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Espaço Luciano Barreira
Dicas do Prof. Pasqualino

Edi t o r i a l

Como é complicado aprovar um projeto
arquitetônico em Brasília. É uma via sacra, passando diversas vezes pelas mesmas exigências.
Ainda mais que vácuo de poder enseja longos
retardos.
Mas estamos nos submetendo aos trâmites
legais com espírito olímpico.
O Projeto Fausto Nilo continua na reta final.
Logo logo estaremos anunciando novidades sobre
o futuro da Casa do Ceará, compreendendo a
transição e o novo.
A transição será complexa para nós. Ainda
não temos uma idéia de como será, pois teremos que vender uma gleba de 15 mil metros
quadrados pela melhor oferta e empregar
o dinheiro na construção, equipamentos e
instalações da nova Casa, na outra gleba de
15 mil metros quadrados.
Atualmente, a Casa tem 6 mil metros quadrados de área construída.
A nova Casa terá 16 mil metros. Mais do
que o dobro.
A nova Pousada de Idosos terá 42 vagas.
Estamos recolhendo opiniões de como faremos.
Precisamos manter a Pousada atual funcionando
para assegurar o certificado de filantrópica. Isto é
importante, pois a nova Casa continuará filantrópica. Mas precisamos encontrar mecanismos que
nos permitam captar recursos privados, já que os
públicos são escassos e difíceis – a Casa até hoje não
conseguiu sacar uma só das emendas parlamentares
que lhe foram destinadas.
Este é outro desafio que nos espera. Mas encontraremos a saída, com a ajuda do Ministério
Público
Inácio de Almeida (Diretor).
Expediente
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No popular se diz: ‘Esse menino não pára quieto,
parece que tem bichocarpinteiro’ “Minha grande dúvida
na infância... Mas que bicho é esse que é carpinteiro, um
bicho pode ser carpinteiro???”
Correto: ‘Esse menino não pára quieto, parece que tem
bicho no corpo inteiro’
“Tá aí a resposta para meu dilema de infância!”
EU NÃO SABIA. E VOCÊ?
Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão.’
“Se a batata é uma raiz, ou seja, nasce enterrada,
como ela se esparrama pelo chão se ela está embaixo
dele?”
Enquanto o correto é: ‘ Batatinha quando nasce,
espalha a rama pelo chão.’
‘Cor de burro quando foge.’
Esse foi o pior de todos!
Burro muda de cor quando foge??? Qual cor ele fica???
Porque ele muda de cor???”
O correto é: ‘Corro de burro quando foge!’
Outro que no popular todo mundo erra:’Quem tem
boca vai a Roma.’
“Bom, esse eu entendia, de um modo errado, mas
entendia!
Pensava que quem sabia se comunicar ia a qualquer
lugar!”
O correto é: ‘Quem tem boca vaia Roma.’ (isso mesmo,
do verbo vaiar).
Outro que todo mundo diz errado, ‘Cuspido e escarrado’ - quando alguém quer dizer que é muito parecido
com outra pessoa.
O correto é: ‘Esculpido em Carrara.’ (Carrara é um
tipo de mármore)
Mais um famoso.... ‘Quem não tem cão, caça com
gato.’ “Entendia também, errado, mas entendia! Se não
tem o cão para ajudar na caça o gato ajuda!
Tudo bem que o gato só faz o que quer, mas vai que o
bicho tá de bom humor!”
O correto é:’Quem não tem cão, caça como gato....

ou seja, sozinho!’
Vai dizer que você falava corretamente algum desses?
Pensa que só mulher pode ser comparada a um avião?
Não mesmo!!!
HOMENS SÃO OS VERDADEIROS AVIÕES
O Homem, até os 20 anos: Avião de Papel
Apenas vôos rápidos, de curto alcance e duração.
Dos 20 aos 30: Caça Militar.
Sempre a postos, 7 dias por semana... Ataca qualquer
objetivo. Capaz de executar várias missões, mesmo quando
separadas por curtos intervalos de tempo.
Dos 30 aos 40: Aeronave Comercial de Vôos Internacionais.
Opera em horário regular. Destinos de alto nível. Vôos
longos, com raros sobressaltos. A clientela chega com
grande expectativa; ao final, sai cansada, mas satisfeita.
Dos 40 aos 50: Aeronave Comercial de Vôos Regionais.
Mantém horários regulares. Destinos bastante conhecidos e rotineiros.
Os vôos nem sempre saem no horário previsto, o que
demanda mudanças e adaptações que irritam a clientela.
Dos 50 aos 60: Aeronave de Carga.
Preparação intensa e muito trabalho antes da decolagem.
Uma vez no ar, manobra lentamente e proporciona menor
conforto durante a viagem.
A clientela é composta majoritariamente por malas e
bagulhos diversos.
Dos 60 aos 70: Asa Delta.
Exige excelentes condições externas para alçar vôo. Dá
um trabalho enorme para decolar e, depois, evita manobras
bruscas para não cair antes da hora.
Após aterrissagem, desmonta e guarda o equipamento.
Dos 70 aos 80: Planador.
Só voa eventualmente e com auxílio. Repertório de
manobras extremamente
limitado. Uma vez no chão, precisa de ajuda até para
voltar ao hangar.
Após os 80: Modelo Antigo.
Só enfeite

Conversando com o Leitor
+ O mês de julho foi o melhor mês da internet da Casa
do Ceará, comum novo recorde de 7.627 visitas, quebrando o recorde anterior, do mês de maio, com 7.380.
Os últimos 12 meses foram 63,156 visitas registradas.
Dezembro de 2009, foi o pior mês, com 4.273 visitas.
+ O site da Casa foi acesso por brasileiros de 60
cidades, liderados pelos de Brasília e seguidos pelos de
Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Salvador, Recife, Goiânia e Curitiba.
+ O site da Casa foi visitados por nacionais de 41
países, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Reino
Unido, Canadá, França, Espanha, Japão e Suiça.
+ Os assuntos mais consultados no site seguem sendo
os relativos aos cursos oferecidos pela Casa, de capacitação profissional, com diploma, os atendimentos na
Políclinica Médica e na Odontoclínica, as notícias do
Ceará e da Casa, divulgadas no Link Notícias.
+ Tem sido visitados os sites dos municípios parceiros, dos que estão na nossa página principal.
+ Temos publicado na 1ª página do nosso jornal,
nas três ultimas edições, fotos dos cearenses que serão

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

homenageados em 15 de outubro. Foram 36 fotos. Nesta
edição, serão mais 12, totalizando 48. Mais fotos nas
edições de agosto, setembro e outubro.
+ Tem sido um sucesso o novo site da Casa, relativo
ao Projeto Brasília 50 anos de Ceará. O endereço é
www.brasilia50anosdeceara.com.br.
+ Recebemos as edições do Jornal A Praça, de Iguatu, remetidos por Osmar Alves de Melo, destacando o
início das obras do Anel Viário e da Cidade do Futuro,
que terá investimentos de R$ 80 milhões. O jornal registra ainda que a Prefeitura de Acopiara assumiu, em
comodato, o Hospital Julia Barreto, fundado em 1945
e que atravessava dificuldades.
+ Prefeituras que estão no site da Casa do Ceará, como
entidades parceiras: Acopiara, Aracati, Aquiraz, Aurora,
Barbalha, Caucaia, Crato, Crateús, Eusébio, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro
do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mombaça, Paracuru,
Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santana
do Acaraú, Sobral, Tauá, Ubajara, Viçosa do Ceará. A lista
será proximamente para 40 prefeituras. Solicitamos que
coloquem o site da Casa do Ceará nos seus sites.
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SAMBURÁ - Praça do Ferreira
Novo General
O general de brigada combatente
Antonio Maxwell
de Oliveira Eufrásio
(Fortaleza) é o mais
novo oficial general
cearense do Exército.
Foi promovido em 31
de julho. Sentou praça em 14.02.1977 e foi declarado aspirante a oficial do
Quadro de Material bélico em 15.12.1980. Sua primeira função como general é de Chefe da Assessoria
de Planejamento e Gestão do Departamento-Geral
do Pessoal, em Brasília

Dias Branco em 2010
Saiu o resultado financeiro do grupo cearense M. Dias Branco
referente ao primeiro
semestre deste ano.
Eis alguns números:
receita líquida de R$
1,156 bilhão; lucro
líquido de R$ 148,4
milhões; Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 216,5 milhões; e a dívida
líquida foi reduzida de R$ 514,4 milhões no primeiro
semestre de 2009 para R$ 355,5 milhões em igual período deste ano, ou seja, menos 30,9%,

Gente que conta
O empresário e homem de letras João Soares Neto
lançou dia 20/08, no Centro Cultural Oboé, seu livro de entrevistas com personalidades cearenses “Gente que conta”.

Fagner investe no talento jovem
Raimundo Fagner não é só o maior ícone vivo da
música cearense. Ele é também um artista que investe
- literalmente - no talento de seus conterrâneos. Para
isso, criou a Fundação Raimundo Fagner, que hoje,
com o apoio de instituições públicas e privadas, mantém
escolas de músicas em várias cidades do Ceará. No
Eusébio, 60 crianças aprendem a tocar gaita.

Encontro de saudade
Realizado em 07.08 encontro dos antigos alunos
do Seminário da Betânia, de Sobral em Fortaleza, no
Hotel Amuarama, aquele que fica localizado defronte
à Estação Rodoviária Engenheiro João Tomé, de propriedade do Tarcísio Dias, o empresário Aguiar Moura
coordenou o encontro.
Sudene: governadores ausentes
Roberto Macedo, presidente da Fiec, como representante da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) esteve na reunião mensal do Conselho Deliberativo da Sudene, de julho. Macedo não gostou do
que não viu: nenhum governador presente à reunião.
Houve um tempo em que as reuniões da Sudene eram
pauta da imprensa nacional. No século passado.
Inace constrói 6 iates
Por encomenda de milionários canadenses, norteamericanos, europeus e brasileiros, a Indústria Naval do
Ceará (Inace) finaliza a construção de seis luxuosos iates
de luxo. O mais simples deles custa apenas US$ 3 milhões.
Ceará é 2º em frutas
Egidio Serpa escreveu:”no primeiro semestre deste
ano, o Ceará exportou em frutas, para o exterior, o
equivalente a US$ 32,619 milhões, ou seja, 10,36%
a mais do que no primeiro semestre do ano passado.
Com esses números, a fruticultura cearense manteve a
segunda posição no ranking dos maiores exportadores.
A liderança foi assumida por S. Paulo, que exportou
US$ 38,508 milhões. A Bahia, que era a líder, agora é
terceira: exportou US$ 30,264 milhões”
Ari de Sá compra Colégio Capital
Por um valor não revelado, o Colégio Ari de Sá,
pilotado pelo professor e empresário Oto de Sá
Cavalcante, comprou o prédio onde funcionava o
Colégio Capital, na Avenida Heráclito Graça. O imóvel, que pertencia ao ex-deputado Bezerra de Melo,
tem 7.124 m², 36 salas de aula e um ginásio esportivo.
Ele será fechado e reformado para reabrir em 2012.
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Carro elétrico
Esteve em Fortaleza o engenheiro cearense Elifas
Gurgel do Amaral, que presidiu a Anatel e hoje se
dedica ao desenvolvimento de um carro elétrico com
tecnologia brasileira. Para isso, montou seu projeto
sobre a plataforma de um automóvel Volkswagen,
modelo Gol 2009. Está recebendo apoio do Banco
do Nordeste. Elifas tenta o incentivo do Governo
do Ceará para instalar a sua Indústria de Veículos
com Propulsão Elétrica, cujo modelo de negócio é a
introdução da tecnologia utilizando as plataformas
de veículos a combustão produzidos no país. A Finep
tem R$ 500 milhões para financiar pesquisas sobre
o carro elétrico.
Parangaba terá North Shopping
Fortaleza ganhará um novo shopping center! E será
um novo North Shopping, cujo controlador, empresário
Sérgio Gomes de Freitas, revelou ontem a esta coluna
o seguinte: no próximo ano, começará a construir o
North Shopping Parangaba, em um terreno já adquirido
nas proximidades do supermercado Maxxi. “ Para esse
empreendimento, ele já garantiu uma parceria de peso
e medida: a dos empresários Beto Studart, controlador
da BS Participações, e de Cláudio Vale, do ramo da
construção civil. O North Shopping Parangaba deverá
ter 30 mil m² de ABL (Área Bruta de Locação).
Novo Teatro
O Via Sul: está pronto vai inaugurar o seu teatro,
com 800 poltronas (o José de Alencar tem 720) e boca
de cena com 14 metros de largura por 8 de altura.
Posse
O desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva (Acopiara) assumiu a direção da Escola Superior
da Megistratura-ESMEC, do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.

