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Leia nesta edição Companhia Siderúrgica do Pecém começou a ser construída.´
 O Ceará aguardava pelo empreendimento há 30 anos. Leia mais na pág. 09

Osmar Alves de Melo lançou livro sobre Corrupção, em Brasília. Leia mais na pág. 10

Natal dos idosos na Casa do Ceará reuniu familiares e amigos. Leia mais na pág. 08

Lançamento do livro de Lustosa da Costa, Amor em Tempo de Seca, em Cabo Verde. Leia mais na pág. 07

O governador Cid Gomes e o Presidente Lula se reuniram para tratar do Cinturão das Aguas

O governador Cid Gomes se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para avaliar os principais projetos em 

Casa, Minha Vida; Ferrovia Transnordestina; Cinturão Digital e Transposição das Águas do Rio São Francisco.O governador 
também apresentou ao presidente o projeto do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), que garantirá o abastecimento de água para 
93% da população do Ceará. “O presidente Lula mostrou grande interesse e analisará formas de apoiar a sua concretização”, disse.

O governador Cid apresentou ao presidente Lula o
 projeto do Cinturão das Águas do Ceará. Leia mais na pág. 10
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Novos Tempos
As esperanças vão conosco à frente, como o 

Cada dia temos que matar um tigre para manter 
a Casa.

estaduais e distritais.
Nem mesmo as contribuições resultantes de 

emendas parlamentares conseguem ser libera-
das. São tantos os obstáculos, as restrições, as 
exigências, a burocracia, que não  conseguimos 
liberar nada. Nossos esforços,acreditem, tem 
sido muitos.

Por outro, nossas receitas próprias têm sido 

O descasamento nos impõe procurar supe-

assistenciais e administrativos.
Os que passam em frente desta instituição, 

de 47 anos, a única remanescente das que foram 
-

culdades que temos superar no dia a dia.
As demais Casas dos estados não resistiram e 

fecharam suas portas.
Nós resistimos.
Alias, a resistência, a persistência, a perseveran-

ça são valores da cultura cearense que nos leva a 
buscar no fundo do poço a forma de superar nossas 

Em 2010 não será diferente. Felizmente, temos 
encontrado algum apoio de inúmeras organizações 
de cearenses para continuarmos presentes na comu-
nidade de Brasilia
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Expediente

Conversando com o Leitor 
+ Os  associados da Casa do Ceará podem solicitar por e-

mail ou pelo Correio um boleto para o pagamento anual de sua 

de apenas R$ 20 . O boleto anual seria de R$ 240,00. Esta pe 
uma forma de ajudar a Casa.

+ Os que igualmente não quiserem se associar, mas contri-
buir para que a Casa continue oferecendo serviços às popula-
ções necessitadas do Distrito Federal, nos termos de sua nossa 
circular , encartada na edição de novembro, podem fazer sua 
doação à Casa, a qualquer tempo. Na circular consta o numero 
da conta e da agencia do Banco do Brasil.

+  Muitos leitores se queixaram que receberam os jornais 
de outubro, novembro e dezembro, quase ao mesmo tempo. 
Responsabilizaram  os Correios pelo atraso. Os Correios não 
tiveram nada com o problema, surgido em casa. Os Correios 
cobram caro. Felizmente, a distribuição foi normalizada.

+ Alias, o mais alto custo do nosso Jornal é a distribuição, 

fazemos para chegar aos 184 municípios cearenses. Como já 
informamos, 51% de nossa edição vão para o Ceará, via Cor-

+ Muitos nos indagam sobre o andamento do Projeto Fausto 
Nilo, e nos cobram continuidade. A Casa recebeu os projetos 

-
denciou todos os ajustes com os setores da Casa e do governo 
do Distrito Federal. O GDF precisa aprovar o projeto. Oportu-
namente, daremos detalhes.

+ Como você podem perceber, a partir desta edição as Or-
ganizações Pague Menos, a maior rede de farmácias do Brasil, 
sediada em Fortaleza, voltam a anunciar no Jornal.

+ O Uniceub, de Brasília, continua prestigiando o Jornal 
com sua participação publicitária.

+ Nesta edição, há um artigo do desembargador Lincoln 
Araújo Silva (Acopiara) sobre os 100 anos de seu pai, Manoel 
José, celebrados em  Acopiara. 

+ Agradecemos ao Osmar Alves de Melo (Iguatu) pela 
remessa do Jornal A Praça.

+  A Diretora de Promoção Social da Casa, Maria de Jesus 
(Boa Viagem) informa que a Casa mantém um excelente serviço 
de buffet que está à disposição da comunidade de Brasília, para 
festas, recepções, confraternizações, comemorações. O buffet 
foi testado e aprovado em grandes acontecimentos na Casa. 
Importante: o lucro vai para as obras sociais da Casa.

+  Agradecemos os leitores que nos informam mudança de 

desejam continuar recebendo  o jornal.

+ A página da Casa do Ceará na Internet – www.casadoceara.
org.br – tem um bom acesso, mas nada de excepcional. Muitos 
que acessam sabem que o site está atualizado em termos de noti-
cias do Ceará e da Casa. Pedimos aos amigos para divulgar pela 
Internet que a página está disponível, pois temos certeza que 
muita gente ainda não sabe desse serviço prestado pela Casa. 

Espaço Luciano Barreira
Algodão, o novo éden

(*) Luciano Barreira

convidado para “dar uma mão” nas atividades em que um amigo 
e irmãos, exerciam ao tempo da monocultura algodoeira na região 
em que foram implantados imensos cultivos, tendo como centro 
referencial, o município de Santa Helena de Goiás, no sudoeste 
daquele estado.

A região. Não tivera história no tocante aos grandes cultivos 
da malvácea. Antes, foram pequenos plantios de algodão “cabo-
cho” ou nativo, o popular “inteiro”, cujas sementes agrupadas, 
facilitavam o descaroçamento. Tempo em que nem de longe se 
falou em tecnologia ou critério seletivo. Aqueles cultivos empí-
ricos, naturais, visavam abastecer o artesanato, que se destinava 
a manter antigos teares acionados manualmente ali mesmo.

Plantio de algodão sem conhecimento
Provavelmente algum dia alguém proclamou transbordante: 

- Essas novas terras se presta maravilhosamente para um plan-
tio capaz de fazer o solo produzir quantidades nunca vistas de 
algodão de excelente qualidade.

Alguns, menos eufóricos e mais temerosos, ainda pergun-
taram:

- Que variedades vamos plantar, as mais produtivas e menos 
sujeitas às pragas?

- Que variedades nada... o importante é que seja algodão. Essa 
de variedade é invenção de técnico...

- Logo começou a corrida enlouquecida. Abriram-se imen-
sas áreas de plantio e foram as terras semeadas de sementes da 
malvácea.

Os líderes
No tocante aos produtores de algodão a única seleção levada 

em conta era a do poder econômico, a capacidade de plantar mais 
ou plantar menos.

Grandes áreas tiveram novos donos, principalmente “pionei-
ros” paulistas, por sinal já marcados por fracassos anteriores...

Os imensos latifúndios foram redimensionados fracionados, 
vendidos aos pedaços. Áreas de 1.000, 1.500 e até 2.000 alqueires 
goianos. Porém não mais os milhares de alqueires da pecuária 
extensiva, sem limites.

O que interessava antes era a venda anual de cinco ou dez mil 
cabeças de gado gordo, roliço e valorizando a baixíssimos custos. 
Os que os olhos atingiam eram as cabeças de gado.

Novos cultivos, novas esperanças.
Os antigos fazendeiros, broncos, atrasados, ignorantes, porém 

poderosos, que haviam aprendido a manter contas bancárias, cor-
riam para as cidades mais populosas, Belo Horizonte, Uberaba, 
Uberlândia e até Goiânia onde aplicavam o dinheiro na construção 
civil. Com que nascidos do seio da terra apareceram os grandes 
edifícios, os arranha-céus de mais de vinte andares equipados 
com elevadores capazes de causar frio na barriga... Velhos, antes 
respeitáveis, deram-se aos mais loucos desregramentos. Os se-
nhores agora tinham suas amantes, algumas vindas de casamentos 

menininhas tiradas das escoladas, agora senhoras de uma total 
liberação sexual... Novos tempos, novos comportamentos.

Se a situação gerava novos comportamentos sociais, os cultivos 
também faziam suas vítimas. Matas, vegetação antes intocada, 
agora derrubada, moída, queimada, feito pó.

No lugar das matas virgens, agora os campos intermináveis 
emendados, geminados uns nos outros, numa monocultura de-
senfreada. Extensões de terras recebendo as carreiras simétricas 
que logo germinavam em bonitos desenhos, E o desenvolvimento 
dos algodoais eram vertiginoso. Admiravelmente vigorosos. Logo 

casulos verdes, “gordos”, fazendo quebrarem-se os galhos fracos 
demais para tanto peso!

O tempo ajudava, O sol quente fazia logo arrebentarem em bran-

trabalhador braçal ser valorizado... Um pouco mais bem pago. Milha-
res, milhões de homens, mulheres e crianças empregados na colheita.

Até velhas malandragens eram toleradas. Uma delas: produtores 
derramavam litros e mais litros de pura água no algodão colhido 
para “ganhar peso” e o resultado era o aquecimento mais que 
anormal das serras. Havendo casos de perigosos incêndios nas 

Decadência
A decadência foi fatal. Já nem valia a pena tanto pela quantidade 

quanto pela qualidade (péssima) colher o que já não prestava.
E o que havia sido paraíso dos produtos virou inferno. Certa 

madrugada um estourou os miolos com uma bala. Outros menos 
radicais brincavam de “roleta russa” à vista de todos... Outros 
fugiram pelo mundo sem deixar rastros. Era aquele o caro preço 
da imprevidência e a total falta de planejamento.

(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
Esta crônica foi publicada na edição 195 de Setembro de 2008.
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Haroldo Felinto
Antonio Haroldo de Oli-

veira, conhecido por HA-
ROLDO FELINTO,  nas-
ceu no distrito de Trussu –( 
Acopiara)– Ceará. Filho de 
Cecilio Felinto de Oliveira e 
de Maria Amélia Moreira de 
Oliveira(ambos falecidos).  
Faz parte da  Associação Cearense dos Escritores – 
ACE,  ocupando o cargo de Presidente, onde desenvolve  
trabalho  para unir e integrar a classe dos escritores cea-
renses, conseguindo mais de 400 participantes. Sua meta  
é chegar aos 1000 sócios .  Tem formação universitária 
– Letras – línguas neolatinas: português e francês; Sócio 
fundador da AMIGA- Associação dos Filhos e Amigos 
de Acopiara, sua terra natal,  onde exerceu o cargo de 
secretário geral; Faz parte do Conselho Editorial do 
Jornal FormAção Literária da  Associação Cearense 
dos Escritores – ACE; É um pequeno empresário no 

da Biblioteca Municipal Cecilio Felinto de Oliveira(de 
Trussu), tendo doado mais de dois mil livros; Ocupa a 
Cadeira 9 da Academia de Letras dos Municípios do Es-
tado do Ceará – ALMECE; Livros escritor: Minha Vida 
é uma Luta;  Percalços da Vida (poesias, pensamentos  e 
escritos);  3 - Dicionário dos Termos Populares e Corri-
queiros do Ceará;  4 – Retrato do Sertão;    5 - Lampião, 
Cangaceiros, Contos e Coisas do Sertão;  6 – Contos 
Matutos –  7 -  Liberdade Poética .

