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Edi t o r i a l

A Casa do Ceará tem um único objetivo em
2009: viabilizar o Projeto Fausto Nilo, nos termos
aprovados pela Assembléia Geral.
Para isso, removeremos montanhas.
Pretendemos finalizar as negociações que nos
darão não apenas uma nova sede, moderna e ousada, como já dissemos que colocará a Casa no mapa
turístico de Brasília, mas nos assegurará o financiamento do nosso negócio, em nases definitivas
e consistentes.
As negociações estão por conta da presidência
que ao final de 2008 participou de várias reuniões de Fortaleza com dirigentes do governo do
Estado e que vem mantendo entendimentos
igualmente em Brasília. Uma comissão permanente de alto nível, na Casa, trata do projeto
e de seu encaminhamento junto às diferentes
esferas do governo distrital, promovendo o
ajuste técnico necessário.
Nada vem sendo feito de afogadilho nem
com pressa. Sabemos que ainda não se dissiparam as nuvens da crise mundial.
Devemos ser otimistas mas não podemos
perder o fio terra. A realidade aí está.
De qualquer maneira, os superiores interesses da
Casa serão preservados.
Daqui deste espaço, aproveitamos a oportunidade
para expressarmos aos dirigentes do grupo Edson
Queiroz, de Fortaleza, especialmente os responsáveis
pela Nacional Gás pelo apoio que deram à Casa com
a promoção de outubro-dezembro, destinando 20
centavos de cada venda de bojitão de gás. Os recursos
supriram as necessidades no período, assegurandonos condições operacionais e manutenção dos
nossos programas assistenciais,
Que outros empresários cearenses se sensibilizem com a nossa causa, motivo de muito orgulho de
todos os que aqui trabalham ou se dedicam.
Inacio de Almeida (Baturité), Diretor
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Espaço Luciano Barreira
Negro
(*) Luciano Barreira
Naqueles tempos o movimento estudantil entre os ginasianos era
muito intenso. Embora o trabalho entre os jovens estivesse marcado
pelo sectarismo, contávamos com uma dúzia de grêmios literários que
funcionavam nos colégios ou fora deles.
O mais ideológico dos centros culturais entre o José do Patrocínio.
Certa vez, o grêmio da Fênix Caixeiral preparou uma festa, se não
me engano, por ocasião do 11 de agosto – dia do estudante. Foram
convidados todos os grêmios da cidade, inclusive nós, do José do
Patrocínio.
Imediatamente, a Diretoria do José do Patrocínio se reuniu e
decidiu dar-me uma estranha tarefa.
- Você vai ter que meter o cacete no Pimentel...
O dr. Pimentel era um homem respeitável numa certa medida,
embora à sombra di seu governo tenham acontecido arbitrariedades e
tenha ocorrido o massacre do Caldeirão, onde, juntos, latifundiários,
governo estadual e federal esmagaram a ferro e a fogo, reduzida a
uma poça de sangue a 1ª.
República Socialista Camponesa em solo latino americano. Mas
o dr.
Pimentel coma auréola do valho educador, sob tão respeitável
título, conseguia esconder-se, transferindo a seus auxiliares a autoria
dos desmandos.
Estávamos ainda na vigência do Estado Novo, embora o regime,
sob o peso da consciência anti-fascista e democrática que estava levando à derrota os últimos redutos do fascismo no mundo, estivesse à
beira do túmulo da história. Afirmei que iria faze r meu discurso mas
que esperava como certo um tumulto na festa da Fênix e, mais certa
ainda a minha prisão. Ainda houve quem ponderasse que “era uma
provocação com o governador e uma
indelicadeza com o Grêmio da Fênix que nos tinha convidado”.
Mas a decisão foi mantida e eu tive que ir.
No dia da solenidade, vesti minha fardinha do Colégio Farias Brito
e fui enfrentar a tarefa. Subi um a um dos degraus de madeira que
levavam ao auditório da Fênix. O governador ainda não havia chegado

e eu logo fui convidado para compor a mesa que estava em formação, como representante do José do Patrocínio. Minutos depois
chegava o governador acompanhado de dois de seus secretários
e, embora à paisana, bem identificáveis, meia dúzia de policiais.
A presidência, assim como manda o protocolo, foi entregue ao dr,
Pimentel, que era a maior autoridade presente.
Tiveram início os discursos. Alguns eram inflamados, de conteúdo anti-fascista e transbordantes de uma nacionalismo que
aflorava ao pagarem-se as luzes da ditadura. Outros eram tímidos,
limitando-se a generalidades. Outros eram a sabugisse total e derramavam em louvaminhas às “autoridades constituídas”.
O dr. Pimentel, por fim, lendo a folha de papel que tinha entre
as mãos, anunciou:
_ Com a palavra o representante do Centro Cultural José do
Patrocínio.
Levantei e rumei para a tribuna erguida a um lado da mesa.
Confesso que havia muita confusão na minha cabeça imatura de
17 anos. Temperei a garganta e assim comecei encarando o governador, eu arrogante e de dedo em riste, como se fosse dar aquela
bronca em Sua Excelência:
- Negro!
Aquilo soou como uma navalhada na pele. A platéia encolheu-se
fez imediatamente um silêncio sepulcral. O dr. Pimentel começou
a mudar de cor... e eu repeti:
- Negro!
O silêncio começava a se transformar em murmúrio ainda tênue.
As pessoas se entreolhavam, O governador aogra estava branco
como uma vela. E eu continuei:
- Negro! ... seria o destino do Brasil se caisse nas mãos das
hordas do fascismo.
Um mar de aplausos estrurgiu. Todos aplaudiam, não certamente àquela frase, mais ou menos comum aqueles tempos de
lutas antifascistas. O que aplaudiam era a sapuda que encontra o
orador do José do Patrocínio. Ataé o governador, muito aliviado,
também aplaudia alegremente.
Nota: já estava meio pedida na lembrança essa estorinha quando
um dia o prof. Mardonio Botelho que presenciou o fato, vendo-me,
gritou: “Negro!
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
+ Estamos passando das 22 mil visitas ao site da Casa do
Ceará cada vez mais presente na Comunicação da instituição.
O índice ainda é pequeno, mas tende a se ampliar. Vamos
fazer novos ajustes no site para que fique mais próximo da
realidade.
●●●●●●●●●
+ Em dezembro, os 10 paises com maior número de visitas à nossa página foram, pela ordem: Brasil, Suíça, Estados
Unidos, Suíça, Reino Unido, Cabo Verde, Finlandia, Bélgica,
França e Espanha,
●●●●●●●●●
+As dez cidades que mais acessaram o nosso site foram:
Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Juazeiro do Norte.
●●●●●●●●●
+ Foi grande a adesão das pessoas à Campanha da Nacional Gás, empresa do grupo Edson Queiroz, que nos meses
de outubro, novembro e dezembro destinou 20 centavos de
cada botijão de gás vendido em Brasília para a manutenção
da Casa.
●●●●●●●●●
+ Danya Maria e Roberto Aurélio Lustosa iniciaram os
contatos para dar seqüência ao projeto Luis Assunção que, em
2008, contou com Evaldo Gouvêa (Iguatu), na sua abertura.
●●●●●●●●●
+ Nesta edição, o governo do Ceará volta a anunciar no
Ceará em Brasilia e o grupo Supermaia, de Brasília, inicia
sua participação no nosso jornal, graças à mão firme de César
Maia, irmão do José Fagundes Maia Neto.

●●●●●●●●●
+ Solicitamos aos leitores que mudam de endereço
para que não se esqueçam de nos mandar carta ou e-mail
comunicando o novo endereço.
●●●●●●●●●
+ Os 60 anos do vice presidente da Casa, Luiz Gonzaga
de Assis, foram comemorados em grande estilo, com a
presença de familiares no Minas Tênis Clube;
●●●●●●●●●
+ Movimenta-se o Ceará para as comemorações do
centenário de Patativa do Assaré
●●●●●●●●●
+ O Centro Cultural Dragão do Mar, de Fortaleza, se
transformou em ponto de distribuição deste jornal, em
Fortaleza.
●●●●●●●●●
+ Waldonys foi o personagem mais identificado com a
Casa do Ceará em 2008.
Foram tres apresentações memoráveis na Casa. Causaram impacto suas apresentações na Festa Junina e nas
comemorações da posse do ministro Ubiratan Aguiar na
presidencia do TCU.
●●●●●●●●●
+ Outro evento marcante de 2009 será o centenário de
nascimento de dom Helder Câmara (Fortaleza),que terminou seus dias no Recife.
●●●●●●●●●
+ As Farmácias Pague Menos estão ampliando sua
presença em Brasilia.
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SAMBURÁ
Rompimento
A prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) não escondeu
seu constrangimento, ao lado
do vereador Salmito Filho
(PT), recém-eleito presidente
da Câmara Municipal, quando
da solenidade de posse para o
seu segundo mandato à frente
da Prefeitura de Fortaleza. A
prefeita fez de tudo, até o início
do processo de votação, para
eleger o vereador Elpídio Nogueira (PSB). Ela perdeu a Mesa da Câmara e oficializou o
rompimento com o seu vice-prefeito, Tin Gomes, o principal
articulador da candidatura de Salmito.
Senador Sá
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o exprefeito de Senador Sá (CE) Sancho Rodrigues Oliveira a
pagar R$ 52.551,06, valor atualizado. Ele não prestou contas
dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa de
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação
de Jovens e Adultos (Peja). O ex-prefeito também deverá
pagar multa de R$ 5 mil Cabe recurso da decisão. O ministro
Valmir Campelo foi o relator do processo.
Solonópole
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou Francisco
Odorino Filho, ex-prefeito de Solonópole (CE), ao pagamento
de R$ 179.962,73, valor atualizado, por não prestar contas de
recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
de Educação (FNDE). O dinheiro era destinado para o fortalecimento do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNTE) .O ex-prefeito também foi multado em R$ 5 mil. A
cobrança judicial foi autorizada. Cabe recurso da decisão. O
ministro Raimundo Carreiro foi o relator do processo.
PT só elegeu 34% de seus candidatos a prefeito
Apesar de aumentar o número de prefeituras sob seu
comando, o PT registrou nestas eleições o pior índice de
sucesso entre os principais partidos do país. Dos 1.632
candidatos a prefeito lançados, pouco mais de um terço
foi eleito - 34%. Entre esses 559 vitoriosos, 232 são prefeitos que foram reeleitos. E o número de votos nominais
recebidos pela sigla foi praticamente o mesmo de 2004:
16,5 milhões. o índice de sucesso do PSDB foi de 46% das
candidaturas, comparado com 45,1% de 2004, sendo que
agora foram lançados 208 candidatos a menos. O recuo
tucano este ano foi de 10% no número de prefeituras e de
8% no total de votos, mas os dirigentes do partido rejeitam
a avaliação de que perderam nessa eleição
750 mil visitantes na 8ª. Bienal do Livro
A VIII Bienal Internacional do Livro com o tema a “Aventura Cultural da Mestiçagem” recebeu cerca de 70 convidados
estrangeiros, de países da África, América, Ásia e Europa, mais
de 100 participantes do campo literário e editorial do Brasil e a
estimativa de 750 mil visitantes. Foram programados debates,
palestras, encontros, lançamentos, entre outras atividades. A
Bienal ocupou uma área superior a 3 mil metros quadrados
do Centro de Convenções do Ceará e este ano levou também
parte de suas atividades para espaços da vizinha Universidade
de Fortaleza (Unifor).
Acopiara
Osmar Alves de Melo (Iguatu) me dá noticia do estudante de Egenharia Aeronautica, Igor Pires de Melo Braga
(Acopiara) , filho de Irlene Pires de Melo (Acopíara) e
Lauro Pires Braga (Iguatu). Igor estou no Christus, em
Fortaleza, estudantes que bilham no ITA , em São José
dos Campos.
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Patativa do Assaré vence Festival de Belém
Foram anunciados os vencedores da 5ª edição do Festival
de Belém do Cinema Brasileiro.
O documentário Patativa do
Assaré - Ave Poesia, do cearense
Rosemberg Cariry levou o prêmio de melhor longa-metragem,
enquanto na categoria médiametragem o vencedor foi Raiz
dos Males, de Heraldo Moraes
e Homero Flávio, do Amazonas,
e na de curta, Animadores, de
Allan Sieber, do Rio. Os contemplados com as estatuetas
Ver-O-Peso do Cinema Brasileiro foram escolhidos por voto
popular. Patativa do Assaré - Ave Poesia é o sexto longa
de Rosemberg Cariry e resgata imagens desde 1978 até o
velório do poeta em 2002. As imagens são do diretor que
acompanhou o poeta, em feiras, na roça e na intimidade
de sua casa.
Corte de Contas
O conselheiro Ernesto Saboya foi reeleito para o cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM). O ex-deputado Manoel Veras, foi conduzido à
vice-presidência e o ex-deputado Francisco Aguiar, foi
eleito corregedor .
Museu da História da Imprensa Comunista
A casa na Gamboa, no Rio de Janeiro/RJ, onde ficava a
imprensa do partido comunista brasileiro, onde rodavam seus
jornais e os livros da editora Vitória, será recuperada pelo PPS
e transformada em Museu da História da Imprensa Comunista.
A casa foi adquirida pelo PCB em 1950. Nos anos de repressão
foi “empastelada” e fechada. A prefeitura do Rio de Janeiro
encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei de remissão
de suas inevitáveis dívidas, pelas razoes óbvias . A casa fica
na Rua Leôncio de Albuquerque numero 34 -Gamboa- que
será restaurada.
Bodes presentes
O Clube do Bode, através de seu presidente Sérgio
Braga, prestigiou a posse de um dos sócios mais assíduos,
o ministro Ubiratan Aguiar, na presidência do TCU, - ele
e outros dirigentes da entidade como José Telles, Erasmo
Pitombeira, Humberto Cavalcante, César Montenegro.
Biografia
Biógrafa de Adísia Sá e de Lustosa da Costa a jornalista Luiza Amorim apresta-se a escrever a vida de Ubiratan Aguiar.
ANABBPREV
– O mais novo fundo de pensão multipatrocinado foi lançado no sistema pela Associação Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil (Anabb). O AnabbPrev já nasce com um
potencial de 100 mil participantes e terá sua sede no Distrito
Federal, segundo informou seu presidente, Valmir Camilo. Já
existem 22 entidades fechadas com 150 planos, criados por
220 associações ou entidades de classe, contando com 100 mil
participantes e ativos garantidores dos planos de benefícios da
ordem de quase R$ 300 milhões.
Canoa Quebrada
Pelas bandas do Uruguai, próximas de Punta del Este,
ergue-se um empreendimento turístico de ponta com o
nome de Canoa Quebrada.
Sinfonia
A bordo do Sinfonia, da MSC, uma delegação de 60 pessoas de Fortaleza comemorando os 82 anos da matriarca.
Nesta temporada turistica, os mega transatlânticos da MSC
não aportarão em Fortaleza, mas estão escalando em horizontes sem qualquer infraestrutura como Ilhéus, Búzios,
Ilha Bela, Ilha Grande, Porto Belo. Há alguma coisa errada
em tudo isso.

