai até o dia 31 de agosto deste ano. A 
Certidão Negativa de Débito (CND) deverá ser emitida em até 
dois dias úteis da opção pelo parcelamento. Os municípios terão 
carência para o pagamento da primeira parcela, que será de seis 
meses para aqueles com até 50 mil habitantes e de três meses 
para os que tenham mais de 50 mil habitantes.  

com o intuito de organizar um seminário para orientação dos 
prefeitos cearenses acerca das novas regras, acima citadas. 
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Documento
Posse do novo Procurador Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos 

Autonomia e independência funcional marcam discursos 
da posse do novo PGR. Garantias constitucionais foram 
lembradas por Lula, Roberto Gurgel e Antonio Fernando

O novo procurador-geral da República, Roberto Gurgel, 
tomou posse  em 22.07, em uma cerimônia que contou com 
a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 
Gilmar Mendes, o governador do Distrito Federal, José Ro-
berto Arruda, e  diversas autoridades.

Com o auditório da Procuradoria Geral da República lota-
do, em seu discurso Gurgel defendeu o poder de investigação 
do Ministério Público e destacou o trabalho da instituição no 
combate à corrupção e a necessidade de colaboração entre os 
poderes da República.

com os poderes estatais para aperfeiçoar os mecanismos de 
prevenção e combate à improbidade. “Multiplicaremos nossos 
esforços contra a criminalidade organizada de modo geral e 
contra a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, o ataque à 

co internacional de pessoas e drogas, delitos que reclamam 
ênfase especial, sem deixar de agir nas demais frentes que 
integram o elenco de nossas atribuições”, ressaltou.

Ele destacou a necessidade de interlocução entre os pode-

tensão de monopólio da verdade ou dos valores republicanos 
e não conseguirá cumprir suas tarefas constitucionais sem a 
mais ampla interlocução institucional, com o Parlamento, o 
Executivo e o Judiciário”.

Sobre o poder de investigação do Ministério Público, 

dível para o cumprimento pleno dos deveres constitucionais 
da instituição”.

O presidente Lula contou que não conhecia pessoalmente 
nenhum dos três subprocuradores-gerais da República indi-
cados pela lista da Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR). “Esta é a quarta vez que indico para 
este cargo o membro da carreira que foi o mais votado entre 
os seus pares. Com isso, busco principalmente reforçar a 

Cooperação - Para Lula, o novo procurador-geral da 

outros poderes da República e de contribuir para aprimorar 
a Justiça brasileira.

No início da solenidade, o ex-procurador-geral da Repúbli-
ca Antonio Fernando Souza já havia destacado a necessidade 
de respeito à independência e à autonomia da instituição, 

assinalados na Constituição Federal”. Ele criticou as inicia-
tivas que pretendem restringir esses direitos. “Tenho certeza 
de que Vossa Excelência não chancelará eventuais iniciati-
vas legislativas que importem em desrespeito às garantias 
constitucionais asseguradas ao Ministério Público”, disse ao 
presidente Lula.

Também estavam presentes a subprocuradora-geral da 

República, Deborah Duprat, o governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda, o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes, o advogado-geral da União, José 
Antônio Dias Toffoli, os ministros do Planejamento, Paulo 

1º Procurador da República era cearense
José Júlio de Albu-

querque Nascido em 11 
de maio de 1841, em So-
bral, Província do Ceará, 
era o Barão de Sobral, 

des de Barros e D. Luíza 
Amélia de Albuquerque 
Barros.

Recebeu o grau de 
bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais na 
Faculdade do Recife em 
1861 e obteve o grau de 
Doutor em 16 de dezem-
bro de 1870 na Faculdade de São Paulo.

Exerceu os seguintes cargos públicos na cidade 
natal: Promotor Público, Diretor da Instrução Pública, 
Secretário de Governo dos Presidentes Lafaiete Rodri-
gues Pereira e Francisco Inácio Marcondes Homem de 
Melo e Diretor do Liceu do Ceará.

De 1867 a 1870, foi Deputado à Assembléia Legis-
lativa, na sua 13ª Legislatura.

Exerceu, ainda, a presidência de duas províncias do 
Império: a do Ceará, para que foi nomeado por decreto 
de 9 de fevereiro de 1878, e exonerado a pedido por 
decreto de 4 de maio de 1880; e a do Rio Grande do Sul, 
nomeação datada de 2 de junho de 1883, cargo de que 
foi exonerado por decreto de 12 de setembro de 1885. 
Foi do Conselho de Sua Majestade e Comendador da 
Imperial Ordem da Rosa.

Ao se exonerar da presidência da província do Ce-
ará, assumiu a Diretoria da Agricultura da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
nomeado que foi por decreto de 1º de maio de 1880. 
Da mesma forma, ao deixar a presidência da segunda 
província, assumiu a Diretoria Geral da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Justiça, cargo para que foi 
nomeado por decreto de 10 de agosto de 1885.

Prestou relevantes serviços nesta função, colaboran-
do com o Ministro da Pasta, Manuel Ferraz de Campos 
Sales nas reformas que realizou, principalmente na 
organização judiciária e na elaboração do Código Civil.

Proclamada a República e organizado o Supremo 
Tribunal Federal, foi dele nomeado Ministro pelo 
decreto de 12 de novembro de 1890, tomando posse a 
28 de fevereiro de 1891 para, em seguida, 3 de março, 
ser nomeado Procurador-Geral da República, cargo 
que exerceu até 31 de agosto de 1893, quando faleceu 
no Rio de Janeiro.

Autoridades e servidores dos três Poderes e 
do MP assistem à posse de Roberto Gurgel

“Esta é a quarta vez que indico para este 
cargo o membro da carreira mais votado 
entre os seus pares. Com isso, busco prin-
cipalmente reforçar a independência e a 

Presidente Lula assina o termo de
posse de Roberto Gurgel

Roberto Gurgel foi o mais votado da lista trí-
plice enviada ao presidente Lula pela ANPR

Bernardo, e da Justiça, Tarso Genro.

- Vice-Procurador-Geral da República » desde julho de 
2004.

 - Vice-Procurador-Geral Eleitoral » de julho de 2002 a 
julho de 2004.

 - Subprocurador-Geral da República » , promovido por 
merecimento, desde março de 1994.

- Membro do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal » de 1996 a 2000 e de 2001 a 2005, eleito por toda a 
classe, e, desde julho de 2005, como membro nato, na con-
dição de Vice-Procurador-Geral da República.

- Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal » de setembro de 2001 a junho de 2005.

- Membro da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal » (Meio Ambiente e Patrimônio 
Cultural) desde a sua instalação, tendo sido seu Coordenador 
de setembro de 1995 a abril de 2002.

- Secretário do Concurso para Procurador da República » 
de junho de 1994 a julho de 2004, responsável pela coorde-
nação dos 8 (oito) concursos realizados no período.

- Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da Repú-
blica da 1ª Região » de agosto de 1992 até a sua promoção 
a Subprocurador-Geral da República, em março de 1994.

- Atuou, ao longo da carreira, perante o extinto Tribunal Fe-

concomitantemente na Justiça Federal no Distrito Federal), o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Superior Tribunal 
de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e, atualmente, perante 
o Supremo Tribunal Federal.

- Aprovado no 5º concurso público para o cargo de Pro-
curador da República, ingressou na carreira em julho de 
1982, como Procurador da República de 2ª categoria, sendo 
promovido a Procurador da República de 1ª categoria em 
fevereiro de 1988, a Procurador Regional da República em 
maio de 1993 e a Subprocurador-Geral da República em 
março de 1994.

- Integrou a Diretoria da » Associação Nacional dos Pro-
curadores da República - ANPR, a partir de 1984,tornando-se 
seu Presidente, de junho de 1987 a junho de 1989, durante 
parte da Assembléia Nacional Constituinte e por ocasião da 
elaboração do projeto da Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (Lei Complementar nº 75/93).

- Graduado pela Faculdade Nacional de Direito (Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro), foi 
advogado no Rio de Janeiro e em Brasília.

- Nascido em Fortaleza, Ceará, em 24 de setembro de 1954, 

A equipe 
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, desig-

nou a subprocuradora-geral da República Deborah Duprat 
para exercer o cargo de vice-procuradora-geral da República.

blica Sandra Cureau será a vice-procuradora-geral eleitoral. 
Gurgel manteve como secretário-geral o procurador regional 
da República Carlos Frederico.
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Smith defende banco público como agente de mudanças 
Os bancos públicos vêm espelhando as importantes mu-

danças políticas, econômicas e sociais do Estado brasileiro 

Nordeste, Roberto Smith, ao falar, no último dia 22, em São 
Paulo, sobre o tema “O papel do banco público”. 

No painel, apresentado durante o seminário “Bancos 

bancária”, realizado pelo jornal Valor Econômico, no ho-

público, está acoplado a esse processo evolutivo do Estado 
brasileiro e de suas políticas públicas”. 

condução do País ganhou visibilidade internacional face a 
forma como estava preparado para enfrentar a crise inter-
nacional”, acrescentando que problemas – ser responsável 
pela alta da taxa de juros, por exemplo – atribuídos aos 
bancos públicos muitas vezes só ocorrem quando “o banco 
público é a expressão de uma conduta de Estado que torna 
isso cabível”. 

Roberto Smith disse que, “se o Estado não compar-
tilha com o clientelismo, se as instâncias reguladoras e 
controladoras passam a exercer todos os seus papéis, e a 

de maturidade democrática deixam de ser letra morta”, a 
essas instituições “não poderão ser imputadas de forma 
absoluta as mazelas, as mesmas que por sinal afetaram os 
bancos privados americanos”.  

Facetas  
Ao defender os bancos públicos como parte da ação do 

Estado e de suas opções políticas, econômicas e sociais, 
Smith falou de sua experiência como presidente do BNB 
desde o primeiro governo Lula. Nesse período, o Banco 
ampliou a participação no crédito da Região no longo 

prazo, o que evidencia ausência de outros operadores; 
e reduziu a inadimplência, aspecto o qual traduz grande 
esforço em governança corporativa. Além disso, promo-
veu a melhoria das relações com órgãos fiscalizadores, a 
exemplo da Controladoria Geral da União e do Tribunal 
de Contas da União. 

No rol dessas facetas, o presidente do BNB destacou a 
evolução das operações do Banco, que alcançaram R$ 13,2 
bilhões em 2008, citou o Crediamigo como um programa de 

do BNB para micro e pequenas empresas com o Programa 
Bolsa Família. 