Ceará é destaque na produção de mel 
O Ceará teve um aumento de 30% da produção de mel 

em 2008. Com isto, ocupa a quarta posição no País e a 
segunda no Nordeste, com 4.073 toneladas produzidas. 
Os dados constam da pesquisa “Produção da Pecuária 
Municipal”, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de 

foram listados entre os principais produtores de mel no País. 
São eles: Limoeiro do Norte, com 550 toneladas; Santana 
do Cariri, 392t; Tabuleiro do Norte, 380t; Alto Santo, 300t; 
e a cidade de Icapuí, com uma produção anual em 193t.

Jose Weber
O Procurador José Weber  Holanda Alves (Acopia-

ra) voltou  ao grupo dirigente da Advocacia Geral da 
União (AGU) exercendo o cargo de substituto eventu-
al da Chefe de Gabinete do  Ministro Chefe da AGU

Iarley
O  Iarley (Quixeramobim) foi o jogador cearense 

mais destacado no campeonato brasileiro de 2009, 
jogando pelo Goiás. Assinou pelo Corinthians para 
disputar a Libertadores da América.

Ronaldo Angelim
Nascido em ao Paulo, mas criado entre Porteiras, Brejo 

Santo e Juazeiro do Norte, Ronaldo Angelim, foi campeão 
brasileiro pelo Flamengo.Não esqueceu de visitar seus 
pais em Juazeiro, sendo recebido com todas as  honras.  

lobo Esporte, pelo gol do título contra o Grêmio.

SAMBURÁ - Praça do Ferreira 
Adísia Sá
O  deputado  Raimundo Go-

mes de Matos destacou  as 
comemorações dos 80 anos da 
jornalista Adísia Sá e seus 54 
anos dedicado ao jornalismo.. 
Seu primeiro trabalho numa 
redação, em 1955, foi na Gazeta 
de Notícias, reinando por mui-
tos anos como a única mulher. 
Na fase de teste, para depois integrar o time efetivo 
de jornalistas, assinou uma coluna com o pseudônimo 
Moema. A instalação do curso de Comunicação Social 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) também teve 
o seu dedo. O ano era 1966 e Adísia integrou o grupo 
fundador do curso, aposentando-se mais tarde.No seu 
currículo consta, ainda, atuação como professora de 

O papel de ombudsman no jornal O Povo, cuja função 
foi inaugurada por Adísia Sá em 1994, acabou sendo 
exercido por mais duas vezes: 1997 e 2000. Atualmente, 
ela é ombudsman emérita do jornal

 Ceará 
O Ceará para chegar a Serie A do Campeo-

nato Brasileiro utiilizou 27 atletas, dos quais só 
três cearenses, entre eles Mota, com passagem 
por grandes clubes. A turma de PC Gusmão foi 
constituída por cinco cariocas e paulistas,quatro 
mineiros, dois maranhenses, mato-grossenses 
e pernambucanos, um brasiliense, paraense, 
paranaense e gaucho. Tá difícil fazer cearense 
jogar bola. Os “estrangeiros” vestiram a camisa 
do Ceará e se comportaram como profissionais.
Tudo bem. Se não reforçar o time com jogadores 
de ponta, pode voltar à segundona. O ideal seria 
formar jogadores cearenses.

2ª. Divisão
O Fortaleza pagou tributo à falta de cearenses 

uma grande média de publico nos estádios. Foi para 
a 3ª.Divisão. Não custa lembrar que  o futebol per-
nambucano foi pro espaço com o Nautico e Sport 
indo rebaixados para a Segundona.  O Fortaleza foi 
fazer companhia ao Santa Cruz na Terceirona ,o que  
é ruim para o futebol do Nordeste e um desastre para 
o futebol cearense.

Juazeiro do Norte. 
Com cinco vôos diários Juazeiro do Norte fechou 

2008 com 250 mil embarques e desembarques , su-
perando os  230 mil como  inicialmente estimados.  
Em 2009, espera-se chegar aos 300 mil .  Um dos 
principais problemas tem sido a infra-estrutura 
aereoportuária.  O velho e acanhado terminal tem 
capacidade de suporte para apenas 50 mil passagei-
ros. Uma grande reforma do aeroporto virá apenas 
em 2011, com investimentos de R$ 50 milhões. A 
Infraero esqueceu Juazeiro do Norte.

PIB do Ceará
O governador Cid Gomes 

citando os números do Produto 
Interno Bruto (PIB) obtidos 
pelo Ceará nos últimos tempos, 
tendo ultrapassado a médiana-
cional. Até o último trimestre 
deste ano, o Brasil decresceu 
1,2%,enquanto que o do Estado 
cresceu 2,81%. Mesmo assim, 
segundo ele, o PIB do Ceará não representa 2% do 
PIB nacional, mas que isso vai mudar com a siderúr-
gica. “O Ceará tem 4,4% da população brasileira e 
o PIB não chega a 2% do Brasil. Com a CSP vamos 
ultrapassar essa barreira dos 2%”, disse.

Ceará já investe R$ 1,7 bi por ano
Palavra do secretário da Fazenda, economista Mauro 

Benevides Filho: “O Estado do Ceará está investindo, 
-

o Tesouro estadual investia até três anos atrás

TRE do Ceará
Tomaram posse os  desembargadores Luiz Ge-

rardo de Pontes Brígido e Ademar Mendes Bezerra, 
respectivamente, na presidência e na vice-presidên-
cia do TRE do Ceará. 

Rosemberg
Rosemberg Cariry ganhou retrospectiva no Canal 

Brasil de 5 a 21 de janeiro, Foram exibidos,  Retratos 
Brasileiros, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, Saga 
do Guerreiro Alumioso, Corisco & Dadá, Juazeiro - A 
Nova Jerusalém Lua Cambará - Nas Escadarias do Pa-
lácio, Patativa do Assaré - Ave Poesia Siri-Ará - Cinema 
Figural, Cine Tapuia.

Arrancando os cabelos
Luis Carlos Barreto (Sobral( arrancando os cabelos 

depois que conseguiu comprar por “10 real” copia 

Presidente Lula, “O Filho de d. Lidu”.  Mas como dizia 
João Saldanha: “no Ceará, quem protesta,já perdeu”

Cearense do STJ
O presidente do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ),ministro Cesar Asfor Rocha, renovou por mais seis 
meses a permanência do desembargador Francisco Ha-
roldo Rodrigues de Albuquerque naquela Corte. Com a 
renovação, o desembargador vai continuar integrando o 
colegiado de julgadores do STJ até 30 de junho de 2010.

Fruta do Ceará: US$ 105 milhões
Escreveu Egidio Serpa, na sua coluna do Diário do 

-
negócio da fruticultura cearense estão celebrando os 
resultados das exportações de frutas do Ceará em 2009, 
que alcançaram inacreditáveis US$ 105 milhões. Em 
janeiro do ano passado, no auge da crise, a aposta era 
de que as vendas não passariam de US$ 80 milhões (no 
ano de ouro de 2008, foram US$ 131 milhões).
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Leituras I A crônica dos cem anos de Manoel José da Silva
 Francisco Lincoln Araújo e Silva (*)
Se estivesse entre nós, Ele teria completado cem anos! 

-

Maria Linda da Silva, que eram primos entre si, porque 

de João Francisco da Silva e Viturina Leite da Silva). 
No dia 16 de dezembro, último decanato de Sagitário, 

irmãos, entre os quais: Maria Divina, Maria Linda, Maria 
Anísia, José Francisco, Maria Anede, Luiz Gonzaga e 

Em Acopiara, freqüentou a escola de dona Nazaré 
e de dona Ernestina, suas professoras, e, depois, foi 
estudar no Colégio Cearense, em Fortaleza, onde 
concluiu o curso Técnico de Ciências Atuariais. Era 
contabilista, ou guardalivros, como se dizia, atividade 
que praticou por algum tempo. Teve sua vida marcada 
por sua seriedade e por seu poder de cativar amigos.

Foi um jovem simples. Jogou futebol por um time 
de camisas listradas.

Durante certo tempo, foi locutor da VPS, uma 

simples de ouvinte para ouvinte”, as felicitações aos 
aniversariantes e a “Hora do Ângelus”.

Mesmo muito cobiçado, casou-se com Nair, uma 

Vale Castro, a “Nanete”, e de Celso de Oliveira Castro.
Em 1933, Manoel José foi trabalhar em Jardim, 

retornando a Acopiara, em 1935, para assumir o Tabe-
lionato do 2º Ofício, nomeado por Menezes Pimentel.

Do primeiro matrimônio, celebrado em 1934, nasce-

Quer vender?
Quer comprar?
J. Lírio Aguiar

Há 38 anos

J. Lírio Aguiar
Imóveis

Hábito de servir Bem!
Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950

jlirio@terra.com.br

ram Maria Celso, Maria Salete, Celso e Maria de Fátima, 

óbito. Maria Celso e Maria Salete foram morar com seu 
avô paterno e Maria de Fátima com seu avô materno, 
Celso Castro, que, uma vez viúvo, casara com Maria Aní-
sia, irmã de seu pai, criando um intrincado parentesco.

Maria Celso foi diplomada no Colégio Santa Teresa, 
de Crato, e casou-se com Luiz Gonzaga Lima de Oliveira, 

Maria Carmina e Manoel José, que deram a Manoel José 
da Silva os bisnetos: Daniel, David, Raquel, Fernando 
Luiz, Augusto César, Natália, Luíza, Luiz Neto e Mano-

Maria Salete ainda hoje vive na casa que era de dona 
Maroca. Aposentou-se como comerciária da loja de “Seu 
Zezinho” que depois foi de “Zè Maroca”. Acompanhava 
o pai toda noite ao circo ou ao cine São Sebastião, so-

Ainda visita o túmulo todo dia.

Monteiro, de cujo relacionamento nasceram: Maria do 
Socorro, Carlos Alberto, Carlos César, Carlos Celso e 
Carlos Roberto. Deles vieram os bisnetos de Manoel José:

Edson Luiz, Cristiane, Isabel, Murilo Neto, Cibele, 
Cíntia, Mário, Vanessa e Celso.