Fazendo História
O ator e diretor
de teatro, José Maria
Bezerra Paiva, (B. de
Paiva) (Fortaleza) assumiu a Cadeira n° 107,
patroneada por Alphonsus de Guimaraens, no
Instituto Histórico e
Geográfico de Brasília,
sendo saudado pelo acadêmico Jarbas Silva Marques.
B. de Paiva é mais uma prova viva de que santo de casa
não faz milagres. Todo sucesso fora do Ceará e pouco
reconhecimento lá dentro. O mesmo acontece com
Haroldo Serra, seu velho companheiro de valorização
do teatro no Ceará.
Mudança
Newton Freitas mudou o nome da Faculdade de
Tecnologia e Negócios para Faculdade Oboé, tomando
como base a conhecida marca do seu Grupo econômico
que se firmou no mercado financeiro do Ceará como
sinônimo de seriedade, credibilidade e eficácia profissional. A Faculdade Oboé continuará sua trajetória
vitoriosa em prol da educação de nosso Estado.
Mais títulos
O ministro Ubiratan Aguiar, presidente, do Tribunal de Contas da União, recebeu, em 05.08, Título de
Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de
Tocantins e em 16.08 o Título de Cidadão Carioca,
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Professor Honoris Causa
O reitor da Universidade Federal do Ceará, prof.
Jesualdo Pereira Farias, entregou o titulo do Professor
Honoris Causa ao Ministro Cesar Asfor Rocha que
acaba de deixar a presidência do Superior Tribunal de
Justiça, cercado de respeito e reconhecimento de sua
cómpetência. O evento integrou a programação dos 55
anos de criação da UFC, fruto da determinação do prof.
Antonio Martins Filho.
Abraço
José Lírio Ponte de Aguiar (Sobral) foi a Fortaleza
para abraçar a colunista Leda Maria, do Diário do Nordeste, e que comemorou aniversários, rodeada de amigos.
Cuba
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César
Mesquita, acompanhado de Claudia, esteve fazendo
turismo em Cuba, mais precisamente em Cayo Largo.
Cidades do Ceará
Os cearenses do Ceará desconhecem que as duas
maiores cidades cearenses fora do Ceará são Ceilândia,
cidade satélite de Brasília, e a favela da Rocinha, no Rio de
Janeiro. Recentemente, a Rede Record mostrou a Rocinha
povoada de cearenses e nordestinos. Apresentou um ônibus
que saindo do Ceará desembarcou dezenas de conterrâneos
para tentar a vida no Rio de Janeiro. A TV Diário, antes
de sair do ar pelo satélite e parabólica, era a TV de maior
audiência na Rocinha, no Rio, e Ceilândia, no DF.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Luiz Moreira tomou posse
como conselheiro do CNMP

Justiça Eleitoral define os juízes
das eleições de 2010 no Ceará

Pesquisa aponta Cagece como a 4ª
companhia de saneamento do País

O professor de
Direito Luiz Moreira Gomes Júnior
(Fortaleza) tomou
posse, como conselheiro do CNMP. Ele
foi indicado para o
cargo pela Câmara
dos Deputados e irá
substituir Maurício de Albuquerque, cujo mandato
terminou em 30 de junho.
  O presidente do Conselho, Roberto Gurgel, lembrou a importância do controle externo do Ministério
Público e a riqueza do caráter colegiado da composição
do CNMP. “Com a posse do professor Luiz Moreira
acrescentamos uma nova visão – os olhos da academia
passam a compor também o olhar do CNMP sobre os
temas que compõem sua atribuição”, afirmou.
Nascido em Fortaleza e graduado em Direito pela
Universidade Federal do Ceará, Luiz Moreira tem
mestrado em Filosofia e doutorado em Direito pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Atualmente, é professor de Mestrado no Instituto
Brasiliense de Direito Público (IDP) e pesquisador
associado de Filosofia do Direito da Universidade de
Tübingen (Alemanha). Também atua como coordenador da pós-graduação na Fundação Escola Superior
do Ministério Público do DF e professor colaborador
do programa de pós-graduação da Universidade de
Fortaleza (UNIFOR).

As eleições deste ano, no Estado do Ceará, serão
conduzidas por 201 juízes nomeados pelo presidente
do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz
Gerardo de Pontes Brígido. Todos os nomes foram
aprovados pelo pleno do TRE e cada magistrado presidirá uma junta eleitoral composta por dois titulares
e dois suplentes.
Para suprir as necessidades existentes serão deslocados de um município para outro 42 juízes que atuam
no interior e 15 juízes da capital. A exemplo de eleições passadas, cada município do interior terá um juiz
comandando o pleito de três de outubro e, se houver
necessidade, o segundo turno de votação também. Os
municípios com duas zonas eleitorais permanecerão
com dois juízes, sendo este o caso de Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral e Itapipoca. Em Fortaleza
as ações das eleições serão coordenadas pelos 13 juízes
titulares de zonas eleitorais.
No âmbito do Estado do Ceará, a condução geral dos
trabalhos ficará a cargo do Tribunal Regional Eleitoral,
assim composto: presidente - desembargador Luiz
Gerardo de Pontes Brígido; vice-presidente – desembargador Ademar Mendes Bezerra; juiz federal - Jorge
Luís Girão Barreto; juízes de direito - Francisco Luciano
Lima Rodrigues e Raimundo Nonato Silva Santos;
juristas - Tarcísio Brilhante de Holanda e Cid Marconi
Gurgel de Souza.

A Companhia de
Água e Esgoto do
Ceará (Cagece) é a
quarta melhor empresa de saneamento
do Brasil e a primeira
do Nordeste. É o que
aponta o levantamento do Instituto Trata
Brasil divulgado pela revista Exame. De acordo com
o ranking nacional de melhores empresas do setor, a
Cagece está atrás da Sabesp (SP), Caesb (DF) e Sanepar
(PR). Os dados utilizados são de 2008, ano do último
levantamento do Ministério das Cidades.
A empresa cearense ficou em terceiro lugar entre as
menores tarifas médias do Brasil com R$ 1,69. Outro ponto
forte da Cagece é o esforço de investimento. A companhia
cearense aparece com um esforço de 109%. Em 2008, o
investimento foi superior a R$ 112 milhões. O ritmo de investimento tem crescido de lá para cá. Somente de janeiro a
junho deste ano, a Cagece investiu R$ 103,5 milhões. Ainda
está previsto o investimento de outros R$ 254 milhões.
A cobertura de esgoto no Ceará cresceu de 35,85%
em dezembro de 2009 para 37,05% em junho deste ano.
Esse crescimento significa 73.388 pessoas com acesso
à rede de esgoto. Hoje, 1.875.576 de cearenses estão
ligados à rede de esgotamento sanitário da Companhia
de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Para isso, a
Companhia mantém 3.866 quilômetros (km) de rede
nos 149 municípios que atende no Estado.

Há
38 anos
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Os 100 anos do Theatro José de Alencar em Fortaleza
O Theatro José de Alencar, de
Fortaleza, vem de completar 100
anos, sem velas nem foguetório.
Maior patrimonio cultural do Ceará, homenagem ao maior nome
da cultura do Estado e dos nomes
da cultura nacional. está localizado na praça José de Alencar.
Construido em estilo art noveau, dispõe de auditório de 120
lugares, foyeur, espaço cênico a
céu aberto e o prédio anexo, com
2.600 metros quadrados, que
sedia o Centro de Artes Cênicas
(CENA), o Teatro Morro do Ouro, com capacidade para
90 pessoas, a Praça Mestre Pedro Boca Rica, com palco
ao ar livre e capacidade para 600 pessoas, a Biblioteca
Carlos Câmara, a Galeria Ramos Cotôco, quatro salas de
estudos e ensaios, oficinas de cenotécnica, de figurino e
de iluminação, abrigando ainda o Colégio de Dança do
Ceará e o Colégio de Direção Teatral, do Instituto Dragão
do Mar; a Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho; e o
Curso Princípios Básicos de Teatro.
A pedra fundamental foi lançada em 1896, no centro
da antiga praça Marquês do Herval, mas o projeto não foi
concretizado e dois concursos públicos foram realizados.
A idéia de construir um teatro jardim foi concebida através do projeto do capitão Bernardo José de Melo. Em
20.10.1904, na 2a. administração de Nogueira Acioli,
foi oficialmente autorizada a construção através da lei
768. As obras s[o começaram em 06.06.1908, quando

toda a estrutura metálica já se
encontrava em Fortaleza, vinda
de Glasgow, na Escócia, importadas pela Casa Boris e fundidas
pela Walter Mac Farlane &
Companhia.
O Theatro José de Alencar foi
inaugurado oficialmente no dia
17 de junho de 1910, com a banda sinfônica do Batalhão de Segurança, regida pelos maestros
Luigi Maria Smido e Henrique
Jorge. Na praça, rodas de fogo,
morteiros, foguetes e girândolas
num verdadeiro milagre pirotécnico, abrilhantavam a
festa. No início do século, ao fazer o projeto arquitetônico
do Theatro José de Alencar, o capitão Bernardo José de
Mello imaginou um teatro - jardim.Mas o jardim mesmo
só foi construído anos depois da festa de inauguração, na
reforma de 1974 a abril de 1975.
Ele ocupa todo o espaço vizinho ao Theatro, pelo
lado leste, onde havia antes um prédio que primeiro
abrigou o Quartel de Cavalaria e em seguida o Centro de
Saúde,demolido em 1973.
Um novo prédio foi incorporado ao Theatro José de
Alencar na reforma de 1989 a 1990. Identificado como
anexo, o prédio situa-se no lado oeste, logo atrás da antiga
sede da Faculdade de Odontologia. Possui 2.600 metros
quadrados e dois pavimentos, com acesso independente
pela rua 24 de Maio.”Conselho expandirá doação de
equipamentos de informática aos tribunais

Jornalista recebeu Medalha
Celso Castro em Acopiara
Em solenidade
realizada na Câmara Municipal
de Acopiara, com
a presença de 7
dos 9 vereadores
o jornalista JB
Serra e Gurgel,
natural de Acopiara, recebeu a mais alta comenda do Município, Celso
de Oliveira Castro, por serviços prestados à comunidade.
A comenda foi proposta pela vereadora Delane Gurgel
que discursou na oportunidade.
JB Serra e Gurgel, Vereadores: Delany Gurgel, Emídio Almeida, Cícero Ramos, Sheila Diniz, Elias Neves E
Raimundo Moraes.
O presidente da Câmara, Emidio Almeida, congratulou-se com o homenageado.
JB Serra e Gurgel nasceu em Acopiara, tendo feito
apenas o curso primário com as professoras Cecília
Bernardes e Jaci Ricarte Serra. Aos 10, anos foi para
o Seminario São José do Crato, influenciado por seu
tio, dom Newton Holanda Gurgel, aos 15 foi com seus
pais para Fortaleza, onde fez o ginasial no Lourenço
Filho e o colegial no Colégio Estadual do Ceará. Aos
20 anos foi para o Rio de Janeiro onde fez o curso
superior na UFRJ, graduando-se em Antropologia e
Sociologia.

www.construtoramarquise.com.br

A Marquise é a
construtora do ano.

E para muitas famílias, a mudança de uma vida.

Mais do que erguer prédios, trabalhamos para
transformar a rotina dos nossos clientes em uma
emoção diferente a cada dia. O título de Construtora

Ceará em Brasília

do Ano, concedido pelo Sinduscon/CE, é fruto
do empreendedorismo que, há 35 anos, nos leva
a fazer parte da vida de tanta gente.