Dom Helder Câmara
Sucesso o livro “Nova Utopia”, do
médium Carlos Pereira, com reflexões
psicografas de dom Helder Câmara,
que foi bispo do Recife (1964-1985)
, prefacio do filósofo e teólogo Inácio
Strieder e apresentação do monge
beneditino Marcelo Barros, que foi
secretário de dom Helder (1966/1975)
.A Igreja Católica no Brasil, especialmente a CNBB, por ele criada, não
se manifestou. Dom Helder fala dos
papas João XXIII e Paulo Vi, que lhe
deram apoio na sua ação pastoral no Recife. Calros Pereira coinfessa querelutou psicografar dom Helder mas por insistência o fez
durante longo tempo geralmente as quatro horas da manhã.
Cearenses
O andar de baixo da MSC, uma das maiores empresas de
cruzeiros, está lotado de jovens cearenses que pegam no pesado
por nove meses, faturando de 1.400/1.800 dólares como auxiliares de tudo. Dividem os empregos com indonésios de Bali. São
recrutados em Fortaleza e contratados pelas leis do Panamá.
Por razões de mercado, os navios da mega empresa italiana
hasteiam bandeira do Panamá em costas brasileiras.
Hospital
Em fase final de construção, o Hospital Leonardo da Vinci,
empreendimento dos mesmos donos da Clínica Radiológica
Bogus Boyadjian, foi oferecido ao Governo do Ceará por
R$ 70 milhões. A proposta foi recusada. ´Estamos investindo
pesado na reforma dos sete hospitais administrados pelo Estado, incluindo o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), os quais
ganharão novos e modernos leitos e equipamentos´, explicou
o Chefe da Casa Civil do Governo, Arialdo Pinho.
Calçados
Antonio Balhmann, presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), informa: a Paquetá, que tem unidades
de produção de calçados em várias cidades cearenses, ampliará
a de Itapajé, no Norte do Estado. ´Serão mais 600 novos empregos que se abrirão ali´, diz Balhmann.
Carga atributária
Mesmo com o fim do chamado imposto do cheque
(CPMF), que completou ontem exatamente um ano, a carga
tributária brasileira bateu novo recorde em 2008. A arrecadação deve subir para 35,49% do Produto Interno Bruto
(PIB), 0,70 ponto porcentual acima dos 34,79% atingidos
em 2007. Em números absolutos, a soma de todas as riquezas produzidas no País chegaria a R$ 2,946 trilhões, ante
R$ 2,792 trilhões em 2007, já corrigidos por uma inflação
de 7,5% prevista para o período. Assim, a carga tributária
ultrapassaria a casa do R$ 1 trilhão, o que representa uma
mordida 7% maior em relação à de 2007.
Compra Legal
A Receita Federal do Brasil apreendeu entre os dias 19 e 21 de
dezembro, em vários centros comerciais de Fortaleza, 886 produtos contrabandeados, no valor estimado de R$ 2.282.003,41. A
operação “Compra Legal” mobilizou um efetivo de 70 servidores da Receita Federal do Brasil, oriundos das diversas Regiões
Fiscais, além de 83 integrantes da Polícia Federal. A fiscalização
visitou 58 pontos de venda tanto do comércio popular do centro
da cidade como também shoppings.
Alencar Furtado
Na sessão da Câmara dos Deputados , em homenagem a
Lisaneas Maciel e Chico Pinto, o presidente da casa chamou à
mesa-diretora o ex-presidente, Paes de Andrade (Mombaça) e
o antigo líder do MDB, Alencar Furtado (Crato). Paes luta por
recuperar a presidência do PMDB. Furtado, aos 83 anos, em
plena forma, não nutre mais sonhos políticos, empolgado com
a plantação de café e uva nos arredores de Brasília...
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A crise mundial em CEARÊS
Para quem não entendeu ou não sabe bem o que é ou o que
gerou a tal crise americana, segue um texto explicando a fuleragem
para qualquer menino véi do buchão entender.
“ É assim: O Jeremias, Beição pros mais chegados, tem um
bar lá no conjunto Jereissati I, em Maracanaú, e se toca que o jeito
é vender a caninha no fiado porque a mundiça tá sempre lisa e num
é todo dia que tem bico pra fazer e levantar um enche-bucho.”
Mas como ele né nem abestado, aumenta uma merreca no
preço da dose, já que só vai receber no fim do mês. Esse aumento
a negada metida a besta chama de sobrepreço.
O gerente do banco do Beição, um fela que se acha muita
merda, chei de nove hora só porque estudou na Capital do Ceará,
diz que as cadernetas das dívidas do Bar do Beição e grana são
a mesma coisa.
Então ele começa a emprestar grana pro Beição tendo o pindura
dos papudins na caderneta véa como garantia.
Um outro magote de besta, gente graúda do banco, se confia
na caderneta do Beição e começa a gastar esse dinheiro por conta,
abrindo uma porrada de CDB, CDO, CCD, BMW, UTI, SOS e o
carái a quatro que ninguém sabe que diabéisso.
E essa ruma de letrinha começa a animar a negada do Mercado
de Capitais de uma tal de BM&F (uma coisa de gringo aí, onde
o cabra tem que ser peitudo pra colocar dinheiro e, depois de um
tempo, ou fica estribado ou se lasca todim).
Sei que esses bichos gostam da notícia e, mesmo sem saber
que tão dependendo da caderneta do Beição, começam a gastar
por conta também.
Como tá todo mundo negociando o dinheiro do Beição como
se fosse coisa séria e mais garantida que caganeira depois de sarapatel estragado, o dinheiro dele começa a rodar o mundo todo
e tem nego em 73 países mexendo nesse dinheiro.
Até que alguém descobre que os fuleragens dos clientes do
Beição tão tudo lascado e não vão pagar as contas. O Beição se
arromba, vê que cagou o pau e tem que fechar o bar. Aí...
A negada que contou com o ovo no boga da galinha .... tá
fudida!”
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IAB questiona licitação para
teleférico de Guaramiranga

Parceria entre
Ceará e Portugual

O líder do Governo na Assembléia Legislativa do Ceará,
deputado Nelson Martins (PT), criticou o Instituto dos Arquitetos do Brasil - Seção Ceará (IAB-CE) por ter questionado a
licitação lançada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para escolha da empresa que ficará encarregada
pela elaboração do projeto arquitetônico para a implantação do
teleférico na Serra de Guaramiranga.
O IAB-CE critica o processo licitatório pelo fato dele exigir,
das em presas, experiência na construção de teleféricos. “Isso é
essencial para que haja um mínimo de segurança para as pessoas
que vão andar no teleférico. Mas o IAB entrou com recurso,
alegando que isso estaria dificultando a participação de empresas
cearenses na licitação”, comentou.
O processo de escolha da empresa foi suspenso por ter sido
considerado “desértico”, já que só uma empresa estava inscrita.
O superintendente da Semace, Herbert de Vasconcelos, afirmou
que irá avaliar a situação para abrir nova licitação.
O teleférico de Guaramiranga deverá ser colocado em Pico
Alto e percorrerá uma distância de 885 metros, conforme informações da própria Semace.
O deputado Cirilo Pimenta (PSDB) disse, por sua vez, que
“o turismo no Ceará precisa ser cada vez mais explorado com
investimentos desse tipo”.
Ele sugeriu que também seja instalado um teleférico em
Quixadá “para explorar os monólitos daquele Município, para
que todos vejam a bela paisagem do sertão e conheçam a seca
na sua plenitude”.
O líder do PSDB na Casa, deputado João Jaime, também
concordou com Nelson Martins, acrescentando que “tem
dado Ibope, na imprensa, que entidades e certos órgãos
queiram impedir o desenvolvimento do Estado do Ceará”.
Segundo ele, “existe uma verdadeira enxurrada de denúncias e processos contra todos os empresários que querem
investir em turismo no Estado, o que dificulta o crescimento
do Ceará”.

Portugal pode ser um “parceiro excepcional e estratégico”
do Brasil na área das tecnologias da informação e comunicação (TIC), defendeu em Lisboa o presidente da instituição de
investigação e cooperação empresarial do Estado brasileiro
do Ceará.
“Por causa da língua, Portugal torna-se um parceiro excepcional, não só para o Brasil no mercado europeu, mas
para as empresas portuguesas no mercado brasileiro e para
entrarem juntas no mercado africano”, afirmou Leonardo
José de Castro.
O presidente do Instituto Titan falou à imprensa na embaixada do Brasil em Lisboa, durante uma acção de promoção
de investimento na área das TIC no Ceará por uma delegação
empresarial liderada pelo vice-governador daquele Estado,
Francisco Pinheiro.
Leonardo José de Castro destacou ainda que, nos últimos
anos, o Brasil desenvolveu o mercado interno na área das
TIC, “que hoje representa cerca de 200 mil milhões de dólares
(158,8 mil milhões de euros)”, mas com o aumento da competitividade pretende apostar no mercado internacional.
Nesse sentido, referiu que as parcerias com empresas
portugueses podem permitir a consolidação de investimentos
na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de
que Portugal e o Brasil fazem parte juntamente com Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste.
O vice-governador do Ceará destacou, por seu turno, que
o Governo daquele Estado do Nordeste do Brasil pretende
atrair investimentos estrangeiros na área das TIC, estando a
preparar legislação específica, além de apostar na criação de
infra-estruturas e na formação de mão-de-obra qualificada
nas três universidades e 25 escolas de formação profissional
locais.
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Chico Sobrinho o líder do clã que fará 20 anos de poder em Acopiara

Por JB Serra e Gurgel (*)
Francisco Alves Sobrinho, o Chico Sobrinho’, que conheci
ainda menino, foi uma pessoa de bem e de bens. Nasceu no sitio
Arara, a 40 km de Acopiara, em 25.11.1925, filho de Antonio
Rufino de Almeida e Maria Alves de Melo. Não foi um ilustrado,
mas cresceu. Não foi culto, mas tinha carisma. Não foi um gênio,
mas foi empreendedor. Fez do trabalho a referência de sua vida.
Seus opositores, no reducionismo idiota e cínico, diziam que era
um roceiro, um analfabeto, um simplório. Tem preconceito, inveja,
despeito nisso. Não engrandece os críticos,e enaltece a biografia
de Chico Sobrinho o chefe do clã dos Alves e Almeida que está
chegando aos 20 anos na prefeitura de Acopiara, oito com ele e 12
com o filho, Antonio. Se mais atingiu foi por Chico Sobrinho perdeu
a prefeitura em 1982 e Antonio em 1986 e 2000.
Ele não ligava para o que falavam dele. Não tinha tempo para ser
mesquinho. Carregava um olhar suave e uma expressão de quem só
pensava em fazer o bem, sem olhar a quem. Perseguia os objetivos
de vida, no pessoal e no coletivo. Conhecia os que o procuravam e
procurava os que não conheciam no ideal de servir.
Não tendo estudado, mesmo porque Acopiara de sua infância
não tinha escolas, havia poucas professoras particulares, formou
todos os filhos e os netos seguem pelo mesmo caminho.
Acopiara, que cresceu no conservadorismo político e social,
superando-se entre os trancos do Estado provedor e a sociedade
empreendedora, foi um feudo da oligarquia do PSD e do coronelismo, embora nenhum fosse oligarca ou coronel. Foram pessoas
humildes até. A oligarquia e o coronelismo da UDN, também sem
oligarcas nem coronéis, lutava com unhas e dente pelo poder, mas
não conseguia conquistá-lo, pois tinha ainda que enfrentar o padre
João Antonio, aliado incondicional do PSD.
Chegava perto.
Se houve um movimento que apaixonou o interior do Ceará foi o
da política partidária, PSD/UDN, nas cidades do sertão. Acentuou-

se com o Estado Novo até a revolução (ou golpe) de 1964. Como
se fazia política? As famílias entravam num partido e pronto. Quem
reunia maior número de famílias e familiares mantinha-se no poder.
Havia certa paixão que se espalhou pelas calçadas, praças, quermesses, bares, comércio, farmácias, consultórios, cartórios,sítios,
fazendas, igreja, padaria. Não havia inimigos, mas quase isso.
Adversários, sempre, ferrenhos, riscando fogo na rua. Cada gesto
deveria ser medido para não se transformar numa provocação, numa
fagulha que incendiasse corações e mentes.
A hegemonia de 34 anos (1922-1954) de poder de Celso Castro
(Icó) e de 17 anos do PSD (1937-1954) foi quebrada por Alfredo
Nunes de Melo ( Acopiara), (UDN) , prefeito entre 1954/1958.
Chico Sobrinho chegou à cidade e foi ser camboeiro, transportando algodão em lombo de burro. Depois foi merceeiro, dono de
armazém e padaria, comprou a de Juarez Nery, pequeno empresário, adquiriu o que restou de uma usina de beneficiamento de
algodão, a 1ª. de Acopiara, fundada por Chico Guilherme, fechada
há 20 anos, que ficava no Prado, passou a produzir o óleo de algodão, comestível “Acopiara”, tempo em que o Ceará começou
a produzir óleo enlatado, como o Pajeú, da Siqueira Gurgel, em
Fortaleza. O negócio foi retomado por seu filho Ricardo Almeida
que lá produz os sabões “Lages” e “O melhor” e o biodiesel, de
mamona, o “Ric-bil”.
O Ceará era o maior produtor de algodão do Brasil e . Acopiara
o maior do Estado , antes do bicudo, e chegou a contar com cinco
usinas.
Com os negócios crescendo, entrou na UDN e tendo sido eleito
prefeito em 1958, , derrotando Celso Castro (PSD), com apoio de
Alfredo Nunes, assegurando a hegemonia da UDN.
NO seu mandato, reconstruiu o Mercado Central, construiu o
mercado de frutas, instalou o posto telefônico da Teleceará, telefones monocanais (com manivela) em distritos, implantou açudes,
escolas, cemitérios, pavimentação de ruas, assistência social e
estendeu os postes da energia elétrica.