Parceiros 
Conforme Smith, o Banco do Nordeste segue a política 

de expansão do crédito em relação ao PIB, promove a in-
clusão bancária e atua na linha auxiliar na distribuição de 
renda. Além disso, “a Instituição vem ampliando conside-

e tem sido coadjuvante na política anticíclica do Governo 
durante a crise, com a expansão no custeio agrícola e apoio 
aos setores exportadores”, ressaltou.  

nologia, seed capital (capital semente), desenvolvimento 
regional e inovações na área socioeconômica e ambiental, 
com destaque para a cultura. Para isso, completou: “o BNB 
construiu uma rede de parceiros, dentre os quais se incluem 
a Embrapa, universidades, BNDES, os ministérios de De-
senvolvimento Agrícola, Cultura, MDIC e Sebrae”. 

Na perspectiva de Smith, “algo de novo está apenas em 
gestação no País, com reflexo num sentimento iniciante 
de amor próprio, autoestima e confiança da população 
e confiabilidade dos empresários nos contratos implíci-
tos de estabilidade e crescimento com justiça social”, 
concluiu. 

Guido Mantega  
Durante o seminário, o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, enfatizou que “os bancos públicos são poderosos 
instrumentos de política econômica e de política anticíclica, 
além de estarem sustentando a oferta de crédito no cenário 

exemplo do BNB, que saltou de um patamar de crédito 
bastante modesto de R$ 2 bilhões de aplicações, em 2002, 
para mais de R$ 13 bilhões, em 2008. Mantega também 
fez referência ao Crediamigo, programa de microcrédito 
do BNB com forte impacto na geração  
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Leituras II
Educandário São José 

Lustosa da Costa (*) 

O primeiro colégio que freqüentei foi o Educandário São 
José, primeiro estabelecimento de ensino misto de Sobral, 
fundado e dirigido pela ex-freira Honorina Passos ,irmã do 
monsenhor Olavo, vigário geral da Diocese, ambos padri-
nhos de meu irmão Elcias. Lá ia eu todos os dias, sobraçando 
pesada bolsa de couro que fora de meu pai. Já era muito exi-
bido e gostava de mostrar aos colegas a facilidade com que 
lia qualquer livro. Era ainda tempo das primeiras descobertas 
do pecado. Lembro -me das conversas mantidas,à porta da 
Igreja do S.Francisco, sobre verdades elementares da vida. 
Recordo ainda :  estava ao lado de Amílcar de Paula Pessoa 
quando começou a derrubada do velho templo, as paredes 
,depois de devidamente solapadas por golpes de picaretas, 
puxadas a corda pelos trabalhadores.  

*** 
No Educandário São José fui também colega do Galba 

rães que,às vezes, encontro jovem e bem disposta fazendo 
caminhadas na avenida Beira Mar. 

**** 
Quando do lançamento de livros em Sobral, gosto de 

convidar minhas ex-professoras do Educandário,Conceição 
Vasconcelos e Lais Rodrigues.

Sem falar da grande dama da educação e da 
sociedade,Jacira Pimentel, que ministrou matérias para 
nossa turma da Escola de Comércio D.José. 

Ginásio Sobralense 
Quando ingressei no terceiro ano ginasial do Colé-

gio Sobralense,saido do Seminário dos Franciscanos de 
Campina Grande,aproximei-me de Helio Rodrigues, hoje 

que teve pressa em ir embora e seu irmão ,o oftalmologista 
Antonio Rangel. 

*** 
Nunca poderei esquecer as saborosas abacatadas que dona 

Alfa Montalverne Rangel preparava, em sua casa solarenga 
da Praça do Patrocínio,  para nós e Antonio dizendo que 
D.Casmurro fora o primeiro romance de literatura brasileira 
a entrar ali, presente meu.Uma manhã, não sei porque se 
desentenderam Antonio Rangel e Ivan Rodrigues Mendes 
e foram às vias de fato. Eu,que desde cedo, sempre tomei 
partido, torci ardorosamente ,pela vitória de Rangel. Não sei 
como terminou a troca de tapas ,sei que deu em nada, nâo 
morreram gregos nem goianos e todos terminaram amigos. 

Convite num pedaço de jornal 
Pois bem. Ivan é um cara que, infelizmente, vejo pouco 

e sempre rapidamente. É pena. Quando o prefeito Leonidas 
Cristino decidiu promover festa do lançamento de minha 

escritório e vi que nâo dispunha mais de nenhum convite.
Rasguei pedaço do jornal que lia e nele escrevi bilhete 

a Ivan Rodrigues Mendes, convidando o a me prestigiar 
,noite seguinte, na biblioteca Lustosa da Costa. Pois foi com 
o pedacinho de jornal rabiscado que ele se me apresentou 
para comparecer à festa que me prestigiava. 

É do que me lembro quando o telefone toca de Sobral e 
quem me chama é Ivan  que me convida a dar o ar de minha 
graça à solenidade que se realizará,em Fortaleza, em agosto 

,em que  será homenageado como advogado  padrão do Ce-
ará. Vou fazer todo o possivel para estar ao lado do colega 
e amigo do ginasial da década de cinquenta. 

*** 
Galba
De Ibiapina, Galba Aragão aplaude minhas colunas 

politicas:”O véi macho”,é o que diz. .Nem tanto,nem tanto 
,Galba. Velho sou , macho nem tanto mais.Apenas quero morrer 
em paz com minha consciência e esta me manda apoiar Lula 
e o PT e nâo preconceituosos e privilegiados. É claro que nem 
todos me aplaudem com a generosidade de Galba,colega de 
Educandário São José,no primario em Sobral e que,nos últi-
mos anos,foi a dois lançamentos de livros meus,editados em 
Portugal. Chegam-me agravos e duras acusações pessoais que 
respondo à altura. Se querem brigar na sarjeta ,vamos brigar 
na sarjeta. É claro que quem me faz restrições civilizadas 
recebe respostas civilizadas. Quem me chama de corrupto ou 
de venal, ouve revelações sobre a vida sexual de sua mãe, que 

que,septuagenário,tenho de ser mais  contido. Não posso descer 
tão baixo. Muito menos posso suportar agravos,ofensas vis,si
lencioso,impassível,inerte. 

***
Ainda sou polêmico 

sional, até me conforta ver que minha participação no jornal 
agrada a uns e desagrada a outros. Ruim era se estivesse em 

guerra,para encostar o ombro ao andar do vitorioso... 
(*) Lustosa da Cozta (Sobral) , jornalista e escritor 

   Bat Masterson?! 
Sergio Costa (*) 
 
 Faz tanto tempo que eu nem me lembro quanto. Era um 

seriado apresentado na televisão chamado Bat Masterson. 
O Bat Materson era um sujeito muito gaiato da época da 
colonização americana, que ganhava a vida jogando baralho 
naqueles “gaiolas” a vapor que percorriam o Mississipi 
arriba e abaixo. 

 A trilha sonora do seriado já dizia tudo “No velho oeste 
ele nasceu/E entre bravos se criou/Seu nome em lenda se 
tornou/Bat Masterson, Bat Masterson (com a tônica no “son” 
pra rimar com “crion”). O tal Masterson era um gente boa 
que andava no estreito, entre o crime e a lei. Bem vestido, 
atencioso com as mulheres, bonitão, excelente jogador de 
pôquer, bom de briga e rapidíssimo no gatilho, mas incapaz 
de qualquer mau caratismo. O bicho era veleiro.

O seriado era uma estouro. Vai daí, que uma rede de lojas 
da cidade aproveitando a popularidade do gaiato americano, 
sob a orientação publicitária do Tarcísio Tavares, promoveu 
um concurso para escolher o Bat Masterson cearense. Pense 

 Depois de miles e miles festas de arromba, indo do Tiro 
& Linha ao Waldemar Falcão, tocadas a vapor de muito rum 
Bacardi, ao som do “The Fevers”, Renato e seus Blue Caps” 

foi escolhido por competente júri presidido pelo Hélio Torres 
tendo como mestre de cerimônia, o inquieto Jório Nertal. O 
tipo escolhido para ser o Bat Masterson cearense, não parecia 
coisa nenhuma com o cara da telinha, era um bichão altão, dos 
cabelos melados, um pinta braba, que à vista dos abestados 
aqui da terrinha, deslumbrados com os enlatados americanos 
e debaixo da sugesta do gênio publicitário do TT, permitia 

do cofre, a descoberta da pólvora – estava selada para sempre 
a intimidade do povão com o nosso Bat. Era Bat praqui, 
era Bat pracolá... em todo canto e acontecimento, da “loira 

uma promiscuidade de fazer gosto.
 Afora se fazer presente em todas as festas, casamentos, 

enterros e hasteamentos de bandeira (sim, era a era do ufa-

era passar o dia inteiro na porta das lojas patrocinadoras da 
promoção fantasiado, de bengala e tudo, dando autógrafos, 
abraçando e beijando “armenina” que acorriam histéricas, 
aos pinotes e gritinhos, às Lojas Couto. A cada dez cru-
zeiros (era o dinheiro daquele tempo) de compra a fãzoca 
tinha direito a um beijo, mais dez, um abraço, mais dez, a 
esperança de uma noitada com o Bat Masterson cearense 
no Terra e Mar. Era uma folia...

O tempo passou, a promoção acabou, a rede de lojas que-

mais se lembra do seriado e muito menos do Bat Masterson 
americano, mas o nosso Bat, o Bat Masterson cearense, 
esse continua vivo, o espírito não desencarnou, vestido a 
caráter o nosso querido Bat (no dizer do locutor da SECAI) 
continua vagando pelas ruas do quarteirão sucesso da cidade 

     (*)Sérgio Costa (Fortaleza), ex-verador, compositor, 

Fortaleza Antiga – Telefone
Narcélio Lima Verde (*)

Otelefone da minha casa tocou, eu corri até o aparelho 
preto, pregado na parede. E atendi.Quando a gente discava 
e não clicava como hoje. A voz melodiosa do speaker  da 
Pré-9, Paulo Cabral de Araújo, fez-se ouvir: “Olá, como se 
sente,reumatismo,rins doentes”_

A resposta estava na ponta da língua: tomo Urodonal e vivo 
contente.Tinha recebido a lição para no momento da ligação 
ganhar o prêmio. Paulo continuou. “Você acaba de ganhar 50 
cruzeiros”. Foi uma festa.

No dia seguinte, bem cedo,fui à Casa Dummar e lá recebi 
das mãos de João Dummar, o proprietário, idealizador e im-
plantador da Prè—9, a cédula de cinqüenta cruzeiros, que nunca 
tinha visto na minha vida. Fiquei rico com aquele prêmio: só 
Urodonal. A Casa Dummar onde recebi os cinquentinha era 

na Rua Major Facundo, bem perto da Relojoaria e Ótica Hora 
Certa, de Ernesto S. Balreira, como dizia o reclame e sempre 
ao meio dia anunciando a hora.