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

construtora do ano

5

Agosto/10

Leituras I

A istora de Crisbel
I o causo d’eu mais ela
Marcondes Sampaio (*)
Pra quem acha que sô só grosso
I qui num tenho centimento
Digo qui quando era môsso
Coinci a fia dum sargento
Um causo triste, rumoroso
I acim narro o aconticimento:
Ela paricia Sinderela
I logo que eu vi ela
De saia e bruza amarela
Quaiz cai minha ispinhela
O vremêi ficou branqueia
Aí eu dissidi: inda amo ela
I na bucha diche pra ela:
Meu coração pur ti gela
Os miôlo tudo sisfarela,
Prá ti dó inté uma costela
Qué casá cumigo, Vitela?
Monto calada era ela
Qui nunca foi tagarela.
Ela só piscou uzói dela
I acim foi o cim dela
O pobrema foi o pai dela
Ferrabrás brabo cuma fera
I qui logo trancou ela
Numa moiada e fria cela
Pior, iscura e sem janela
Daí eu nunca mais vi ela
Nem outra bela cume ela.
Só me resto o vazii da custeia
- Aquela qui eu dei pra ela Mais os retrato e uma fita amarela
I nela o nomi propi dela – Crisbela
Madrugadas
Na alta madrugada
Na penumbra dos desvãos
Pro prazer ou pro nada
Uns vêm, outros vão
Gente humilde
Nessa descartável era
Comove a vida singela
Dos amoladores de faca
Consertadores de panelas
E de tristes homens-placa
Tempo uno
E se o que chamamos de presente
For um passado que ainda não passou?
Um tempo cósmico indiferente
Á divisão que o homem inventou...
Passado, futuro e o dito presente
Simultâneos, como Deus criou?
A solidão do Condor
Admiro mas não invejo o vôo do Condor
Ermitão nas alturas gélidas e remotas.
Mais fascinante é o planar da gaivota
Que, acima e abaixo do Equador
Explora marinhas e mundanas rotas
(*) Marcondes Sampaio (Uruburetama), jornalista
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Pesquisa do Etene projeta aumento de 6,9%
para o PIB do Nordeste em 2010
O Banco do Nordeste, por meio do Escritório Técnico
de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), elaborou
pesquisa sobre conjuntura econômica, que projeta aumento de 6,8% para o PIB do Brasil e de 6,9% para o do
Nordeste, em 2010. O resultado do trabalho está à disposição dos interessados no site do BNB (www.bnb.gov.br),
no caminho Etene-Publicações-Publicações Editadas.
A pesquisa mensal baseia-se no panorama observado
no primeiro quadrimestre, cujos indicadores apontam
para um bom desempenho da economia nordestina,
com destaque para os estados do Ceará e Maranhão.
No período, o nível do crescimento regional superou
a média nacional, exceto no caso da produção industrial e de grãos. Entre janeiro e abril, por exemplo, as
exportações regionais atingiram US$ 5,3 bilhões, com
incremento de 57% sobre o mesmo período de 2009, o
dobro da média nacional. Já as importações alcançaram
US$ 5,2 bilhões, avanço de 41,8%.
Agricultura e indústria - A safra regional pode
chegar a 12,6 milhões de toneladas, 7,6% a mais que
a anterior, contra 8,7% previstos na safra nacional. A
produção menor de alguns estados (PI, AL, PB, RN e
PE), prejudicada pela escassez de chuvas, foi compensada pelo bom desempenho dos principais produtores
de grãos da região: Bahia (+9,9%), Maranhão (+14%)
e Ceará (+20%).

A expansão da indústria nordestina em abril, de
20,5% sobre igual mês de 2009, foi a maior desde
maio de 1996. No acumulado do ano, o avanço foi
de 13,7%, um pouco abaixo do agregado nacional
(18%), sobressaindo-se os setores de metalurgia básica
(29,1%), calçados e artigos de couro (23,5%) e refino
de petróleo e álcool (21,6%).
Crédito e comércio - O volume de vendas do comércio varejista ampliado do Nordeste, no primeiro
trimestre, cresceu dois pontos percentuais acima do
país como um todo (17,5% contra 15,5%), reflexo
das melhorias nos níveis de emprego, massa salarial,
volume de crédito e na desoneração fiscal sobre vários
produtos. Em termos espaciais, os melhores desempenhos ocorreram no Ceará (23%), Piauí (19,3%), Paraíba
(18,6%) e Bahia (17,3%).
Quanto ao crédito, o volume de operações atingiu
R$ 151,1 bilhões no primeiro trimestre, aumento de
33,2% no trimestre, quase o dobro da expansão nacional
(16,8%).
Já a arrecadação de tributos federais subiu 25,7% no
quadrimestre, para R$ 12 bilhões. Em âmbito nacional
aumentou 19,4% tomando como parâmetro o mesmo
período de 2009. Por sua vez, a arrecadação do ICMS
alcançou R$ 9,4 bilhões, 18,7% a mais sobre o primeiro
trimestre de 2009 (17,2% em âmbito nacional).

Senado ampliou licença-maternidade para 180 dias
A ampliação da licença à gestante de
120 para 180 dias recebeu o apoio da
totalidade dos senadores presentes na
sessão plenária de 03.08. A mudança,
prevista em proposta de emenda à Constituição (PEC 64/07) apresentada pela
senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN),
foi aprovada em segundo turno e agora
vai ao exame da Câmara dos Deputados.
A proposta — que altera a redação do inciso XVIII
do artigo 7º da Constituição, estende a todas as trabalhadoras o benefício que havia sido concedido pela Lei
11.770/08 às funcionárias das empresas que aderissem
ao Programa Empresa Cidadã. Por essa lei, originada
de projeto da senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), as
empresas que aderissem ao programa teriam benefícios
fiscais.
Rosalba Ciarlini disse que a proposta foi a pri-

meira que apresentou no Senado,
fruto de suas observações quando atuava como médica pediatra.
— Via a angústia das mães quando
tinham que voltar ao trabalho. Agora,
a mãe vai voltar ao trabalho muito
mais produtiva e tranquila, ao passo
que a criança terá um desenvolvimento
psíquico mais equilibrado e será um
cidadão de paz — disse a senadora.
O que difere a proposta ora em discussão da Lei
11.770/08, que criou o Programa Empresa Cidadã, é
que, no caso da legislação em vigor, a ampliação da
licença-maternidade de quatro para seis meses vale para
as funcionárias das empresas que aderirem ao programa,
mediante incentivo fiscal. A PEC de Rosalba Ciarlini,
por sua vez, torna a norma obrigatória para todas as
empresas e instituições.

Mensagem autoriza crédito de R$ 325 milhões para reforma do Castelão
A Assembléia Legislativa aprovou a mensagem do
Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
contratar financiamento no valor de R$ 352 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). O crédito será destinado à reforma e
adequação do Estádio Plácido Aderaldo Castelo – estádio Castelão, incluindo a construção do edifício central,
do estacionamento e da sede da Secretaria do Esporte.
De acordo com a proposta, para o novo estádio foi
definido um complexo multifuncional composto de
restaurantes, museus, salas de convenções, comércios e
praças, que deverão receber eventos de médio e grande
porte, tanto esportivos quanto sócio-culturais.
De acordo com o Governo do Estado, o estádio inclui
também outras instalações como setor de imprensa. Nos

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

quesitos segurança e conforto para os espectadores, o
projeto estabelece uma única cobertura para todo o
público que permitirá climatização.
Sobre a construção do estacionamento coberto,
a propositura do Governo sugere, de acordo com as
solicitações da Fifa, que sejam construídas cerca de
1750 vagas para automóveis, divididas em setores vip,
juízes, autoridades e imprensa, com acessos adequados
e controlados. As vagas para ônibus, cerca de 90, ficarão
localizadas no lado externo ao estádio.
Para a sede da Secretaria de Esporte está previsto um
espaço físico para todos os setores, bem como uma área
para a criação do futuro Museu do Esporte,destacando o
futebol brasileiro, histórico, documentação fotográfica
e maquetes do estádio.
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Leituras II

Carnaval não é nossa praia
Wilson Ibiapina (*)
Os governantes de Fortaleza não param de tentar. Todo
ano promovem festas populares para atrair folião. Essas
tentativas vêm de longe, mas o cearense parece que não leva
a sério. Pode olhar que sempre tem mais cearense fugindo
da folia do que caindo na gandaia. Acho que só um estudo
sociológico para explicar essa aversão. Um dado que pode
ser imediatamente considerado: a escassez de pessoas de cor,
afrodescendentes, pessoas que gostem de batuque de dança,
como na Bahia, no Rio.
Um outro esforço para alavancar o nosso carnaval vem da
Bahia. São os trios elétricos com seu carnaval fora de época.
Ora, nem durante o período próprio a folia vinga, imagine
carnaval temporão. O desfile dos trios começou na Beira Mar,
mudou-se para outros lugares e hoje tem área reservada bem
longe das casas e apartamentos. Empurraram a folia pra bem
longe como se ela não fizesse parte da cidade, como não faz.
Em julho de 1859 desembarcaram no Ceará 14 camelos
vindos da Argélia. Não se adaptaram, faltou quem soubesse
lidar com eles. Os animais que não conseguiram se aclimatar
viraram atração turística. Foram exibidos no carnaval, numa
primeira tentativa para atrair folião. Acharam inusitado, mas
ninguém levou sério.
Depois da segunda guerra, o médico Abner Brígido, o dr.
Bié, em um outro esforço para animar Fortaleza, alugou um
caminhão, contratou a “Mimosa Orquestra”, passou pelas pensões do centro pegou as mulheres e rumou para a rua Senador
Pompeu. O caminhão, que ostentava uma faixa que dizia “Ó
que foe Galinha?” inaugurava o corso de carros. Lembra o
jornalista Ayrton Rocha que “o carnaval era a liberdade de
todas elas. Eram os únicos três dias do ano que elas podiam
sair de suas clausuras durante o dia sem serem humilhadas”.
O Ayrton Rocha conta que logo outras pensões aderiram ao
corso. Em cada caminhão uma faixa identificando a origem:
Pensão Cristal, Estrela, Pensão Império, da Graça. Fascinação,
Nena, América, Buate City. Até a pensão do Zé Tatá, o maior
baitola do Ceará, entrou no corso. Mesmo assim, o desfile das
meninas com pouca roupa e muita animação, não fez prosperar
o carnaval de rua. A rapaziada fazia de tudo para motivar os
foliões. Criaram até “O Cordão das Coca Colas”, um bloco
com homens da sociedade vestidos de mulheres, uma crítica
às moças da época que pintavam o cabelo de louro e fazia programas com os soldados americanos baseados em Fortaleza.
A Prefeitura naquele tempo promovia o baile municipal no
Theatro José de Alencar. O dr. Bié com roupa de mulher, procurava incentivar o ânimo da moçada. Os jornalistas criaram
uma crônica carnavalesca e elegeram um rei Momo. Além de
divulgar as festas, saiam em cortejo pelo corso e pelos clubes.
Numa segunda feira de carnaval, já nos anos 60, o Country
promovia sua única festa do período. Bebida, lança perfume,
menores, mulheres com pouca roupa, tudo misturado num
salão abarrotado de gente e de alegria, um prato cheio para
o Juiz de Menores. E ele foi lá com a polícia. Mandou parar
tudo para retirar os menores. Você não tem idéia da confusão
que se formou. Tiros, correria, gente caindo, gente apanhando
da polícia e um gaiato gritando em meio a bagunça: - Seu Juiz
prende o rei Momo”. O Rei, Irapuan Lima, ainda ouviu de
algum frouxo da corte: “Rei, não dá para pular o muro, não.”
E o Rei, reagiu de forma surpreendente. Estufou o pulmão
e gritou: O Rei é imprendível, o Rei é imprendível!!” Chico
Alves Maia, Alan Neto, Edilmar Norões, cronistas carnavalescos, estão aí para confirmar o auê daquela noite em que um
fotógrafo saiu baleado e muita gente em cana.
Os Clubes como Iracema, Diários, Maguary, AABB,
BNB, Massapeense, Quixadá, Comercial, Santa Cruz, já desapareceram. Ainda resistem o Iate, com sua festa no Havai,
e o Náutico, com seu carnaval da saudade com Rei Momo,
Rainha e corte. Lembro de dois monarcas da folia. Cirão
Primeiro e Único. Deu viva ao cão, clamou por Baco, mas a
empolgação da cidade não acompanhou seu entusiasmo. Para
exemplificar bem o desinteresse do fortalezense pelo carnaval,
o Nirez conta a história de outro Rei Momo. Foi destituído
do cargo em plena segunda feira gorda de carnaval por um
grupo de foliões que voltava de uma festa no Maguari. O Rei
foi flagrado, de pijama, às cinco da madruga, comprando pão
numa padaria. Pode?
(*)Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista
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A Manchete nossa de cada dia,
trabalho de geniais jornalistas