O PSD voltou ao poder em 1962 com Miguel Galdino de Oliveira (Saboeiro).
Chico Sobrinho não ficou porém sem mandato, elegendo-se
deputado estadual 1962/1966, com uma atuação discreta.Na Assembléia os eixos políticos são outros e haja cacife e sabedoria para se
impor. Aliás, lá comecei minha atividade profissional de jornalista,
como repórter político, do jornal O Estado.
Voltou à prefeito para um segundo mandato em 1972/1976.
Três de seus 11filhos com d. Francisca de Melo Almeida, ainda
viva e sábia, seguiram seus passos na vida pública. Antônio Almeida, que é engenheiro civil, foi prefeito de 1992/1996, 2004/2008 vai
para um terceiro mandato em 2008/2012. Já foi deputado estadual
em 2002 /2006. Ricardo Almeida, advogado, vereador por dois
mandatos, 1988/1992 e 1992/1996, e deputado estadual por dois
mandatos, 1994/ 1998/1999 /2002. Emídio Almeida, administrador
hospitalar, eleito vereador 2004/2008 e reeleito para 2008/2012.
Seus demais filhos: Maria de Fátima, fisioterapeuta, Fábio,
economista; Lúcia, médica; José Flávio, economista; Francisco
Junior, ciências jurídicas. Maria Deiva, administradora de empresas.
Iolanda, psicóloga, e Gerlane, farmacêutica e pedagoga.
Quando faleceu em 2001 aos 76 anos, com os filhos todos de
canudo e anel, já alegrara seus passos sendo trilhados pelos filhos
Antonio na prefeitura e na Assembleia Legislativa, em Fortaleza e
Ricardo na Câmara de Vereadores de Acopiara Sentia-se realizado,
feliz, com o dever cumprido.
Conta a lenda que Chico Sobrinho era conhecido como “pai
dos pobres”. No alpendre de sua casa na rua Pedro Alves, antiga
Farias Brito, atendia a todos que o procurava. Ali praticava sua arte.
Também foi chamado de “cordão de ouro”, porque não se quebrava.
Com um sem mandato, chuva ou sol, era atencioso e solícito com
os humildes que lhe batiam à porta, na busca de socorro. E o fazia
com simplicidade, simpatia , carinho, caridade e humanismo.
(*) JB Serra e Gurgel, (Acopiara), jornalista e escritor.

Filhos da Cópula
José do Vale Pinheiro Feitosa (*)
Tiquinho. Onze anos. Ruivo como um Viking. Sardas por todo
o território corporal. Enferrujado e, sem qualquer preconceito,
enfezado até com a sombra. Tal, em face de um espírito muito desconfiado. Provavelmente tenha adquirido tal desconfiança pelo seu
estado diferenciado entre tantos mamelucos. Mas todos sabiam que a
matriz estava no próprio apelido: tiquinho. Apelido: este coroamento
social que nos aplicam, sem que queiramos a monarquia. E o apelido
chegou a Tiquinho por uma incompreensão de Bobôco.
Bobôco, lápis de carpinteiro por trás da orelha, óculos fundo de
garrafa e uma surdez de fazer inveja a uma porta. E tudo ocorreu
numa roda de adultos quando Tiquinho, ainda não tinha esta alcunha.
Acontece que Antonio da Bibia, enquanto dava umas baforadas
em seu lasca peito, olhava para um menino à época com seis anos,
brincando numa agitação que só ele possuía entre os outros. Vendo
aquele menino dourado, até nas sobrancelhas e cílios, Antonio comentou: este menino é igual um periquito. Não qualificou o pássaro
todo, mas todos entenderam que era um periquito australiano. Nisso,
Bobôco que tentava pescar algum retalho da conversa, se admirou

do que Antonio tinha chamado o menino e na sua interpretação de
mouco perguntou: prequitinho? Todo mundo caiu na gargalhada e
aí o primeiro patamar do enfezamento de Tiquinho.
A situação ficou tão difícil, foi tanto menino com roncha das
pedradas de Tiquinho que, afinal, uma convenção entre pais e as
demais crianças evoluiu o Prequitinho para o Tiquinho de hoje
em dia. Não que Tiquinho gostasse mais do nome, preferia o seu
original Elvis, todos sabemos em homenagem a quem, embora se
tenha em contas que se os pais tivessem consciência histórica o
chamaria de Erik, o Vermelho ou algo assemelhado. Mas Tiquinho
deu para a adaptação social do menino ocorrer, embora não sem
atritos. Como este que segue.
Tiquinho chegou em casa mais vermelho que o seu dourado
ruivo. Vinha suando muito, com aquele exalar de cheiros que só os
ruivos têm. Entrou de casa adentro como se buscasse a arma de uma
vingança. Nisso o avô percebe o vulcão e pergunta o que houve.
O menino esbraveja com todas as imprecações que o dicionário
guardara por tantos séculos. O avô tonto de tanta sinonímia, afinal
consegue uma explicação. Valdir, um vizinho, tinha dito que Tiquinho era filho de uma cópula (isso para amenizar os leitores, pois

disse mesmo foi outro sinônimo para tal palavra). Aquilo era uma
desfeita com a mãe dele, com ele e com toda a família. Agora ele
tinha que honrar a dignidade familiar com uma grande vingança.
O avô, sábio com os entreveros do tempo que trabalhou nos
seringais da Amazônia, foi acalmando o neto com alguns detalhes. Descascando o assunto como se faz com uma cana. Primeiro
procurando que o neto verbalizasse o que entendia por aquele
xingamento. Depois procurando universalizar a situação, afinal
somos todos filhos de cópulas. Aí Tiquinho, muito envergonhado
tempera com o avô se naquela generalização havia o prazer, o gozo
que tanto o catecismo cristão criticava através dos sete pecados
capitais. Afinal, ficou claro que o pai de Tiquinho copulava com
a mãe dele e que aquilo ao invés de luxúria era uma bonachisse
do Pai Eterno pelos termos do crescei e multiplicai-vos. Situação
resolvida? Nem tanto.
No dia seguinte chega a reclamação de olho inchado em Valdir.
O avô cobra aquela atitude de Tiquinho. Este responde: isso é para
nunca mais ele me deixar em dúvida.
(*) José do Vale Pinheiro Feitosa (Crato), médico cearense
residente no Ri de Janeiro

Pequena história do Brasil
Aderbal Freire Filho (*)
Primeira parte. Há cerca de duas horas estou sentado diante de
uma mesa no cartório da 1ª Vara da Justiça Federal. Vim para cá
assim que terminei de depor na sala ao lado, como testemunha.. Fui
ameaçado de prisão, depois fui indultado e agora estou aqui. Quando
terminou meu depoimento, a juíza deu uma ordem e um senhor
educado, suponho que o diretor do cartório, trouxe-me para cá.
A cada meia-hora chega outra testemunha que acabou de depor.
O homem vai distribuindo todos pela sala, estrategicamente, para
ficarmos longe uns dos outros. Um perto da porta, outro no corredor
entre as mesas etc. É insólito.
A certa altura me atrevo a perguntar ao chefe se estou preso.
Ele diz que não, pela nova lei as testemunhas devem ser isoladas,
ele obedece à ordem da juíza. Pelo improviso das acomodações,
deve ser a primeira vez que se cumpre essa lei. Com desconforto,
os funcionários fingem que não está acontecendo nada, que não
estão aqui esses estranhos, atravancando seus caminhos.
Tenho a impressão de que, assim que a gente sair, a sala vai
respirar aliviada — “vocês viram aquele que escrevia sem parar?”
Era eu, que sem nada para fazer peguei uns pedaços de papel da
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lixeira embaixo da mesa, pedi uma caneta à moça da mesa vizinha
e fiquei escrevendo essa história. Do Brasil.
Segunda parte. Quando vejo a Justiça vindo para cima de nós,
os privilegiados, acho bom, a tradição que começou por castigar os
escravos pelas culpas dos senhores é desumana. Sei que estou botando
no mesmo saco privilegiado bem diferente, há uma diferença grande
entre a simples superação da linha de pobreza e a lista dos afortunados
da revista “Forbes”. Generalizo, porque tirar o corpo fora é outro mau
costume nosso, a culpa é sempre dos outros. Mas estreei mal. Vim ser
testemunha em um processo na Justiça Federal e foi o primeiro ato de
violência de que fui vítima na cidade do Rio de Janeiro.
Para começar, a juíza me mandou sentar direito — devia ser para
descruzar as pernas. Tudo bem, devem ser os ritos da Justiça. Pernas
descruzadas, acomodo de outro jeito o joelho recém-operado.
Quando comecei a responder a primeira pergunta e disse que a
sociedade de autores de teatro, objeto do processo, tinha sido fundada em, a juíza me cortou e disse que eu respondesse a pergunta.
— Estou respondendo, doutora. Foi fundada em...
— O senhor está me desobedecendo, responda apenas se é uma
sociedade em crise.

— Preciso chegar lá, doutora, é minha sociedade, falo dela
com emoção.
— Se o senhor insistir, mando prender..
— Excelência, vim colaborar com a Justiça, a senhora está me
ameaçando de prisão?
— Estou, chamo o delegado de plantão e o senhor sai daqui preso.
Não dava para acreditar, a vida inteira de trabalho honesto e
agora, simples testemunha, preso.
Repeti, incrédulo:
— A senhora está me ameaçando de prisão?
— Mando prendê-lo agora.
— Pois então prenda, doutora, pode prender.
Consegui escapar, mas aqui estou eu, o perigoso marginal de
classe média e pernas cruzadas. E quero saber. Caí por acaso, por
uma “bala perdida” que me alcançou dentro do prédio do Tribunal
de Justiça Federal, Praça Mauá, violenta cidade do Rio de Janeiro,
disparado por uma atiradora despreparada? Ou fui vítima de uma
funcionária disciplinada de um sistema judiciário de um regime de
exceção inspirado nas piores tradições da ditadura militar?
(*) Aderbal Freire Filho (Fortaleza), diretor de teatro
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UNICEF certiﬁca 259 municípios do
Semi-árido, sendo 65 do Ceará
O UNICEF divulgou a o nome dos 259 municípios certificados
com o Selo UNICEF Edição 2008, sendo 65 do Ceará, com um
incremento de 35% de municípios cearenses em relação à edição
passada do prêmio, acontecida em 2006. O anúncio nacional dos
ganhadores do Selo UNICEF Município Aprovado – Edição 2008
foi feito pela Representante do UNICEF no Brasil, Marie-Pierre
Poirier.,
O Selo UNICEF Município Aprovado é uma tecnologia
social inovadora, lançada em 1999 no Ceará, que, desde 2005,
alcança todo o Semi-árido brasileiro, articulando, mobilizando,
comunicando, acompanhando e certificando as políticas públicas
municipais voltadas para a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes.
Dos 1.130 municípios inscritos nesta edição do Selo UNICEF,
259 conquistaram a certificação, o que representa um crescimento
de 35% em relação à edição passada. Em 2006, o Selo contou
com a participação de 1.179 municípios e certificou 192. Todos os
municípios que cumpriram as etapas do Projeto Selo UNICEF –
mesmo os que não conquistaram o Selo – registraram progressos
expressivos na situação da infância e da adolescência, como a
diminuição de crianças desnutridas, redução da distorção idadesérie e o aumento do acesso de mulheres grávidas ao pré-natal.
CEARÁ
Acaraú, Alto Santo. Apuiarés, Aquiraz, Ararendá, Arneiroz,
Baixio, Barbalha, Bela Cruz, Brejo Santo, Campos Sales, Carnaubal, Cascavel, Catunda, Crateús, Croatá, Cruz, Deputado Irapuan
Pinheiro, Eusébio, Forquilha, Fortim, General Sampaio. Guaiúba,
Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Horizonte, Ibiapina, Icapuí,
Iguatu, Iracema, Irauçuba, Itaiçaba, Itapagé, Itarema, Itatira,
Jucás, Lavras da Mangabeira, Marco, Massapé, Missão Velha,
Mombaça, Mulungu, Novo Oriente, Ocara, Pacatuba, Pacoti,
Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, Pentecoste, Pindoretama, Porteiras, Quixeré, Russas, São Benedito, São Gonçalo do
Amarante, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tejuçuoca, Trairi,
Umirim, Uruoca, Viçosa do Ceará

Janeiro/09

6

A usina de biodiesel de Quixadá
virou disputa partidária
A deputada Rachel Marques (PT) rebateu as declarações que
os parlamentares tucanos fizeram de que a usina de biodiesel da
Petrobras de Quixadá é um investimento que não corresponde às
expectativas, ressaltando que a usina apresenta um modelo de
desenvolvimento econômico, que vai contribuir para a agricultura
familiar e promover inclusão social.
A usina está produzindo em escala industria, devendo entregar quatro milhões de litros de biodiesel, suficiente para que a
empresa cumpra o percentual exigido pela legislação do Selo
Combustível Social.
A produção de mamona no Ceará ainda é pequena, 10 mil
toneladas em 2008. A usina de Quixadá precisa de 57 mil toneladas de mamona. A quantidade de hectares com plantações
de oleaginosas no Ceará está numa ascendente constante. A
expectativa é que até 2011 a metade da demanda da usina seja
garantida por matéria-prima oriunda da agricultura familiar.
O deputado Dedé Teixeira (PT) afirmou que a Petrobras trabalha com projetos para o futuro, e as quatro usinas de biodiesel
instaladas no Interior visam revitalizar o semi-árido e trabalhar
com pequenos produtores. O deputado Osmar Baquit (PSDB)
reafirmou que a usina de biodiesel de Quixadá é inviável. ele.
Baquit disse que o maior sinal da inviabilidade da usina de
Quixadá foi o fato da Petrobras ter feito um empréstimo para
honrar a folha de pagamento. “Fica claro que esse dinheiro é para
fluxo de caixa e não para investimentos”, disse ele. Além disso,
conforme o deputado, a matéria prima – a mamona – está sendo
trazida do Paraná. “É um investimento sem retorno porque aqui
pouca gente está plantando a mamona”, assegurou.
Osmar voltou a dizer que, na sua opinião, a usina é um
“elefante branco”. “E não digo isso porque sou desinformado.
Sei do que estou falando. Por isso, não vamos aplaudir antes
de ver os resultados concretos”, disse ele, informando que fez
requerimento para permitir uma visita dos deputados estaduais
à usina, para constatarem suas palavras.