Foi o o meu primeiro relógio da marca Polono, a corda, e 
tinha até o ponteiro de segundos. A partir daí, peguei a mania de 
olhar sempre as horas com o relógio no braço direito, imitando 
o João Ramos, o artista,locutor, speaker e ator da rádio.

É bom dizer que, certa vez, arranjei uma namorada na 
Rua Princesa Isabel.Nesse tempo, eu já era do rádio. O irmão 
dela, como a maioria dos irmãos, não apreciava esse tipo 

Queiroz, quando o mano da garota veio em minha direção. 
Fiquei pensando num problema mais sério Ele apenas me 
disse: “ Gostava muito de você até quando você começou a 

Essa história do telefone que relembro aqui é para mostrar 

como eram inocentes aqueles tempos. Ninguém era tão aper-
reado com telefonemas oferecendo os mais variados produ-
tos. Trotes realmente aconteciam, mas eram bem inocentes. 
Daquele tipo que um dia contei aqui. O cara perguntava se 
o esqueleto na chuva constipava e outras perguntas mais 
bestas. Como aquela do português da padaria “Nordestina”: 
o senhor tem sardinha em lata_ Tenho sim senhore, respon-
deu o luso. “O brincalhão “solte as bichinhas”. Hoje a gente 
tem é medo quando ouve a chamada do telefone. Pode ser 
até um preso falando diretamente do presídio para ameaçar 
e falar até em seqüestro. Por isso é quando perguntam: de 
onde falam_ Respondo: Do lugar para donde o senhor (a) 
ligou, E concluo com um sonoro Adeus,ou como Virgilio 
Távora: PT , saudações.

(*)Narcélio Lima Verde (Fortaleza) , jornalista, 
radialista,escitor,apresentador de tevê.
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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 

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 cearens
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e d

passageiros   
 

A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileir
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.  

Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas um
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma fro
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros,
Jatos,  2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.  

O processo de ampliação da companhia com Boeings f
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas 
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileira
incluindo 9 capitais.  

Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boein
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Lu
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 An

para manutenção de Boeings. A mesm
também é homologada para manutenção 
helicópteros, aviões turbo hélice e jat
executivos.  

O hangar da TAF é utilizado por vári
companhias regionais além de atender 
governo de vários estados, artistas 
empresarios no tocante a viagens executiva
Recentemente foi construída uma sala Vip co
todo conforto exigido pelos clientes usuári
da aviação executiva. 

 

Limoeiro do Norte festejou os 60 anos de ordenação 
sacerdotal de dom José Freire Falcão

Dom José Freire Falcão 
esteve em Limoeiro do 
Norte, acompanhado de 

um grupo de cearenses de Bra-
sília, liderados por Geraldo Vas-
concelos (Tianguá), presidente 
da Confraria dos Cearenses de 
Brasília,  em 19.06 para as co-
memorações dos seus 60 anos 
de ordenação sacerdotal. Um dia 
antes, ele rezou missa no antigo 
Seminário da Prainha , em Forta-
leza, onde estudou.  Foi recebido 
pelo atual bispo da Diocese de 
Limoeiro, dom José Haring. Após 
a missa celebrada pelo próprio 
homenageado, na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, foi descerrada uma 
placa comemorativa .

Nasceu em 23 de outubro de 
1925, em Ererê-CE, diocese de 
Limoeiro do Norte-CE. Estudou 
no Seminário da Prainha, em For-
taleza. Ordenado sacerdote aos 19 
de junho de 1949, em Limoeiro do 
Norte. Consecutivamente, de 1949 
a 1967, na diocese de Limoeiro do 
Norte, trabalhou pastoralmente; foi 
vice-diretor do Liceu Diocesano; 
membro da faculdade de seu Se-
minário menor e outras instituições 
educativas; e assistente eclesiásti-
co da Ação Católica.

Eleito Bispo titular da Vardi-
missa e nomeado coadjutor, com 
direito a sucessão, de Limoeiro 
do Norte, em 24 de abril de 1967.

Consagrado, em 17 de junho 
de 1967, por José de Medeiros 
Magro, Arcebispo de Fortaleza-
CE. Transladado à Sé de Limoei-
ro do Norte, em 19 de agosto de 

1967. Assistiu a II Conferência 
Geral do Episcopado Latino-
americano, em Medellín, Co-
lômbia, de 24 de agosto aos 6 de 
setembro de 1968. Promovido à 
Sé metropolitana de Teresina-PI, 
em 25 de novembro de 1971.

Assistiu a III Conferência 
Geral do Episcopado Latino-
americano, em Povoa, México, 
de 27 de janeiro a 13 de fevereiro 
de 1979; a VI Assembléia Ordi-
nária do Sínodo dos Bispos, em 
Cidade do Vaticano, de 29 de se-
tembro a 28 de outubro de 1983. 
Transladado à Sé metropolitana 
da Brasília, em 15 de fevereiro 
de 1984. Eleito segundo vice-
presidente do Conselho Episco-
pal Latino-americano.

Criado Cardeal presbítero, em 
28 de junho de 1988; recebeu a 
barrete vermelha e título de S. 
Luza a Via Prenestina, em 28 
de junho de 1988. Assistiu a 
VIII Assembléia Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, em Cidade 
do Vaticano, de 30 de setembro 
a 28 de outubro de 1990; a IV 
Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano, em Santo Do-
mingo, República Dominicana, 
do 12 a 28 de outubro de 1992. 
Renomado membro do Conse-
lho de Cardeais para o Estudo 
dos Problemas Organizativos e 
Econômicos da Santa Sé, em 2 
de dezembro de 1993. Assistiu 
à Assembléia Especial para a 
América de Sínodo dos Bispos, 
em Cidade do Vaticano, de 16 de 
novembro aos 12 de dezembro 
de 1997.

ao fundo Josino Cordeiro, Marcos Cordeiro e Carlota. Jairo e Célia Torres, Maria José Costa Matos (Neneca) e Geraldo Vasconcelos.
Geraldo  Vasconcelos e ao fundo à direita de óculos, Maria Vasconcelos e Jairo Torres e Célia.
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Uece: Governo investe R$ 1,1 
milhão e reabre Biblioteca Central

As novas instalações da Biblioteca Central, que possui 
55 mil títulos  e 62 mil volumes serão inauguradas às 10 
horas desta sexta-feira, dia  3, pelo governador Cid Gomes. 
A solenidade  contará com as  presenças do Secretário da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior,  René Barreira, 
e do Reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece),  
professor Francisco de Assis Moura Araripe.

Os 20 mil alunos de graduação e pós-graduação da Uece 
já estão sendo  atendidos plenamente na Biblioteca Central, 
toda climatizada, no  campus do Itaperi, após quase dois 
anos de reforma e ampliação, em que  foi investido R$ 1,1 
milhão (R$ 961 mil do Governo do Estado, via   

Secretaria da Ciência e Tecnologia, e R$ 141 mil do 
Governo Federal, via  Ministério da Educação, Secretaria 
de Ensino Superior - Sesu).

A sua área passou de 1.525 metros quadrados para 1.958 
metros  quadrados, ganhando sala de multimeios, com capa-
cidade para 35 pessoas  (TV, DVD, retroprojetor, telão, etc), 
sala de treinamento de acesso ao portal de 17 mil periódicos 
da Capes (somente a UECE, UFC e CEFET têm acesso no 
Ceará a esse portal), com 14 poltronas individuais e seis 
micromputadores. Os usuários dispõe também, de 20 novos 
computadores de última geração, devendo chegar, proxima-
mente, a 60 unidades.

Segundo informa a diretora Ângela Pinho de Barros, a 
Biblioteca  reinicia suas atividades com atendimento de 
vários serviços como: um  moderno laboratório de infor-
mática com computadores de última geração;  setor de 
empréstimo de livros com média de atendimento de 500/

para estudo no  próprio local e acervo de 7.609 para os 
alunos dos cursos de graduação  e 11.484 de pós-graduação 
(especialização, Mestrado e Doutorado).

Magistrados elegem 7 princípios 
para uma política de Segurança
Durante a Con-

ferência Livre do 
Judiciário cearen-
se sobre Segurança 
Pública, realizada 
no dia 26 de ju-
nho, no Tribunal 
de Justiça do Cea-
rá, os participantes 
dividiram-se em 
grupos e elegeram princípios e diretrizes que serão encami-
nhados para a Conferência Nacional de Segurança Pública, 
a ser realizada no período de 27 a 30 de agosto, em Brasília.  

Os sete princípios eleitos foram: Padronização das polí-
ticas públicas para prevenção e repressão da criminalidade; 
Priorização e integração da “inteligência” no trabalho de 
investigação policial; Políticas de Segurança Pública devem 
assegurar a efetividade das normas jurídicas pertinentes; 

cooperação dos diversos atores sociais; Valorização da dig-
nidade da pessoa humana (encarcerado e vítima); Otimização 
no sistema penitenciário e restruturação física e de recursos 
humanos dos Órgãos de Segurança Pública. 

A partir daí, foram eleitas as diretrizes que vão nortear a 
implementação dos princípios, entre as quais destacam-se: Au-
mentar a dotação orçamentária exclusiva sem contigenciamento 
para os órgãos de Segurança Pública; 2. Conferir autonomia 
pedagógica as academias de policia civil e militar; 3. Promover 
a descentralização dos cursos de formação continuada para as 
sedes de Batalhão ou Companhias; 4. Aumentar o efetivo policial 
de acordo com o quantitativo populacional; 5. Implementar a 
presença de policial civil em todos os Municípios; 6. Construir 
estabelecimentos prisionais adequados em âmbito regional, com 

dados nacional em matéria de Segurança Pública. 

Ação do TCU gera benefícios de 
R$ 2,5 bilhões para a sociedade
 A atuação do Tribunal de Contas da União, no primeiro 

bilhões para a sociedade e para os cofres públicos. O valor é 
aproximadamente 10,8 vezes superior ao custo de funciona-
mento do tribunal no mesmo período. A informação consta do 
relatório de atividades trimestral encaminhado pelo presidente 
do TCU, Ubiratan Aguiar, ao Congresso Nacional. 

O relatório destaca, entre as diversas ações empreendidas, 
auditoria realizada na Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), com o objetivo de avaliar a sistemática adotada 
para o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos 

sistência à saúde. Foi constatado que a ANS deixou de cobrar 
R$ 3,8 bilhões de empresas de operadoras de planos de saúde. 
O valor é referente ao ressarcimento que o SUS deve receber 
por atendimentos de alto custo a pacientes de planos e de 
seguradoras. O TCU determinou que a ANS passe a cobrar, 
a partir de 2009, ressarcimento ao SUS pelos procedimentos 
ambulatoriais de média e alta complexidade. 