Viúvo, eis que Manoel José conheceu Maria Idelzuite, 
a “papolinha”, vindo de Aurora, professora da turma de 
1939, do Colégio Santa Teresa, com quem se casou em 

Jackson, Lincoln, Maria das Graças e José Francisco, 
que deram a Manoel José os netos: Sátyro, Cherlaynne, 
Cherlynne, Jackson Júnior, Cherlanne, Kilma Maria, 

Marcus Vinícius, Cristelites Marília, Elaine Cristina, 
Clara Welma, Lara Manoela e Manoel José e o bisneto 

(...)
Costumava, antes de abrir as portas do Cartório, 

percorrer pela casa de Celso Castro, saindo pela Far-
mácia, entrando na casa de seus pais, e só depois subir 
os degraus de sua “repartição”. Uma conversa e uma 

Era sempre ouvido nas articulações políticas, 

como Celso Castro, Dr. Tibúrcio, João Alves, Miguel 
Galdino, Valdir Herbster, Dr. Renato Braga e o Padre 
João Antônio.

(...)
Não construiu grande patrimônio material, mas con-

quistou a alma de incontáveis parceiros, alguns ainda 
vivos que recordam a grandeza do amigo e do homem.

Foi sócio fundador do Clube Social de Acopiara e 
há uma rua e uma praça na cidade com seu nome, por 
designação da Câmara Municipal.

Mas, no dia 10 de junho de 1962, pelas 12:00 horas, 
o coração não resistiu mais. Não teve como prolongar 
a vida, num tempo em que só se falava em “isordil”.

Ficou seu exemplo de homem de bem, digno e since-
ro. Ficou a saudade de seu apoio, de seus ensinamentos 

gerações. Sua família e a sociedade de Acopiara lhe 
prestaram comovente homenagem, com uma missa 
solene e uma recepção festiva nos salões da AABB.

(*) Francisco Lincoln Araújo e Silva (Acopiara), 
desembargador do TJCE.
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Leituras II
José Jézer de Oliveira (*)

Amélia Pedroso Bembem é nome pouco co-
nhecido no Ceará, inclusive em sua cidade natal, 
Crato. Poucos ali sabem tratar-se da primeira 
mulher cearense e a segunda no Brasil a formar-
se em Medicina, em 1891, pela veneranda Escola 
de Medicina da Bahia, a mais antiga do País. A 
primeira foi a gaucha Rita Lobato, diplomada 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Ao término do curso, a cearense defendeu 
a tese que intitulou “Disposições anormais do 
cordão umbilical”.

Filha de Joaquim Pedroso Bembem e de Um-
belina Moreira de Carvalho, Amélia nasceu no 
sítio Bebida Nova, ao pé da serra do Araripe, de 
propriedade de seu pai, agricultor e grande pro-
dutor de rapadura na região. Também conhecido 

centro da cidade do Crato e em volta dele dezenas 
de outras propriedades rurais eram dedicadas à 
produção de rapadura, que era vendida, em gran-
de parte, para os estados de Pernambuco, Piauí, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. Houve época 
em que só no município do Crato havia mais de 
200 engenhos de cana de açúcar, produzindo a 
melhor rapadura do País.

Cearense, a segunda médica brasileira
O escritor J. de Figueiredo Filho, autor do livro 

“Engenhos de Rapadura do Cariri”, cratense como 
Amélia, esteve com ela, em Salvador, em 1936. 
Visi-tou-a em casa. Ela já de idade avançada e viúva 
do cirurgião Julio Perouse Pontes, de ascendência 
francesa. Explica Figueiredo Filho como, com o 
casa-mento, ela passou a assinar-se Amélia Bene-
bien Perouse. Alterou o sobrenome Bembem para 
Benebién, resultado da junção da palavra latina 
Bene, e do francês Bien. Na verdade, Bembem era 
apelido do seu pai que foi incorporado ao sobreno-
me de família. Com o nome de casamento, passou 
a ser conhecida na Bahia e com o qual a munici-
palidade de Fortaleza a homenageou no início dos 
anos 80, batizando uma rua com o seu nome, fato 
que até hoje, lamentavelmente, não ocorreu em sua 
cidade natal. 

Aliás, no Crato, como dito acima, ninguém sabe 
quem é Amélia Perouse, nome estranho inclusive à 
edilidade cratense, que, exceto algum de seus inte-

da cidade. Para o jurista e escritor Raimundo de 
Oliveira Borges, atualmente com 102 anos, lúcido e 
em plena atividade intelectual, “um povo sem anais 
assemelha-se a uma árvore de poucas raízes ou de 

abatida pelas intempéries”. Em seu livro “Crato 

edilidade fortalezense à primeira médica cearense, 
a ilustre cratense “teria desaparecido na voragem 
do esquecimento, lembrada quando muito pelos 
familiares...”.

 A respeito da médica cratense, escreveu 
Figueiredo Filho: 

“De Crato, escondida à sombra da Chapada do 
Araripe, quando no Brasil não se falava em reivin-
dicações femininas, ainda na monarquia seguiu, 
para estudar medicina, a moça Amélia Pedroso. 
Parte do percurso até alcançar os trilhos da estrada 
de ferro Salvador – Juazeiro da Bahia fazia-se 
em lombo de cavalo”. E, reportando-se ao pai de 
Amélia, para ele uma espécie de Diógenes matuto:

Crato ao São Francisco, acompanhada de dois 

em cima da chapada do Araripe. Virou-se para a 

rapazes brancos e bonitos, mas nunca se perdeu. 
Pode viajar sozinha com esses negros, sem ne-
nhum perigo. Vou voltar. Retrocedeu. Foi cuidar 
do engenho de rapadura no seu sítio pé-de-serra, 
Bebida Nova”.

(*) José Jézer de Oliveira (Crato), jornalista
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Usina de Itataia, em Santa 
Quitéria, produzirá urânio em 2012

Em janeiro, a empresa responsável pela construção 
da usina localizada no município de Santa Quitéria, a 
Galvani, deverá receber do Banco do Nordeste (BNB) 

para o projeto, a serem pagos em duas parcelas, sendo 
a segundo somente em 2011. Esse valor representa 
cerca de 70% do total do empreendimento, estimado 
em R$ 800 milhões.

A Galvani informou que a empresa não detalha que 
tipo de trabalhos começará a ser realizados em 2010. A 
empresa precisa  ainda garantir todo o licenciamento 
ambiental necessário para o início das obras, requisito 

O empreendimento vai impulsionar, a partir do 
fosfato, a produção de fertilizantes agrícolas e nutri-
ção animal e a geração de energia elétrica a partir do 
urânio.

A previsão é que a operação do Consórcio Santa 

concentrado de urânio, usado pela INB na produção 
do combustível nuclear e um aumento de 10% na 
produção brasileira de fosfatados.

O presidente  da Galvani, Luiz Antonio Bonagura, 

por permitir uma redução nas importações brasileiras 
de fosfatados, que hoje representam cerca de 50% do 
consumo nacional.

Femsa investe R$ 34 mi para 
ampliar fábrica em Pacatuba

Com investimento de R$ 34 milhões (aplicados em 
12 meses), o Grupo Femsa Brasil apresentou  a expansão 
de 4.400 m² de seu parque fabril em Pacatuba, na Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), totalizando agora 
uma área construída de 27 mil m² e uma produção de 
90 mil latas de cerveja/hora. Por mês, são 18 milhões 
de litros de bebida produzidos.

O diretor de Relações Externas do Grupo - Divisão 
Mercosul, Paulo Macedo, explicou que a cervejaria 
também tinha como alternativa construir uma nova 
fábrica em estados como Amazonas ou Pará. “No 
entanto, optamos por apostar no Ceará ao invés de ir 
para outros Estados onde não saberíamos como seria a 
abertura com o Governo. 

Com 95% de sua instalação automatizada, a cerve-
jaria cearense não necessita de tantos funcionários. São 
apenas 260 pessoas no quadro funcional.

Os números são auspiciosos. Ao longo de 12 anos de 
atividade, a fábrica de Pacatuba já produziu cerca de 1 
bilhão de litros de cerveja. Os 18 tanques de fermenta-
ção e maturação de cerveja tem capacidade de armaze-
nar até 2 milhões de litros da bebida. A fábrica também 
já gerou R$ 700 milhões em impostos e abastece, fora 
o Ceará, os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e 
norte de Tocantins, que têm 115 mil pontos de vendas 
das marcas Kaiser Pilsen, Sol Pilsen, Bavária Premium 
e Bavária Clássica.

Cid Gomes reconhece 
crescimento de indicadores

“Temos conseguido crescer em vários indicadores. Na 
geração de empregos, por exemplo, a média histórica 
anual do Caged é de 23 mil postos de empregos formais 
criados. E, somente no acumulado entre os meses de 
novembro de 2008 e outubro de 2009, o Ceará já supera 
isso, com a abertura de 43 mil empregos com carteira 
assinada. Outra meta era que o nosso PIB crescesse aci-
ma da média nacional e estamos conseguindo fazer com 
que isso vire realidade. Também temos como política 
de Governo interiorizar ao máximo os empreendimen-

abrindo mão de parcelas de impostos, tem contribuído 
apara ampliar a arrecadação de ICMS do Estado, que 
em novembro desse ano cresceu 13% [em relação ao 
mesmo mês de 2008], atingindo R$ 482 milhões. Lo-
gicamente que tudo que buscamos fazer é preservando 
a receita do Estado”, disse.

O governador ainda fez questão de ressaltar que 
a política de atração de investimentos adotada pelo 
Estado fez a cervejaria FEMSA  desistir de se instalar 
em outros estados. Cid incentivou os investidores: 
“Dizem aí em Chinês que a palavra crise tem o mesmo 
sentido de oportunidade e a FEMSA  apostou nisso, 
sobretudo em um momento de crise. Continuem 
apostando no Ceará, que o destino desse Estado é o 

UniCEUB: A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR 
MAIS DESEJADA PELOS VESTIBULANDOS.

A Direção do UniCEUB agradece ao corpo docente e a seus colaboradores por este excelente resultado. Afinal, são vocês que fazem 
do UniCEUB o Melhor Centro Universitário do Centro-Oeste conforme o INEP/MEC e o Guia do Estudante, pela 4ª vez consecutiva, e 

o segundo Centro Universitário do Brasil com mais estrelas, conforme o Guia do Estudante, pela 3ª vez consecutiva. 