Governo do Ceará tem Projeto
para novo do Castelão
Os detalhes do projeto de arquitetura e engenharia para reforma
do estádio Castelão exigidos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), para que Fortaleza se viabilize para se tornar uma das
sedes da Copa de 2014 foram apresentados em 05.01, ao governador Cid Gomes. Durante a reunião, realizada no Palácio Iracema,
foram anunciados investimentos da ordem de R$ 400 milhões, que
serão feitos por meio de uma Parceria Público Privado (PPP).
O projeto básico é a última etapa executada pelo Governo do
Estado, até a entrega da proposta de Fortaleza, no próximo dia 15
de janeiro, que será feita pelo próprio governador junto à CBF e
Fifa. O resultado será divulgado pela Federação, 60 dias após o
recebimento das propostas, ou seja, no dia 15 de março. As capitais
que entregarem seus projetos, disputarão as doze vagas.
Informações sobre os acessos de transporte público, capacidade de estacionamento, quantidade de cadeiras cobertas, área
nivelada disponível, até questões de sustentabilidade ambiental
do estádio foram observadas no projeto. “Nós identificamos todos
os problemas e analisamos as soluções a serem adotadas e vamos
aguardar a aprovação do governador Cid”, explicou o secretário
do Esporte, Ferruccio Feitosa. O secretário também acrescentou
que, caso Fortaleza seja definida com uma das sedes, a data limite
para o início dos processos licitatórios será o dia 31 de julho. Já na
próxima quinta-feira (08/01), será encaminhado ao governador o
cronograma de atividades que serão desenvolvidas, bem como o
detalhamento dos custos do Estado e da iniciativa privada para as
intervenções no Castelão.
Durante a apresentação do projeto, o deputado Gony Arruda,
presidente da Frente Parlamentar por Fortaleza sede da Copa 2014,
informou que entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro inspetores
da Fifa estarão no Brasil para vistoriarem as praças esportivas das
capitais candidatas.
Participaram ainda da reunião os secretários Arialdo Pinho
(Casa Civil), Ivo Gomes (Gabinete do Governador), e o procuradorgeral do Estado Fernando Oliveira) e técnicos da Secretaria do
Esporte.
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Palavras do Embaixador Gonçalo Mello Mourão sobre o Embaixador Dário Moreira de Castro Alves

Por ocasião das homenagens a ele prestadas pela Embaixada de
Portugal em Brasília no dia 2 de dezembro de 2008:
“Era Lisboa e Chovia; Era Tormes e Amanhecia ; Era Porto
e Entardecia.
Acho que podemos começar a falar do Embaixador Dário Castro
Alves dizendo simplesmente : Era Brasília e Sorria.
Para mim, pelo menos, que o conheci, primeiro, reverenciosamente, quando eu era ainda um muito jovem terceiro-secretário e
ele o já todo poderoso Chefe da Administração e, depois, o conheci
já fraternalmente, quando fui Ministro-Conselheiro em Lisboa e
ele era o omnipresente Embaixador que vivia em Portugal, o Dário
sempre foi uma presença sorridente.
Às vezes o sorriso da fina e leve ironia, às vezes o sorriso de
satisfação, às vezes o sorriso da simpatia, também às vezes o sorriso
da advertência ; mas sempre o sorriso.
Aqui, também, o que temos hoje conosco é o Dário do sorriso
que lhe provoca esta homenagem, tão extraordinária, planejada com
muita sensibilidade por nosso grande amigo comum o Embaixador
Francisco Seixas da Costa e sua esposa Gina.
Portanto, era Brasília e Sorria.
Quando fui convidado a falar aqui, hoje, sobre o Embaixador Dário, confesso que fiquei muito intrigado : por que eu ? Ainda mais,
ao lado dos Embaixadores Paulo Tarso Flecha de Lima e Synésio
Sampaio Góes, tão mais capazes do que eu e tão mais conhecedores
do Dário do que eu. A única explicação que encontrei, ademais da
amizade que nos une e que se fortaleceu justamente em Portugal, foi
a razão que apenas o acaso de uma feliz naturalidade proporciona :
talvez o Dário seja, atualmente, o mais antigo Embaixador cearense
e eu, o mais recente. Fiquei satisfeito com esta explicação e é com
muito prazer, mas sobretudo com muita honra, que me junto aos
Embaixadores Paulo Tarso e Synésio para - como o próprio Dário
talvez gostasse de dizer - fazermo-lhe este encômio.
Claro, a grande homenagem já está feita e ela é a própria realização deste encontro de seus muitos amigos, neste fim de tarde,
no local mais apropriado que é a Embaixada de Portugal no Brasil.
Dificilmente encontraremos um brasileiro mais português ou um
português mais brasileiro do que o Dário.
Como eu disse, conheci o Dário em dois extremos de minha
carreira: no início e às vésperas de ser promovido a Embaixador.

Chefe da Administração, ele tinha total poder discriminatório
sobre a vida de todos nós, jovens secretários. Naquela época
- falo dos anos setenta - não tínhamos tido ainda a corajosa
reforma que, anos depois, o Embaixador Paulo Tarso promoveria,
quando Secretário-Geral, reforma em que pela primeira vez eu vi
um poderoso abdicar de parcela de seus poderes em nome da instauração de mecanismos mais justos e transparentes de progressão
e movimentação funcional na carreira. O Chefe da Administração
fazia o que queria. Assim, naquele tempo, após alguns meses de
carreira, o Dário chamava a sua sala um punhado de nós, terceirossecretários da última turma e decidia de nossa remoção. Não
estou falando, naturalmente, de Paris nem de Londres ou Buenos
Aires, vocês bem podem imaginar. O fato, porém, é que cada qual
saia removido, para Acra ou Daca, mas meio achando que estava
fazendo, afinal, um bom negócio.
A lábia do Dário era proverbial. Mas, acima de tudo, era proverbial sua fama de cordialidade. Essa cordialidade, eu viria a conhecer,
mais tarde, em Portugal. Aliás - abro um parêntese - acho que
esta cordialidade talvez me tenha salvo de entrar em uma daquelas
suas famigeradas listas de remoção, pois, como trabalhava com
ele, na Administração, um cunhado meu, também diplomata, ele
deve ter achado que seria de muito mal gosto sacrificar o cunhado
de um seu auxiliar direto.

Mas eu conheci estreitamente aquela cordialidade em Portugal.
Eu era, como disse, Ministro-Conselheiro em Lisboa e o Dário vivia
lá já como Embaixador aposentado. Aposentado, porém, tão ou
mais ativo que os Embaixadores de carreira e o Synésio, ou o Embaixador Paes de Andrade, que estão aqui, certamente corroborarão
esta afirmação. Pois a cordialidade do Dário se traduzia no carinho
e atenção que uma quantidade e uma variedade imensa de pessoas
manifestava por ele. Eu mesmo vi, do Presidente da República aos
guardas do aeroporto, dos garçons dos restaurantes aos membros
da Academia de Ciências, a todos eu mesmo vi tratarem o Dário
pelo nome e o cumprimentarem com afeto genuíno.
Essa diversidade humana de seus admiradores se reflete na
diversidade de seu espírito inquieto. Querendo poder dizer
aqui alguma coisa sobre ele que eu não conhecesse, pedi que me
mandassem um currículo que me desse um pouco uma idéia de
suas atividades, sobretudo naquele período entre meu ingresso na
carreira e minha chegada a Lisboa, durante o qual não tinha tido
maiores contactos com ele. Pois bem, recebi um calhamaço de
54 páginas ! Funções, cargos, reuniões, condecorações, livros,
palestras, artigos, associações, comissões, distinções, das mais
notáveis e das mais variadas..
O Dário foi condecorado por todos e por tudo, esteve em reuniões e conferências sobre todos os temas que podem interessar
a um diplomata e escreveu sobre todos os assuntos. Da Bíblia à
literatura russa, da história do Brasil à história das rolhas de garrafa,
das encíclicas papais ao Conselho de Segurança, da hidrologia à
Indonésia, ao BID, a Adam Smith, tudo. Muito disto eu li, muito
não. Mas confesso que, do que não li, me ficou a vontade grande
de ler, sobretudo, um artigo que ele publicou num jornal do Porto
e, depois, no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, intitulado, fantasticamente : “Biografia não autorizada de Gina Lollobrigida.”
Amigo Dário, creio que a única maneira de terminar estas muito
breves palavras é, simplesmente, agradecendo. Agradecendo a
você por esta lembrança de sorriso, que plantou em todos nós e
que você continua semeando por toda parte.
Muito obrigado.”
(*) Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão (Ipueiras),
diplomata, Diretor do Departamento do México, América Central
e Caribe, do MRE

Fausto Nilo lançou seu quarto disco em apresentação inédita no Centro Dragão do Mar em Fortaleza
O compositor enfim escreveu letras e melodias para sua
própria voz, e acredita que este seja o melhor dos discos
que já gravou. Fausto Nilo cantou esse novo repertório,
misturado a canções já consagradas, no show do Anfiteatro.
A apresentação fez parte das comemorações pelo décimo ano
do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
O compositor e cantor Fausto Nilo fez shows de lançamento de seu quarto disco intitulado “Fausto Nilo” nos dias 9 e
10 de janeiro, às 21 horas, no anfiteatro do Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura. O repertório do show trouxe samba,
baião, frevo e canções que misturam sotaques e referências
da carreira do compositor cujas letras traduzem o imaginário
popular brasileiro.
O espetáculo fez parte do projeto Dragão do Mar em Cores
Vivas – 10 Anos de Paixão pela Arte e Cultura em comemoração aos 10 anos do Centro Dragão do Mar, equipamento
cultural vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult)
e um dos principais projetos arquitetônicos da carreira do
próprio Fausto Nilo. Autor de letras que já entraram para
a história da MPB, Fausto Nilo considera seu quarto disco
como “o melhor de todos os que já gravei”.
Em 13 faixas, nove das quais inéditas, Fausto constrói
mais uma vez imagens desconcertantes e mostra intimidade
com as palavras, em canções envolventes de arranjos primorosos. Cronista da cidade, poeta do sertão, o compositor
explica como nasceu este novo trabalho. “Fui descobrindo
que na minha atividade de letrista eu não escrevia para mim.
Era quase uma ventriloquia. Eu escrevia para alguém que
viesse a cantar.
As palavras eram muito circunstanciadas à potencial
identificação de alguém, de um futuro intérprete”, afirma
Fausto. Neste último disco, lançado pelo selo Pão e Poesia,
o compositor confessa ter finalmente gravado um álbum que
músicas escritas para ele mesmo cantar.
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Segundo Fausto, este processo teve início quando ele
resolveu organizar um caixote com as fitas cassete que os
parceiros lhe mandaram ao longo dos anos. “Era um caixote
com umas 400 fitas. Passei tudo para o computador.
Criei uma “play list”. Nesse processo descobri que tinha
centenas de melodias para botar letras. Muitas delas mara-

vilhosas. Ainda tenho várias, de grandes compositores: do
Menescal, do Antônio Adolfo, do João Donato. Do Dominguinhos dá pra fazer quatro CDs. Então pensei: sabe o que
eu vou fazer agora? Vou escrever umas letras para mim, sem
aqueles limites que eu tenho quando escrevo para um terceiro, vou escrever o que me der na cabeça, o que eu queira
cantar”. Entre interrupções e passos calculados quase um ano
se passou até a conclusão do projeto.
“Inicialmente eu o apelidei de ‘Restos’, porque ele surgiu
quando eu fui mexer no meu ‘baú’ de canções. Não coloquei
esse nome porque poderia soar pejorativo para algumas pessoas. Mas são restos nobres (risos)”
O show do Dragão do Mar terá um repertório de 19
músicas numa mistura de composições já consagradas,
na sua voz e de outros cantores, e canções inéditas feitas
especialmente para o novo disco, como “Eurídice” (parceria com Moraes Moreira), “Pra Esquecer que o Futuro
Acabou” e “A Princesa do Sertão” (com Dominguinhos),
“Velhos Ciúmes” e “Mais Luz!” (com Zeca Baleiro) e
“Zum Zum” (com Fernando Falcão e versão francesa de
Georges Moustaki) e “Meu Amor Ideal” (com João Donato). Fausto fez questão de participar de todas as etapas da
concepção do show. “Estou distribuindo toda a parte de
som, luz e músicos no palco, para que cada nota musical
seja realmente escutada, que os músicos se posicionem
de forma harmônica e que a luz faça parte do espetáculo”,
assegura Fausto. No palco do anfiteatro do Dragão do mar,
uma seleção de músicos de referência: Adelson Viana
(teclados, acordeon e piano), Cristiano Pinho (violão,
guitarra e cavaco),Tarcísio Sardinha (violões e cavaco),
Sávio Dieb (teclados), JorgeHelder (baixo), Otto Júnior
(percussão), Luizinho Duarte (bateria) e Márcio Rezende
(sax e flauta).