No trimestre, 396 responsáveis foram condenados ao paga-
mento de multa ou ao ressarcimento de débito, que somaram 

denúncia ou representação  foram aplicadas multas a 51 
responsáveis, que totalizaram R$ 330 mil. O TCU também 
declarou três pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em 

para licitar com a administração pública federal. 
Rede de controle – O relatório ressalta, ainda, que o TCU 

de controle para uma atuação conjunta e articulada, que evite 
a superposição de ações e otimize a utilização dos recursos e 
os resultados obtidos. Nesse sentido, foi assinado protocolo de 
intenções por instituições do Executivo, Legislativo e Judiciário, 

objetivo de formar uma Rede de Controle da Gestão Pública.

Cid anuncia a construção de 
30 cadeias no Interior

A construção de 30 novas cadeias públicas no Interior do 
Estado foi anunciada, ontem, pelo governador Cid Gomes, 
durante a inauguração da Casa de Privação Provisória de 
Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - a CPPL II - em Itai-
tinga. O objetivo é abrigar o excedente de presos existente 
no Interior, cerca de 1,7 mil presos. 

“Teremos mais 83 vagas em Juazeiro do Norte, 83 no 
Crato, 153 em Sobral, 153 em Crateús, por exemplo. As 
famílias pedem muito para que os presos cumpram pena em 
suas cidades ou o mais próximo delas. Isto sem contar na 
ampliação do sistema penitenciário na Região Metropolitana 
de Fortaleza, que já está acontecendo. Com a nova CPPL, são 
mais 952 vagas que suportarão os presos que hoje se encon-
tram lotando as delegacias de Polícia”, destacou o secretário 
de Justiça Marcos Cals. 

Segundo Cals, 500 novas vagas também serão criadas 
- para os presos condenados - com o término da peniten-
ciária de Pacatuba. “Até dezembro deste ano”, prometeu. 
Outra penitenciária deve ser inaugurada em Horizonte, 
com 423 novas vagas. “Hoje temos um total de 13.432 
presos, com excedente de 1.500 na Região Metropolitana”, 
acrescentou. 

A partir da próxima semana, os 940 presos que hoje estão 
nas delegacias da Capital devem começar a ser transferidos 
para a nova CPPL. O complexo não tem muralha, mas um 
alambrado alto e com cerca elétrica em toda a sua exten-
são. “Faremos um importante trabalho de ressocialização. 
Os homens aqui serão tratados com dignidade”, destacou 
a diretora escolhida para a casa de custódia, capitã PM 
Keydna Lima. 

TSE marca para 3 de outubro o
 primeiro turno das eleições de 2010

O primeiro turno das 
eleições gerais de 2010 
será realizado no dia 3 de 
outubro. Nessa data serão 
eleitos os novos presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. 
Em caso de necessidade de 
realização de segundo turno, 
para a presidência ou para 
os governos estaduais, essas 
eleições estão marcadas para 
o dia 31 de outubro.

nesta quarta-feira (1º) pelo plenário do Tribunal Superior 

para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas entre 
os dias 10 e 30 de junho de 2010. Os partidos terão até o 
dia 5 de julho seguinte para apresentarem os registros de 
seus candidatos.

Até o dia 3 de outubro deste 2009, a um ano da data 
das eleições, todos os partidos que pretendam participar 
do pleito deverão ter obtido o registro de seus estatutos 
junto ao TSE. Nesse mesmo período, os candidatos deverão 
estar com o domicílio eleitoral registrado na circunscrição 
em que pretendem concorrer. Eles também têm que estar 
com a filiação deferida no partido pelo qual disputarão 
as eleições.

O TSE estabeleceu, também, as datas para início da propa-
ganda eleitoral, que será  permitida a partir do dia 6 de julho 

de 2010. Para o primeiro 
turno, a distribuição de 
material de propaganda 
política e a realização 
de carreatas e passeatas 
poderão ser feitas até o 
dia 2 de outubro. Propa-
ganda paga na imprensa 
escrita só poderá ser di-
vulgada até o dia 1º de 
outubro e os debates e a 
propaganda em páginas 
institucionais na internet 
estará liberada até o dia 
30 de setembro.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão 
começará a ser difundida no dia 17 de agosto, 47 dias 
antes da eleição, terminando no dia 30 de setembro, três 
dias antes do primeiro turno. Nos casos em que houver 
segundo turno, os candidatos poderão começar a divulgar 
sua propaganda eleitoral no dia 5 de outubro. A propa-
ganda eleitoral gratuita começará a ser divulgada no dia 
16 de outubro, 15 dias antes do pleito, e estará no ar até 
o dia 29 de outubro.

As pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou 
aos candidatos terão que ser registradas na Justiça Eleitoral 
a partir do dia 1º de janeiro de 2010. Os eleitores que ainda 
não têm o título deverão apresentar o requerimento para 
a inscrição eleitoral até o dia 5 de maio. Essa é também 
a última data para a solicitação de de transferência de 
domicílio eleitoral.



Ceará em Brasília acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
13 Agosto/09

Leituras III
Cansei de ser um midiota

só de ver o quanto a imprensa zomba de mim. 
Todas as manhãs, café, pão e jornal. 
Todos os almoços, arroz, feijão e telejornal.  
No jantar, suco, sanduíche e revista.  
Antes de dormir, as últimas notícias.  
Foi assim, dia após dia.  
Manchete após foto.  
Lide após chamada.  
De habituado, tornei-me consumidor. 

De curioso, me tornei dependente. Em minhas veias corre 
a tinta preta impregnada pelos anos de leitura.  

Quantas horas gastei que minha miopia se elevou. 
O que era paixão, tornou-se vício.  
Pilhas e pilhas de revistas e jornais na segunda-feira.  
De crédulo, tornei-me crente: 

CNN zap BBC zap Globonews zap O Globo zip Jornal do 
Brasil zip Correio Braziliense zip Veja zip Carta Capital zip 
Istoé zip Jornal da Globo zip Folha de São Paulo zip Diário 
do Nordeste zip Zero Hora... 

Acreditei em cada manchete, em cada coluna, em cada 
anúncio, em cada intervalo comercial. Em tudo acreditei. 
Comprei o que me mandaram. Me empenhei a não mais poder. 

Até que um dia, cansei. 
Crimes? Morto de cansado. Política? Voto não. Guerras? 

Ora, bombas. Economia? Nem te ligo. 
Por quê? 

zomba de mim.

Técnico Legislativo

Humor Negro & Branco Humor
Educação de antigamente 
 
Hoje condenada pelos educadores e psicólogos, mas fun-

cionava. Formou homens de têmpera, respeitadores, honestos 
e patriotas. 

Minha mãe me ensinou a VALORIZAR O SORRISO ... 
‘ME RESPONDE DE NOVO E EU TE ARREBENTO 

OS DENTES!’ 
Minha mãe me ensinou RETIDÃO. 
‘EU TE AJEITO NEM QUE SEJA NA PANCADA!’ 
 Minha mãe me ensinou a DAR VALOR AO TRABALHO 

DOS OUTROS... 
‘SE VOCÊ E SEU IRMÃO QUEREM SE MATAR, 

VÃO PRA FORA. ACABEI DE LIMPAR A CASA!’ 
Minha mãe me ensinou LÓGICA E HIERARQUIA... 
‘PORQUE EU DIGO QUE É ASSIM! PONTO FINAL!’ 
Minha mãe me ensinou o que é MOTIVAÇÃO.. 
‘CONTINUA CHORANDO QUE EU VOU TE DAR 

UMA RAZÃO VERDADEIRA PARA VC CHORAR!’ 
Minha mãe me ensinou a CONTRADIÇÃO.. 
‘FECHA A BOCA E COME!’ 

Minha Mãe me ensinou a PENSAR NO FUTURO... 
‘QUANDO CHEGARMOS EM CASA VOCÊ VAI 

VER SÓ’. 
Minha Mãe me ensinou a ENFRENTAR OS DESAFIOS... 
‘OLHE PARA MIM E ME RESPONDA QUANDO EU 

TE FIZER UMA PERGUNTA!’ 
Minha Mãe me ensinou sobre RACIOCÍNIO LÓGICO... 
‘SE VOCÊ CAIR DESSA ÁRVORE VAI QUEBRAR O 

PESCOÇO E EU AINDA VOU TE DAR UMA SURRA!’ 
Minha Mãe me ensinou a COMER BEM... 
‘SE VOCÊ NÃO COMER ESSAS VERDURAS, OS 

BICHOS DA SUA BARRIGA VÃO COMER VOCÊ!’ 
Minha Mãe me ensinou sobre  GENÉTICA... 
‘VOCÊ É IGUALZINHO AO SEU PAI!’  
Minha Mãe me ensinou sobre JUSTIÇA... 
‘UM DIA VOCÊ TERÁ SEUS FILHOS, E EU ESPERO 

ELES FAÇAM PRA VOCÊ O MESMO QUE VOCÊ FAZ 
PRA MIM! AÍ VOCÊ VAI VER O QUE É BOM!’ 

Minha mãe me ensinou a TER FÉ... 
‘MELHOR VOCÊ COMEÇAR A REZAR PARA ESSA 

MANCHA SAIR DO TAPETE!’ 
Minha mãe me ensinou o BEIJO DE ESQUIMÓ... 

‘SE RABISCAR DE NOVO, EU ESFREGO SEU NA-
RIZ NA PAREDE!’ 

Minha mãe me ensinou a SER FLEXÍVEL... 
‘OLHA SÓ ESSA ORELHA! QUE NOJO!’ 
Minha mãe me ensinou A TER DETERMINAÇÃO... 
‘VAI FICAR AÍ SENTADINHO ATÉ COMER TODA 

COMIDA!’ 
Minha mãe me ensinou a ESCUTAR.... 
‘SE VOCÊ NÃO ABAIXAR O VOLUME, EU VOU AÍ 

E QUEBRO ESSE RÁDIO !’ 
Minha mãe me ensinou a TER GOSTO PELOS ESTU-

DOS.. 
‘SE EU FOR AÍ E VOCÊ NÃO TIVER TERMINA-

DO ESSA LIÇÃO, VAI APANHAR ATÉ EU CANSAR 
O BRAÇO!...’ 

Minha mãe me ajudou a ter COORDENAÇÃO MOTO-
RA... 

‘VAI JUNTAR ESSES BRINQUEDOS UM POR UM!!’ 
Minha mãe me ensinou os NÚMEROS... 
VOU CONTAR ATÉ DEZ. SE ESSE VASO NÃO APA-

RECER VOCÊ LEVA UMA SURRA!’ 

Cearense anônimo, mas nem tanto  
Wilson Ibiapina (*)    
Quando o presidente Juscelino decidiu construir a capital 

do país no planalto central, muitos cearenses se animaram 
com a oportunidade para mudar de vida.. Pedreiros, carpin-
teiros, ajudantes de obra, agricultores, comerciantes, fotogra-

o contingente de .64.314 mil candangos que trabalharam 
febrilmente na construção da cidade. 