Metodologia: pesquisa quantitativa amostral, 
com candidatos ao vestibular da UnB, com 

idade inferior a 22 anos, residentes em 
Brasília. Conheça mais dados da pesquisa

acessando www.uniceub.br

Edevaldo Alves da Silva
Diretor Superintendente

Getúlio Américo Moreira Lopes
Diretor Presidente

UnnnniiCEUB 23,2%

2ª. Colocada 6,6%

3ª. Colocada 5,0%

4ª. Colocada 4,6%

5ª. Colocada 4,2%

6ª. Colocada 3,5%

A Opinião Consultoria

perguntou aos vestibulandos

da UnB: “PPPaaarraa qqqquuuaaiisss oouuttrraass

fffaaacccuuulldddaaaddeess oouu uunnniiivvveeerrssiiddaaaddeess

vvoooccêêê pprrreessttoouu oouu ppprreeetteenndddeee
ppprreesstttaarr vvveesssttiibbuullaaarr???”



Ceará em Brasília acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
7 Janeiro/10

Leituras III
Antigos nomes

Rodolfo Espínola (*)

Folheando algumas edições do velho Al-
manaque de Sophocles Torres Câmara, de 
1920 a 1924, e outros mais recentes, de 1953 
e 1954, já sob a direção do jornalista Walderi 
Uchoa, que dava continuidade à iniciativa do 
jornalista João Câmara, em 1895, identifiquei 
alguns detalhes saborosos da nossa história 
que, com certeza, muitos dos atuais velhinhos 
não têm a menor idéia. Imaginem os nossos 
filhos e netos! Um doce para quem identificar 
qual dos atuais municípios do Ceará nasceu 
com o nome de Lajes? Canoa? Brejo Seco? 
Santana do Brejo Seco? Umari? Montemor 
da América? Brejo da Barbosa? Nova Roma? 
Soure? União? Vamos por parte: Lajes era 
um pequeno povoamento nas ribeiras dos rios 
Trussu e Quincoê, no alto sertão do Ceará. 
Desmembrado do Iguatu, atende, hoje, pelo 
nome de Acopiara. E Aracoiaba era a antiga 
Canoa. Do antigo Brejo Seco nasceu Araripe 
e Santana do Brejo Seco e Umari passou a 
Baixio, da mesma forma que Montemor da 
América era Baturité. O atual Brejo Santo se 
chamava Brejo da Barbosa e o antigo povo-
ado de Nova Roma deu lugar ao município 
de Campos Sales. Soure, todo mundo sabe, 
é Caucaia e a antiga União é hoje a próspera 
Jaguaruana. A antiga Várzea Grande passou 
a se chamar Coreaú, em 1944. E quem sabe 

atual Granja. E Maria Pereira? E Taboleiro 
da Peruca? Mombaça nasceu com o nome de 
D. Maria Pereira e o Taboleiro virou Pedra 
Branca. Russas antes de assumir seu nome 
atual se chamava São Bernardo do Governador 
e Senador Pompeu nasceu da antiga povoação 
de Humaitá. Palma é Assaré, que ficou famosa 
pela genialidade do seu filho Patativa. Sobral 
era a antiga Fidelíssima Cidade de Januária. 
Viçosa do Ceará se chamava Vila Real da 
América. Mais geniais eram os reclames da 
época, dos automóveis Hilman,Humber, Sun-
bean e Tablot, dos caminhões Commer e dos 
rádios Mullard. Da construtora Emilio Hinko, 
que estava construindo o Clube Iracema. E das 
grandes indústrias que um dia experimenta-
ram o sabor da glória, como a Usina Ceará, 
a Brasil Oiticica e a ZYR-7, a Rádio Iracema 
além das duas maravilhas da cidade, o Náutico 
e a Casa do Português. O proprietário desta 
extravagante residência alardeava que tinha 
gasto 10 toneladas de cimento e 18 milheiros 
de tijolos só para ter o prazer de subir até o 
terceiro andar de carro... Não era para menos... 
coisa de português mesmo!

(*) Rodolfo Espínola (Fortaleza), Jorna-
lista e escritor 

cobri Francisco José em meio aos seus vários contos, 
crônicas e causos. Vou falar um pouco da obra que 
chegou às minhas mãos para, depois, chegar ao que 
nos trás aqui, que é o lançamento do livro Amor em 
Tempo de Seca. 

Para levar o público a ter uma noção desse escritor, 
faço duas comparações do seu estilo: primeiro, com 
Jorge Amado, do Brasil, certamente o escritor brasilei-
ro mais lido em Cabo Verde, e com Germano Almeida, 
de Cabo Verde, certamente o escritor cabo-verdiano 
mais lido no mundo.

Tal como esses dois grandes nomes da literatura em 
língua portuguesa, Lustosa da Costa escreve de forma 
safada contos, crônicas, novelas, romance, que giram 
em torno de uma tríade: religião, política e amores, 
neste caso adoçando a palavra, para não falar só de 
sexo. E a realidade das suas personagens é tamanha que 

-
do uma palavra muito nordestina, pela forma que ele 
coloca o privado de pessoas, com nome e sobrenome, 

em Clero, Nobreza e o Povo de Sobral, onde ele fala, 

a falar da vida daquele ou daquela, de detalhes da vida 
de gente importante de  Sobral, não poupando nem os 
religiosos, pelo seu gosto descarado pela política – o 
que se repete noutras paragens longe de Sobral, que 
não convém aqui nomear – e pelo seu gosto escondido, 
mas nem tanto, pelas alcovas. Ou o seu descaso, pouco 
cristão, em relação aos moradores da cidade. Descaso 

o seu Secretário particular: “Quando eu morrer, quero 
que plantem uma bananeira em cima da minha cova”. 
“Para que, Dom José?”, Valdemar, curioso, quis saber. 
“Para eu dar banana pra todo o mundo. Valdemar, para 
uns era uma penca”. 

(...)
E para terminar, antes de chegar ao que nos trouxe 

aqui, ele consegue transformar casos do cotidiano 
em tema para dicionário, não escapando da sua pena 

livro que considero como sendo um romance, apesar 
de ter algumas histórias aparentemente independentes, 
mas cuja base nasce naquele que considero a história 
principal, talvez uma novela – mas isto é o autor depois 
que saberá, melhor do que eu, dizê-lo – com o título 
Amor em Tempo de Seca, e que dá nome ao livro, aliás, 
um título que coze bem o todo do livro, onde, a par dos 
amores, das lutas políticas e dos interesses religiosos, 
a seca, mãe de todos os males do nordeste, já que gera, 
sobretudo a corrupção, está ali sempre presente. 

(...)
Poderia, também, falar de como a cúpula religiosa 

fazia para resolver o problema dos padres amanceba-
dos. Mas aí eu tiraria do leitor o prazer de ler essa obra 
de um autor que, para mim, escreve com a boca, tão 
próxima é sua escrita da linguagem oral. Uma escrita 
corrida e rica em palavras. Tão rica e tão corrida que, 
quando acabei de ler dois livros perguntei ao meu 
marido, que conheceu pessoalmente Lustosa da Costa: 
“Ele é uma pessoa que fala pelos cotovelos, boa de 
prosa, não é mesmo?”

Marilene Pereira

Lançamento do livro de Lustosa da Costa, 
Amor em Tempo de Seca, em Cabo Verde

O lançamento de Amor em Tempo de Seca, em 
Cabo Verde, pela Embaixadora Maria Dulce Barros  
foi um acontecimento cultural de relevância naquele 
país. Lustosa foi a Cidade de Praia, com sua mulher, 
Verônica, sendo recepcionado pela embaixadora e 
seu marido, Hélio Campos Barros, sendo o casal ho-
menageado com um jantar intimo oferecido ao casal, 
com as presenças da  Embaixadora de Portugal, Graça 
Andresen Guimarãe, Ministro Consellheiro da Embai-
xada de Portugal, Luis Barros,  Dr. Stahis Panagides, 
Presidente da Milleniun Challenge Corporation (ONG 

remodelando os portos de Cabo Verde; o escritor e jor-
nalista José Vicente Lopes, a Ministra Conselheira da 
Embaixada do Brasil, Sonia Regina Guimarães Gomes, 
o Major Ricardo Linder, da Força Aérea Brasileira.

Na noite de autógrafos estiveram presentes o dr.. 
Stahis Paganides, Presidnet da Millenium Challenge 
Corporation,  o Dr.Daniel Benoni Resende Costa, des-

deportado para Cabo Verde após a prisão e morte de 

vivo ao Brasil, recebido como herói nas festividades 
do centenário  da Independência do Brasil em 1822, 
o jornalista e escritor consgrado José Vicente Lopes, 
e um grupo de técnicos s cearenses enviado pelo Go-
verno do Estado do Ceará para combater a epidemia 
de Dengue em Cabo Verde.

Um passeio pela obra de Lustosa da Costa
“O nome e a obra de Lustosa da Costa foram en-

trando, em minha casa, devagarinho, por força de um 
desses encontros de Língua Portuguesa que podem 
não dar em muita coisa, em termos concretos, mas que 
são importantes na criação de laços e de afetos, tão 
necessários para tornar a vida mais iluminada.

Num desses encontros, e apanhando a lógica da 
escrita de Lustosa da Costa, que fala dos seus amigos 
em vida, já que não tem talho para necrólogo, ele 
conheceu um amigo nosso, o Germano Almeida, e, 
a partir daí a obra e o afeto do Lustosa da Costa foi 
entrando em nossa casa.

Confesso que o primeiro livro dele que li, Dicionário 
de Lustosa da Costa, foi mais motivada pelo carinho 
dele em enviá-lo para tão longe. Não pode ser alguém 
sem interesse, considero, aquele que envia livros.

O restante da sua obra, a que possuo, é claro, li-a 
numa semana, desde que fui convidada para o lança-
mento deste Amor em Tempo de Seca. O que parecia 
uma tarefa cansativa, mesmo sendo apenas quatro 
livros, transformou-

é que Lustosa da Costa colocou a cidade de Sobral no 

largou pé da sua Bahia, o seu cenário, por mais que 
ele fuja para outras histórias, em locais do Brasil onde 

desse contador de causos têm, quase sempre, como 
pano de fundo a sua Sobral Natal. E não é à toa que 
Sobral tem homenageado aquele que deve ser o seu 
cidadão mais dileto de inúmeras formas, uma delas, 
como não poderia deixar de ser, é dando o nome da 
biblioteca pública, um belo e moderno edifício, de 
Lustosa da Costa.