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Programa BNB de Cultura 2009 selecionou
192 projetos de 2.238 inscritos
Um total de 192 projetos, entre2.238 inscritos, foi selecionado pelo ProgramaBNB de Cultura2009 – uma linhade
patrocínio direto do Bancodo Nordeste, com dotação orçamentáriade R$ 3,0 milhões, para apoioà produçãoe difusãoda
culturanordestina, mediante seleção públicade projetosnas
áreasde ArtesCênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura,
Músicae ArtesIntegradas ouNão-Específicas. A listade projetos selecionados está disponível no portaldo BNB (www.
bnb.gov.br).
Mais da metade dos recursos (R$ 2,019 milhões, ou 67,3%)
serão destinados para projetos com ações culturais em municípios de até 100 mil habitantes, dentro da área de atuação do
Banco (Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo).
Dos 192 projetos, foram aprovados 40 de Artes Cênicas, 31
de Artes Visuais, 14 de Audiovisual, 29 de Literatura, 44 de
Música e 34 de Artes Integradas ou Não-Específicas.
Os 192 projetos selecionados procedem de 88 cidades diferentes. 77 propostas (40,1%) foram oriundas de 60 municípios
da área de atuação do BNB, com até 100 mil habitantes. Outras
111 (57,8%) foram originárias das nove capitais da Região e
mais 17 cidades interioranas localizadas na área de atuação do
Banco, com mais de 100 mil habitantes. Houve ainda quatro
projetos (2,1%) oriundos das cidades de Belo Horizonte/MG
(dois), Mesquita/MG e Vitória/ES.
Os 2.238 projetos inscritos foram provenientes de 363
cidades de 17 estados brasileiros – os 11 estados na área de
atuação do Banco, mais Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo e Tocantins.
Desse total, um montante de 1.094 (48,9%) propostas veio
de 334 municípios interioranos localizados na área de atuação
do Banco. Outros 1.068 (47,7%) projetos vieram das nove
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capitais nordestinas, e mais 39 (1,7%) propostas vieram de 12
cidades situadas nos sete estados retrocitados. 2.162 (96,6%)
projetos foram elaborados por proponentes residentes dentro
da área de atuação do BNB.
Para a seleção dos projetos culturais, foram considerados
os seguintes critérios: qualidade técnica e/ou artística; ineditismo da proposta; atendimento de interesse da comunidade;
formação ou aperfeiçoamento profissional; condições de
sustentabilidade; viabilidade físico-financeira; potencialidade
de consolidação a imagem do BNB junto à sociedade; e ações
e investimentos dos recursos financeiros voltados prioritariamente para municípios da área de atuação do BNB, menos
providos de atividades culturais.
Para analisar os projetos, o Banco formou comissões de
avaliação para as seis modalidades artísticas, cada uma composta por cinco especialistas, a saber:
• Artes Cênicas: Álvaro Fernandes de Oliveira (PB), Antô-

nio Edson Cadengue (PE), Domingos Elias Souza Silva (MA),
Lenício Queiroga (RN) e Luiz César Alvez Marfuz (BA)
• Artes Visuais: Ângela Maria de Almeida (RN), Ayrson
Heráclito Novato Ferreira (BA), Dyógenes Chaves (PB),
Gabriela Caldas (SE) e Márcia Prates (MG)
• Audiovisual: Glauber Paiva Filho (CE), Hermano de
Figueiredo Mendes (AL), Josenilton Tavares (RN), Lilian
Cristina
Monteiro França (SE) e Suzane Oliveira Jales de Carvalho
(PI)
• Literatura: Carlos Gildemar Pontes (PB), Feliciano José
Bezerra Filho (PI), Norma Ástrea Nunes Grünewald (ES),
Raimundo Carrero de Barros Filho (PE) e Simone Cavalcante
de Almeida (AL)
• Música: Alberto Pedrosa Dantas Filho (MA), Antônio
Carlos Tavares da Cunha (BA), Carlos Alberto (Calé) Alencar da Silva (CE), Catarina de Labouré Pereira Sales (AL) e
Raimundo Aurélio de Melo (PI)
• Artes Integradas ou não-Específicas: Anastácio Braga
(gerente do Centro Cultural Banco do Nordeste-Cariri), Henilton Menezes (gerente do Ambiente de Gestão da Cultura
do BNB), Jacqueline Medeiros (consultora interna do Centro
Cultural BNB-Fortaleza), Ricardo Pinto (gerente do CCBNBSousa) e Tibico Brasil (assessor do Ambiente de Comunicação
Social do BNB
BNB divulga resultado da seleção de propostas para a
programação dos seus centros culturais em 2009
A lista contendo o resultado da seleção de propostas está
disponível no portal do BNB, no endereço www.bnb.gov.
br/cultura. Informações adicionais podem ser obtidas pelo
e-mail cultura@bnb.gov.br ou pelos fones (85) 3464.3108
(CCBNB-Fortaleza), (88) 3512.2855 (CCBNB-Cariri) e (83)
3522.2980 (CCBNB-Sousa).
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Leituras II
A Culpa não foi do Pinguin que acabou sendo massacrado pela turma da praia do posto 6
Por José Colombo Filho (*)
O Cearense Manoel Cesário, Vendedor de picolé da Kibon em
dia de sol em Copacabana, conseguia zerar o estoque de seu carrinho
antes do meio dia. Além de ser bom de vendas, sabia se posicionar no
meio da multidão, feito carcará à espreita de suas presas. Na calçada
do antigo Cassino Atlântico, onde funcionava a TV Rio seu Mane do
picolé atendia ao grande e ao pequeno, qual anúncio da Casa Neno.
Sabia da vida de seus fregueses e para todos tinha um tratamento
diferenciado. Como é General? Não vai levar um Tombon? Puro
limão e cheio de vitamina C! Como é dona Cacilda? Cadê sua irmã
Valderez? Hoje o Jajá de coco faz lembrar a nossa praia de Iracema
de nosso esquecido Cearazinho veio de Guerra.
Eih! Seu Lauro - já tomou seu Toddy hoje? Senão, aqui está o
CHICABON, bem gelado que cura gripe, resfriado e até bronquite Eih! Doutor Thompson, como está Dona Filomena? E sua sogra Dona
Marieta? Se elas não vieram o Senhor pode abusar de todos sorvetes...
É só pedir inclusive com até cobertura de baunilha... E assim, corria o
verão do ano de 1953 com muito calor. Repórteres da Revista CRUZEIRO nas praias de Copacabana a procura de caras e sobre tudo
novas candidatas para o concurso de miss Brasil: Buscavam possíveis
flagrantes de Discos Voadores, maiôs ousados, biquínis e até faquir
indiano fazendo penitências nas areias de Copacabana.
Luiz Gonzaga já Rei do Baião vinha desfilando juntamente com
sua troupe acompanhado do compositor Humberto Teixeira num carro
conversível onde catiatuava a música da dupla que dizia que nem
que morasse aqui dez anos eu não me acostumava não, tudo aqui é
diferente dos costumes do Sertão. Isto numa alusão as vedetes dos

teatros de revista Luz Del fuego, Elvira Pagã e Virginia Land, moças
vestidas de cobra e dizendo para o povo que aquilo era distração.
Espanto, Corrida, lá para os muros do forte, forma-se um amontoado de gente que em poucos segundos já era uma grande aglomeração.
Seu Mane do Picolé, larga tudo e também em desabalada carreira
chega até o local. Em torno das canoas de pesca, tinha saído das águas
um Pingüim que logo foi cercado por crianças, moças, velhos e uma
porção de desocupados que sempre mermavam em torno das bancas
de peixe, dos estacionamentos da TV Rio e dos freqüentadores das
praias. O Pingüim exausto, cansado, exaurido de suas forças, era
presa fácil para a turba. Alguns meninos começaram a jogar areia,
pequenas pedras, búzios, tamancos, garrafas de refrigerantes e até
gelo... O Pingüim paralisado e nem mais reação alguma manifestava...
Seu Mane do Picolé lança uma pergunta no ar. “O que é que essa
triste criatura fez, cambada de curiosos? Mal acabou de pronunciar
a ultima palavra eis que um indivíduo, portando uma imensa trave
de madeira se acercou e lascou uma tremenda paulada na cabeça
do Pingüim”.
Foi o bastante para que a horda passasse a chutar, cuspir, injuriar, e
até um velho pescador de tainha puxar uma faca e correr para também
participar daquela estranha chacina. Já bastante atingido também
seu Mane do Picolé, se abaixou e pegou aquele corpo já inerte e
lentamente se levantando, começou uma comovente oração em que
ia dizendo. “Coitado desse bichinho, não soube avaliar o tamanho
do perigo que era chegar a essa praia”. Meu Deus,
vocês não são cristãos, não acreditam em São Francisco de Assis,
das Chagas e até do Canindé, magote de gente atoa, tudo que existe
na terra, no ar e no mar foi criação de Deus. Gente para que tanta

barbaridade – Depois nós é que somos cangaceiros, a troco de que
se fez tudo isto.
Pegando com as duas mãos o corpo esfacelado do animal, seu
Mane do Picolé ensaiou uns passos a frente deu de cara com uma
senhora da SUIPA. Há tempo tratava dos pombos, dos cachorros
e gatos vadios que viviam nas proximidades das ruas Farme do
Amoedo, Francisco SA, Pompeu Loureiro e da circunvizinhança.
Se fez silêncio total, até os cachorros, que até pouco estavam rosnando, pararam.
Se achega ao local a reportagem da revista CRUZEIRO com
destaque para os repórteres fotográficos. Os Cearenses LUCIANO CARNEIRO (Tinha estado na Guerra do Coréia) e Ubiratan
Lemos.
Um Camburão da policia tendo a frente o temido Delegado
Deraldo Padilha para recolher o corpo do animal.
Nisso chega ao final do posto 6 a caravana de Luiz Gonzaga e
Humberto Teixeira além de Compositor Médico do coração. A voz
forte e já naquela altura rouca canta os últimos acordes da musica
Assum preto.
Nesse dia até o Henrique Froes, o almirante, a maior patente do
Rádio Brasileiro, Millon Fernandes e próprio Delegado Deraldo
também marejaram.
E eu... Guardei até hoje na memória aquela cena dantesca.
(*) José ColomboFilho (Fortaleza), jornalista, escritor, servidor
público federal

Tributo a Murphy
Luiz Martins da Silva (*)
Si he muerto y no me hé dado cuenta
A quién le pregunto la hora?
Pablo Neruda
Por que telefones mudos voltam a tocar juntos?
Por que chove quando desdenhamos guarda-chuvas?
Por que temos vergonha de guarda-chuva quando não chove?
Por que o lenço se omite na véspera do espirro?
Por que as chaves somem quando alguém bate?
Por que se esconde o livro predileto na saudade dele?
Por que ficamos roucos quando falamos em público?
Por que impressoras não imprimem de última hora?
Por que os microfones falham nos momentos solenes?
Por que enguiços somem na presença de técnicos?
Por que desaparece o título no dia de votar?
Por que as contas gostam de chegar juntas?
Por que contas vencidas aparecem no dia seguinte?
Por que são insistentes os cartazes vencidos?
Por que orelhas precisam de cabelos com a idade?
Por que pessoas que se pensam não se sabem?
Por que esquecemos nomes de pessoas amigas?

Por que bolsos vazios doem nos ombros?
Por que madrugadas i nspiram doces?
Por que falsos elogios têm efeito?
Por que somos ingênuos com os mais espertos?
Por que mal-entendidos resistem a explicações?
Por que deslealdade não cicatriza?
Por que não há analgésico para a verdade?

Lavrar, Lavrar e lavrar
Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo.
Mateus: 13:29.
Lavrar, lavrar e lavrar,
A lavoura como destino,
Mesmo em desuso das aras
Nesta última sesmaria.
Orar com o antes da hora,
De trinar os passarinhos,
Pão frugal e mãos à obra
Até à última ave-maria.

À forja com o que é músculo,
Na têmpera de cara e caráter;
Abrandar só ao crepúsculo,
A sede da impertinência.
E para que tanta lavoura?
Se a Terra não vale verde?
Se as ervas são bem daninhas
Se o trigo não é mais ouro?
Justamente, bem por isso,
Para agastar a esperança,
Na teima do todo dia,
Na faina da experiência.
Se há semente, haja sentido!
Ainda que ao fim e ao meio
Se saiba o que se sabia
Que o deserto é uma ciência.
(*) Luiz Martins da Silva (Nova Ruyssas), jornalista, escritor,
poeta, prof. da UnB

Humor Negro & Branco Humor
Assim é a vida...
Aproveitemos enquanto há tempo!
E lembre-se: Nós NÃO somos seres humanos tendo experiências espirituais. SOMOS seres espirituais tendo experiências
humanas !!!
‘Se você não encontrar sua metade da laranja, não desanime,
procure sua metade do limão, adicione aúcar,pinga, gelo e seja
feliz!!!!’
Dizem que mulher satisfeita não trai. Mas alguém já viu
mulher satisfeita ?. . .
Se você está se sentindo sozinho.... achando que ninguém
liga para você ......atrase um pagamento!!!...’
Sexo é como vestibular, não importa a posição, o importante
é entrar.
Mulher bonita é igual a tsunami: Quando chega vem cheia
de onda e ninguém enxerga o perigo. Quando vai embora leva
o carro , a casa e tudo mais que estiver ao seu alcance..
‘Nunca segure seus puns. Eles sobem pela sua espinha, entram no seu cérebro e aí surgem as idéias de merda’.
Homem é como vassoura: sem o pau, não serve pra nada.
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Os homens mentiriam muito menos se as mulheres fizessem
menos perguntas.
Marido é igual à menstruação: Quando chega, incomoda;
quando atrasa, preocupa.
Aquele que, ao longo de todo o dia, é ativo como uma abelha,
forte como um touro, trabalha que nem um cavalo e que ao fim
da tarde se sente cansado que nem um cão deveria consultar um
veterinário. É bem provável que seja um grande burro.
A calcinha não é a melhor coisa do mundo, mas está bem
perto.
Errar é humano. Colocar a culpa em alguém é Divino.
A mulher está sempre ao lado do homem, para o que der e vier;
já o homem, está sempre ao lado da mulher que vier e der.
Se sua mulher pedir mais liberdade, compre uma corda mais
comprida.
Bebo porque sou egocêntrico, gosto quando o mundo gira
ao meu redor.
Se um dia sentir um enorme vazio dentro de você, vá comer,
pode ser fome.
Todo homem tem a fantasia de fazer sexo com duas mulheres
ao mesmo tempo e as mulheres deveriam gostar da idéia. Pelo

menos, teriam com quem conversar depois que ele pegasse no
sono...
Mulher feia é que nem muro alto, primeiro dá um medo, mas
depois a gente acaba trepando.
Quando lhe atirarem uma pedra, faça dela um degrau e suba.
Só depois, quando tiver uma visão plena de toda a área, pegue
outra pedra, mire bem e acerte o crânio do puto que lhe atirou
a primeira.
Sabe o que é a Meia Idade? É a altura da vida em que o trabalho
já não dá prazer e o prazer começa a dar trabalho!!!
Sempre que possível, converse com um saco de cimento.
Nessa vida só devemos acreditar no que é concreto!
‘ O homem nasce sorrindo, cresce fingindo, vive traindo e
morre mentindo’
‘A mulher nasce chorando, cresce amando, vive dando e
morre negando’
‘Preguiçoso é o dono da sauna, que vive do suor dos outros’
Antigamente mulher gostava de cara que era cavalheiro, educado, romântico, carinhoso. Depois, passou a gostar de cara que
se mostrava, que lutava JIUJITSU.... Agora a moda é KARATÊ!
O kara-tê dinheiro, o kara-tê carro, o kara-tê fama.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Tânia do Vale Nobre Botelho lembra seu pai um dos fundadores da Casa do Ceará.