A maioria saida do Nordeste, principalmente Ceará, 
Maranhão e Piaui. De minha cidade, Ibiapina, ainda me-
nino acompanhei a saída de ônibus e caminhões . A força 
jovem do interior do estado transportada em pau-de-arara, 
sem o menor conforto. Dias e dias de viagem em estradas 
esburacadas em busca do desconhecido. Deixaram com as 
famílias a esperança de uma dia poder chamá-las para morar 
na cidade que ainda nem existia. 

Lembro também do dia em que voltou para pegar a família. 
Vestia calça cáqui de brim e calçava botas de canos longos, 
sujas de poeira, que ele dizia ser da obra. Quando cheguei 
aqui alguns anos depois ainda senti a poeira de Brasília, 

espalhavam por toda parte. 
A saga desses operários em construção não foi fácil. 

Acomodações precarias, trabalho diuturno, sem conforto, 
sem diversão. 

O encarregado da construção, Israel Pinheiro disse um 
dia que a obra que deu mais trabalho foi a do Congresso 
Nacional. A sede do Poder Legislativo é quase uma cidade. 

Câmara e Senado com seus blocos de 28 andares em forma 
de H tinham tantos operários, que para transmitir as ordens 
foi instalado um sistema de altofalante. Depois das coorde-
nadas e mensagens sobre turnos de trabalho, distribuição 
de tarefas, os engenheiros mandavam tocar música clássica 
para diminuir o estresse, acalmar os ânimos. Faltando poucos 
dias para a inauguração, Israel Pinheiro entrou em pânico, 

a idéia de tirar a música clássica e colocar no sisterma de 
som o tico-tico no fubá, de Z|equinha de Abreu. Aí todo 
mundo passou a trabalhar no ritmo animado do chorinho e 
o Congresso foi inaugurado junto com os outros prédios . 

O que mais atrapalhava a permanencia em Brasilia era a 

Clemente Luz veio de Minas e ganhava a vida escrevendo 
cartas para as namoradas, noivas e esposas dos candangos.

vre, perto do mercado, anotando (e às vezes melhorando) 
o que eles lhe ditavam, reproduzindo o sentimento puro e 
verdadeiro daqueles homens iletrados. -”Mulher – contava 
Clemente Luz- já saí do alojamento e agora estou morando 

mulher não pensou duas vezes. Vendeu tudo que tinha e se 
mandou para Brasilia. Tamanha foi a surpresa quando des-
cobriu que a casa existia, só que de papelão, construida com 
200 sacas de cimento vazias. Um barraco que lhe serviu de 

Nos 50 anos da cidade, fala-se com justiça em JK, no 
urbanista Lúcio Costa, no gênio imortal deOscar Niemeyer, 
no paisagista Burle Marx, em Israel Pinheiro, Bernardo 

Sayão e nos milhares de candangos, os verdadeiros heróis 
dessa epopéia. Quem são, quantos foram? Não há registro 
dos nomes. Trabalhavam para empresas de construção que 
trocaram de dono, de cidade ou já não existem. 

Passado meio século, uns tantos já  morreram, outros 
voltaram para o Ceará , mas alguns ainda estão por aqui, 
anônimos, vivendo numa das 30 cidades satélites do DF, onde 
curtem as lembranças do tempo em que tudo começou e do 
duro que deram para erguer a cidade monumento. . 

Mas como soldados na guerra, viraram heróis anônimos. 

história compartilhada apenas pelos familiares, os amigos 
mais íntimos. Como na guerra, o herói anônimo que saíu 
do Ceará e veio com toda a sua energia misturar seu suor a 
cimento, cal, pedra e tijolos, para transformar isso tudo em 
Brasília, é lembrado hoje no principal logradouro da capital. 

Está lá na Praça dos Tres Poderes, quase em frente ao 
Palácio do Planalto, a escultura em bronze do artista plás-
tico Bruno Giorgi, altiva e esguia nos seus oito metros de 
altura. Ele a batizou de Guerreiros. O povo veio por trás e 
apelidou de Dois Candangos, numa  homenagem simbólica 
ao sacrifício dos que trabalharam na construção. 

Ela é a lembrança permanente dos cearenses sem medo, 
que  largaram seu chão rumo ao Planalto Central atendendo 
ao apelo de JK, sonhando com o Eldorado, a terra prometida 
onde jorrava leite e mel como no sonho de Dom Bosco. O 
cearense candango sem nome, mas que deixou em Brasília 
a marca de sua mão e de sua esperança. 

(*)Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista 
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Perfi l Os ”libaneses” de Ipu-CE que transformaram o 
Beirute no melhor boteco de Brasília

Por JB Serra e Gurgel (*)

Francisco Frota Martins,  o Chiquinho, cearense de Ipu, 
ainda trabalha 16 horas por dia no Beirute da 109 Sul, que 
adquiriu em 1º de dezembro de 1970. Em 2010, nos 50 anos 
de Brasília, teremos os 44 anos de Beirute, que desde 2002 
vem conquistando da VEJA o título de melhor boteco de Bra-
sília, com o happy hour e a cozinha. VEJA confi rmou o que 
estava na boca do povo: a casa árabe com tempero cearense

Mas “isto não caiu do céu. É resultado de muito trabalho 
e determinação”, abre um sorriso discreto com humildade e 
confi ança. Quem quiser conhecer bem a saga deve ler “Bei-
rute, Final de Século “, de Fernando Fonseca, e “Beirute, 
Amores e Sabores”, de Leandro Fortes.

O Beirute, nos anos de chumbo do regime militar, foi 
reduto das minorias radicais e liberais de esquerda, da esquer-
da radical e da esquerda festiva, que entre chope e petiscos 
discutia como combater os militares. “A

polícia quase sempre dava uma batida, mas sem maiores 
conseqüências. A história política e cultural de Brasília pas-
sou por nossas mesas”. Mais tarde foi o templo aberto da 
redemocratização. Resistentes lançaram o lema “Urna-se a 
nós” , abrindo a campanha das “Diretas, Já”, com discursos 
exaltados e votações pedindo a volta a democracia.

Acaloradas manifestações  transformavam o Beirute numa 
grande assembléia pela redemocratização do país. Na era 
Lula, a casa continua sendo o “chão de fábrica” de muitos 
petistas sem macacão, com suas mochilas, seus papéis, os 
argumentos em voz alta, com soluções para todos os proble-
mas brasileiros. Sempre entre chope e petiscos.

O chope campeão passa por um ritual de preparação antes 
de ir à mesa do cliente. Depois de chegar em um caminhão 
térmico e descansar em uma câmara fria a 6 graus, ele “via-
ja” 185 metros por uma serpentina até alcançar a chopeira 
coberta por uma capa de gelo. O chope é servido em taças 
de cristal feitas exclusivamente para a casa e chega à mesa a 
3 graus e com exatos 3 centímetros de colarinho. Chiquinho 
diz que isto não é lenda.

Chiquinho, como carinhosamente é chamado, recorda que 
,no Beirute,  Lúcio Costa, o urbanista de Brasília, tinha mesa 
e cadeira cativa (a mesa 5) que será assinalada em 2010 com 
placa. Entre seus famosos freqüentadores, estão o Presidente 
Lula, entre uma eleição e outra, sempre pedindo água mineral 
sem gás e suco de laranja sem gelo, o ex Presidente Fernando 
Collor, antes de chegar ao Planalto, a família Sarney, ex-
governador Leonel Brizola, José Roberto Arruda, antes da 
fase Buritinga, senador Pedro Simon, deputados distritais 
Cabo Patrício e  Ronei Nemer. Também passaram pelas 
mesas, entre músicos e compositores,  o pessoal das bandas

Legião Urbana e Capital Inicial, Renato Russo, que fez 
composições entre as mesas voltadas para  a 109, Cássia 
Eller, Alceu Valença, Rita Lee.

Cearenses no Beirute? Não muitos,  nenhum governador, 
mas os distritais Chico Leite e Erica Kokay, a “embaixadora” 
sempre comparecem. José Lírio  Aguiar, os jornalistas Ari 
Cunha e Lustosa da Costa, Ciro Gomes deu uma passadinha 
e Fagner  marca presença. “Quem sabe tudo do Beiture é o 
Ari Cunha, diz Chiquinho.

A longa caminhada
Francisco Frota Martins nasceu, no Ipu, de uma família 

de quatro irmãos, Bartolomeu, Narcísio, Aluisio e Raimun-
da Frota, mas foi fazer o serviço militar no IV Batalhão de 
Engenharia de Crateús, em 1956/1957. Serviu e foi embora 
para o Rio de Janeiro. Trabalhou  numa fábrica de cigarros, na 
Tabacaria Londres e na Cervejaria Antártica Paulista. Chegou 
a morar ao lado da Cervejaria, na Rua do Riachuelo, 89, por 
onde passava o bonde Cancela.

O irmão Bartolomeu, em 1958, deixou o Ipu e veio para 
Brasília. Trabalhou como gerente do Kiks Bar, na 506 da W3, 
e foi administrador da AABB. Em 1967 começou a trabalhar 
no Beirute  como garçon, com o irmão Aluisio, que também 
trocou Ipu por Brasília. O Beirute fora fundado pelos libaneses 
Josef e José Sarkis, que passaram a outro patrício José Jorge 
Cauhy, irmão do ex-deputado Jorge Cauhy. A administração 
era tocada pelo fi lho do dono, Zezinho Cahuy. Com  Bartô e 
Aluisio e dois outros garçons cearenses,  Francisco Adauto 
Magalhães e Neto, ambos do Crato, a casa foi fazendo nome 
pela forma de atendimento e qualidade do serviço.

Neste período, Chiquinho várias vezes, nas suas férias de 
trabalho, vinha do Rio para Brasília e chegou a ser admitido 
como garçon, no Beirute,  trabalhando com os irmãos. Ainda 
no Rio,  montou um boteco em Senador Camará, no subúrbio,  
fazendo um aprendizado de gestão de negócio. Ganhou algum 
dinheiro e numa das vindas a Brasília emprestou aos Cahuy 
para uma reforma no Beirute.

A família Cahuy abriu outra casa, o Estalão. O Beirute na 
109 passou a sofrer a concorrência do Arabesque  (onde hoje 
é a Dinâmica) e os Cauhy pensaram  em passar o negócio 
adiante. No começo de 1970, veio do Rio um comprador  in-
teressadíssimo em fechar o negócio. Chiquinho que já trocara 
o Rio por Brasília, em 1969, estava no Beirute e deu um rolé 
com o cidadão pela cidade e verifi cou que o cara “era  bom de 
conversa mas não tinha dinheiro”. Além do que, disse que não 
gostava de Brasília porque não vida esquina nem vida noturna.