Mas foi no trabalho de Lustosa da Costa que des-
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Natal dos idosos na Casa do Ceará reuniu familiares e amigos

A Casa do Ceará, como acontece anualmente, fez o Natal dos Idosos, evento coordenado pela diretora de Promoção Social, Maria de Jesus 
Martins Monteiro, com as presenças do presidente Fernando César Mesquita e de suaesposa, Claudia Carneiro. A nota mais importante 

foi a participação  dos familiares dos idosos residentes da Pousada Chrysantho Moreira da Rocha, trazendo calor humano aos seus dependentes. 
Pela Diretoria da Casa, estiveram presentes Leimar Leitão de Assis e João Rodrigues Neto, o ex-diretor Raimundo Nonato Viana e o jornalista 

Os idosos cantaram e brindaram. Um acontecimento para ser lembrado pelo respeito que a Casa devota aos seus idosos.
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Companhia Siderúrgica do Pecém começou a ser construída.´
 O Ceará aguardava pelo empreendimento há 30 anos. 

Um dos grandes sonhos do Ce-
ará   começou a ser concretizado, 
em 16.12.2008, quando em São 
Gonçalo do Amarante, no Com-
plexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP), o governador Cid 
Gomes, acompanhado do presi-
dente da Vale, Roger Agnelli; do 
presidente da Dongkuk, Young 
Chul Kim, deu início às obras 
para a instalação da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP). O 
empreendimento entra em ope-
ração em 2013, com produção estimada em 3 milhões de 
toneladas de placas de aço por ano  sendo ampliada para 
6 milhões de toneladas/ano em uma segunda fase. “Esse é 
sem dúvida um momento histórico para todos os cearenses. 
O Ceará hoje dá um passo decisivo para incorporar sua 

A CSP conta com um investimento total estimado de 
US$ 4 bilhões, cerca de R$ 7 bilhões. Além de placas de 
aço, a CSP também produzirá energia elétrica para con-
sumo próprio, sendo que o excedente será disponibilizado 

em sua construção serão gerados cerca de 15 mil novos 
empregos e seis mil quando estiver em operação. 

Cid Gomes ressaltou que a vinda da siderúrgica-

possível a vinda de novas indústrias para o Ceará, como 

no Sudeste do país, porque nos anos 50, um presidente 
decidiu implantar uma companhia siderúrgica em Volta 

Redonda, que está localizada entre Rio de Janeiro e 
São Paulo. Isso foi fundamental para atrair empresas 
para aquela região”, explicou. “A partir de hoje o Ce-
ará será avaliado em antes e depois da implantação da 
CSP”, Cid enfatizou que o início das obras é resultado 
de um esforço de vários governadores. “Desde Virgílio 
Távora, passando por Tasso Jereissati, Ciro Gomes e 
Lúcio Alcântara. Esse é um grande dia para todos nós 
cearenses”, disse Cid. 

O presidente da Vale, Roger Agnelli, se considerou feliz 
por estar em um Estado onde os políticos são comprome-

que, após implantada, a CSP será com certeza, uma das 
maiores mais modernas fornecedoras de placas de 
aço do mundo. Ele explicou que o projeto se inicia 
com a Dongkuk e a Vale. Já o Governo do Estado é 
responsável por oferecer as condições de infraestru-
tura necessária para a implantação da CSP. “O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), poderá ser, se optar, 
um parceiro do empreendimen-
to”, reforçou.

Para o presidente da Don-
gkuk, Young Chul Kim, o 
Ceará, com a implantação da 
siderúrgica, o Ceará possui um 
papel importante no mundo 
globalizado e vai contribuir 
para o desenvolvimento cul-
tural entre os dois países. Ele 
agradeceu o empenho do pre-
sidente Lula e do governador 

Cid Gomes citando um provérbio coreano que diz: 
“não existe vento que derrube uma árvore com raízes 
fortes, e essas raízes são a CSP”. Mister Kim finalizou 
confirmando a siderúrgica do Pecém como “o grande 
empreendimento do século 21 para a Dongkuk”.

A solenidade contou com as presenças do diretor 
executivo de ferrosos da Vale, José Carlos Martins; 
do vice-presidente da Dongkuk, Younyoung Nam; 
do diretor de siderurgia da Vale, Aristides Corbellini; 
do diretor geral daDongkuk, Youngil Mun; do diretor 
presidente da CSP, Maurício Chu; do diretor vice-
presidente da CSP, Luciano Ferreira, e do embaixador 
da Coréia no Brasil, Kyonglim Choi; presidente da 
Adece, Antônio Balhmann; do Conselho Econômico 
do Desenvolvimento, Ivan Bezerra; do presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado; dos deputados federais 
José Airton Cirilo e Raimundo Gomes de Matos; e 
do presidente da Assembleia Legislativa, Domingos 
Filho.
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Osmar Alves de Melo lançou livro sobre Corrupção, em Brasília
Osmar Alves de Melo (Iguatu), 

com autoridade e competência, 
lançou CORRUPÇÃO, FONTE 
DE INJUSTIÇA E 

IMPUNIDADE, pela LGE , 
com prefácio do  ministro Ubira-
tan Aguiar, presidente do Tribunal 
de Contas da União.No livro, 
Osmar detalha cada uma das ações 
da Polícia Federal e do Ministério 
Público, fala dos grandes casos de 
corrupção, de Maluf, Cacciola, 
Edmar Cid Ferreira (Banco de 
Santos), Banco Nacional e Banco 
Econômico, das igrejas Renascer 
e Universal, dos bicheiros e sua 
má sorte com as mulheres,, tra-
ta da Impunidade, Nepotismo, 
Cartórios, Jeitinho Brasileiro, 
Foro Privilegiado. Enfim, uma 
Enciclopédia sobre a Corrupção que merece ser lida por 
todos quanto desejam passar o Brasil a limpo. 

Corrupção
Osmar Alves de Melo (Iguatu), com autoridade e 

competência, lançou CORRUPÇÃO, FONTE DE IN-
JUSTIÇA E 

IMPUNIDADE, pela LGE , com prefácio do  ministro 
Ubiratan Aguiar, presidente do Tribunal de Contas da 
União.No livro, Osmar detalha cada uma das ações da 
Polícia Federal e do Ministério Público, fala dos grandes 
casos de corrupção, de Maluf, Cacciola, Edmar Cid Fer-
reira (Banco de Santos), Banco Nacional e Banco Eco-
nômico, das igrejas Renascer e Universal, dos bicheiros 
e sua má sorte com as mulheres,, trata da Impunidade, 

Nepotismo, Cartórios, Jeitinho 
Brasileiro, Foro Privilegiado. 

a Corrupção que merece ser lida 
por todos quanto desejam passar 
o Brasil a limpo.

Compareceram ao lançamento 
do livro, na livraria Cultura do 
Casa Park: Ministro Humberto 
Gomes de Barros, ex-presidente 
do STJ; Coronel Jesus Ferreira 
Reis, da PMDF; Oscar Silva e 
Antenor Bezerra, dirigentes nacio-
nais do PHS; Marcos Dantas e An-
tônio Leitão, dirigentes regionais 
do PSB; Cláudio Máximo e Sra., 
ele candidato a Deputado Federal 
pelo PMDB; médico Antônio 
Negrão e Sra.; Jomar Moreno e 
Cláudia Araújo, Conselheiros da 

OAB-DF; João Marcelo e Valquiria Garcia de Freitas, 
ele Secretário Adjunto da Secretaria de Justiça do DF 
e ela Secretária Executiva do CONEN-DF; Dionne de 
Araújo Felipe e Nazareno Santana Dias, Procuradores 
da Fazenda Nacional; o casal Terezinha e Frank May; 
Fred Oliveira, da Polícia Federal, advogados, médicos e 
economistas, além da esposa do autor, Ivete Melo e das 

professora da UNB; Ana Cláudia, Promotora de Justiça 
do MPDFT e Adriana e seu marido Bruno, ambos jorna-
listas e analistas legislativos da Câmara dos Deputados 
e do Senado, respectivamente. A numerosa família de 
Osmar, irmãos, cunhados, sobrinhos e primos compa-
receu em massa.

Leituras IV
Cronica de Narcelio Limaverde 
(*) Narcelio Limaverde

Na Fortaleza Antiga as mazelas tinham denomi-
nações estilo cearensez, essa maneira gostosa que 
temos de comunicar, falar, e que a televisão e as 
rádios do sul estão, gradativamente tirando, como 
mulher descansar era parir, e não morrer, como 
falam no Rio de Janeiro. 

No futebol uma contusão falava-se que o cara 
estava com o pé dismintido, dor ao lado da barriga 
era dor de veado. Ela passava colocando-se umas 
folhas ao lado, presa ao calção, que é shorty, fora 
do Ceará. 

Uma vez uma mulher deu uma pilôra e todo 
mundo falava que ela enfrentava um passamento, 
quando ferida no pé era pereba, olhos sujos eram 
ramelas nos zói, enquanto que conjuntivite de hoje 
era dordói... 

Quando alguém estava com vontade de vomitar 
que hoje chamam de provocando, era gastura... 
Fininha era diarréia, vazamento e empachado era 
empanzinado, também chamado de nó nas tripas. 
O contrário, prisão de ventre, dizia-se entupido. 
Dentiquêro eram os molares, comida reimosa era 
aquela que fazia mal como lagosta e camarão. 

Certo dia o cara apareceu com uma dor terrível 
nas oiças e disseram logo que ele estava com zo-
vido estourado... Berruga era verruga... esquenta-
mento era como chamavam blenorragia, ou doença 
do mundo, as atuais DST, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

Uma vez disse a uma paulista que aguardasse um 
pouco que eu iria arrodear o quarteirão. Ela achou 
engraçada arrodear, que nós dizemos tanto... ou 
melhor, nós os mais velhos, porque os jovens, aos 
poucos perdem o nosso dialeto, o nosso cearensez. 

Um senhor, lá na rua do Imperador, perto do 
famoso beco do Arribasaia (rival do beco do Serrai, 

com a perna esquecida, ou seja paralisada... Ca-
chumba, era papeira... quando descia tornava-se um 
desastre masculino. Febre de garganta, ainda hoje 
chamamos de morrinha. De resguardo era aquele 
tempo em que mulher tinha descansado, tinha pa-
rido e comia somente galinha, ou penosa. Também 

purgante de Óleo de Rícino. Aquela senhora cheia 
de varizes, moradora na Vila Diogo, tinha as veias 

chaboque no joelho arrancado, cachingando. 
E quando alguém chegava numa reunião todo 

antipático, sem querer nada com ninguém, estava 
com lundu, ou com dor no mucumbu, ou dor nos 
quartos. E era preciso muito cuidado com os recém 

...tempo do quebranto botado pelas invejosas, as 
fuxiqueiras da rua. 

Tudo isso era o cearensez, repito, que está sendo 
destruído pela invasão das televisões e das rádios 
do sul... ( Com a colaboração do jornalista Wilson 
Ibiapina, freqüentador do beco do Serrai).