Wilson Ibiapina (*)
Manchete de jornal, chamada de primeira página, não
tem nada mais difícil. Tem toda uma métrica, obedece o
número de colunas, de batidas.
Geralmente é a última tarefa para se fechar uma edição.
A oficina toda esperando o primeiro caderno. A pressão não
é pequena. O mancheteiro tem que ter poder de síntese,
ser criativo e rápido. Alguns jornalistas se especializaram
em fazer manchetes, tarefa que é cumprida, na maioria dos
jornais pelo chefe de redação. É sempre ele com a ajuda
dos editores que titulam a primeira.
Lembro que no Ceará, o Felizardo Mont’Alvene, chefe
de redação do Correio do Ceará, principal vespertino dos
Diários Associados no Estado, tinha prazer em fazer as
manchetes. São dele: “ Delfim tranquiliza Plácido com o
Fundo” O governador Plácido Castelo reclamava da falta
de dinheiro e o Ministro da Fazenda diz que vai liberar
verbas do Fundo de Participação dos Estados. “Mulher
nua, morta a pau”; “Todo fumante morre de câncer, se
outra doença não matar primeiro”. O Rangel Cavalcante
lembra outras: “Saram as Cicatrizes da Guerra”; “Fechado
o PCB (Partido Comunista Brasileiro) da Grécia. O Bichão
como era conhecido, ficou famoso pelas manchetes que
serviam para abastecer a coluna do Stanislaw Ponte Preta,
na Última Hora, do Rio de Janeiro.
E por falar em Última Hora, conta a lenda que Samuel
Wainer, seu dono, estava uma noite numa boate com um
grupo de mulheres e resolveu cartar marra, se exibir, fazer
farol. Pediu e o garçon trouxe o telefone. Quase cinco
metros de fio se estendendo pelo salão, pois era antes do
sem-fio e do Celular. Ligou pra redação e perguntou qual a
manchete do dia seguinte . O Secretário de redação: “Pegou
fogo o Maracanã .” E ele, quase gritando, mais para ser
notado pelas moças do que para ser ouvido pelo secretário:
“- Não, essa não. Coloca aí: Pegou fogo o Maracanã”.
Dizem que o grande mancheteiro da imprensa brasileira
foi Carlos Eiras. Fez escola no antigo Diário da Noite.
Seus seguidores se espalharam pelo país. O ator e diretor
de teatro Aderbal Freire lembrou de duas manchetes do
tempo em que era rapazinho em Fortaleza que nunca
esqueceu. Odalves Lima , primo do jornalista Fernando
César Mesquita, inspirado pelas cervejas (penduradas) nas
madrugadas do bar do teatro Jose de Alencar, ao lado da
redação, eu de dono, caixa, garçon e consumidor solidário.
O bar chamava-se “Bach Chopin” .Uma delas f quando
morreu aquele papa que só durou um mês foi: “O papa
morreu de novo”. Outra, na página policial, sobre uma
foto de Santa Bárbara, quando a igreja cassou a santa:
“Passava por santa”.Odalves ainda lançou outra manchete
polêmica no jornal Estado: As Peruas dormem à sombra
dos Pinheiros”, para denunciar as camionetas contrabandeadas que foram encontradas pela polícia na fazenda de
um Pinheiro famoso.
Rangel Cavalcante escreveu reportagem denunciando
que as camionetas peruas, contrabandeados para o Ceará,
estavam escondidas no sitio de Edmilson Pinheiro. Alencar
Monteiro fez a manchete para “O Jornal”, do Bonaparte P.
Maia: “As Peruas Fizeram Ninho À Sombra dos Pinheiros”
O juiz e escritor Durval Ayres Filho conta que o jornalista Dedé de Castro, depois de beber cerveja adulterada (restos dos líquidos que ficavam nas garrafas eram
recolhidos e serviam para engordar outros frascos, antes
de sua reinsersão na geladeira ) e sabendo que a polícia
sanitária iria interditar o estabelecimento, dada a horrível
situação de higiene na cozinha, locus preferido de ratos
e baratas, soltou essa: RESTAURANTE O GERBOUX
UM PRATO PARA FISCAIS. O bar do Gerboux ficava
ao lado da antiga TV Ceará e era freqüentado por jornalistas e radialistas.

Nos anos 50, no auge da guerra fria, o jornalista Durval
Ayres era secretário do Jornal O DEMOCRATA, de orientação marxista e o diretor era o saudoso Aníbal Bonavides.
Durval Filho recorda que o pai dele, sem qualquer notícia
ou fato importante para ser destacado naquele dia, soube
que em Missão Velha, um velho e conhecido comunista,
porém, um provocador contumaz, desordeiro de marca
maior, dado a intimidade com duas coisas bem inflamáveis:
o livro de Marx que ele usava como um bíblia ( inclusive
com direito a pregação) e a cachaça do Cariri, havia sido
preso pelo delegado local. Não deu outra: ZÉ CADETE
PRESO POR ORDEM DE TRUMANN”
“Na modernidade, os jornais são muito chatos”. A reflexão é do escritor Durval Ayres Filho. Ele acha que hoje os
jornais parecem saídos de uma máquina de lavar roupas.
A notícia vem limpinha, sem cheiro, alva e parecendo
confortável, como na propaganda do sabão em pó na TV.
Até o final dos anos 70 e começo dos 80 havia manchetes
hilárias, do tipo: DORMIU BANCÁRIO E ACORDOU
BAIANA, sobre a festa anual do movimento gay que se
iniciava timidamente, ou, com humor negro, ADUBAVA
BANANEIRAS COM CADÁVERES sobre uma sucessão
de homicídos que um coronel deputado promoveu em seu
sítio aqui na Pajuçara.
Famoso mesmo foi o Santa Cruz. O jornalista Pedro
Rogério, que trabalhou anos na imprensa carioca, diz que
Santa Cruz revolucionou o Dia, do Rio, com manchetes
policiais: “Cortou o mal pela raiz”, a história da mulher
que castrou o marido que lhe traía. “Matou a família e
foi ao Cinema”, depois virou até filme. O padre prefeito
aumentou o preço da carne e ganhou manchete: “Padre não
resistiu à tentação da carne”. Comeu cachorro quente e teve
dor de barriga : “Cachorrro faz mal a moça”. Sérgio Ricardo, num festival de música da Record, responde as vaias
jogando o violão no auditório: “Violada no auditório”. O
texto contava que na final do 3º Festival da Record, em
1967, o público vaiou o cantor-compositor Sérgio Ricardo durante toda a interpretação de “Beto Bom de Bola”,
o levando a, descontrolado, gritar “Vocês ganharam!”,
quebrar o violão e atirá-lo na platéia
Outro mancheteiro famoso foi Adriano Barbosa. Segundo ainda o Pedro Rogério, ele era responsável pelas
manchetes policiais de Ultima Hora e de O Globo.
Aqui em Brasilia entre os muitos que sabem manchetar
estão o Geraldo Seabra, Renato Riela, Rachid Rachid Pinpin. Eram deles as manchetes que faziam vender o Correio
do Planalto, jornal que a Consuelo Badra, Wilson Pedrosa
e o Kleber Ribeiro fundaram em Brasilia. O vespertino
era direcionado para as cidades satélites mas estourou no
Plano. Tinha gente que o chamava de Vampiro do Planalto,
Era puro sangue. A Consuelo bem que podia reeditar o
projeto. Garanto que tem espaço, e como tem.
Os jornais policiais são os que mais exploram as manchetes, mas no Rio eles perderam a criatividade, estão mais
apelativos: “Padreco sofreu com picadura de zangão”.
Ví os jornais policiais do final do século passado, verdadeira coleção, em casa do jornalista JB Serra e Gurgel.
As manchetes do Povo, Luta Jornal do Povo, A Notícia
não chegam a ser imorais: “Magricela deu pro gordão e
morreu esmagada na cama”, “Ficou livre o piço no trem”,
“Ganso carga dupla esfola bicha gulosa”, “De uma de taradoeentubou o vidro de maionese”, “Torraram o piçador
do tarado”. Apelam até na manchete esportiva:
“Mengão promete enrabar o Fogão sem usar vaselina”. Das muitas que lí, só escapou uma. Você sabe que o
normal dos suicidas da ponte Rio-Niteroi é se jogarem lá
de cima. Mas o delegado Almir Pereira preferiu dar um
tiro na cabeça. E A Notícia do dia 29 de outubro de 1991
manchetou: “Atirou em vez de se atirar”.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista
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Leituras III

O papagaio da sogra

J. Colombo de Souza Filho (*)

Brasília, Salvador, Brasília, Salvador, Aratú, Camaçari, Amaralina, Pau de Lima e Tororo.
Quando o coronel Humberto comandou Salvador,
O papagaio foi encontrado, comprado, paramentado,
sua mulher Éster, cearense de boa cepa se afeiçoou por enfeitado, fotografado, noticiado, virando celebridade.
um papagaio do cabo Zé Antônio, arataca do vale do
O baiano Josival Carneiro então diretor do DETRAN,
JAGUARIBE.
em Brasília estava de férias em Salvador e era chegado
O papagaio há muito morava na casa do comando aos familiares do general Humberto, recebeu a incummilitar e gozava de boa mordomia-café da manhã, pão bência de trazer o notável papagaio.
quente da tarde, gomos de laranja e tascas de frutas da
Em pernoite na Chapada de Diamantina viu o dia,
época da região do recôncavo.
anoitecer. Cansado aceitou o conselho de Vanderley da
O papagaio ficou na lembrança de dona Éster. Aquilo Lótus Veículos, seu inseparável companheiro de rota
é que era uma ave de rara inteligência; falava desde BSB - Salvador, Brasília.
das primeiras horas da manha, imitava ordens de coAo pararem para o café e abastecimento do carro,
mando, cantava acordes do Hino Nacional, do Vitória tomaram um grande susto.
e do Bahia, rezava e repetia um reduzido número de
Trazia na gaiola de arame, o papagaio.
palavrões quando estava as sós com o seu amo Senhor
XXXX
o cabo Zé Antônio.
Consternação, apreensão, frustração pela desídia, pela
Só perdia as estribeiras e saia do serio quando al- negligencia, descaso, de tão preciosa carga. Lamentaguém atrevido, o chamava de DERCY Gonçalves - ai ções, indagações, um passe mau sucedido.
se estrebuchava e gritava : “mamãe eu sou é homem”.
Apalermados os dois estavam sentados em volta da
XX
mesa do café do posto Alvorada; as moscas já faziam
Éster viu sua filha se formar em Medicina pela UNB vôos rasantes sobre os pães, nos ovos
e logo o casamento seria um acontecimento do ano na
estrelados, nas xícaras meiadas de café e leite e posaCapital da República. Nos primeiros tempos Isolda e o vam nas colherinhas de açúcar sem nenhuma cerimônia.
marido Geraldo foram residir em Salvador.
“Deixa comigo. Tá resolvido, oh Josival, deixa coUm político baiano a pouco chegado no DF e queren- migo. Toma logo essa porra de café, engole logo essa
do se fazer notar experimentou se aproximar da esposa gororoba e pé de cobra na estrada. Quero chegar hoje
do general Humberto dizendo que conhecias as façanhas mesmo a Brasília, antes das 16 horas”.
do cabo José Antônio e do inseparável papagaio falador.
“Estou com problema para resolver no Banco Francês
O clone do papagaio já estava em gestação.
e Brasileiro o gerente Samuel Rosseau é um bicho mais
A filha médica e o genro engenheiro foram logo filho de uma égua que já vi”.
avisados da localização do papagaio em Salvador e
Se haviam corrido até então, agora, voavam baixo
o intenso troca-troca de informações foram travados. e no limite da mecânica do veiculo. Nas proximidades

de Ibotirama, perto da passagem de balsa brevemente
para indagar o preço do papagaio que um garoto estava
oferecendo aos passantes.
“Por esse preço eu compro é todo papagaial da região. Toma lá esse dinheiro e passa logo esse bicho”,
berrou o Wanderley e mais não disse.
XXXXX
Incontinente, pegou o papagaio, se desfez da tosca gaiola de tabua e sacudiu a ave recém adquirida
dentro da gaiola de arame que estava entre as malas
de viagem.
Na entrada de Sobradinho, Wanderley decidiu
passar na casa da sogra, sito quadra 12. entrou que
nem um bólido. Cadê o papagaio lá da loja? Nada de
questionamento, fez a troca ali mesmo.
Atônito o Josival Carneiro, quis saber o porque da
troca tão intempestiva.
Oh, Josival, eu disse que resolvia. Tá resolvido,
Esse outro que agora peguei era lá da minha loja, lá
na galeria W3. de tanto ouvir palavrão acabou sendo
expulso pelo síndico. Não respeitava ninguém, xingava
todo mundo. Fui obrigado a levá-lo para casa da sogra
com obrigação de arranjar quem o quisesse.
Você vai levar o papagaio praguejador para senhora
do general e minha sogra finalmente vai tirar o algodão
do ouvidos pois detesta palavrão, é católica de mais
e tão conservadora que até hoje vai a Campos para
ouvir missa em latim.
Moral da história - O FUMO MATA ATÉ PAPAGAIO.
(*) José Colombo de Souza Filho (Fortaleza),
jornalista e escritor

Capital Steak House,
no Pier 21.
Passé lá.
Sinta o prazer de ser
bem atendido.

Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Loja R, 3B, telefone 3224 7614
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Documento

Osmar Alves de Melo propôs em “Corrupção: Fonte de injustiça e
impunidade” medidas para seu enfrentamento
Atendendo a sugestão do presidente da OAB-DF, Francisco Caputo, presidente do conselho federal da OAB,
Ophir Cavalcante, reservou espaço Evandro Lins de sede
da instituição em Brasília, e lançou em 16.08 o livro Corrupção: Fonte de injustiça e impunidade, de autoria do
advogado, Osmar Alves de Melo (Iguatu), que entre tantas
atividades é diretor de Adninistração e Finanças da Casa
do Ceará em Brasília.
Foram convidados preferenciais para o evento dos
81 conselheiros federais da OAB, os 27 presidentes dos
conselhos, seccionais, advogados, juízes, procuradores,
promotores e políticos.
Na ocasião Osmar Alves de Melo, fez um resumo do
livro, para os presentes, explicando que o levantamento de
centenas de operações policiais e milhares de indiciamento,
e denúncias feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério
Publico e que se perdem nos desvãos de lentidão e da impunidade referentes no poder Judiciário, são apenas a base
de argumentação para as reformas que ele propõe para o
sistema judicial brasileiro.
Eis o resumo do livro:
“O livro Corrupção: Fonte de Injustiça e Impunidade,
editado pela LGE, centra-se no propósito de entronizar
a República brasileira no seu verdadeiro pedestal, escoimando a Constituição das heranças monárquicas ainda
sobreviventes.
Desde a Revolução Francesa e, antes dela, a partir da
Revolução Americana, que proclamou a independência das
13 colônias da America do Norte (as versões modernas da
República), o foro privilegiado, ou o foro por prerrogativa
de função, como preferem os juristas, por ser um tribunal
de exceção disfarçado, é inaceitável no sistema republicano
e intolerável no regime democrático.
Entendo que essa instituição remanescente do regime
regaliano deve ser pura e simplesmente expurgada da vida
institucional nacional. De nenhum modo se justifica o foro
privilegiado nos três poderes da República (Legislativo,
Executivo e Judiciário) e em nenhum dos níveis de federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Os
membros da República e as autoridades federativas, ou
seja, os agentes políticos devem submeter-se ao mesmo
juiz natural de todos os cidadãos, visto que no sistema republicano democrático, no Estado democrático de direito,
todos são iguais perante a lei.
Exemplifico: quem não se recorda do presidente Bil
Clinton sentado no mesmo nível da estagiária Monica
Lewinski diante de um juiz singular de primeiro grau?
A experiência do foro privilegiado no Brasil revelouse desastrosa, pois constitui um indisfarçável estímulo á
impunidade dos crimes do colarinho branco e contra a
administração pública. A impunidade é responsável em
grande parte pela corrupção generalizada que assola o País
em todas as direções e do alto abaixo. A principal vítima do
descrédito perante a opinião pública, por ser o responsável
pela impunidade, é o poder judiciário. No Supremo Tribunal
Federal tramitam numerosos processos sujeitos ao foro
privilegiado. Mas somente este ano, no dia 13 de maio,
houve uma condenação do Deputado Federal Zé Gerardo,
do PMDB do Ceará, a dois anos e dois meses de prisão. O
povo brasileiro acompanhou pela TV justiça a sessão do
STF que culminou com o recebimento da denúncia dos
40 mensaleiros. Foi aprovada a instauração da ação penal,
os indiciados pela Policia Federal e denunciados pelo Ministério Público foram transformados em réus depois de
vários dias de discussão dos ministros da Suprema Corte,
o que, na justiça de primeira instância, se faria com uma
única e simples sentença. Por não dispor o STF de estrutura
adequada para a condução da instrução criminal, ninguém
é capaz de prever quando acontecerá o julgamento dos
responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do País e
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se isso se dará antes da prescrição e da eventual morte de
algum dos acusados.
Da mesma forma, a opinião publica acompanhou, com
invulgar interesse, a decretação da prisão preventiva do
ex-governador José Roberto Arruda e seus parceiros da
consumação do suborno de uma testemunha na chamada
operação Caixa de Pandora, que tramita no Superior Tribunal de Justiça.
Mas o processo principal que apura o mar de lama de
corrupção que se abateu sobre Brasília, com graves danos á
imagem da capital da República,ainda está no seu início e
ninguém é capaz de prever quando o STJ receberá a denúncia
do Ministério Publico, transformando os indiciados em réus.
No livro, ofereço três propostas com o objetivo de reduzir drasticamente o acúmulo de processos no Supremo
Tribunal Federal e nos tribunais superiores, principalmente
no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior do
Trabalho, que são as seguintes:
a) Adoção do incidente de inconstitucionalidade do direito alemão pelo qual o processo fica paralisado sob a guarda
do juiz de primeira instância ou de segunda instância que
arguí-lo, enquanto sobe para apreciação do STF apenas a
decisão incidental. Se este for acolhido o processo sobe ao
STF para apreciação, se for rejeitado, prossegue o processo
sobrestado nos seus trâmites normais no Juiz de primeira
ou segunda instância, conforme o caso.
b) Explicitação do alcance do entendimento do disposto no art. 2º da Constituição Federal que declara : ‘‘São
poderes da União,independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário’’com acréscimo de
emenda constitucional com a seguinte redação ou outra de
melhor compreensão:
‘‘As decisões de natureza administrativa de repercussão interna proferidas no âmbito das instituições dos Três
Poderes são autônomas, independentes, definitivas e autoexecutaveis, insuscetíveis de revisão por outro Poder, solvo
em relação ao controle da constitucionalidade.’’
c) Vedação de efeito suspensivo no recurso extraordinário (RE) e no recurso especial (Resp.), mantendo-se nesses
recursos apenas o efeito meramente devolutivo.
No entendimento do autor, as duas primeiras medidas
eliminariam milhares de recursos, que superlotam atualmente o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores,
enquanto á terceira tornaria inócua a interposição da maioria
dos RE e dos Resp.
No âmbito dos códigos de processo civil e penal, proponho algumas medidas fortes no interesse da dignidade,
do fortalecimento do prestigio e do respeito ao Poder
Judiciário, tais como:
a)Vedação a juiz de primeira instância de concessão de
liminar ou de antecipação de tutela antes da manifestação
do autor do ato impugnado e do ministério público;
b) vedação de concessão de liminar ou de antecipação
de tutela por relator nos tribunais de qualquer instância,
ficando autorizado a concedê-las apenas o órgão colegiado
indicado no Regimento Interno,depois de ouvido o autor
do ato impugnado e o Ministério Público.
Entende Osmar de Melo que tais medidas eliminariam a
venda de liminares e de antecipação de tutela, bem assim as
de favor e de auto-afirmação do juiz singular ou integrante
do colegiado.
No interesse de boa administração da justiça e da
celeridade e eficácia do Poder Judiciário, são sugeridas
numerosas modificações na legislação ordinária vigente,
de modo que o livro Corrupção: Fonte de Injustiça e Impunidade, além de ser uma enciclopédia da corrupção no
Brasil, como o vêm definindo muitos notáveis jornalistas
é um repositório de sugestões independentes e corajosas
para republicanização do País e para a genuína e autêntica
prestação jurisdicional.
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Usina Solar de Tauá
abastecerá 1500 residências.

O empresário Eike Batista anunciou que a usina geradora
de energia solar da empresa MPX Solar em Tauá será a primeira da América do Sul e terá capacidade suficiente para
abastecer até 1500 residências. As obras foram iniciadas.
A potência instalada será de 1MW, mas com possibilidade de expansão para 5MW de energia, já autorizados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Serão
4.400 painéis numa área de 12 mil metros quadrados. A
luz solar incide sobre estes painéis, que são responsáveis
pela transformação da radiação em energia. A energia elétrica é então conduzida por cabos até caixas de controle
e monitoramento. Após concentrada, toda essa energia é
enviada por cabos subterrâneos para uma sala onde ocorre
a transformação da energia em corrente contínua para
corrente alternada.
A cidade de Tauá foi escolhida para sediar a usina porque
possui os melhores índices solares do Nordeste. O município esta localizado bem próximo à Linha do Equador,
fator levado em consideração pelos técnicos da MPX para
a escolha do local. Além do baixo impacto ambiental e de
manutenção e energia solar é viável em praticamente todo
o território brasileiro, principalmente no Nordeste.

Turismo em julho aumentou 17,%
com Italia e São Paulo

Durante todo o mês de julho, a Secretaria do Turismo
do Ceará (Setur) realizou pesquisa sobre o perfil do turista
que visitou o Ceará, via Fortaleza, realizada nos principais
portões de saída (aeroporto e rodoviária), além de pontos
turísticos da capital (Beira Mar, Monsenhor Tabosa, Praia
do Futuro, Mercado Central, Dragão do Mar, Centro Turismo e Beach Park).
Foram identificados, dentre outros, o motivo da viagem,
o meio de hospedagem utilizado, o transporte, o tempo de
permanência, a origem do visitante e o seu gasto médio
diário. Foi avaliado, ainda, o nível de satisfação do turista
relacionado à infraestrutura e aos serviços turísticos do
destino Ceará.
Como resultado desta alta estação de julho de 2010, a
demanda turística via Fortaleza, com 332.985 turistas, registrou o aumento de 17,5% em relação ao mesmo período
do ano anterior. A demanda hoteleira na capital cearense
apresentou crescimento de 13,6%, e a renda gerada neste
período (R$ 824,4 milhões) cresceu 6,4%.

Vice-líder rebateu críticas ao
Governo e denúncias de revista Veja
O deputado Roberto
Cláudio (PSB) rebateu, em
03.08, na Assembleia Legislativa, as críticas que o deputado Heitor Férrer (PDT)
fez ao Governo do Estado.
O vice-líder do Governo
afirmou que o pedetista não sustentou as acusações de
“ineficiência” e “imoralidade”. O parlamentar também
desqualificou as denúncias de superfaturamento de uma
das obras de ampliação do Porto do Pecém feitas pela
Revista Veja.
Roberto Cláudio disse que o mesmo Governo acusado
de ineficiência foi responsável por aumentar a arrecadação do Estado sem aumentar tributos. Ele atribui isso a
criação da Central de Licitações, que passou a reduzir
preços de produtos e serviços contratados em relação a
governos anteriores. Segundo o parlamentar, no primeiro ano o Governo economizou R$ 500 milhões. “Não se
pode chamar esse Governo de perdulário e ineficiente”,
defendeu.
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Leituras IV
Por JB Serra e Gurgel (*)
Aos 104 anos, Seu Vilela diz: “tenho uma doença, velhice”. Não tem pressão nem colesterol alto, diabetes ou,
inchaço na perna. Não teve câncer de próstata, derrame,
infarto, stress.”Não tomo nenhum comprimido, nenhum
remédio. “Este é o brado de vida de Antonio Dias de Albuquerque, conhecido por Seu Vilela. No Ceará, não se sabe
porque, muitas pessoas carregam dois nomes, um de registro
e outro de referência.
Seu Vilela só tem um pequeno problema, uma surdez,
muitas virtudes, como uma memória viva. Basta acionar
através da sua cuidadora há 24 anos, Edileuza de Melo, de
54, nascida no Isidoro, pelas mãos de d. Nenem Nogueira,
parteira de uma geração de lagenses, afonsopenenses e
acopiarenses.
Seu Vilela nasceu em 01.01.1907, numa casa de taipa que
ficava ao pé de uma cajarana, no distrito de Vila Isidoro, a
18 km de Acopiara, por uma estrada que sempre foi ruim,
com chuva ou sol, animais ou carros.
Seu Vilela não freqüentou escolas, mas é autodidata,
aprendendo a ler a escrever logo cedo, estudava matemática
fazendo cálculos na areia do solo. Seu destino seria cuidar
da roça e trabalhar na agricultura de subsistência da família,
o que fez, de olhos voltado para o futuro. Aos nove anos,
ficou órfão de pai. Aos 13, perdeu a mãe. Como filho mais
velho, coube-lhe conduzir toda a família pelo caminho do
trabalho e da honra e o fez com toda dignidade, trabalhando
de sol a sol. Por 30 anos foi mestre de moagem de fazedores
de rapadura, como Raimundo Antonio, em Tataira, Sabino
Idelfonso, Pizeca, João Idelfonso, em Isidoro, tendo atuado em engenhos de Monte Alegre, Santo Antonio, Cotia,
Juá, Bolandeira, Riacho do Meio. A função do mestre é
ultimar a pasta de mel no tacho, depois de ter passado por

Acopiara - o Seu Vilela aos 104 anos
várias caldeiras, colocar o mel na gamela, bater com uma
pá de madeira, bem grande, dar uniformidade e colocar nas
formas para que se transformem na rapadura. Uma ciência
hoje em desuso.“Li muito sobre História e Geografia”. O
que aprendeu foi de muita serventia, pois chegou a ser juiz
de paz, subdelegado e tabelião do Cartório de José Marques
Filho, em Isidoro, fazendo casamentos civis e registros de
nascimento, de óbito, de imóveis e de propriedades rurais e
testamentos. De 1951 a 1977, foram 18 mil registros. Isto
lhe assegurou, aos 75 anos, uma modesta aposentadoria do
Estado, recompensa dos serviços que prestou a comunidade
do Isidoro. Nunca mais Isidoro teve uma extensão do Cartório
que contribuía para a cidadania local. Seu Vilela foi pessedista secular, acompanhado as lideranças de Acopiara, Celso
Castro, Chico Guilherme, padre João Antonio de Araújo.
Católico praticante trabalhou na construção da Igreja matriz
de NS do Perpétuo Socorro.
Aos 28 anos, casou-se em 25.05.1935 com Maria Lima de
Albuquerque, de 20 anos, filha de João das Lages. A família
das Lages foi a primeira que ocupou as terras que formaram
Acopiara. Eram sete irmãos, Ernesto, Pedro, João, Antonio
Bernardo, Ananias, Alfredo e José. Com D. Maria esteve
casado por 60 anos. Quando ela morreu já estava com 88
Foram 12 filhos, seis homens e seis mulheres. José Everardo,
José Evaldo, Maria Esmeralda, Maria Perpétua, Edimundo,
as Maria Zélia, Maria Alaide, Francisco Vilebaldo, Maria
Helena e Maria Madalena. Dois já se foram, José Everardo
e Edmundo, duas marias moram em Isidoro, Perpétua e
Madalena, Zélia em Acopiara. As demais marias Esmeralda, Helena e Alaide foram para São Paulo, Vilebaldo para
Boa Vista/RR, onde vivem familiares do irmão Edimundo,
falecido, Evaldo em Baturité.
Alaide, a filha que mora em Tatuapé;SP, fez as contas
e afirma que a família de seu Vilela chega as 46 netos aos