Chiquinho tomou coragem e propôs aos Cauhy comprar o 
Beirute, pelo preço proposto  ao carioca, dando como entrada 
o que eles lhe deviam do empréstimo que fi zeram, mas duas 
parcelas de 60 e 90 dias e 12 promissórias.  “Foi o grande lance 
da minha vida.  Em 1° de dezembro de 1970, eu , Bartolomeu, 
o Bartô,  e Aluisio  compramos o Beirute. Colocamos como 

prioridade, honrar o compromisso, melhorar a casa. Antes 
tínhamos feito a grande festa de conquista da Copa de 70, 
que foi um acontecimento de arromba na cidade e no Beirute.

A casa premiada
O Beirute mantém a tradição que caminha para 44 anos 

com o mesmo display, mesas próximas e bancos. Tem o 
charme próprio de ser Beirute, o mais famoso boteco de 
Brasília. Na parede interna duas dezenas de quadros, fotos, 
caricaturas, versos, fotos, reportagens, registram os bons 
momentos e os grandes lances da casa.

Hoje, com 12 garçons, sendo que apenas dois são cearen-
ses, Feitosa (Pedra Branca) e Arleudo (Sobral),  estão na linha 
de frente de uma equipe de 40 pessoas para um atendimento 
médio diário de 400 pessoas. Quando a temperatura política 
da cidade cresce, o Beirute também cresce. Haja chope.

A família Frota
Chiquinho casou-se no Rio de Janeiro com a paraibana 

Maria das Neves.
Do casamento, nasceram três fi lhos, Marcelo e Kellen, 

odontólogos, e Francisco Emilio, comerciante e publicitário.  
Marcelo tem dois fi lhos, Artur e André, e Francisco Emilio 
um, Eduardo.

Bartô que morreu cedo casou-se com a paulistana Mar-
garida com quem teve quatro fi lhos, Célio, Vanda, Sandra 
e Jurema.

Alusio voltou para o Ceará mas antes dessa volta às ori-
gens com o irmão Narcísio  fundou restaurante  Libanus, na 
206 Sul, “para fazer concorrência baião de dois, nós e eles”.

Os grandes momentos
Para Chiquinho o grande momento do Beirute foi a come-

moração de seus 40 anos, quando cerca de 7.000 passaram 
pelo boteco famoso. A governadora de então, Maria Abadia, 
esteve presente. Na oportunidade, Chiquinho recebeu o 
titulo de Cidadão Honorário de Brasília, proposto pelo ex-
deputado Cafu.

Ele que tem o titulo de pioneiro.
Recentemente, em 6 de maio, levado por uma freguesa 

das mais amigas, Chiquinho foi recebido no Palácio da 
Alvorada, em audiência privada, pelo Presidente Lula e 
d. Marisa Letícia. “Levei para ele uma garrafa de Ypioca 
160-, a melhor produzida no Ceará, os dois exemplares 
dos livros escritos sobre o Beirute, uma caneca e um 
jaleco do Beirute. Ele recordou os bons tempos que pas-
sou no boteco se refazendo das lutas que travava como 
sindicalista e político.

O fecho
“A luta continua. O que concluo na vida é que o trabalho 

vale a pena. Ainda dignifi ca e dá dignidade ao homem. 
Repetindo o que afi rmava o garçon fi lósofo, conterrâneo e 
amigo, Francisco Adauto: “O trabalho Deus amou.  O amor, 
sem dúvida, é a revelação do infi nito”. 

(*) JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor.
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Energia eólica é com o porto do 
Mucuripe, de Fortaleza 

 É nele que desembarcam, quase mensalmente, aerogerado-
res, naceles, pás e torres de aço dos parques de geração eólica 
que se implantam neste Estado. No fi m deste ano, o Ceará 
será o maior produtor de energia eólica do País. Implantam-se 
neste momento, ao longo de todo o litoral, de Canoa Quebra 
a Camocim, nove parques eólicos. Somados aos oito já em 
operação, a geração eólica cearense saltará dos atuais 258 
megawatts para 518 megawatts.

Os investimentos são privados, mas vieram para cá atraí-
dos pela intensidade dos ventos e, também, pelos incentivos 
oferecidos pelo Governo do Estado, que pretende transformar 
o Ceará, no curto prazo, em exportador de energia elétrica. 
O Porto do Mucuripe tendo papel fundamental nesse proje-
to. Nos últimos dois anos, Mucuripe recebeu, importados 
da Índia, 182 aerogeradores e os equipamentos que a eles 
se agregam. Isto corresponde a, aproximadamente, 36 mil 
toneladas e US$ 260 milhões movimentados. 

Mas o Porto do Mucuripe também gera energia eólica. Ao seu 
lado, na Praia Mansa, opera um parque eólico com quatro aero-
geradores que produzam 2,4 MW. Sérgio Novais, presidente da 
Companhia Docas do Ceará, que administra o Mucuripe, garante: 
´Estamos estruturados para apoiar a política energética do Ceará. 
E continuamos investindo para a melhoria dessa estrutura´. 

 Promessa eólica 
 J. Dieter, diretor da alemã Fürhlander — maior fabricante 

mundial de aerogeradores de energia eólica — prometeu 
quarta-feira ao governador Cid Gomes, com quem se reuniu 
no Palácio Iracema: sua empresa construirá no Ceará uma 
fábrica no Complexo Portuário e Industrial do Pecém. E será 
logo. Como promessa pouca é bobagem, Dieter prometeu 
também a construção de uma planta para a fabricação de pás 
de aerogeradores. Nas duas plantas, a Fürhlander investirá 40 
milhões de euros, algo como R$ 100 milhões. Vale lembrar 
que o Ceará já fabrica as torres de aço — com até 110 metros 
de altura que sustentam os aerogeradores.

Conselho Nacional de Justiça: 
Posse em 03/08 

Os novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) tomaram posse ofi cialmente em 03/08. Apesar de a 
solenidade ocorrer em agosto, eles começaram a trabalhar 
no dia 21 de julho, quando assinaram o termo de posse. A 
primeira reunião plenária foi no dia seguinte, 4 de agosto. 
Da nova composição do CNJ, apenas o conselheiro Marcelo 
Neves, representante do Senado, tomou posse no último dia 
8 de julho e já está trabalhando. 

Os demais novos conselheiros são: ministro Ives Gandra 
Martins Filho; desembargadores Leomar Barros Amorim e 
Milton Augusto de Brito Nobre; juízes Paulo de Tarso Tambu-
rini Souza, Morgana de Almeida Richa, Nelson Tomaz Braga 
e Walter Nunes da Silva Júnior; advogados José Hélio Chaves 
de Oliveira e Jefferson Luiz Kraychychyn, procurador José 
Adônis Callou de Sá e promotor Felipe Locke Cavalcanti. 
Os dois últimos foram conselheiros na composição anterior 
do CNJ e serão reconduzidos ao cargo.

Já  o mandato do conselheiro Marcelo Nobre, represen-
tante da Câmara dos Deputados, vigora até o ano que vem, 
porque foi empossado em março de 2008. Os mandatos 
dos conselheiros do CNJ são de dois anos. O Conselho é 
composto por 15 membros, nove do Judiciário e seis repre-
sentantes de demais instituições. As indicações do Judiciário 
são feitas pelo Supremo Tribunal Federal (o presidente e dois 
magistrados da Justiça Estadual), pelo Superior Tribunal de 
Justiça (um ministro para a Corregedoria Nacional de Justiça 
e dois magistrados da Justiça Federal) e Tribunal Superior do 
Trabalho (um ministro e dois juízes do Trabalho).

As demais indicações são feitas pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) (dois advogados), Ministério 
Público (um promotor e um procurador), Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, com uma indicação cada e 
os conselheiros podem ser reconduzidos uma vez, caso 
dos conselheiros Felipe Locke Cavalcanti e José Adônis 
Callou de Araújo Sá.

 Investimentos em saneamento e 
água chegam a R$ 320 mi em 2009

O governador Cid Gomes assinou em 07.08 duas ordens 
de serviço para obras de esgotamento sanitário das cidades 
de Santana do Cariri e Massapê. O investimento total para 
as duas ações é de R$ 4,6 milhões. A assinatura das ordens 
de serviço aconteceu durante reunião de avaliação das obras 
de saneamento, esgotamento sanitário e abastecimento de 
água em Fortaleza e Interior. No encontro, Cid Gomes 
analisou o andamento de mais de 60 projetos da área que 
constam no Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários 
(Mapp). Estiveram presentes na reunião o secretário das 
Cidades, Joaquim Cartaxo; o presidente da Companhia 
de Abastecimento de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), 
Henrique Vieira; representantes das construtoras envolvidas 
nas obras e da Caixa Econômica Federal (CEF), além de 
técnicos do Governo do Estado e Cagece.

“A reunião trouxe um resultado prático, porque pro-
curamos resolver todas as pendências de imediato com 
todas as partes: Estado, construtora e Caixa Econômica 
Federal, que é a responsável pela liberação de recursos 
desse tipo de projeto no Governo Federal. Pendências 
que seriam resolvidas em dois, três meses, conseguimos 
solucionar em uma reunião. A nossa intenção é tornar esses 
encontros freqüentes, como nos fazemos para acompanhar 
o andamento das obras das rodovias estaduais”, explicou 
Cid Gomes.

O governador destacou que para este ano de 2009 se-
rão investidos R$ 320 milhões em obras de saneamento 
e abastecimento para Fortaleza e Interior do Estado. No 
próximo ano, esse montante chegará a R$ 400 milhões. 
Com esses investimentos, a estimativa é que a cobertura 
sanitária de Fortaleza chegue a 75% - atualmente é de 
51,25%. Já no Interior do Estado, onde a cobertura é da 
Cagece (149 municípios), é de 35% e deverá ficar em 
41%. 
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Página da Mulher
  Império do Medo 

 Regina Stella (*)

Bem me lembro da porta sempre aberta, e tão amplamente, 
que da entrada da casa já se via o corredor inteiro se estirando até 

estranho se aventurar, e ir entrando, sem antes dar um sinal de 
chegada.Quando muito, apenas encostada, um pequeno ferrolho 
à altura da janela, e facilmente se abria, por onde se passava o 
braço para puxar a tramela.

Não havia campainha na porta para dar um toque, e ao es-
tranho bastava bater palmas, gesto por demais comum, para ser 
prontamente atendido. O que era íntimo entrava sem cerimônia, 
e logo no primeiro degrau dava o seu familiar “ô de casa”, em 
alto tom, avisando da chegada.

Bons tempos, aqueles, quando o medo não fazia a sua ronda, 
e tranqüilamente, sem ter o ouvido em permanente alerta, se 

somente uma luz acesa, no corredor, para evitar tropeços, e a 
casa inteira ressonava.