T

ania do Vale Nobre Botelho, filha de
um dos fundadores da Casa do Ceará,
nos enviou os seguintes dados sobre
seu pai, Luís Tarcísio do Vale: “nascido em
Fortaleza, aos 07 de setembro de 1913. Caçula de uma família de seis, filho de Tibúrcio
Ferreira do Vale e Raimunda Pereira do Vale
(Sinhá), funcionário de carreira do Ministério
da Agricultura, formado como Classificador
de Produtos Vegetais, no Rio de Janeiro, tendo sido aprovado em 1º lugar, se destacando
como orador da turma.
Desempenhou ao longo de sua carreira
vários cargos. Foi coordenar o Porto de Fiscalização e Exportação de Produtos Vegetais
na cidade de Aracati-Ce, quando conheceu
sua esposa, Maria Lima do Vale, filha de José
Correia Lima e Leonisia Vidal Barbosa Lima
(Izinha). Muito prendada, desde pequena
demonstrou habilidades para a música e artes
plásticas. Esposa e mãe exemplar, dedicou-se
integralmente ao zelo de seu lar.
Após o casamento,vieram morar em
Fortaleza, onde tiveram sete filhos: Sonia,
Tania, Vânia, Maria, Luís Tarcísio, Telma e
Tibúrcio, morando em Brasília.
Em Fortaleza foi assessor da Secretária de

Segurança Publica do Estado do Ceará, sendo há época dirigida pelo Coronel Góes.
Sonia, filha mais velha, casou-se, veio
morar em Brasília. Após o nascimento da
primeira neta, com a intenção de apenas
fazerem uma visita, Tarcísio e Maria acabaram mudando-se em fevereiro de 1963,
para Brasília, por terem se contagiado com
a beleza da nova capital, terminando aqui
de criar seus filhos.
Do Ministério da Agricultura, foi requisitado para o Ministério da Educação,
lotado na Coordenação Nacional de Bolsa
de Estudo - CONABE, para assessorar o
Dr. Jair de Andrade, coordenador nacional. Com a saída do Dr. Jair, ficou como
coordenador.
Como amigo pessoal dos deputados
Chrysanto Moreira da Rocha e Álvaro Lins,
juntamente com outros cearenses, fundaram
a Instituição, denominada Casa do Ceará,
cujo inicio de sua atividade, funcionou
em três lojas na S.Q.S 415, fato pouco
lembrado, posteriormente construindo sua
sede própria na Asa Norte, em Brasília, com
objetivo de prestar assistência aos cearenses
que vinham trabalhar em Brasília.”

Nirez assume a direção do Museu
da Imagem e do Som de Ceará
Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez,
assume a direção do Museu da Imagem
e do Som do Ceará.. Com diversos trabalhos de pesquisa publicados na área da
imagem do som, atuando por mais de 40
anos como jornalista e historiador Nirez já
desenvolve trabalhos em torno da conservação e difusão da memória audiovisual
do Estado, através de seu acervo pessoal
que reúne mais de 22 mil peças, vindo
a somar esforços junto ao Governo do
Estado para tal. “Com a posse na direção
do MIS, terei oportunidade de fazer oficialmente tudo aquilo que venho fazendo
particularmente. Para mim é uma grande
honra e uma grande satisfação”, comenta.
Além dele, toma posse o novo diretor técnico da casa, o museólogo Michel Platini
Fernandes da Silva.
Fórum do Audiovisual. Durante cerimônia de nomeação do novo gestor será
anunciada a criação do Fórum Estado/
Sociedade do Audiovisual, organizado em
parceria com a Associação Cearense de
Cinema e Video(AACV), com o intuito de
estreitar o debate com a sociedade civil e
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entidades em relação as políticas públicas
para o setor audiovisual no Estado. A solenidade de posse contará com a presença do
Secretário da Cultura, Auto Filho, acompanhado por personalidades atuantes no setor
cultural do Estado, além do próprio Nirez.
O coquetel será aberto ao público.
Nirez – Jornalista, historiador e desenhista, Nirez publicou trabalhos relacionados ao aodiovisual cearense, entre eles, “A
Imagem e o Som Pela Máquina” - trabalho
publicado na “Revista de Comunicação
Social” do Departamento de Comunicação
Social da UFC; “Enciclopédia da Música
Brasileira, erudita-folclórica-popular”,
co-autoria, Art Editora, São Paulo, SP; “O
Balanceio de Lauro Maia” livro biográfico
publicado 1991;
“Fortaleza de Ontem e de Hoje” pesquisa ilustrada com 200 fotografias
e publicada pela Fundação de Cultura e
Turismo de Fortaleza. Também é detentor
de um acervo de mais de 100 mil peças,
entre elas 22 mil discos de cera e 30 mil
fotografias onde 15 mil aproximadamente
são de Fortaleza Antiga.

TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de
passageiros
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileira,
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.
Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas uma
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma frota
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros, 2
Jatos, 2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.
O processo de ampliação da companhia com Boeings foi
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros e
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas da
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileiras,
incluindo 9 capitais.
Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boeings
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Luis,
Belém, Macapá e
Caiena na Guiana
Francesa. As linhas transportam uma média
mensal de 16.000 passageiros, chegando a
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de
alta estação.
Além do transporte aéreo, a TAF é
reconhecida pela qualidade de sua oficina de
manutenção e seus serviços de apoio a
aeronaves. Em março deste ano, a empresa
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da Anac
para manutenção de Boeings. A mesma
também é homologada para manutenção de
helicópteros, aviões turbo hélice e jatos
executivos.
O hangar da TAF é utilizado por várias
companhias regionais além de atender ao
governo de vários estados, artistas e
empresarios no tocante a viagens executivas.
Recentemente foi construída uma sala Vip com
todo conforto exigido pelos clientes usuários
da aviação executiva.
TAF Linhas Aéreas SA
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Documento

Peixoto de Alencar e suas presepadas

J. Ciro Saraiva (*)
Em outubro de 1948, quando os irmãos José e
Flávio Parente se juntaram ao advogado Josino da
Costa, para a implantaão da Rádio Iracema, veio
do Rio, para fazer a seleão dos locutores e demais
artistas, o grande animador César de Alencar, da
Rádio Nacional. A Iracema ia enfrentar o poderio
das emissoras associadas (Ceará Rádio Clube) e
era preciso planejamento.
Na hora de testar os locutores, César de Alencar,
cearense de nascimento, defrontou-se com um
rapagão visivelmente nervoso:
- Como é teu nome, de batismo?
- José Olavo Peixoto..
César riu e decretou:
- Isso lá é nome de locutor, rapaz! A partir de hoje, você se
chama Peixoto de Alencar.
Surgiu aí, a figura lendária do grande locutor e jornalista cearense, com marcante atuaão não apenas no Rádio, mas também
na política. O golpe militar de 1964 alcançou-o na Assembléia
Legislativa. Foi cassado, não pela sua participaão como vibrante
animador das campanhas da Rádio Dragão do Mar, muito menos
por corrupão ou por subversão. Sua de cadeira de deputado lhe
foi rapidamente subtraída por um suplente da família Veras, de
Camocim, por influência política e militar – eis sua versão.
Perdido o mandato e a emissora fechada, Peixoto voltou ao
serviço público, funcionário do antigo IAPC. Em outubro de
1967, deixei o Ceará Rádio Clube e fui convidado por Carvalho
Nogueira para reforçar o time que estava remontando a Rádio
Dragão do Mar, reaberta sob a direão do General Almir Macêdo
de Mesquita. Sugeri a volta de Peixoto de Alencar. Não foi difícil.
O General Almir era amigo fraternal do Comandante da Décima
Região Militar, General Dilermando Monteiro.
Durante mais de 20 anos, unimo-nos numa parceria ruidosa e
bem sucedida. Ele dizia que era o Nelson Gonçalves e eu o seu
Adelino Moreira. Percorremos o Ceará inteiro, promovemos
grandes festividades e fizemos grandes amigos. Hoje, aos 81
anos, Peixoto de Alencar tem ao seu lado, a Gláucia, sua esposa
e seus dois filhos Olavo Filho e Nizinha. Aposentado, como exsuperintendente do INPS no Ceará, cuida da saúde e ainda outro
dia, subiu os degraus do velho prédio da Pedro Pereira para me
ajudar no arremate de minha modesta aposentadoria.
Mas é das brincadeiras do Peixoto, que eu quero falar, motivado pelos dois excelentes livros que Lustosa da Costa editou, o
primeiro sobre Tarciso Tavares, o outro sobre Lucio Brasileiro.
Lembro-me de Quixadá, na carne assada do “seu” João. De
repente, Peixoto sai à rua e de lá volta, sobraçando um pacote
enorme, disforme, embrulhado num jornal. A coisa fica misteriosa.
O que era aquilo? – perguntaram todos. Sem deixar ninguém se
aproximar do seu troféu, Peixoto comanda o espetáculo, provocando especulaões. Mas lá pelas tantas, abre a guarda e consigo
descobrir: era simplesmente uma pedra enorme, sem qualquer
característica especial. Perguntei-lhe o que era aquilo. E ele,
baixinho no meu ouvido, como se tivesse encontrado o tesouro
de Monte Cristo, segredou:
- Cala a boca. É o ovo da galinha choca...
Meu inesquecível amigo Nilo Costa, coletor estadual de Quixeramobim, contou-me que o centenário da cidade foi comemorado
15 minutos antes da meia-noite, em 1956, por uma diabrura do
Peixoto, coisa que nunca me confirmou. Ficou combinado, numa
reunião presidida pelo Ismael Pordeus, que, às 23 horas, todos os
bares seriam fechados para que a populaão assistisse na praça,
a grande explosão de som que então se produziria. Enquanto
falavam os oradores, Peixoto conspirava. O que se conta é que,
impaciente com a “hora seca”, Peixoto escalou as escadarias da
Igreja de Santo Antônio e lá no alto da torre da matriz, adiantou
bruscamente os ponteiros, precipitando o badalar de todos os sinos
das igrejas, locomotivas da RVC apitando, os fogos papoucando
nos ares, a cidade em festa. Claro: os bares se abriram...
Uma de suas mais freqüentes diversões era chegar a uma cidade
do interior, chamar um menino qualquer e perguntar:
- Quer comer pão com refresco?
Ora se queria: - Então, vá chamar mais 10 meninos do seu
tope. E começava: de dez, passava para 30, de 30 para 40, 50, 100
meninos comendo pão com refresco. Era o fome zero se iniciando
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40 anos antes... Em Baturité, conseguiu se eleger
deputado (na verdade, ficou como suplente, depois
assumiu) gastando 18 cruzeiros (naquele tempo)
pagando picolé para as crianças. E para aumentar
o interesse da meninada, mandou derramar CocaCola numa bacia, conseguiu trazer um jumento e
anunciou:
- Deixa ele tomar essa Coca-Cola todinha, que
nós vamos ouvir o arroto dele.
Por falar em Baturité, chegou lá, um sábado,
em companhia de um sargento do Exército, que
parecia, fisionomicamente, com o General Lott. A
todos, dizia que era o candidato do PSD e do PTB
à sucessão de Juscelino. Mas muitos procuraram entender:
- Como ele pode ser o General, Peixoto, se só tem três fitas
de Sargento?
E ele, na maior tranqüilidade:
- Modéstia dele! O General é muito modesto!...
O DRAGÃO E A LAGARTIXA
Nos anos 50, os partidos políticos abriam suas portas para os
estudantes e universitários. O PSD (Partido Social Democrático)
tinha a mocidade Pessedista e foi lá que Peixoto foi se reunir com
Mauro Benevides, Hermes Pereira, Armando Parente, Iranildo Pereira, entre outros. O setor equivalente da UDN (União Democrática Nacional) era o Departamento Estudantil da UDN, composto
por Aquiles Peres Mota, Luciano Magalhães, Alberto Leal Nunes.
Universitário, (acabou se formando em Direito, Administraão e
Economia), Peixoto gostava mesmo era do rádio. Deu “corda” no
grupo e o grupo procurou o dr. José Martins Rodrigues:
- Precisamos ter uma rádio!
Surgiu , em março de 1958, a Rádio Dragão do Mar, denominação sugerida por Peixoto, para consagrar o herói da Abolição
no Ceará, representando luta, mobilização popular e escambau.
Nesse último item, Peixoto enquadrou a campanha “CARYL
CHESMAN não deve morrer”. Era uma presepada sem igual: uma
emissora de um estado brasileiro, “com suas antenas voltadas para
a Califórnia”, pedindo para que o governo americano poupasse a
vida do “bandido da luz vermelha”. Quando em 1964, tornou-se
revolucionário, Armando Falcão que transitara pelo PSD, como
figura de primeira linha, fez uma frase que reduziria essa estória
à sua expressão mais simples:
- É a lagartixa do brejo...
O DISPOSITIVO
Quando cassaram seu mandato de deputado, Peixoto ficou
em liberdade. A todos, dizia que: “meu esquema militar é forte:
vai desde o Marechal Floriano ao Sargento Hermínio”, em cujas
proximidades residia. Todo sábado, se reunia com seu grupo, que
o aconselhava a ter modos, “desaparecesse por um tempo”, “fosse
para a serra de Baturité”. Um sábado a bordo do seu combalido
Jeep Verde, parou em frente ao 23º BC.
- Quero falar com o oficial do dia.
- Quem é o senhor?
- Peixoto de Alencar, jornalista. Tem alguma coisa contra
mim ai?
O soldado não era de Baturité, nem mesmo de Aracoiaba ou
Capistrano (o “ABC cearense”). Mas deu sorte:
- Não senhor. Aqui não tem nada contra o senhor.
Foi uma fuzarca,. Contou a todo mundo. Marechal Floriano
e Sargento Hermínio eram realmente fortes. O irmão Almeida,
pontífice dos espíritas cearenses, lhe assegurara.
No final da outra semana, de novo. Vai ao 23º BC, faz a mesma
pergunta, recebe a mesma resposta..
Na terceira semana, com o Jeep lotado de curiosos – aquilo já
tinha virado uma brincadeira – desceu eufórico e perguntou:
- E ai, cabo veio? Tem alguma coisa contra min?
Foram feitas as consultas costumeiras, nada havia contra o jornalista, mas o oficial do dia, certamente informado das presepadas
anteriores, falou diferente.
- Olha, é o seguinte: Não tem nada contra o senhor, mas já
que o senhor quer saber mesmo, vamos entrando que eu vou me
informar melhor.
Caira o dispositivo militar do Peixoto. Ficaria preso, a partir
daquele dia, por exatos trinta e nove dias...
Pois é. Não foi o Exército que mexeu com o Peixoto. Foi o
Peixoto que mexeu com o Exército.
J. Ciro Saraiva (Quixeramobim), jornalista