40 bisnetos. Orgulha-se da disposição do pai que fez tudo
sozinho, caminha pela casa grande, vê televisão, especialmente desenhos animados, ri e se diverte a seu modo, calmo,
tranquilo.Quando tem visitas, conversa, abre a caixa de
memória e recupera a história do que se passou no território
do Isidoro.Seu vigor aos 104 anos, sua memória ainda clara,
impressiona qualquer vivente.
Fala da passagem da Coluna Prestes ou a Grande Marcha,
em 29.01.1926, movimento contra o governo de Presidente
Artur Bernardes,que acampou por três dias no Isidoro, com
1.800 homens famintos que mataram, sem pedir licença,
nove reses, centenas de porcos, bodes, carneiros, cabras e
galinhas para saciar a fome. Um dos estragos da Coluna foi
a destruição do telegrafo da estação de Suaçurana. A Coluna
movimentou-se de Arneiroz, Afonso Pena (Acopiara) Telha
(Iguatu), Nova Floresta (Solonópole), Boa Vista (Mapuá)
Recorda-se da figura de Luis Carlos Prestes desembainhando sua espada niquelada e pedindo uma pedra de amolar
para afiar a lâmina. Recorda-se de Siqueira Campos e
lembra se da reação de Cassimiro Carnaúba, quando alguns
soldados desejaram pegar o que lhe restara no terreiro, o
galo. Carnauba virou bicho o que levou o chefe do grupo
a ameaça-lo de execução sumária. A ameaça levou-o a
assinar sua sentença:
- “Vocês vão matar um cearense cabeça chata de brio e
honrado”. Diante da surpreendente reação, o chefe ordenou
aos soldados que soltassem o galo do Carnaúba.
Seu Viela recorda de seus amigos na caminhada da vida
José Benigno, José Albuquerque da Silva, o Pizeca, pai do
dr. João Uchoa de Albuquerque, ex-prefeito de Acopiara,
que lhe deu uma estátua no Isidoro, Francisco Alves da
Silva, o Baraba, Sabino Idelfonso, João Idelfonso, Chico
Elefante, o Francisco Tomé Gomes.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.

O MERCADO VAI VER
VOCÊ DIFERENTE.
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Leituras V
Por Lustosa da Costa (*)
Dona Dolores Lustosa não era literata em Cajazeiras da Paraiba, onde se criou, mas dava ali seus
pitacos. Esteve entre as moças de sua idade que
fundaram a revista Flor de Liz. Narram as lendas
que neste período teve namoro que não demorou
muito. No rompimento, como era então de praxe,
devolveram-se, não só presentes como as cartas e
bilhetes trocados.
Seu maior problemas residiu, exatamente, em
restituir as cartas recebidas, do admirador porque
estavam todas, com os erros de português mais
palmares, assinalados com lápis vermelho. Certa
vez, já casada com seu “Costa” recebeu de um dos
filhos, no exterior, carta, contendo erro de português
o que a levou a enviar, através do Atlântico, uma
boa gramática para por o herdeiro no bom caminho
idiomático.
Debate
Nos tempos do integralismo, era uma das lideradas do pensador cristão de Cajazeiras, Hildebrando
Leal. Quando passou pela cidade Otavio Maia, então
esquerdista, travou debate que ele nunca esqueceu e
sempre lembrava ao sobrinho Antonio Mariz quando
relembrava aqueles tempos. Conheceu meu pai no
movimento integralista que depois abandonaram, a
camisa verde dele sendo transformada em saia dela,
num simbolismo da decadência dos galinhas verdes*
Na véspera dos cem.

Ceará em Brasília

A caminho do centenário
É bom chegar aos noventa e seis anos como dona
Dolores Lustosa da Costa.
Sem grandes restrições. Porque com o passar das
décadas o que se ouve de filhos, netos, médicos, é “não
pode”. Ãs vezes, não pode porque não pode mesmo, é
a imposição da natureza. Na maioria dos casos, é um
decreto dos médicos. Não pode comer carne vermelha.
Nem queijo. Nem doce. Nem cuscuz nem tapioca que
viram açucar no organismo. Um dia destes, o médico
me proibiu beber. Não o bom Old Parr ou um vinho
luso de qualidade. Até água. Agua do pote, o chamado
precioso liquido de que antigamente falavam os jornais. Se me curvo a todos este diktat, estou frito. Não
vivo. No máximo. escapo, sobrevivo.
***
Ela não. A caminho do centenário, continua apaixonada por doces, como sempre. Por sorvetes. Por caranguejo. Tenho registro no meu fotoblog dela encarando
o crustáceo com o bisneto, meu neto, Arthur Henrique,
no Itaparika. Outro “retrato” é dela, no mesma casa de
pasto, dando uma gostosa gargalhada.
***
Ela, mesma, as vezes, me diz estar surpresa com a
quantidade de anos vividos.
Penso comigo mesmo que isto se deve a seu temperamento forte. Para aguentar a adversidade. Por não
se queixar da vida.Por não ceder a tentação da auto
piedade. E sim ir a luta, com denodo.Assim bem humorada e feliz, vale a pena virar centenária.
***

Claro que tem seus receios. Seu medo maior
reside em perder a lucidez. Por isso quando dá
um esmola maior e ouve a ladainha dos votos de
felicidade do beneficiário, pede, apontando o dedo
para a cabeça:
“Reze para a máquina continuar funcionando”.
Não digam que fiquei caduca.
Uns Lustosa, do Rio, nos descobriram no Ceará
e tentaram manter contactos que terminaram não
prosperando. Um dia destes, morreu a matriarca lá
deles. Ai percebemos que não, lhes enviamos telegrama de pêsames. Quando dissemos isto a dona
Dolores,ela levou na brincadeira:
- “Não vão dar desculpas, não; Façam nada não.
Com meus noventa e seis anos, elas vâo pensar que
estou brouca, caduca.”
Eu com setenta e um não sei se existe a palavra
brouca ou se ela é apenas uma corruptela de bronca.
Ignorante, atrasada, caduca.
Sei apenas que me gabo de ter mãe lúcida, alegre,
bem humorada, sempre preocupada em ajudar os
outros, em que nada falte aos que dela descendem e
que as vezes não tiveram a previdência das formigas.
Se conseguir ser feliz e saudável como dona
Dolores, até vale a pena chegar aos noventa e seis,
aos cem anos. Deixando, na terra, rastro de sua
solidariedade humana, da sua alegria de viver e o
ressoar de suas gargalhadas.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor.
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Fortaleza sediou Conferência Internacional: Clima, Sustentabilidade
e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas – ICID+18
Durante a solenidade, o governador destacou o incentivo a projetos de sustentabilidade, como a produção de
energias renováveis.
O Governador Cid Gomes participou em 16.08 da
abertura da Segunda Conferência Internacional: Clima,
Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas – ICID+18, que seguiu até 20.08, no Centro de
Convenções do Ceará. Na ocasião, foi lançada, oficialmente, a Década sobre Desertos e de Combate a Desertificação. A solenidade teve a presença do secretárioexecutivo da Convenção de Combate à Desertificação da
ONU, Luc Gnacadja; de representantes dos ministérios
da Agricultura Pecuária e Abastecimento, do Meio
Ambiente, Desenvolvimento Agrário e das Ciências e
Tecnologia; do vice-governador, Francisco Pinheiro, e
de representantes de vários estados brasileiros.
Durante o evento, foi elaborada a Declaração de
Fortaleza, conjunto de ações estratégicas que será
apresentada para a agenda da Rio +20, a Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio
Ambiente, que acontecerá em 2012. Para o diretor da
ICID+18, Antonio Rocha Magalhães, a Conferência será
um marco na discussão sobre desertificação.
“Durante a semana, estaremos debruçados sobre as
questões do semiárido brasileiro e de todas as regiões
secas do planeta. Discutiremos medidas de desenvolvimento e sustentabilidade, a partir do diálogo entre
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cientistas autoridades”, anuncia.
A expectativa é de que a ICID+18 reúna cerca de
dois mil participantes de mais de 50 países que possuem regiões áridas ou semiáridas, além de instituições
internacionais, universidades e centros de pesquisa de
todo o mundo. Durante os cinco dias de programação,
estudiosos vão estar voltados para identificar e focalizar
ações nos desafios e oportunidades que enfrentam as
regiões áridas e semiáridas do planeta.
De acordo com o governador Cid Gomes, as discussões da Conferência devem conciliar temas ambientais
e desenvolvimento econômico. “No Ceará, estamos
empenhados no incentivo a projetos de sustentabilidade,
que gerem emprego e renda aliados à preservação do
meio ambiente do semiárido”.
Como exemplo, o governador citou os investimentos em produção de energias renováveis. “O Estado já
atingiu a marca de 500 megawatts implantados, o que
representa 40% da atual demanda do Ceará”, comemora,
acrescentando ainda que o potencial de geração chega
a 25 mil megawatts.
Cid Gomes anunciou ainda que já está sendo elaborado o zoneamento das áreas degradadas, que vai
gerar um instrumento legal de ordenamento territorial,
que resultará na melhoria da qualidade de vida, aliada
à manutenção da capacidade produtiva dos recursos
naturais em bases sustentáveis.

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

Movimentação no Pecém
registra novos recordes
O Porto do Pecém permanece como líder na movimentação de frutas e calçados em relação aos demais portos
brasileiros.No período de janeiro a julho registrou aumento significativo na movimentação de carga, com 1.419.789
toneladas, com um acréscimo de 63% em relação ao mesmo período do ano passado. A cabotagem contribuiu com
358 mil toneladas e acréscimo de 58% e o movimento de
contêineres registrou variação positiva de 32%.
O Pecém permanece como líder na movimentação de
frutas e calçados em relação aos demais portos brasileiros,
ficando em segundo lugar na movimentação de algodão
e em terceiro na movimentação de produtos siderúrgicos.
As exportações de frutas alcançaram 86.498 toneladas,
com destaque para a banana, melão, castanha de caju e
manga, com participação de 26% em todo o Brasil na
exportação de frutas, seguido pelos portos de Santos e
Rio Grande, com 17% cada, Mucuripe com 12% e Itajaí
e Natal com 10% cada um.
Na movimentação de calçados o Pecém também ficou
em primeiro lugar com participação de 38%, seguido dos
portos de Rio Grande, com 32, Santos, com 16 e Mucuripe
com 5%O destaque na movimentação de mercadorias
ficou para os produtos siderúrgicos com a movimentação
de 448 mil toneladas e acréscimo de 146% em relação
ao período janeiro/julho de 2009. Os plásticos também
registraram índices altamente positivos, com o transporte
de 2.482 toneladas na exportação e 18.180 na importação.
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Cesar Rocha é o mais novo academico da
Academia Brasileira de Letras Juridicas-ABLJ
As dádivas são sempre maiores do que o merecimento,
e a alegria das horas de consagração excede quaisquer
desgastes do espírito, que ficam eternamente sepultados
no passado. Com essas palavras, o mais novo acadêmico
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ), o
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro
Cesar Asfor Rocha, agradeceu seus pares ao assumir, em
16.08 a cadeira n. 23, anteriormente ocupada pela jurista
Lúcia Valle Figueiredo, cujo patrono é o comercialista e
professor Waldemar Ferreira.
O novo acadêmico é mestre em Direito Público pela
Universidade Federal do Ceará, e tem especialização
em Teoria Geral do Direito pela mesma instituição, que
também lhe outorgou os títulos de Professor Honoris
Causa e de Notório Saber Jurídico, pela unanimidade de
seu Colegiado Superior, em votação secreta. Neste ano,
Cesar Rocha recebeu o título de Doutor Honoris Causa
pela Universidade de Fortaleza (Unifor), por deliberação
unânime do Conselho Universitário.
Durante seu discurso de posse, Cesar Rocha reverenciou a memória do jurista e professor cearense José Maria
Othon Sidou, seu conterrâneo, e aos que o antecederam,
a professora Lúcia Valle Figueiredo, a quem substitui na
instituição, e ao antecessor dela, o professor e ministro
do Superior Tribunal Militar Jorge Alberto Ribeiro.
Cesar Rocha destacou, também, o primeiro ocupante da
cadeira 23, o professor Vandick Londres da Nóbrega, em
cujos livros ele percebeu, ainda estudante, “que a ordem
jurídica de um Estado é um sistema de valores e de regras
e a integridade positiva do ordenamento depende da sua