(*) Narcélio Lima Verde (Fortaleza), radialista, 
jornalista, cronista

Década de 2000 foi a mais quente em 160 anos, diz estudo
A primeira década do século foi até agora a 

mais quente dos registros do escritório britânico 

Novos dados divulgados nesta terça-feira mos-
tram que, embora 1998 tenha sido o ano mais 
quente desde 1850, a década de 2000-09 foi a que 
registrou maiores temperaturas neste período de 
160 anos.

A década do ano 2000 superou em 0,40 ºC a 
média de 1961-1990, de 14ºC.

Isto quer dizer que esta década foi mais quente 

usada para comparação e registrou, por sua vez, 
temperaturas mais altas que os anos 1980.

Para o órgão, os dados mostram que “o argumen-
to de que o aquecimento global já parou é falho”.

As informações foram divulgadas em Cope-
nhague, no segundo dia da reunião da ONU que 
procura buscar um acordo de redução de gases 
estufa em substituição ao Protocolo de Kyoto, que 
expira em 2012.

Em um estudo separado, a Organização Mundial 
de Meteorologia (OMM) divulgou uma medição 

de 2009 já é o quinto mais quente da sua medição, 
que também remonta a 1850.

Segundo o estudo, o ano foi de temperaturas 

acima do normal na maior parte dos continentes.
“Climas extremos, incluindo enchentes devasta-

dores, secas rigorosas, tempestades de neve, ondas 
de calor e de frio foram registrados em várias partes 

América do Sul
Na América do Sul, Austrália e sul da Ásia, os 

eventos de calor extremo chamaram atenção. O 
outono na região austral, que inclui o sul do Brasil, 
Uruguai, Argentina e Paraguai, registrou “calor 
extremo”, disse a organização.

-
gentina foram afetados por uma extrema seca, 
com temperaturas acima de 40ºC, enquanto o sul 
da região viu precipitações de neve, raras e fora 
de época.

Já no Ártico, durante a estação sazonal de derre-
timento, a camada de gelo chegou ao seu terceiro 
menor nível desde que a medição começou, em 
1979 – 5,1 milhões de quilômetros quadrados.

Essa extensão só foi maior que a dos anos de 
2007 (4,3 milhões de quilômetros quadrados) e 
2008 (4,67 milhões de quilômetros quadrados), 
que bateram recorde de perda de gelo.

“Estamos em uma tendência de aquecimento, 
não há dúvida disso”, disse o diretor-geral da 
(OMM), Michel Jarraud.
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Leituras V

Wilson Ibiapina (*)

Tem doença demais espalhada por aí. Câncer, 
aids, cistite, colesterol, dengue, diabetes, hepa-
tite. leucemia, sarampo, gripe suina, meningite, 

doente, de ter que ir a um hospital, passar por 
cirurgia. No entanto, tem mulher sadia, que vive  
procurando médicos. Entre essas estão as que não 
se conformam com o próprio corpo e partem para 
regimes alimentares rigorosos à procura de uma 
silhueta ideal. Terminam sofrendo de transtornos 
alimentares.

São jovens e adolescentes com anorexia nervosa, 
bolimia. Outras fumam, bebem, sem se incomodar 
com as doenças cardíacas. Hoje o coração mata 
mais mulheres que homens. Há as  que mexem no 
corpo com uma irresponsável desenvoltura, Em 
nome da vaidade. trocam partes de sua própria 
estrutura  como se fossem peças de um quebra-
cabeça. Aumentam e diminuem  seios, coxas e 
nádegas. As gordurinhas  muitas vezes desapa-
recem apenas com exercícios, mas elas vão aos 
consultórios  insatisfeitas com elas mesmas. Tem 
uma, no Rio,  que retirou  os lábios da vagina, que 

carnaval carioca. Vaidade ou loucura?  A mídia tem 
divulgado sistematicamente a morte daquelas que 
não resistiram a cirurgias plásticas. Agora mesmo, 
em Brasília, uma jovem aumentou essa estatística. 
O caso dela deve servir de alerta. A paciente nem 
sempre está  em boa forma física e psicológica. Às 
vezes, como no caso de Brasília, é o próprio médico 
que não está preparado. 

 Em caso de necessidade real, escolha bem o 
cirurgião. Não  entre num hospital sem antes espe-
cular se ele está devidamente equipado  com UTI. 
Veja se tem  ambulância. São cuidados  que podem 
lhe salvar  a vida. Não entre na lista das mulheres 
sadias que se submetem a esse tipo de operação 
pensando na concorrência, no que as outras “estão 
pensando de mim” . O poeta diz que a beleza  é 
fundamental. Mas não esqueça que é o próprio 

não pode ser só linda: “Ela tem que ter  qualquer 
coisa alem da beleza, qualquer coisa feliz” . E isso 
você descobre olhando pra dentro de você, não 
é em mesa de cirurgia . Antes de  se decidir pela 
plástica procure sua beleza interior. Essa nem o 
tempo  lhe rouba.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista

Vaidade que mata

Produção industrial do Ceará cresce acima da média nacional 
Segundo o IBGE, em novembro de 2009, cresceu 2,8%

Em novembro, a produção industrial do Ceará ajusta-
da sazonalmente cresceu 2,8% em relação ao mês ime-
diatamente anterior, terceira taxa positiva consecutiva, 
acumulando ganho de 7,7% nesse período. Com estes 
resultados, o índice de média móvel trimestral avan-
çou 2,5%, terceira taxa positiva seguida, acumulando 
expansão de 5,1% nesse período, e demonstram que o 
Ceará teve o terceiro melhor desempenho do Brasil, 

Estatística (IBGE).
No indicador mensal, a indústria cearense avançou 

6,3%, com sete das dez atividades industriais assinalan-
do expansão na produção. O principal impacto positivo 

ainda as contribuições positivas vindas de têxtil (16,4%) 
e de produtos químicos (14,1%). Em sentido contrário, 
as principais pressões negativas vieram de alimentos 
e bebidas (-16,5%) e vestuário e acessórios (-17,5%).

No Brasil
No confronto novembro 09/ outubro 09, os índices 

regionais da produção industrial ajustados sazonalmente 
foram positivos em nove dos quatorze estados pesqui-
sados. Entre os locais que registraram taxas positivas, 

(11,6%), devolvendo o recuo de 9,9% observado no mês 
anterior. Os demais locais que assinalaram resultados 
positivos foram: Bahia (3,9%), Ceará (2,8%), Rio 
Grande do Sul (1,9%), São Paulo (1,6%), Amazonas 
(1,6%), região Nordeste (1,6%), Pernambuco (1,0%) e 
Rio de Janeiro (0,2%). Por outro lado, Espírito Santo 
(-1,6%) apontou a perda mais expressiva, seguido por 
Minas Gerais e Pará (ambos com -0,6%) e Paraná e 
Santa Catarina (ambos com -0,1%).

Em relação a novembro de 2008, observou-se um 
quadro generalizado de taxas positivas, que alcançou 
treze das quatorze regiões investigadas. Esse movimen-
to evidencia não só a recuperação do setor industrial, 

-
mico, mas também a baixa base de comparação, em 

passado. Nessa comparação, os avanços acima da média 
nacional (5,1%) foram observados no Espírito Santo 
(21,3%), Goiás (10,9%), Amazonas e Rio Grande do Sul 
(ambos com 8,0%), Pernambuco (6,9%), Minas Gerais 
(6,5%) e Ceará (6,3%). Os demais resultados positivos 
foram: Paraná (4,9%), Santa Catarina (4,4%), Bahia 
(4,0%), região Nordeste (3,3%), São Paulo (2,1%) e Rio 
de Janeiro (1,5%). Por outro lado, o único local com 
queda frente a novembro de 2008 foi o Pará (-6,5%).

No indicador acumulado para os onze meses de 2009, 
as taxas foram negativas nos quatorze locais investiga-
dos, mas com todos apontando desaceleração no ritmo 
de queda frente aos resultados de setembro e outubro. 
Com quedas superiores aos -9,3% assinalados na média 
nacional, situam-se Espírito Santo (-18,1%), Minas Ge-
rais (-15,7%), São Paulo (-10,4%), Amazonas (-10,1%) 
e Rio Grande do Sul (-9,4%). Nesses locais, fatores 
como a queda do dinamismo dos produtos tipicamente 
de exportação, particularmente as commodities (miné-
rios de ferro e produtos siderúrgicos) e o forte ajuste na 
produção de bens de consumo duráveis (automóveis e 
eletrodomésticos) e de máquinas e equipamentos, foram 
determinantes para o desempenho industrial. Os demais 
resultados foram: Santa Catarina (-9,2%) Pará (-8,0%), 
Bahia (-7,0%), região Nordeste (-6,3%), Rio de Janeiro 
(-5,3%), Ceará (-5,2%), Paraná (-4,3%), Pernambuco 
(-3,9%) e Goiás (-0,5%)

Ceará assegura R$ 1,1 bilhão para Castelão, 
obras viárias e de transportes.

O governador do Cea-
rá em exercício, Francis-
co Pinheiro, e a prefeita 
de Fortaleza, Luizian-
ne Lins, assinaram em 
13.01 Brasília, os termos 
de compromissos com 
o Governo Federal que 
permitirão o investi-
mento de R$ 1,1 bilhão 
para obras do Estádio 
do Castelão, viárias e 
de transporte visando 
a Copa do Mundo de 
2014. Do total de recur-
sos, R$ 814,7 milhões 
são oriundos de empréstimo do BNDES e R$ 370,3 
milhões do Governo do Estado e da Prefeitura de For-
taleza. O evento contou também com as presenças do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros dos 
Esportes, Orlando Silva, da Casa-Civil, Dilma Rous-
sef, e das Cidades, Márcio Fortes, além do presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, 
do presidente da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), Ricardo Teixeira, e do secretário dos Esportes, 
Ferruccio Feitosa.

 “A prioridade agora 
é avançar com as obras e 
garantir a conclusão delas 
antes mesmo de 2014. O 
Ceará está fazendo um 
bom trabalho e certamen-
te cumprirá com todos os 

com o Governo Federal”, 

exercício, Francisco Pi-
nheiro. Segundo o secre-
tário Ferruccio Feitosa, 
o Ceará está cumprindo 
todos os prazos.