Não se vivia em prisão, grades por todos os lados, nem havia 

Respeitava-se o alheio, e quando muito se ouvia falar no roubo 
de umas galinhas e de uns capotes no quintal, sumida, a roupa 

posta à véspera no varal. Eram escancaradas portas e janelas, e 
em passando se aventurava o olho curioso da menina, a espiar o 

tiagudas na frente, são as grades nas janelas, os cadeados, as 
trancas, o “olho mágico”, o alarme tocando alto pela madrugada, 
as cercas elétricas. E, em permanente sobressalto se aguarda 
o marginal chegando, no farfalhar da folhagem no jardim, no 
latido persistente do cachorro, na ameaça de um telefonema 

deixar o apartamento ou a casa, vazios. Uma luz acesa, o rádio 
tocando, a televisão ligada, e se acalenta a ilusão de enganar o 
malfeitor. Ao chegar, com mil olhos se observa atentamente  salas 
e quartos, com medo que nos espreite o bandido, e nos pregue 

Sentado no chão, ali na Ceilândia, sozinho, ele chorou seu 
infortúnio.

Prometera à mulher buscá-la, assim que estivesse pronto o 

As minguadas economias transformadas em tijolo, amianto, pe-
dra, cal, fazendo planos se preparava, ansioso, para o propalado 
dia.. Ao voltar, depois de uma noite exaustiva no trabalho, sem 
pregar o olho, a desgraça lhe esperava no lote vazio, debandados 
os sonhos e os pertences. Pela madrugada encontrara novo rumo, 

guardava a sua alegria, na expectativa da chegada da família, e 
se via, agora, dono apenas do chão, que nada lhe pouparam os 
bandidos, arrancando-lhe portas e janelas, e no vandalismo lhe 

Ao relento, agora, chorava o tesouro perdido, a duras penas 
conseguido, e o seu sonho desfeito.Tudo carregaram, e por ironia, 
como testemunha, deixaram-lhe tão só o chão de cimento que 

O barraco vizinho, ao lado, tudo ouvira.Transido de medo 
se aquietara, em pânico, que a sanha assassina poderia incluí-lo 
na pilhagem. Mas sem supor, jamais, que o barraco inteiro era 

Medonhos tempos que trazem no rastro a lembrança dos 

mento, a mansão e o barraco. Penoso fardo carrega o homem 
do Terceiro Milênio, o desrespeito e a violência açambarcando 

      
 (*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritoraanidade, 

como um grito gigantesco de esperança .

Receitas nordestinas  testadas e provadas

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

Coquetel de caranguejo
Para 6-8 pessoas

½  de carne de caranguejo
l cebola grande
3 tomates
2 pimentões
4 dentes de alho
3 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de cebolinha e salsa bem
batidinhas
12 patinhas de caranguejo (opcionais)
suco de 1/2 limão
 
Para o molho do coquetel:
/ galho de salsa e a parte branca de l galho
de cebolinha verde
2 ovos inteiros
l dose de conhaque
suco de 2 limões
1 cebola média cortada em 4 partes
2 colheres (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de molho inglês
2 colheres (sopa) de raiz-forte
2 colheres (sopa) de catchup
} pitada de açúcar
l colher (sopa) de creme de leite

5a/
pimenta-do-reino (moída na hora) a gosto
 
Prepare a carne de caranguejo exatamente como para 

a casquinha, com exceção do cheiro-verde, que será 
substituído por cebolinha  e  salsinha.

Depois que tudo estiver pronto, leve à geladeira ou 
ao congelador.

Para fazer o molho, bata no liquidifica-dor os ovos in-
teiros crus, a cebola cortada, o galhinho de salsa, o suco 
de um limão, a dose de conhaque, a mostarda, o catchup, 
o molho inglês, a raiz-forte, o sal, o açúcar e apimentado 
reino até desmanchar tudo muito bem, e então coloque o 
óleo aos poucos.

Se o molho engrossar muito, coloque um pouco de 
água gelada até conseguir a consistência e a quantidade 
desejada, que é mais ou menos 2/3 do copo do liquidifi-
cados Cuidado para o molho não ficar muito grosso, pois 

ainda vai gelar.
Depois disso, verifique o tempero: prove o sal, se 

está bom de limão, enfim, se falta alguma coisa. Po-
nha, então, o creme de leite. Se quiser o molho mais 
picante, coloque mais pimenta-do-reino ou um pouco 
de páprica pi cante.

Depois que o molho estiver a gosto, misture-o à 
carne de caranguejo que está na ge ladeira, torne a pro-
var o tempero e recoloque no freezer ou na geladeira.

Corte o miolo do pé de alface bem fininho, para 
enfeitar o fundo das taças de coque tel, que já devem 
ter gelo moído na parte de baixo com um pouco de 
água.

Se não tiver taças de coquetel, pode co locar em ta-
ças de champanhe ou de vinho, ou em frutas cortadas 
ao meio; é só usar a criatividade. No caso de não ter as 
taças e usar outro recipiente, mantenha o coquetel no /
reezer até a hora de servir.

Enfeite com rodelas de limão e, se qui ser, com pa-
tinhas de caranguejo.

(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Urubureta-
ma)

Uessugui, Gaída Côrtes,  Gilma Araújo, Inês Maria, José Carlos Menezes, Káttia Pereira, Lelo, Liana d’Abreu, Luci Costa, Marcia Bandeira, Marie de Bodet, Selma Guimarães, Sonia Motta 

Viviane Quintas participou da mostra coletiva Encontro na Vila.
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Juizado Móvel registrou 86% de 
acordos no 1º semestre deste ano
Neste primeiro semestre do ano, o Juizado Móvel atendeu 

3.446 ocorrências em Fortaleza. Desse total, foram feitos 2.920 
acordos no local da colisão, contabilizando êxito de 86%.  

Para o juiz da 10ª Unidade do Juizado Especial Cível e 

alcançado nas unidades móveis é satisfatório, principalmente, 
levando-se em conta o tempo das sessões conciliatórias, dentro 
das vans, que varia entre 40 minutos e uma hora. “Esse tempo 
é recorde. Em menos de uma hora é aberta e fechada uma ação. 
Dessa forma, conseguimos um bom resultado quantitativo e 
qualitativo”, observa o magistrado. 

O Juizado Móvel é uma ferramenta que colabora com a 

é solucionar problemas buscando a conciliação. Segundo o juiz 
Mário Parente, a unidade pratica um importante trabalho para 
o Poder Judiciário. “Ele criou um novo modelo de prestação 
jurisdicional para o cidadão, já que a justiça vai até a sociedade. 
É uma satisfação ver a solução dos litígios e o contentamento das 
partes em resolver suas questões judiciais”, declara.  

Mensalmente, as quatro unidades móveis realizam cerca de 
600 atendimentos. Com mais de 12 anos de funcionamento, o 
Juizado Móvel atende casos de colisão no trânsito de Fortaleza, 
de natureza cível, relacionados à reparação de danos materiais 
e morais. Porém, a unidade móvel não recebe ocorrências de 
natureza criminal, que envolvam, por exemplo, lesão corpo-
ral, homicídio, calúnia, difamação e injúria. Nesses casos, os 
condutores podem até entrar em acordo sobre os prejuízos 
materiais, mas não em relação às responsabilidades criminais.  

O Juizado Móvel é resultado de uma parceria entre o Depar-

veículo, e o Tribunal de Justiça, que entra com as equipes, for-

equipes no horário de 8h às 20h, e duas trabalhando de 20h às 8h. 

com quatro viaturas e de 21h às 9h, com 2 carros.  

Cid e Dilma defi niram
cronograma da Trasnordestina

A reunião viabilizou a redução do prazo para a conclusão 
da obra. No Ceará, a ferrovia vai do Cariri ao Pecém. 

O governador Cid Gomes se reuniu nesta quarta-feira 
(15/07) com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, 

no trecho que vai de Missão Velha, no Cariri, até o Porto do 
Pecém. O empreendimento, que conta com investimento de 

que 60% das obras serão concluídas até dezembro de 2010. 
Participaram também da reunião os ministros da Integração 
Nacional, Geddel Vieira Lima, e dos Transportes, Alfredo 

Para o governador, a reunião foi positiva, uma vez que 
foi possível, em acordo com a empresa Transnordestina 
Logística, reduzir o tempo de conclusão de 27 para 24 meses.  
Conseguimos convencer a empresa que os prazos poderiam 
ser reduzidos. A obra será dividida em quatro ou cinco trechos 
e contará de oito a dez frentes de trabalho, o que permitirá a 

Rousseff e o ministro Geddel Vieira Lima, os recursos para 
as obras já estão empenhados.

Os trabalhos da Transnordestina no Ceará já iniciaram 
entre a divisa do Ceará com Pernambuco e a cidade de Missão 
Velha, com obras como a do túnel que passa sob a CE-293. O 
Governo do Estado também já atua no sentido de dar início 
à desapropriação de terrenos nos 21 municípios cearenses 
por onde a ferrovia passará. Participaram ainda da reunião o 
procurador-geral do Estado, Fernando Oliveira, e o presidente 
do Metrô de Fortaleza, Rômulo Fortes.

Após a audiência com a ministra da Casa Civil, Cid Gomes 
se reuniu com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. No 
encontro, o governador detalhou os investimentos do Estado na 
área, como a construção de hospitais regionais do Cariri e do 
Norte, policlínicas e centros de especialidades odontológicas, 
bem como o interesse do Governo em disponibilizar um hospital 
para atender os municpios da Região Metropolitana de Fortaleza.

Domingos Filho diz que AL jamais 
abrirá mão de suas prerrogativas
O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domin-

públicos na obra de reestruturação do Beco da Poeira. “Não 
vamos abrir mão de nossas prerrogativas em qualquer hipó-
tese. A Assembléia vai buscar e quer saber da aplicação do 
dinheiro do Estado investido nessa obra”, assegurou. 

Gurgel (PSDB), que disse estar indignada com o tratamento 
recebido pelos deputados que estiveram reunidos, com a 
secretária municipal do Centro, Luíza Perdigão, para discutir 
a situação do Beco da Poeira. A deputada relatou que a secre-
tária desrespeitou a Assembléia Legislativa quando encerrou 
de súbito a reunião e saiu da sala, numa atitude considerada 
pela parlamentar como grosseira e inadequada.  

O presidente Domingos Filho se solidarizou com a 
indignação de Tânia Gurgel e disse que “houve verdadei-
ramente um tratamento não condizente com os deputados 
que representavam a Assembléia Legislativa”. Domingos 
Filho explicou ainda que, no caso da reestruturação do Beco 
da Poeira, há recursos do Governo do Estado, o que reforça 

desses valores, mas a obrigação do Parlamento de fazer esse 
acompanhamento.  