Teminal do Pecém começa
a operar em março de 2011

exegese criteriosa e prudente pelos seus cultores, que são
muitos e vários, com distintas experiências.”
Cesar Rocha enalteceu, ainda, o patrono da cadeira 23,
o catedrático Waldemar Ferreira, destacando sua faceta
de tratadista de Direito Privado e de deputado federal,
cargo que exerceu na década de 50. E destaca: a Cadeira
23 sempre pertenceu a juristas professores, fato que o faz
se orgulhar por ocupá-la pelo resto da vida.
Parafraseando Olavo Bilac, o mais novo acadêmico
da ABLJ agradeceu, “com a alma livre e o coração sem
susto”, a sua admissão nesse “templo do saber, oficina de
polimento da Língua Portuguesa”, como vê a entidade.
“O que estiver em mim de capacidade e de talento, de devotamento e de empenho também está à disposição desta
Casa, onde empenharei todas as energias para ser digno de
participar desta falange de pessoas tão notáveis”, concluiu.
A cerimônia de posse de Cesar Asfor Rocha na Academia Brasileira de Letras Jurídicas foi prestigiada pelos
ministros do STJ Aldir Passarinho Junior, Hamilton
Carvalhido, Nancy Andrighi, Massami Uieda, Humberto
Martins, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho,
Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo Filho, além do
ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Rodrigues, e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Zveiter. Ao lado de familiares
de Cesar Rocha, estavam também a prefeita de Fortaleza,
Luizianne Lins, parlamentares e ex-parlamentares, na
cerimônia com o presidente da ABLJ, Francisco Amaral.
O acadêmico Roberto Rosas saudou o novo integrante.

A operação comercial do Terminal de Múltiplas Utilidades do Pecém (TMUT) deverá ter início em março de
2011. O cumprimento do prazo de entrega será possível
devido a mudanças promovidas na metodologia de
construção do cais acostável do equipamento.
Após constatar que a construção do novo pátio de cargas
utilizando pedras como aterro poderia atrasar a conclusão do
empreendimento executado pelo consórcio Marquise/Ivaí,
foi consultado o Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviário
(INPH), ligado à Presidência da República que aprovou a
mudança na tecnologia de construção.
Com o novo método também foi necessária a substituição das camisas metálicas por estacas estruturadas
para a base do aterro hidráulico, no qual será preenchido
com areia. As camisas serão agora utilizadas nas obras
da adutora que servirá à térmica MPX e a siderúrgica
a serem implantada no CIPP. Em função das mudanças
ocorridas, obra que teria valor inicial de R$ 313 milhões,
teve um acréscimo de R$ 58 milhões (18,75%), de acordo com a legislação das licitações que prevê aumento
de até 25% em valores de obras.
O quebra-mar do Pecém está sendo ampliado em
mais mil metros. Atualmente a extensão é de 1.770
metros, passando 2.700 metros de extensão. As obras
do quebra-mar já registram 850 metros consolidados.
Cerca de 50 carretas do tipo caçamba trabalham atualmente no lançamento dos blocos de pedra para a obra.
A ponte de acesso até o pátio de cargas também está
sendo prolongada em 348 metros, o que a deixará com
2.523 metros de extensão.

GRUPO AGUIAR DE VASCONCELOS IMÓVEIS - 50 ANOS DE BRASÍLIA
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Leituras VI
Humor Negro & Branco Humor
Após alguém ter a criativa idéia de fazer a piada
“Misturei Activia com Johnny Walker e agora tô
cagando e andando” que de fato é genial, pipocaram
piadinhas sobre “Misturei Activia com…”.
Eis algumas pérolas…
Misturei Activia com Sazón e caguei com amor…
Misturei Activia com a Tele-sena e tô cagando de
hora em hora…
Misturei Activia com a nova Skin e caguei um cocôzãoooo… (Cervejãoo… )
Misturei Activia com a Oi e virei um cagador…
Misturei Activia com Activia e não consegui chegar
no banheiro!!!
Misturei Activia com a Xuxa e to cagando Monange…
Misturei Activia com Ricky Martin e CaGAY.
Misturei Activia com Skol e caguei redondo…
Misturei Activia com Silvio Santos… Tô cagando
dinheiro…
Misturei Activia com Jack Bauer e agora estou
cagando 24h…
Misturei Activia com Luan Santana e agora estou
cagando meteoros.
Misturei Activia com Maradona agora tô cagando
em pó.
Misturei Activia com Flamego x Corinthians. .. E
roubaram meu intestino!
Misturei Activia com Dollynho e fiz do cocô o meu
amiguinho…
Misturei Activa com Red Bull… Tô cagando e
voando…
Misturei Activia com a Tim e caguei sem fronteiras.. .
Misturei Activia com o SAC e to demorando 3 horas
pra cagar…
Misturei Activia com Rubinho Barrichelo e nunca
caguei.
Misturei Activia com Viagra e caguei duro…
Misturei Activia com Omo e descobri que se sujar
faz bem.
Misturei Activia com Michael Jackson: Tô cagando
pra trás.
Misturei Activia com Dunga e saiu a convocação
pra copa.
Misturei Activia com Cheetos e foi impossível cagar
um só.
Misturei Activia com Sandálias Ipanema e fiz cocô
anatômico.
Misturei Activia com Doril e meu cocô sumiu.
Misturei Activia com o Itaú e caguei Feito para você.
Misturei Activia com Mcdonald’s e meu cocô foi
preso pela vigilância sanitária.
Misturei Activia com o Prof. Pasquale e não caguei.
Defequei.
Misturei Activia com Corega e meu cocô grudou
no intestino…
Misturei Activia com Havaianas e agora meu cocô
recusa imitações!
Misturei Activia com a Dona Florinda e agora meu
cocô não se mistura com essa gentalha.
Misturei Activia com Vanessa da Mata e agora meu
cocô é só isso, não tem mais jeito; Acabou, boa sorte.
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Eleições de outubro terão 22,5 mil candidatos
Concorrem às eleições gerais de 3 de outubro 22.520
candidatos aos cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e distritais (no
Distrito Federal). Entre esses, estão os 1.654 que serão
escolhidos pelos 135.804.433 eleitores brasileiros para
mandatos de quatro ou oito anos - no caso dos senadores.
O número de eleitores brasileiros registrados em 2010
representa aumento de 7,8% dos portadores de título
eleitoral em relação às eleições de 2006.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 275
dos registrados concorrem ao Senado, onde estão em
disputa 54 das 81 cadeiras, o que representa dois terços
do total de senadores. Outros 292 concorrem ao cargo
de primeiro suplente de senador e mais 296 para o
cargo de segundo suplente. A diferença entre o número
de titulares e de suplentes deve-se ao fato de algumas
candidaturas ainda estarem em aberto por motivos como
cancelamento, desistência ou morte do candidato titular.
Nove pessoas disputam o cargo de presidente da República e outras nove o de vice-presidente. Para os 27
governos estaduais há 169 inscritos, sendo os registros

de candidatos a vice-governador também pouco maior
do que o dos titulares - eles são 176.
Caso haja necessidade de segundo turno para a escolha de presidente e de governadores, a nova eleição será
realizada no dia 31 de outubro, conforme o calendário
estabelecido pelo TSE. O segundo turno só ocorrerá
se nenhum dos candidatos atingir a maioria absoluta
dos votos válidos.
Nas eleições proporcionais - quando a representação
política é distribuída proporcionalmente entre os partidos políticos concorrentes, sem necessidade de segundo
turno - os candidatos a deputado federal são 6.040. Já
nos estados, 14.383 pessoas buscam as vagas de deputados estaduais e, em Brasília, 871 lutam pela Câmara
Distrital. Ao todo, são 1.059 mandatos de deputados
estaduais e distritais em disputa.
São Paulo é o estado com maior número de eleitores
(30,3 milhões), seguido de Minas Gerais (14,5 milhões),
Rio de Janeiro (11,5 milhões), Bahia (9,5 milhões), Rio
Grande do Sul (8,1 milhões), Paraná (7,6 milhões) e
Pernambuco (6,2 milhões).

Nos últimos três anos, além dos recordes sucessivos nos números de transplantes realizados, o Ceará
comemora as inovações. Passou a realizar transplante
autólogo de medula óssea em 26 de setembro de 2008.
De lá para cá 19 pessoas transplantadas e vivendo
saudavelmente. No dia 19 de dezembro de 2009 mais um
avanço histórico, quando o Hospital Geral de Fortaleza
fez o primeiro transplante de pâncreas do Estado. Já são
cinco pessoas vivendo com pâncreas transplantados. E
agora mais uma inovação: o Ceará vai fazer transplante
de pulmão. O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes recebeu a autorização da Câmara Técnica
de Transplantes de Pulmão do Ministério da Saúde. No
Brasil, apenas São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais realizam transplante de pulmão. “Isso significa
muito para o nosso Estado.
Significa que temos profissionais preparados e com o
compromisso em garantir na rede pública procedimentos
de alta complexidade para ajudar a salvar vidas”, afirma
o secretário da saúde do Estado, Arruda Bastos.
Em 17.08 começou o atendimento no ambulatório da
Unidade de Transplantes de Pulmão do HM. A equipe
multidisciplinar do setor, formada por profissionais de

várias áreas da saúde, vai avaliar os pacientes que podem ser indicados para o transplante. Os doentes são
encaminhados pelos pneumologistas do hospital, de
acordo com os critérios de indicação. Em outro momento, a equipe discute e analisa cada paciente para definir
se o caso é ou não de transplante. “Esse trabalho será
feito com muita cautela e responsabilidade, seguindo
todos os critérios do Protocolo de Transplante Pulmonar”, disse o coordenador da Unidade de Transplante de
Pulmão, Antero Gomes Neto. A diretora geral do HM,
Socorro Martins, afirma que “além de profissionais altamente capacitados temos que levar em consideração as
experiências exitosas no transplante cardíaco, realizado
há mais de 12 anos pelo hospital”.
Pacientes portadores de enfisema pulmonar e fibrose
pulmonar avançada tem indicação para o procedimento.
“O transplante de pulmão vai aumentar a expectativa
de vida de pacientes com doenças crônicas, em estágio
bastante avançado”, explicou a coordenadora clínica
da Unidade de Transplante de Pulmão, Cyntia Viana.
A coordenadora da Central de Transplantes do Estado,
Eliana Barbosa, informa que durante todo o ano de
2009, no Brasil, foram feitos 59 transplantes de pulmão.

Foi assinada,em 17.08, em Missão Velha, a 535 km
de Fortaleza, no Cariri, a Ordem de Serviços para o
início da construção dos primeiros 50 km da Ferrovia
Transnordestina no Estado, trecho Missão Velha-Aurora.
A autorização foi assinada pelo presidente da Transnordestina Tufi Daher Filho, juntamente com o ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, acompanhado
do Secretário da Infraestrutura do Estado, Adail Fontenele e do presidente do Metrofor, Rômulo Fortes.A
Transnordestina é um investimento do setor privado,
financiado com recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do Governo federal.
No mesmo dia o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva estava no município de Salgueiro (Pernambuco)
em visita ao canteiro industrial da ferrovia.
A Transnordestina inicia-se em Eliseu Martins (PI), e
segue até o município de Salgueiro (PE). Neste ponto,
ela bifurca-se em dois traçados: um em direção ao Porto
de Pecém e o outro para Porto de Suape (PE). O projeto
da Ferrovia prevê a interligação com a Ferrovia
Norte-Sul, a partir de Eliseu Martins (PI) até o município de Estreito (MA). A obra irá remodelar 550 km

de ferrovia entre os municípios de Cabo (PE) e Porto
Real do Colégio (AL), fazendo conexão com a malha
ferroviária que desce em direção ao sudeste brasileiro.
Serão 1.728 km de ferrovia, dos quais 823 km estão
em execução. Os trechos com as obras mais avançadas,
entre Missão Velha (CE) e Salgueiro (PE), com 96 km,
e entre Salgueiro (PE) e Trindade (PE), com 163 km,
serão concluídos em dezembro de 2010.
A Seinfra está promovendo as desapropriações necessárias à execução das obras da Ferrovia Transnordestina no Ceará. Na execução das desapropriações de imóveis localizados
na faixa de domínio da Transnordestina no Ceará - que vai de
Missão Velha até o Pecém, em São Gonçalo do Amarante,
num total de 527 km de extensão, os trechos foram divididos
em Missão Velha-Acopiara, Acopiara-Quixadá e QuixadáSão Gonçalo do Amarante (Complexo Industrial e Portuário
do Pecém). Os trabalhos totalizam investimento da ordem
de R$ 6 milhões oriundos de convênio entre o Governo do
Estado, mediante a Seinfra, e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit). Atualmente 197,632 km
já tiveram a imissão de posse entre os municípios de Missão
Velha e São Gonçalo do Amarante.