“Estamos trabalhando 
muito e sempre dentro dos prazos estabelecidos pela 
Fifa e pelo Comitê Organizador da Copa de 2014”, 
disse. “O Castelão será o único estádio do Nordeste que 

-

Para o presidente Lula, as obras que estão sendo 
realizadas para a Copa do Mundo de 2014 contribui-
rão para o desenvolvimento das cidades sedes. “O que 
vamos fazer em menos de quatro anos, levaria de 15 a 
20 anos”, disse. 13.01.20010



Ceará em Brasília
12Janeiro/10

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



Ceará em Brasília acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
13 Janeiro/10

Leituras VI
Banco do Nordeste disponibiliza 

R$ 200 milhões para custeio 
O Banco do Nordeste disponibilizará cerca de R$ 

200 milhões para custeio de operações com agricultores 
familiares e mini e pequenos produtores rurais em 2010. 
O aporte de recursos foi anunciado durante o lançamento 
da Campanha de Promoção do Custeio para o Agricultor 
Familiar e Mini e Pequeno Produtor Rural, realizado no 
último dia 11, em Fortaleza (CE), e transmitido para as 
capitais do Nordeste e Montes Claros (MG) via video-
conferência.

Na abertura do evento, o diretor de Gestão de Desen-
volvimento do BNB, José Sydrião de Alencar Júnior, 
destacou que o objetivo da campanha é mobilizar par-

“A agricultura familiar é estratégica para o BNB, pois o 
Nordeste concentra o maior número de agricultores fa-
miliares do Brasil. Consideramos o custeio uma condição 
necessária para o desenvolvimento e, por isso, queremos 
ampliar o atendimento a esse público.

Para isso, o BNB tem a meta de liberar cerca de R$ 88 
milhões em custeio por meio do Pronaf e R$ 110 milhões 
para mini e pequenos produtores rurais. “O Banco ostenta 

mini e pequenos produtores. Temos uma carteira ativa de 
R$ 10 bilhões, envolvendo cerca de 1,5 milhão de 

operações. Ocorre que 90% desse total são contratações 
de investimento. Queremos nos tornar mais uma opção 
no que se refere ao custeio”, informou o superintendente 

Luis Sérgio Farias Machado.

Domingos Filho assume comando 
do Colegiado de Assembléias

O presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Ceará, deputado Domingos Filho (PMDB), foi em-
possado, em 04.12, como presidente do Colegiado dos 
Presidentes das Assembléias Legislativas (CPAL), para 
o biênio 2010/2011, com o compromisso de aumentar 
as prerrogativas das casas legislativas estaduais. 

“A ampliação da competência do concorrente entre 
estados e União representa um importante passo para a 
atualização constitucional dos estados, retornando-se à 
essência do Federalismo”, ponderou Domingos Filho. O 
que o novo presidente da CPAL defende é o direito das 
unidades federativas de eleger as prioridades de acordo 
com as demandas regionais. 

Domingos Filho lembrou ainda que foi a observância 
ao Pacto Federativo que motivou, há 16 anos, os presi-
dentes das Assembléias Legislativas do Brasil a insti-
tuírem esta entidade. “A Constituição certamente não 
é perfeita. Ela própria confessa, ao admitir a reforma. 
Quanto a ela, discordar, sim; divergir, sim; descumprir, 
jamais; afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é 
traidor da Pátria”, disse, citando Ulysses Guimarães.

Domingos Filho foi eleito para o cargo durante o 
8º encontro da entidade, realizado em Florianópolis, 
Recebeu o cargo do presidente da Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, deputado Alberto Pinto Coelho 
(PP). Além de Domingos Filho, o Colegiado tem como 
primeiro vice-presidente, deputado Barros Munhoz 
(PSDB-SP), segundo vice-presidente, deputado Jor-
ginho Mello (PSDB-SC), secretário-geral, deputado 
Domingos Juvenil (PMDB-PA).

Tempo dos Retratos

Ceará espera 830 mil turistas 
na alta estação de 2010

Cerca de 830 mil visitantes devem vir ao Ceará, 
via Fortaleza, na próxima alta estação, no período 
compreendido entre os dias 15 de dezembro de 2009 
a 15 de fevereiro de 2010, gerando uma renda de R$ 
2,1 bilhões de reais na economia do Estado. A esti-
mativa da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) 
prevê um incremento de 14% na demanda turística, 
se comparada ao mesmo período de 2008, quando 
aproximadamente 728 mil turistas desembarcaram na 
capital cearense. A ocupação média da rede hoteleira 

alguns meios de hospedagem, no período do Natal e 
Réveillon, devem atingir os 100% de ocupação.

estação 2008/2009, os principais mercados nacionais 
para o Ceará, via Fortaleza, são: São Paulo, Distrito 
Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No âmbito 
internacional: Itália, Portugal, Finlândia e Holanda 
lideraram a preferência pelo destino Ceará, seguidos 
dos EUA - com o retorno do vôo da Delta Airlines, por 
tempo indeterminado, com duas freqüências semanais, 
e início previsto para o próximo dia 17, a expectativa 
é que haja um aumento no número de turistas norte-
americanos. 

Para o Secretário Bismarck Maia, esses números 

mercados prioritários, nacionais e internacionais. A 
Setur tem participado de forma agressiva de todos 
os eventos especializados do calendário do setor de 

Lustosa da Costa (*)

Um tempo destes,ao voltar de Lisboa, levei a ma-

Fi-lo,porem,encabulado que nem no tempo de adoles-
cente quando procurava o caixeiro de sexo masculino 
que estivesse mais distanciado dos colegas para lhe 
pedir a compra de uma camisa de venus.

baixa,ele me tranquilizou respondendo normalmente 
que sim.

Ai me lembrei de meus tempos de Sobral e do 
Coelhinho que fora empregado de meu pai na Fabrica 
de bebidas Santa Catarina e que se estabelecera como 
fotografo.Continuava nosso amigo. Quando um tio 
veio nos visitar, na Princesa do Norte, obvio que o 
convocamos para registrar o acontecimento.

Ele veio,pressuroso,cheio de boa vontade e 
fotografou-nos de todas as maneiras. Nada,porem, 
de nos entregar as fotos. Quando meu pai o aper-
tou pelo resultado do trabalho,ele se saiu com esta 
explicação:”Seu”Costa,não tinha dinheiro para com-

Foi, por isso,que apelidei de Coelhinha, uma char-
mosa vice reitora da UVA que fotografou a entrega do 
titulo de doutor honoris causa da instituição a mim,sem 
ter mais espaço em sua moderna maquina,para fazer 

Nos tempos modernos, ha uma tendência há acabar 
com o numero de fotos que existe por conta do uso 
de maquina modernas cujo resultado é mostrado no 
computador e em sua impressora pode ser impresso. 
Com isto,tende a se reduzir também o numero de al-

no micro.

porque o fotógrafo só a fazia quando havia utilizado 

Central.
-

prir tantas e tamanhas distancias.

ao Coelhinho para registrar o acontecimento. Fiquei 
danado da vida porque ele, distraído, não notou que 
a camisa não estava toda passada e assim aparecia 
um pedaço da pança do adolescente que eu era. Com 
o correr do tempo, achei que o descuido dava certo 

a lhe dar o maior valor.

lançar a primeira edição com o Anuario do Ceará, 
trabalho conjunto com Dorian Sampaio, fui gastar o 
dinheiro em Paris onde,por felicidade, se encontrava 
Paulo Elpidio de Menezes Neto. Lá muito saimos e 
sua companhia foi prazerosa como é ainda hoje. À 
certa altura,achei de lhe pedir me fotografasse fazendo 
o lançamento do livro no Sena. E ele o fez. No “Iti-
nerário do Lustosa”,obra de Luiza Amorim, lá estou 

jogar nas águas do rio o produto de nosso trabalho. 

autógrafos. Uma blague Como papagaio de pirata,nem 
sempre tive a melhor performance. 

(*) Lustosa da Costa (Sobral), Jornalista

 Geração de empregos em 2009 
foi a maior da história do Ceará
 Geração de empregos em 2009 foi a maior da história 

do Ceará O Ministério do Trabalho divulgou os dados do 
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) no 
ano de 2009 que apontam a criação de 995.110 vagas no 
mercado, sendo que o Ceará foi responsável por 64.436 
novos postos de empregos celetistas, o que representa 
7,73%  uma expansão no estoque de assalariados com 
carteira assinada de dezembro de 2008 e um crescimento 
de 55% em relação a 2008, quando foram gerados 41.441 
empregos. Em números absolutos e relativos, esse resul-
tado foi recorde da série histórica do Caged para o período 
no Ceará. Cabe ressaltar que essa expansão é a maior 
do Nordeste em termos relativos e a segunda maior do 

A Região Metropolitana de Fortaleza registrou acréscimo 
de 46.733 empregos formais (+7,50%) no ano de 2009. 
Resultado recorde da série histórica para o período.

Embora o setor de serviços tenha apresentado o melhor 
saldo do ano, com 21.439 postos de trabalho, em 2009, des-
tacam-se os setores da indústria de transformação (21.130) 
e construção civil (9.816), que triplicaram os resultados 
apresentados em 2008, 6.716 e 3.344, respectivamente.

Ressalte-se ainda que, com exceção da agropecuária, 
serviços de utilidade pública e administração pública, 
todos os demais setores mostraram saldos superiores ao 

de emprego no Estado. O presidente do IDT, Diassis Di-
niz ressalta que “os resultados demonstram a efetividade 
das políticas do Governo Cid Gomes conquistando um 
patamar de mais de 60 mil empregos gerados no ano”.



Ceará em Brasília
14Janeiro/10

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

Página da Mulher Um brinde ao Novo Ano

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

Supremo de frango ao catupiri
Para 4 pessoas

2 peitos de frango bem grandes
3 ovos
2 tabletes de caldo de galinha
3 colheres (sopa) de creme de leite
2 colheres (sopa) de salsa bem batidinha
1 colher (sobremesa) de molho inglês
3 porções de arroz
1/2 lata de ervilhas
360 g de catupiri
120 g de farinha de rosca

100 g de farinha de trigo

Desosse os peitos de frango, corte-os ao meio no 
sentido do comprimento e obterá 4 pedaços. Bata-os 
com cuidado e tempere com sal e um pouco de pimenta-
do-reino e molho inglês.

Quando estiver batendo, ajeite-os, para que adquiram 
formato oblongo. Ponha o catupiri na geladeira, para 
poder dar a forma de zepelim.

Coloque no meio de cada peito uma porção do ca-
tupiri. Cole as emendas com gema de ovo e farinha de 
trigo e leve ao congelador por 1/2 hora.

bem coladas, passe-os na farinha de trigo, depois nos 
ovos batidos e por último na farinha de rosca. Torne a 

guardá-los na geladeira até a hora de fritar.
Enquanto isso, faça arroz para 4 pessoas com os 2 

tabletes de caldo de galinha e junte a ervilha, o creme 

Na hora de servir, frite lentamente os peitos 
recheados em óleo não muito quente. Eles devem 

dourados. Tire do óleo, escorra a gordura e ponha-os 
em papel absorvente.

Sirva com arroz e batata palha e enfeite com fatias 
de limão.