A última do Português
Wilson Ibiapina (*)
Estou começando o ano tendo que aprender a escrever. Aliás, todos
nós.
Essa mudança provocada pelo acordo ortográfico de Língua Portuguesa me
pegou desprevenido. As alterações atingem 5% do vocabulário, mas mexem
com palavras chaves e não há quem não sinta a mudança no dia a dia.
A nova ortografia derruba o trema mas mantem o acento diferencial
em pôde para diferenciar de pode. Cai o acento de voo, leem e veem. Antiinflamatório, micro-ondas, micro-ônibus ganham hifens que desaparece
em mandachuva, paraquedas, dia a dia, café da manhã. Essa é para não
esquecer: palavra composta com o prefixo terminando em vogal e o elemento
seguinte começando em consoante, -.sabe o que acontece? - a consoante
fica dobrada. Exemplo: anti-semita vira antissemita, contra-regra passa
a ser contrarregra. E nós que achavamos que sabiamos escrever, vamos
começar tudo de novo.
Mas não entre em pânico. O escritor Luís Fernando Veríssimo diz que
nunca foi bom em gramática e que respeita apenas algumas regras para evitar
os vexames. Já o professor Pedro Luft diz que gramática é dispensável.
Indispensável é aprender a língua que contém a gramática.
Importante mesmo é saber expor as ideias. Muitos vestibulandos
estão entre os que não aprenderam a velha ortografia e muito menos se
expressar.
A prova de redação de uma universidade mineira, que teve como
tema:
‘A TV FORMA, INFORMA OU DEFORMA?’ resultou num amontoado
de asneiras que hoje correm o Brasil pela Internet como motivo de gozação.
Entre as perólas selecionadas pelo professor José Roberto Mathias e que me
foram enviadas pela professora Erotilde Honório Silva está “A TV possui
um grau elevadíssimo de informações que nos enriquece de uma maneira
pobre, pois se tornamos uns viciados deste veículo de comunicação’.
‘A TV no entanto é um consumo que devemos consumir para nossa
formação,informação e deformação’.
Você ainda pode escrever errado, pela velha ortografia ,até 31 de dezembro de 2012. Quem não conseguir se adaptar às mudanças , no mínimo,
vai denunciar a idade quando escrever palavras cheias de hifens, tremas e
acentos que estão sendo abolidos. O que não pode é ficar escrevendo por
aí que “a TV é o oxigênio que forma nossas ideias.”
O objetivo da mudança ortográfica é unificar a língua portuguesa, tarefa
que, particularmente, acho muito difícil. As diferenças nas definições das
palavras e em expressões são grandes e estão enraizadas para desaparecer
como num sopro de mágica. Os portugueses usam o verbo no infinitivo “estar a fazer”. Aqui no Brasil notamos mudanças de uma região para outra
imagine daqui para além mar.
As mudanças no falar e no escrever começam quando você entra no avião
da TAP, a companhia aérea vai lhe levar à pátria de Camões. O jornalista
Toninho Drummond, que tem casa em Cascais, faz um alerta. Quando um
português perguntar “Você vai SEMPRE a Portugal dia 26 ? “ Responda
simplesmente “sim ou não”. O brasileiro perguntaria “Você vai MESMO
a Portugal dia 26”?
Antes do avião descolar, se a comissária de bordo perguntar qual sua
coxia, não se espante, Mostre o número de sua cadeira que ela lhe acomodará numa boa. Se um português, ao lado, lhe falar que notou quem você
é brasileiro só por causa do acento, lembre-se que assento é coxia e acento
é simplesmente sotaque. Quando o avião aterrar em Lisboa, aí sim, verá as
diferenças da língua.
Lá ônibus é autocarro, carteira de habilitação de motorista é carta de
condução. Carruagem é o vagão do trem que lá é comboio. Metrô é metro,
sem acento. Quando o lusitano falar absolutamente ele estará dizendo que
sim e não absolutamente não. Nunca peça para trocar o salto quebrado de
um sapato. Ele literalmente vai passar um de um lado para o outro. Fale
que quer substituir
Nunca diga a um português que quer ir a um banheiro. Banheiro pra
eles é o salva-vidas que trabalha nas praias piscinas. Diga que quer ir a casa
de banho e quando sair não esqueça de carregar no autoclismo, que é dar
descarga. Camisola é camiseta, cueca é calcinha de mulher. Fila é bicha e
bicha é paneleiro e, assim como aqui, tem um monte de outros nomes. Terno
é fato. O fato é facto, entendeu?
Não é fácil.. O escritor Mário Prata um dia marcou um encontro com
umportuguês que ele não conhecia. O gajo deu uma dica: vou passar em
tal lugar às tantas horas num carro côr de café com leite. O jornalista ficou
olhando para ver um carro beje ou marrom, que lá é castanho. Eis que o gajo
aparece num carro preto e branco. Café com leite, sem mistura.
No teatro, cinema ou no futebol não pergunte onde comprar ingresso.
Ninguém vai saber informar. Peça um bilhete. No Rio, o carioca chama
torneira de bica, em Portugal bica é o cafezinho saído da máquina. No
bar ou no restaurante quando pedir um imperial o garçon pode perguntar
se você quer de garrafa ou de pressão, que é o nosso chope. Como chamar o
garçon? Lá eles não tem nome, Aliás não adianta chamar porque eles nunca
vem. Faz favoire. Essa é a expressão usada para chamá-los.
Mário Prata trabalhava na televisão portuguesa RTP.e quis batizar o
garçon de Shifazfavoire. Num programa que estava escrevendo para a tv
chamou o garçon de Shifazfavoire, achando que estava contribuindo filologicamente, como ele mesmo diz, com a cultura do país. O ator não gostou
e sob o argumento de que não existe essa palavra no português sugeriu
chamar o garçon de Manuel.
Como a unificação do português é coisa para as próximas gerações, sugiro
aos que estão pensando ir conhecer Portugal que comprem o dicionário que
Mário Prata acabou fazendo para facilitar a vida dos que aterrarem por lá.
Em tempo, o livro tem o título de Shifaizfavoire.
(*) Wilsom Ibiapina (Ibiapina), jornalista
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Perfil
“Em meados dos anos 70, o então estudante de
engenharia civil Erivaldo Arraes ainda dava os primeiros passos na construção da Marquise, ao lado
do colega de faculdade José Carlos Pontes. Até a
formação e consolidação de um dos maiores grupos
empresariais do país, que gera aproximadamente
4 mil empregos diretos, o empresário percorreu
uma jornada na qual sempre perseguiu sonhos com
muito trabalho e dedicação.
Nascido em Mossoró, Rio Grande do Norte, em
1950, Erivaldo, filho de Enock Arraes Sobrinho e
Maria Ivonilde Arraes mudou-se com a família para
Fortaleza dois anos depois. Piloto de avião, o pai
dele tinha sido transferido em 1947 para construir
o aeroclube daquela cidade. “Na verdade, eu me
considero cearense. Minhas raízes estão no Ceará”,
afirma Erivaldo.
Enock e Maria ainda tiveram mais quatro filhos,
dois homens, já falecidos, e duas mulheres. Uma
das irmãs do empresário trabalha na Marquise,
no setor de custos. A outra, formada em Letras,
cuida com a colaboração da Marquise e de outros
doadores de um projeto social no Siqueira, um dos
bairros mais carentes de Fortaleza. “Mantemos uma
escola que atende 400 jovens e crianças. Nosso
objetivo é criar condições para que os estudantes possam sair da
condição de pobreza absoluta”, explica.
Antes de ingressar na Universidade Federal do Ceará (UFC)
em 1970, estudou no Liceu do Ceará. Aliás, sua primeira grande
vitória na vida foi passar no vestibular para engenharia civil. “Esse
era meu maior sonho, estudei muito e consegui entrar em um dos
cursos mais disputados da UFC”, relembra. Ele ainda fez dois anos
de Administração de Empresas, mas, no quinto semestre, parou,
pois já acumulava estágio e o curso de engenharia.
Ainda na universidade, trabalhou como monitor de Cálculo e,
a partir do terceiro ano, conseguiu estagiar em empresas de engenharia da capital cearense. Nessa época, Erivaldo Arraes iniciou
parceria com José Carlos Pontes. A Marquise começava a nascer.
Os jovens estudantes realizavam reformas em escolas.
Já com o diploma na mão, Erivaldo, podia assinar os projetos
e montou a Construtora Marquise, em 1974, ao lado do amigo,
agora sócio, José Carlos Pontes. Apesar de concretizar mais um
sonho, até a empresa se consolidar no mercado ambos tiveram que
superar a concorrência acirrada. Mas com trabalho e dedicação as
barreiras da concorrência foram superadas.
Ao longo de 34 anos, o ótimo relacionamento entre os sócios
é um dos segredos do sucesso do Grupo Marquise. “Apesar de
termos idéias diferentes em alguns momentos, nossa parceria
sempre foi de total confiança, sem nenhum arranhão”, revela.
Desde o início, o sonho de a empresa oferecer serviços de ponta
em âmbito nacional também norteou os negócios. No entanto,
o maior tesouro da Marquise são as pessoas que trabalham na
empresa. “Formamos uma equipe campeã. O maior patrimônio
são nossos colaboradores”, completa.
A Marquise começou a atuar em outros estados em 1978,
quando passou a executar obras de casas populares no Maranhão,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Embora o foco inicial fosse a
construção civil, a empresa também procurou a concentrar seus
esforços na diversificação. O empresário acredita que uma crise
não atinge todos os setores da economia. Dessa forma, investir em
outros ramos de negócios protegeria o grupo como um todo.
De oportunidade em oportunidade, traçando metas e aceitando
desafios, tomando decisões e aprendendo com os erros, a Marquise
cresceu até tornar-se um grupo empresarial formado por dez empresas que atuam nas áreas de construção civil, limpeza urbana,
hotelaria, finanças, comunicação e gestão de água e esgoto. Só a
construtora possui em seu portfólio mais de 200 obras entre projetos habitacionais, comerciais e de infra-estrutura urbana.
E para os jovens empreendedores que desejam traçar uma
trajetória de sucesso, o empresário deixa como lição sua própria
história de vida. “Em primeiro lugar, deve-se identificar a vocação, em seguida sonhar, planejar e perseguir incansavelmente os
sonhos”, conta. Apesar de na infância querer ser piloto como seu
pai, Erivaldo percebeu aos poucos que sua verdadeira vocação
era a engenharia. Desde criança, construía miniaturas de casas
e prédios.
Para driblar as dificuldades que podem aparecer no caminho, a
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Erivaldo Arraes divide com José Carlos Pontes o sucesso de 35 anos
com mais de 200 obras, atuação em 17 estados e uma equipe de 4 mil pess

palavra acomodação deve ser riscada do vocabulário. “O empreendedor nato, nunca se acomoda. A acomodação é o resultado da
falta de motivação. Enquanto houver motivação, sempre haverá
evolução”, explica. Além da motivação, Erivaldo conta que é
fundamental acreditar em si mesmo. “Vale a pena acreditar naquilo
que se faz”, completa.”
Texto de Daniel Navarro Sonim/Lumina7
Responsabilidade
O Grupo Marquise planeja o futuro e age para alcançar e
manter suas realizaçõescom respeito e responsabilidade perante a
sociedade. Dentro da filosofia empresarial do Grupo, entendemos
que a sociedade é um de nossos clientes.
Todas as empresas do Grupo Marquise compartilham esta
mesma filosofia, esta visão e a busca constante por qualidade nos
serviços prestados à sociedade como um todo. Por isso, como não
poderia deixar de ser, as empresas do Grupo promovem ações
sociais dentro da própria área de atuação ou em áreas em que são
detectadas carências na sociedade civil como um todo. Destas
ações, podemos destacar:
•
Projeto Educação Ambiental da Marquise
•
Casa Pró-Vida
•
Projeto Quatro Varas
•
Fome Zero
•
Dia Mundial de Limpeza das Praias
•
Projeto José Henrique
•
Campanhas de Arrecadação de Alimentos e Agasalhos
•
Calendário Social
•
Projeto Voluntariado
•
Ginástica Laboral
•
Eventos TV Tambaú
Educação Continuada
Aprendizagem na Organização
O Grupo Marquise acredita que gerar energia para a criação
de um ambiente interno voltado para o desenvolvimento das
competências pessoais e gerenciais de seus colaboradores seja a
grande ferramenta de manutenção das competências essenciais do
negócio que a fazem competitiva e duradoura.
O resultado deste modelo de gestão é o constante aprimoramento dos colaboradores das empresas e a manutenção e superação
dos padrões de excelência nos serviços prestados pelo Grupo
Marquise. Entre as ações destacam-se:
•
Programa Trainee
•
Escola de Alfabetização de Adultos
•
Programa de Educação Continuada
Qualidade
Mais do que um slogan, esta é uma visão empresarial que
norteia o Grupo Marquise desde o nascimento da Construtora Marquise, 30 anos atrás. Para construir esta marca e manter o padrão
de qualidade, a empresa aposta em três eixos fundamentais:
•
Sistema de Gestão pela Qualidade Total
•
Desenvolvimento Humano