Ceará vai realizar transplantes de pulmão

Começou a construção dos primeiros 50 km da Transnordestina

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br
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Página da Mulher
Regina Stella (*)
Os fatos que diariamente acontecem, como se em
imperiosa seqüência fossem cronometrados, acordar,
levantar, tomar café, ler o jornal, um olho no relógio e o
outro no trabalho, dão à rotina uma conotação enfadonha,
fardo que se anseia largar, para respirar num descanso
merecido, numa praia, numa rede, os pés descalços, longe
de todo compromisso.
Nesse dia-a-dia repetido, conhecido, sem valia, e
paradoxalmente fantástico por ser a vida, não se sente a
importância das horas, responsáveis pelos anos que se
estiram, e formam, de cada um, a jornada toda própria.
Um dia, certo dia, a rotina se quebra, na falta dos
filhos que saíram de férias, na ausência de alguém que
partilhava do quotidiano. Então, sozinho, tendo por
referência apenas o silêncio que enche a casa inteira, na
mudez das salas vazias, na imobilidade dos pequenos
objetos, sempre no mesmo lugar, sem que mão alguma
os transporte de um cômodo a outro, no jornal enrolado
num canto, sem que ninguem mude a sucessão das páginas, se passa a sentir a falta dos senões, da pressa, dos
compromissos inadiáveis. E é quase com ternura que, na
imaginação, a rotina retorna.

Implacável carcereira
Lá fora, escuro ainda, e na cozinha a luz acesa, a
chaleira chiando no fogão para o café, a torneira aberta
e a água caindo na pia barulhenta, e as frases por demais
conhecidas, de tanto repetidas: quem viu o livro que deixei
na mesa? onde está o jornal? cadê minhas meias? o café
está fraco! este pão é de ontem! Lembrando, se aperta o
coração, ao ver a cama arrumada e àquela hora habitualmente desfeita, ao sentir a falta de uma reclamação, no
desejo de recuar ou rápido avançar no tempo para deixar
a rotina chegar. E se conclui que a viagem, a novidade são
acidentes, uma pausa na caminhada. Adoráveis são as
frases banais do dia-a-dia, a hora dividida, ouvir a televisão ligada mal se abre a porta, o jornal espalhado no chão
ao lado da poltrona, sinal de que há vida e comunidade,
alguém para questionar o tempo, a notícia, a carestia, os
absurdos que pelos quatro cantos do mundo acontecem,
fazendo até desacreditar do próprio homem!
Diferente de quem divide com o silêncio e a solidão,
a preocupação e a ansiedade. E são tantos, aqueles que
como uma ilha, hirtos os braços, retorcem as mãos,
ansiosas por uma comunicação! Ninguem com quem
dividir o tempo das horas mudas, ninguem para discordar,
ninguem para questionar. Nunca um chinelo emborcado,
jogado num canto, nem um copo vazio, no chão, ao lado

da almofada, displicência de quem, morando junto, rompe
as tensões, relaxa, esquece.
Triste, a solidão, na aridez da volta, depois de um dia
de trabalho, moído o corpo, cansada a alma, e em casa,
ninguem, com uma palavra, um sorriso, um simples olá!
Triste, rodar a chave na porta, na certeza de encontrar
no lusco-fusco do entardecer apenas o silêncio e o bater
do próprio coração. Nenhum abajur aceso, nenhum ruído,
e a desvairada impressão de que num mundo vazio se
é, tão só, simples andarilho. No relógio que parece ter
parado, tanto a insônia atrasa a madrugada, o dia demora
a chegar, e o universo parece gigantesca noite, sem fim!
Alta madrugada, o telefone tocou. Na pressa em
atender, notícias ruins chegam a qualquer hora, mas na
madrugada são sempre as piores, ao dar um alô pressuroso, medroso, tímido, do outro lado da linha, como
resposta, uma voz trêmula, quase sussurrando e que não
se identificou, apenas disse : -“ Desculpe, já é tão tarde,
mas eu queria, eu preciso ouvir a voz de alguém! É trágico este silêncio, e eu, por Deus, preciso saber que não
estou só no mundo!
E desligou...
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritora.

Receitas nordestinas testadas e provadas
Raimunda Ceará Serra Azul (*)

CARRETEIRO
QUEBRA-GAlHO
Ingredientes
200g de carne ou charque 3 xÍcaras de arroz
1 lata de milho verde 1 cebola
Sal
2 colheres de sopa de azeite Salsa picada
ovos cozidos picados

Modo de tazer
Picar a carne em guisado miúdo (se for charque,
coloca-se de molho em água fria, à medida que vai
picando).
Picar a cebola e refogar no azeite..
Juntar a carne (ou o charque bem escorrido) e deixar
cozinhar por 10 minutos.
Limpar 0 arroz (e desnecessário lavá-Io) e juntar a
carne, mexendo bem.
Acrescentar o milho verde e, depois, a água quente
até ultrapassar dois dedos de superfície do arroz.
Provar, acertar o tempero, tampar a panela e cozinhar

em fogo baixo, sem mexer, por 20 minutos ou até
secar a água..
Polvilhar a salsa e os ovos cozidos e servir.
(*)Raimunda Serra Azul (Uruburetama), advogada.

Dona não se pode
Yara Nazaré (*)
Penso que toda criança, minha contemporânea, teve um
mito contado por alguém, com o intuito de se fazer obedecer,
pois afinal é uma das funções do mito, a obediência.
Minha tia, viúva, irmã de meu pai, ficava sempre
comigo e meus irmãos quando nossos pais iam aos
bailes ou viajavam, para que não ficássemos sós com
as empregadas. E ela “gostava” de tomar conta dos sobrinhos, mas contava para nós cada estória de arrepiar...
E uma delas, era a da “DONA NÃO SE PODE”, mulher muito alta, magra, feia e solteirona, com os cabelos
tão longos que encostavam em seus pés e que todas as
noites saía do seu esconderijo, com uma sacola grande,
atrás de crianças pequenas para furta-los dos pais e
adotá-los, como seus. Tinha uma característica própria,
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pois quando avistava uma criança acordada, depois
das dezenove horas, esticava seu tamanho, na vertical,
crescendo, crescendo, e crescendo tanto, até ficar do
tamanho ou mais alta do que um poste de luz. Como era
magérrima, podia assim, entrar em qualquer nesga de
janela ou porta aberta aberta das casas e percebendo uma
criança acordada, segurava-a no colo, colocava no nariz
da mesma um lenço de seda, molhado com uma essência
de plantas silvestres, fazendo-a adormecer. E assim,
quando a criança acordava do sono provocado pela
inalação da essência, já estava muito e muito longe de
sua casa. Portanto, segundo minha tia, todas as crianças
deviam ser obedientes quanto ao horário de deitar para
dormir, senão a DONA NÃO SE PODE viria busca-las
e nunca mais as traria de volta. Dizia também que todas
as crianças levadas pela mulher que esticava, passavam

a esticar também igual a ela, e se transformavam em “
DONAS NÃO SE PODINHAS”.
Ficávamos quietinhas a escutar nossa tia, e tão logo
encerrava a narrativa, corríamos para a nossas camas
com medo da DONA NÃO SE PODE vir nos buscar.
E para que fóssemos dormir sem sonhar com a dita
cuja, nossa tia nos orientava para que colocássemos um
grampo de cabelo debaixo do nosso travesseiro , pois
assim não sonharíamos com a solteirona que esticava, o
nosso medo passaria e dormiríamos tranqüilos.
Acreditei na DONA NÃO SE PODE até mais ou
menos os dez anos de idade e tinha pavor.
(*) Yara Nazaré (Parnaíba/PI), formada em nível de
pós-graduação em Pedagogia e Filosofia. Monitora de
Teatro, Artes Cênicas e Web Designer.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Cearenses de 51 municipios serão homenageados
pelo projeto Brasilia 50 anos do Ceará
Entre os 150 cearenses que serão homenageados
pelo Projeto Brasília 50 anos de Ceará, em 15 de outubro, nos 47 anos da Casa do Ceará em Brasília, ainda
no quadro das comemorações dos 50 anos de Brasília,
estarão representantes de 56 municípios cearenses, o
que é revelador da presença de muitas comunidades do
interior cearense na consolidação de Brasília. O projeto
tem o apoio do grupo empresarial M. Dias Branco e
pode ser visualizado na Internet no site especialmente
criado: htpt://www.brasilia50anosdeceara.com.br
O eixo do projeto será a publicação de um livro com
os perfis dos homenageados, escritos por vários jornalistas e alguns deles pelos próprios protagonistas. O livro
terá textos e fotos. Os textos apresentam a trajetória de
cada cearenses selecionado.
O livro também contará a historia da Casa do Ceará
em Brasília, relacionando seus fundadores, dos quais
apenas três estão vivos, como Fernando César Mesquita, seu presidente atual, deputado Expedito Machado
da Ponte e prefeito Esmerino Arruda, suas diretorias
nestes 47 anos, sendo que neste período teve apenas
cinco presidentes, deputados Chrisantho Moreira da
Rocha (Fortaleza) e Alvaro Lins Cavalcante (Pedra
Branca), Mary Pessoa (Fortaleza) e José Jezer de
Oliveira (Crato).
Adirson Vasconcelos, Casa do Ceará nos 50 anos de
Brasília; José Jezer de Oliveira, Presença do Ceará em
Brasília através da Casa do Ceará; José Colombo de
Souza de Souza Filho, Casa do Ceará em sua perspectiva Histórica, escreveram textos de análise e história da
presença dos cearenses em Brasília e do papel da Casa
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do Ceará em
Brasília
nos seus 47
anos, desenvolvendo intenso e forte
programa de
assistência
social, o que
lhe garantia
o certificado
de filantropia.
José Wilson Ibiapina
escreveu dois
textos, de
abertura, Os
Sem-Ceará,
e o de fechamento, O
Cearense
Anônimo.
Há um
texto do
patrocinador
do livro, o
grupo empresarial M.
Dias Branco, um dos
maiores grupos privados do Brasil no setor
de biscoitos,
massas e
margarinas,
outro texto
do arquiteto
Fausto Nilo,
apresentando
um memorial sobre o
seu novo
projeto, o da
nova Casa
do Ceará em Brasília, que a colocará no roteiro urbanístico, paisagístico e turístico de Brasília.
A dimensão da nova Casa pode ser medido por um
dado. Atualmente a Casa tem 6 mil metros quadrados
de área construída e a nova Casa terá 16 mil metros
quadrados.
O livro traz a relação dos fundadores da Casa do

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

Ceará, bem como as diretorias da Casa, de 1963 e até
o presente, além dos senadores e deputados federais
cearenses das diversas legislaturas desde 1960.
A Casa do Ceará nasceu em três salinhas na SQS 212,
na Asa Sul, e que teve Luis Tarcisio do Vale, como 1º
sócio, ele que veio de Fortaleza trazido por Chrisantho
Moreira da Rocha.
Os responsávaeis pelo projeto empreenderam uma
ampla procura por fotos, sob coordenação do fotógrafo
Herminio Oliveira. Além de fotos obtidas de arquivos
de famílias, foram cedidas fotos pelo Diário do Nordeste, de Fortaleza, e pelo fotógrafo Orlando Brito, ele
também um pioneiro de Brasília.
Em ordem alfabética foram relacionados os munícipos que marcaram presença em Brasília: Acopíara,
Aracati, Araripe, Assaré, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Baturité, Beberibe, Boa Viagem, Cariré, Caririaçu,
Cedro, Crateús, Crato, Farias Brito, Granja, Ibiapina,
Icó, Iguatu, Independência, Ipaumirim, Ipu, Ipueiras,
Itaiçaba, Itapipoca, Jaguaribe, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Mauriti,
Milagres, Mombaça, Nova Russas, Novo Oriente, Paraipaba, Pedra Branca, Quixadá, Redenção, Saboeiro,
Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Sobral, Tamboril,
Tauá, Tianguá, Ubaraja, Viçosa do Ceará.
Fortaleza, incluindo Messejana e Mondubim,. tem
o maior o maior contingente, 52 pessoas, seguindo-se
Itapipoca, Sobral, Crato, Crateús, Aurora, Jaguaribe e
Independência, com mais de três.
Há dois homenageados do Rio de Janeiro e quatro
do Piauí.
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