(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Urubure-
tama)

O Anjo dos Olhos de Bila. Texto dedicado à querida tia Simone
 (*) Frederic Pinheiro Barreira

Quando era menino, lá no subúrbio de Fortaleza, 
costumava jogar bolinha de gude ou como preferíamos 
chamar, “bila”. Mas apesar de gostar do jogo, o que mais 
me interessara eram as bolinhas: umas pequeninas, de 
cor verde, meio transparentes, outras, maiores, que cha-
mávamos de bolão, azuis com listras de cores variadas, 
muito bonitas. Algumas destas costumava guardar na 

Depois de muito tempo, já em Brasília, ainda jovem, 

Senador Clodomir Milet. A Carol, como era chamada, 
tinha uns três anos de idade e era uma garotinha linda, 
não apenas pela sua pele rosada, cabelos loiros e uns 
olhinhos azuis, muito vivos, mas por estar quase sempre 

alguns instantes e falou: ela tem uns olhos azuis muito 
claros, quase cristalinos, parecidos com o da minha mãe 
Idalba. E concluiu: “-minha mãe tinha os olhos de bila.”

Achei aquela observação interessante e como minha 
tia Simone era dotada também de lindos olhos azuis, toda 
vez que olhava para ela pensava que também possuía 
os olhos de bolinhas de gude, daquelas que certamente 
guardaria no fundo de minha gaveta.

Recentemente soube que tia Simone estava padecen-
do de doença incurável e que até havia perdido parte dos 
sentidos.  Fiquei triste e preocupado e nas noites que se 
seguiram à notícia não consegui dormir direito. Às vezes 

com ela e sua bela família, de tudo que ela tinha feito 
de bom para mim. Eu sempre fui reconhecido pelo que 
ela fez, mais me senti um pouco culpado de não ter lhe 
falado mais vezes do quanto lhe era grato.

Quando a conheci era um rapazinho simples, de uns 
13 anos de idade, loirinho, franzino, um pouco irrequieto 
e muito tímido. 

 Naquela idade estava sempre com a mente ocupa-
da: sonhava mais acordado do que dormindo. Porém, 
a situação difícil pela qual passava minha família não 
permitia muitas divagações, por isso pretendia continuar 
os estudos e trabalhar logo, para ajudar em casa.

Nas minhas férias escolares, tia Simone me convi-
dou para passar uns dias em seu apartamento, no Plano 
Piloto, na SQS 107.

Deste tempo tenho algumas boas recordações: a 
primeira que vem é a da “guerra de travesseiros” em 
seu apartamento, envolvendo eu, os primos Paulo, 

plena “guerra”. Quando ela abriu a porta e viu a enorme 
bagunça que tínhamos feito, como não poderia deixar 
de ser, reclamou muito de todos mas,  por incrível que 
pareça, não prestei muita atenção em suas palavras. O 
que realmente chamou minha atenção foi sua classe,  

mais expressivos quando estava com raiva.
Para aquele garoto meio matuto, meio suburbano, tia 

Simone representava a nobreza, uma espécie de deusa 
da beleza e da perfeição. Ela lia muito, estava sempre 
atualizada e discutia qualquer assunto com meu tio, o 
Senador Clodomir Milet ou com os seus amigos políticos 
com impressionante desenvoltura. A elegância e jovia-
lidade pareciam ser suas características natas. Mesmo 
com o passar tempo, seu sorriso continuava o mesmo, 
doce e infantil como o de uma criança.

Outra qualidade que admirava nela era a capacidade 
de organização. Quando promovia um almoço ou or-
ganizava eventos políticos ou sociais, cuidava de tudo 
com muita antecedência, não esquecia nenhum detalhe, 

Foi a partir das coisas mais simples que aprendi 
com ela o quanto o planejamento era importantes para 
alcançarmos nossos objetivos.

(*)   Frederic Pinheiro Barreira (Fortaleza),f uncionário 
público federal, do Senado Federal

Regina Stella (*)

Iniciamos uma nova etapa e já traçamos os planos 
para o percurso que festejamos com “champagne”, 
vinho, abraços e votos de felicidade. Os contratempos, 

mágoas e os ressentimentos  tentamos esquecer, na eu-
foria dos primeiros instantes, na esperança de momentos 
felizes, com promessa de plena realização.

O ano teve início, e a impressão é de que cortamos 
o tempo, desligamos os dias passados e começamos 
uma nova jornada, plenos de entusiasmo, de fé, de feliz 
expectativa..

No exame de consciência que impreterivelmente se 
apresenta, constatamos que os desejos e os projetos fei-

não houve persistência, e por conta das eventualidades, 
muito se perdeu.E uma tristeza se apossou de alguns, na 
constatação de um tempo que se disperdiçou, e se deixou 

se esgota em segundos.
Mas as águas dos rios não retornam à fonte, é certo, 

na posse do agora que nos pertence. Por isso é tempo 
de brindar.

Brindar a alegria por mais um ano de peleja que se 
descortina, onde se pode medir a força de querer, e 
o potencial de energia que brota  por todos os poros. 

ganhar, por mais uma etapa, o precioso dom da vida, 

pois, de abrir os olhos ao mundo, e o coração aos outros, 
e deixar que as comportas da vida extravasem no ato de 
se dar, de se multiplicar, de se dividir. O verde e o azul 

grito vermelho, e as cigarras, outra vez, vão cantar no 
verão. E o sol vai aquecer, indistintamente os bons e os 
maus.E ao anoitecer, a natureza, vai brindar com lindos 
poentes, pintar o céu de arabescos coloridos e esgarçar as 

nuvens em espirais de fumaça. O vento vai brincar com 
o arvoredo. E as crianças vão sorrir na doce crença  de 
que é linda a vida. A rosa vai nascer, como um milagre, 
no seu segredo de beleza que a ninguem confessa. E 

depois correr apressada pelas valas e regos, inundando 
estradas e caminhos. Uma ordem perfeita no ritmo das 
coisas. A Terra  não vai se omitir, e, generosa , doará 
os dias e as noites, praza aos céus que as tragédias não 
ocorram e que o homem se capacite da sua participação, 
imprescindível, para o equilíbrio deste Planeta Azul.

 Apesar das ameaças que por todos os lados cercam a 
humanidade, longe de nós a alienação, apesar da fome, 
da poluição que ainda vai continuar, apesar das guerras, 
do jogo de interesses entre as nações, da louca ambição, 
do poder econômico pressionando povo, honra, queren-
do comprar a alma, apesar das contradições, da maldade 
que impera, da desorientação.

(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora
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Leituras VII
Welington propõe frente para 

impedir o fim da lei Maria da Penha
O deputado Welington Landim, líder do Bloco PSB/

PMDB/PT, defendeu nesta quarta-feira (09/12), a forma-
ção de uma frente parlamentar em defesa da Lei Maria 
da Penha. Segundo ele, a legislação está sendo ameaçada 
pelo projeto de reforma do Código Penal, em tramitação 
no Senado. Para Welington a violência contra a mulher 
vem crescendo a cada ano, e a extinção dessa legislação 
poderá aumentar o clima de impunidade aos autores de 
atentados contra as mulheres. 

De acordo com Welington, este ano, até o mês de no-
vembro, 147 mulheres já foram assassinadas no Ceará. 
No ano passado, no mesmo período, foram 93 casos. 
Houve um aumento de 74%. Estudos da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social apontam que 37,7% 
dos casos foram motivados pelo ciúme. São os chamados 
crimes passionais.

-
ravam em cidades, distritos ou lugarejos no interior do 
Ceará. A maioria delas foi assassinada com arma branca, 
como faca, facão, pedra ou pau. Também são comuns os 
assassinatos por meio de espancamento, disse o deputado. 
“Tudo isso, apesar da Lei Maria da Penha, em vigor há 
apenas três anos. Mas esta lei está ameaçada. O Congresso 
Nacional discute seu esvaziamento, o que é lamentável”. 

Welington explicou que no projeto de reforma do 
Código Penal o crime contra a mulher passa a ser apenas 
como de “menor potencial ofensivo”, descaracterizando 
sua legalidade. “Os crimes poderão vir a ser resolvidos 
com penas pecuniárias, como pagamento de cestas bási-
cas e indenizações. Meu sentimento é de protesto contra 
esta ideia. Mesmo porque o número de denúncias contra 
a mulher vem crescendo consideravelmente nos últimos 
anos no Brasil”, avaliou. 

Aldeia global 
Luiz Martins da Silva (*)
 
Eles acorrem em caravanas, 
desde remotas luas e dunas, 
em leitos de febres e areias. 

Compras e vendas, 

Circulam feito meninos, 
em assanhados frêmitos 
de  errantes formigueiros. 
  
Fluem e fruem, 
tâmaras e tragos, 
temperos. 
  
São e estão 
vivos à sua maneira. 
  
Um mundo de todo excludente, 
masculino, só deles. 
Pensam dromedários, 
viram documentário 
sonham camelos. 
  
Nem de longe se descobrem 
capturados a enfeitar bestas, 
para exóticas tomadas, 
de uma tevê.

(*) Luiz Martins da Silva (Novas 
Russas)  

 Minha Casa, Minha Vida:  mais de 
6 mil habitações em 145 municípios

O Ceará é o estado brasileiro que aprovou a maior 
quantidade de projetos para o Programa Minha Casa, 
Minha Vida para municípios com menos de 50 mil 
habitantes. Ao todo, serão construídas mais de 6 mil 
unidades habitacionais em 145 municípios cearenses. 
Os convênios foram assinados, em Brasília, pelo go-
vernador em exercício, Francisco Pinheiro, durante 
evento que contou com as presenças do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, e do ministro das Cidades, 
Márcio Fortes. Nos projetos do Ceará serão investi-
dos R$ 75 milhões, sendo R$ 13,5 milhões do Estado 
e R$ 61,5 milhões do Governo Federal. Do total de 
projetos apresentados pelos governos dos estados 
e aprovados pelo Governo Federal (447 projetos), 
24,1% estão no Ceará.

Além de contar com o maior número de projetos 
aprovados pelo Governo Federal, o Governo do Es-
tado do Ceará também garantiu cerca de 8% de todas 
as residências que serão construídas no Brasil. “Estas 
casas vão contribuir para que o déficit habitacional 
do interior do Estado seja minimizado”, garantiu o 
governador em exercício Francisco Pinheiro.

“Precisamos agora trabalhar para que todos os 
contratos sejam assinados até 31 de março, data li-
mite estabelecida pelo Governo Federal”, ressaltou.

No Ceará, 66 municípios com população de até 
20 mil serão beneficiados com a construção de 
1.980 unidades habitacionais e 42 cidades de 20 
mil até 50 mil habitantes serão beneficiadas com 
2.520 casas. Todas as residências serão destinadas 
para cearenses com renda familiar de até três sa-
lários mínimos.
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