Na avaliação do presidente, os deputados demonstraram 
generosidade e, no desejo de contribuir, apenas buscaram o 
diálogo para que a situação entre permissionários do Beco 
da Poeira e Prefeitura de Fortaleza, que já é antiga, seja 
solucionada. Domingos Filho disse que recebeu uma ligação 
do Coordenador de Articulação Política da Prefeitura de 
Fortaleza, Waldemir Catanho, reconhecendo que não houve 
devido equilíbrio para a tratativa do caso. 

O presidente informou ainda que a Procuradoria Parlamentar, 
caso seja acionada pela deputada Tânia Gurgel, irá apurar o caso 
com isenção e serenidade e, se entender que alguma reparação 
deva ser feita, a presidência não hesitará em exigir a reparação.
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 Desembargadores receberam
Medalha Celso de O. Castro 

da Câmara de Acopiara 

Três desembargadores cearenses, nascidos em Acopiara, 
foram homenageados no dia 17.09 pela Câmara Municipal 
de Vereadores com a Comenda Coronel Celso de Oliveira 
Castro, que é concedida a pessoas que se destacam em prol 
do município com a prestação de serviços ou atividades 
sócio-educativas, culturais e econômicas. São eles: Celso 
Albuquerque Macedo, Francisco Lincoln Araújo e Silva e 
Francisco Gurgel Holanda. A homenagem partiu da vereadora 
Delany Gurgel do Vale Souza. 

A Comenda foi instituída pela Lei nº 745/84, de au-
toria do ex-vereador Francisco Peixoto Pinheiro, sendo 
sancionada pelo então prefeito Antônio Gaspar do Vale, o 
qual reside no Parque Araxá e é esposo da senhora Suzana 
Gurgel do Vale, uma das agraciadas. A solenidade foi pro-
movida pela Câmara  no Liceu de Artes Francisco Alves 
Sobrinho, contando com a presença de um grande número 
de autoridades, parentes e amigos dos homenageados e 
integrantes de diversos segmentos da sociedade local, que 
comemoravam o 11º Encontro dos Filhos e Amigos de 
Acopiara, promovido pela ONG Raízes. 

O desembargador Celso Albuquerque Macedo residiu por 
muitos anos no Parque Araxá, à Rua Otávio Justa, 17, e sua 
genitora, dona Maria Albuquerque de Macedo, é  residente 

e Lisieux. Seus irmãos Edilson e Joaquim, ambos assinantes 
do JPA, também são residentes no bairro. Ele recebeu a Co-
menda graças a uma propositura da vereadora Delany Gurgel 
do Vale Souza. 

Os homenageados foram saudados pelo vereador Emidio 
José de Almeida Neto, presidente da Câmara. 

O jornalista JB Serra e Gurgel,co-editor deste Jornal, que 

junto ao presidente da Câmara e à vereadora Delany. 

Antônio Almeida Neto (Prefeito), Antônio Gaspar do Vale 
(ex-Prefeito), Francisco Gurgel Holanda (Desembargador), 
Dra. Lúcia Bezerra Gurgel (Promotora de Justiça, esposa de 

Francisco Gurgel Holanda), Celso Albuquerque Macedo 
(Desembargador), Francisco Lincoln (Desembargador), 

Aluísio Alves de Almeida (Promotor aposentado 
pelo Estado do Maranhão).

Macedo, Francisco Lincoln Araújo e Silva e Francisco Gurgel 
Holanda, após receberem a Comenda “Cel.Celso de Oliveira 

Sr. Zé do bar e D. Maria , na cidade de Acopiara-Ce, em 17.07; 

A n a  P a u l a 
Gomes, Coorde-
nadora do Pro-
jeto Formando 
Campeões, resul-
tado de convênio 
firmado entre a 
Secretaria de De-
senvolvimento 
Social e Transfe-
rência de Renda, 
do Governo do 
Distrito Federal, e a Casa do Ceará, com a interveniência do 
Instituto Social Carla Ribeiro, que faz sua coordenação e a 
execução, informa que  o Projeto já está  atendendo a 820 
crianças, de 7 a 17 anos, nas seguintes localidades:  Lago Oeste 
(50crianças), Vila Basevi (240 crianças), Recanto das Emas 
(230 crianças) e Nova Colina (300 crianças) , com o objetivo 
de proporcionar a inclusão social e cultural, capacitando para 
a geração de renda.

O convenio foi assinado depois que a Diretoria da Casa do 
Ceará esteve com o governador José Roberto Arruda e que 
este determinou à Secretária Eliana Pedrosa para que desse 
todo apoio à Casa.

O Projeto Formando Campeões é um dos principais 
instrumentos da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda.

As crianças foram encaminhadas ao Projeto pelo Centro de 
Referência de Assistência Social-Cras e estão sendo atendidas 
em quatro núcleos nas próprias comunidades:

Na Vila Basevi, DF001, km 127, Rua 0 Area Especial 01, 
na Associação dos Moradores da Vila Basevi, supervisora 
Fabiane Amorim.

Nova Colina , Igreja Batista Shalon, Condomínio Petró-
polis, supervisor Touré Holder.

Recanto das Emas, Quadra 509, Conj. 13, Casa 11, Asso-
ciação Viva Vida Kardec., Angelo Franca. 

Lago Oeste, DF 001, Rua 8, Chácara 187, Fabiane Amorim.
As atividades do Projeto são as seguintes:  karatê, futebol, 

nia, acompanhamento psicológico, artesanato e educação 
ambiental.  

O horário de funcionamento é de 8 às 12h e de 13 às 17 h, 
de segunda à sexta, operando no chamado contraturno escolar, 
as crianças que estudam pela manhã participam do Projeto à 
tarde e  que estudam à tarde, participam pela manhã. 

Há psicólogos e assistentes sociais que realizam visitas 
domiciliares para realizar levantamento social e prestar toda 
assistência às famílias, em termos de psico-social. As famílias 
mais carentes são orientadas para procurar outros programas 
de inclusão social,conforme sua situação.

A equipe do Projeto:
Coordenação geral, Ana Paula Gomes, assistência técnica, 

Carla Ribeiro, supervisores, Fabiane Amorim., Touré Holder 
e Angelo Franco, psicóogos, Mildred Holder, Eliane Aguiar 
e Elisângela Barbosa, assistentes sociais, Daniel Borsatto, 
Ivete Simonete do Amaral e Leiliane Moraes, secretárias, 
Alessandra de Melo, Larissa Barbosa, Marta Guimarães e 
Aparecida Carvalho, professores de informática, Bruno Oli-
veira e Leone Valadares , professores de futebol, Alessandro 

de karatê, Marco Antonio, Marcelo Pimenta ,  Wellington 
Correa , Fabio Nunes e Osias da Silva, professora de artesa-
nato, Fátima Salles, professores de acompanhamento escolar, 
Rosa Maria, Karine Aguiar, e Orlando Possuelo,educação 
ambiental, Claudia Dornelles e Thaise Caroline.

No sábado, dia 01.08, na Casa do Ceará, se realizou o 1º 
exame de 2009,  de faixa de karatê, com a participação de 
150 crianças, e uma banca examinadora de componentes de 
alto nível.  

Projeto Formando Campeões da Casa do Ceará/SEDEST 
Cumpre meta e atende 820 crianças em quatro unidades

Anteriormen-
te, duas crian-
ças da unidade 
de Nova Colina 
participaram da 
Copa JK , de fu-
tebol, sendo uma 
delas premiada.  
Dia 05.07, na 
Copa Candango 
de Karatê, reali-
zada no Ginásio 

Poliesportivo Nilson Nelson, crianças da unidade do Recanto 
das Emas conquistaram medalhad e uma delas foi convidada 
para participar da seleção brasileira de Karatê.

Projeto Formando Campeões (*)
O presente projeto apresentado pela  Diretoria de Promo-

ção Social Casa do Ceará propõe oferecer a possibilidade de 
contratação de prestação de serviço a ser utilizado de forma 
complementar pela Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda do Governo do Distrito Federal, como 
oferta de atividade sócia assistencial com ênfase em trabalho 
voltado para o cuidado com a família,reconhecendo a sua 
importância na promoção da inclusão social e na garantia de 
direitos fundamentais. 

O serviço proposto será voltado para o atendimento de 
820 pessoas que se encontram no ciclo da infância (entre 
7, 8 e 9 anos), pré-adolescência (entre 9, 10, 11 e 12 anos), 
adolescência (entre 12, 13 e 14 anos), Juventude (entre 15, 16 
e 17 anos) e suas respectivas famílias moradoras das comu-
nidades do Lago Oeste e Vila Basevi, Nova Colina, Região 
administrativa de Sobradinho 1 e Assentamento do Recanto 
das Emas localizado na cidade satélite do Recanto das Emas. 

O serviço socioeducativo visa abarcar: aulas de artesanato 
(Vila Basevi), aulas de arte(no Assentamento do Recanto das 
Emas), karate (todos os núcleos), futebol (em três núcleos), 
acompanhamento escolar (em todos os núcleos, os instrutores 
também darão aulas de educação ambiental e farão atividades 
lúdicas utilizando o teatro), informática (em dois núcleos, 
pois não há pessoal/estrutura para ministrar aula em todos os 
núcleos, nem equipamentos. 

O Projeto está buscando outros parceiros para viabilizar 
essa atividade em todos os núcleos), educação ambiental 
(Aulas em todosos núcleos com as Instrutoras de Acompa-
nhamento Escolar e um trabalho diferenciado na Vila Basevi, 
com um educador ambiental em virtude da sua característica 

o trabalho de permacultura) e acompanhamento das famílias 

e intergeracional determinada na proteção social básica da 
Portaria 114 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda do Distrito Federal SEDEST. 
A realização das atividades se dará por meio de caráter regular, 
contínuo, sistemático, interdependente e planejado. Por meio 
dessas modalidades e agindo de forma integrada com outras 
atividades culturais, as crianças atendidas participarão de di-
nâmicas e de várias intervenções sociais que permitirão uma 
melhor formação cidadã, a vivência de novas oportunidades, 
o estabelecimento de novas relações sociais e a otimização 
das habilidades esportivas através da participação em eventos 
e atividades socioassistenciais. 

Portanto, graças ao atendimento psicológico e outras ativi-
dades complementares oferecidas pelo PROJETO FORMAN-
DO CAMPEÕES, a proposta é fornecer subsídios para que os 
jovens atendidos saiam da margem social, contribuindo assim 
também com as ações sócioassistenciais ofertadas na perspec-
tiva da rede de proteção social básica oferecida pela SEDEST. 
(*) (Nota do editor: este texto estásendo republicado, por ter 
saído com incorreções na edição n 204 , de junho de 2009)
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