•
Desenvolvimento Tecnológico
Estas ações rendem, além da satisfação dos
acionistas e colaboradores do Grupo perante a
sociedade, prêmios e outras medidas de reconhecimento por sua atuação responsável ao longo
dos anos. Dentre eles podemos destacar:
Construtora Marquise
1974: Os jovens engenheiros José Carlos Pontes e José Erivaldo Arraes fundam a Construtora
Marquise, centrados no princípio da qualidade e
excelência de seus produtos e serviços.
1975: Sangradouro do açude do Campus do
PICI-UFC (Universidade Federal do Ceará),
primeira obra da Construtura Marquise.
1977: Abertura da primeira filial da Construtora Marquise fora do estado do Ceará, em São
Luís do Maranhão.
1979: Construção sede da Krautop, concessionária Chevrolet de Fortaleza, primeira obra
de incorporação.
1984: Neste ano a empresa começa a atuar
com limpeza urbana e coleta de lixo, dando
origem à expansão planejada das atividades da
empresa que culmina com a estruturação do
Grupo Marquise.
1998: Certificação ISO 9001 da Construtora Marquise, concedida pelas empresas alemãs BRTÜV e TÜV-CERT, em todos os
20 itens relacionados a projeto, incorporação, gerenciamento e
execução de empreendimentos na área da construção civil.
2004: Juntamente com o Grupo, a Construtora Marquise comemora 30 anos de uma trajetória de sucesso com mais de 200
obras em seu variado portifólio.
Os resultados do trabalho da Construtora Marquise são evidenciados em obras por diversas cidades do Brasil. São mais de 800
mil m² em mais de 200 obras ao longo dos 30 anos de trajetória,
que podem ser divididas em Empreendimentos de Incorporação
e Obras Públicas.
Empreendimentos de Incorporação
Beach Park Resort: Primeiro resort do estado do Ceará, são
200 apartamentos situados ao lado do maior parque aquático do
Brasil: o Beach Park
Royal Park: Primeiro condomínio de casas de alto luxo no
estado do Ceará
Vitral dos Mares e Portal das Marés: Empreendimento luxuoso,
consiste em duas torres de apartamentos residenciais, 1 por andar,
na categoria luxo. Os edifícios ficam no local mais sofisticado de
Fortaleza, a avenida Beira Mar
Scala: Com design arrojado, foi um grande sucesso de vendas
com 80% dos apartamentos vendidos em 10 dias. Trata-se de um
imóvel residencial com serviços disponíveis, vizinho ao Hotel
Gran Marquise
Hotel Gran Marquise: O melhor e mais luxuoso hotel do Ceará
foi projetado, planejado, construído e é hoje operado pela Marquise, em conjunto com a rede espanhola Sol Meliá. Se destaca ao
ponto de ser considerado um marco na hotelaria do estado
Obras Públicas
Reurbanização do Centro de Campina Grande: Consistiu na
obra de reurbanização no estilo Art Déco mais importante do
Brasil
Sede Febem - SP: Centro de reabilitação infanto-juvenil construído no prazo recorde de 3 meses
Hospital de odontologia da Universidade Federal do Ceará
– UFC
Mercado Central de Fortaleza
Aeroporto de Natal
Aeroporto de Maceió
Aeroporto de João Pessoa
Estação elevatória
Adutora de Acauã
Ambiental
Marquise
A Limpeza Urbana é um segmento essencial para a vida da
população. Não pode parar.
Com esta filosofia e a experiência de muitos anos atendendo
o setor público, o Grupo Marquise começou a atuar no segmento
de Limpeza Urbana na década de 80. Aliando investimento em
pesquisa e desenvolvimento com gestão de ponta, a Marquise
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A saudação de Marcos Vilaça, nordestino pernambucano,
ao nordestino cearense, Ubiratan Aguiar
aumenta constantemente a eficiência de seus serviços.
Juntamente com a Ecofor, a Marquise atendia, até o fim de
2004, cerca de 6,7 milhões de pessoas de 9 cidades em 8 estados
do país. No segmento, a Marquise é considerada a maior empresa
de capital nacional do segmento e a 3ª atuante no país.
Tudo isso é resultado do padrão de solidez, qualidade e respeito
por seus clientes, característico do Grupo Marquise em suas ações.
Com isso, garante a qualidade de vida da população e supera
constantemente a expectativa de seus clientes
Finança
Capitalize
Nosso negócio é fomentar empresas
A Capitalize Fomento é o braço financeiro do Grupo Marquise.
Foi fundada em 1994 e seu rápido desenvolvimento logo a tornou a
maior empresa de factoring do Nordeste e a 4ª maior do país. Este
crescimento alcançado ao longo de mais de uma década de atuação
e a excelência adquirida pela Capitalize nos mercados onde atua
são prova de que ela tem desempenhado muito bem o seu papel e
cumprido a missão a que se destinou: “Fomentar Empresas”.
A Capitalize Fomento é uma empresa de fomento mercantil, fruto de nossa crença no empreendedorismo como meio de
desenvolvimento. Para tanto, a Capitalize Fomento mantém um
relacionamento ético, sólido e duradouro com seus clientes e aposta
no desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores.
Entre os valores da empresa estão a conquista e manutenção da
boa imagem da Capitalize, que se revelam na busca constante por
qualidade, solidez e ações sociais.
Múltipla
A Múltipla Financeira é o mais novo empreendimento do Grupo
Marquise no setor financeiro. Seu foco é o crédito pessoal voltado
para o trabalhador assalariado, profissional liberal, autônomo,
aposentados e servidores públicos.
A Múltipla Financeira é uma Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em processo de aprovação pelo Banco
Central do Brasil. Com atuação inicial prevista para o Estado do
Ceará e interior de São Paulo, a empresa oferecerá seus serviços
em 10 cidades paulistas.
Hotelaria
Gran Marquise Hotel
Construído e administrado pelo Grupo Marquise desde 1993
sob a bandeira Caesar Park, o Gran Marquise Hotel é outra demonstração de superação e excelência nos empreendimentos do
Grupo. Primeiro do mundo a ser contemplado com a certificação
ISO 9001, o empreendimento também foi o primeiro do Ceará a
ser reconhecido como 5 estrelas pela classificação da Embratur.
O Hotel está localizado na praia de Mucuripe, uma das mais
procuradas pelos turistas que visitam Fortaleza, em plena avenida Beira-Mar. Sua infra-estrutura conta com 230 apartamentos
(sendo 16 suítes), 10 salões de convenção, um completo business
center, 3 restaurantes, 2 bares, Health Club, além de serviços de
conveniência 24 horas.
Comunicação
TV Tambaú
A primeira no coração dos paraibanos
O slogan da TV Tambaú representa o sucesso do empreendimento televisivo do Grupo Marquise. Em 13 anos de existência,
9 dos quais como afiliada do SBT, a TV Tambaú conquistou uma
estreita identificação com a população paraibana. Esta identificação é fruto da atuação que a empresa tem, abrindo espaços para a
população, contribuindo para democratizar o acesso à informação
e ampliar a capacidade de comunicação dos cidadãos.
A grande audiência caminha junto com uma programação de
qualidade voltada ao desenvolvimento cultural, econômico, político e social. Tudo isso aliado à alta credibilidade, fundamental para
a consolidação do maior veículo de comunicação da Paraíba.
Rádio Tambaú
Em 12 de maio de 2004, o Grupo Marquise inaugurou a Rádio
FM Tambaú, “a sua rádio”, levando para a Paraíba a mais moderna
infra-estrutura do segmento. Mesmo com sua pouca idade a rádio
vem crescendo velozmente na preferência dos paraibanos.
A FM Tambaú tem como forte os sucessos do forró, axé e
sertanejo. A programação de 24 horas por dia é complementada
com um jornalismo ágil e atuante, respaldado pela credibilidade
jornalística da TV Tambaú, emissora de TV do Grupo Marquise
na Paraíba. Tudo isso para trazer os principais fatos e acontecimentos do estado, sem deixar de lado os serviços de utilidade
pública.

Ceará em Brasília

Marcos Vilaça (*)
“Agora, falo para o outro Presidente, Ubiratan Aguiar.
.........
Apelo ao novo Presidente para, da cadeira
em que sentou, com tanto merecimento, atente
às suas origens.
.........
A consciência nacional precisa extinguir
de vez por todas com as tentativas insidiosas
de nela se implantarem “mitos incapacitantes”
com relação ao Nordeste, como região, e ao
nordestino, como povo.
Extinguir também os clichês mentais depreciativos sobre o Nordeste: o de que o seu desenvolvimento auto-sustentado é impossível; o
de que, no semi-árido, a agricultura é inviável;
o de que os recursos públicos destinados à Região são invariavelmente
malbaratados; o de que a população regional degrada-se rapidamente
em sub-raça de nanicos ociosos e imbecilizados.
As outras regiões não podem ignorar que o Nordeste responde
aos incentivos à industrialização com desempenho satisfatório; que a
agricultura moderna, no semi-árido, é factível tecnicamente e rentável
economicamente; que a Região pode evoluir significativamente no
social.
.........
É frase do novo Presidente ao discursar na sua Academia de Letras,
em Fortaleza: “Integramos o mundo da opulência e o submundo da
exclusão”.
Pois, Presidente, tiremos, com palavra e gesto, os conterrâneos da
exclusão. Sua mãe, dona Liguinha, Terezita – a esposa, filhas e netos,
todos contam que prossiga a sua trajetória de serviços à Região e à Pátria. Quando Vossa Excelência empossou-se naquela Academia disse
estar em busca da leveza do viver. Agora, esta Presidência que assume
não tem nada de leveza. É lugar para as ardências incendiadas com
as brasas do sol. Nada demais para quem veio dos salgados sertões
do Cedro, aboiando nas pradarias do semi-árido até refrescar-se nas
brisas das praias, na “Fortaleza, a loira desposada do sol”.
Um seu conterrâneo e colega – colega poeta – falou que são
“longos os caminhos para os pés dos homens” e versejou: “E se
acaso caímos/ no chão os nossos dedos/ começam a replantar a rosa
da esperança”.
Cuide dessa rosa, Presidente. Aproveite os mesmos engenho e
arte de que se utilizou como professor, advogado, vereador, deputado
estadual e federal, secretário de Estado, autor e relator de leis da sua
idéia fixa, que é promover a interação entre educação e os diferentes
contextos culturais.
Tudo isto o fará feliz, já que o vascaíno, coitado...
Feliz como se sente ao versejar, ao produzir letras para belas
canções.
Seus versinhos de circunstância são tão temidos quanto os Votos
judiciosos e ricamente doutrinários. Há quem os tema como o diabo
teme a cruz.
Nós, nordestinos, não somos gente só do mandacaru. Somos
também jangadeiros, pois sabemos que o mar nos ensina lições
de leme para conhecer mais e lições de âncora para os padrões de
fidelidade.
Como as amarras só vêm depois do movimento, Ubiratan Aguiar
haverá de ser ainda mais leme e âncora para o TCU.
Seu amigo fiel e admirador incondicional, o colega Ministro Valmir Campelo, sempre nos adverte para o tanto que o novo Presidente
tem de pessoa irresistivelmente sedutora. Pois exerça também esses
atributos de sedutor na servidão jubilosa da Presidência.
A Presidência obriga o ocupante ao descompromisso com calendários, pois é juramento para o dia todo, todos os dias. É não
esquecer. É só lembrar.
De agora em diante, a Presidência não será o seu cargo. Passa a
ser oseu sentimento.
E não esqueça de que quando chegou aqui, trouxe no bisaco
o “Siará Grande”. Trouxe a Medalha da Abolição, Matias Beck,
a “Padaria Espiritual”, Pompeu de Sousa Sobrinho, a lagoa do
Mondubim, Paula Nei, Tomé da Mota e o bonde de burro, o cego
Aderaldo, Leonardo Mota e Leonardo Mota Neto, o açude de Orós,
Gerardo Mello Mourão, Adriano Espínola, Fagner, Figueiredo Filho,
Rodrigues de Carvalho, o grupo Clã, os craques Jardel e Mauro, os
“japoneses” de Fujita.
Também, no mesmo matolão, outras exemplaridades: São Fran-

cisco de Canindé, Mestre Noza, Geraldo
Vasconcelos, o hotel Excelsior, o então padre
Hélder – o sempre Dom do Amor, o Barão de
Studart, a bela Emilia – miss Brasil, a fazenda
“Não me Deixes”, Natércia Campos, o Ideal,
Ari Cunha, Fernando Cesar Mesquita, Antônio
Martins, Efraim Almeida – notável artista
contemporâneo, Edson Queiroz, a revista
“Maracajá”, o cinema Majestic, Farias Brito,
o Seminário da Prainha, Juvenal Galeno, Hermenegildo Sá Cavalcanti, Ilka e Carlos Alberto
Cabral Ribeiro, Antônio Bandeira, Auxiliadora
Lemenhe e aquele alfaiate Girão, que aparece
em livro de Lustosa da Costa, dizendo-se
“geômetra do corpo e poeta do pano”.
E não faltaram na bruaca: Herman Lima,
Raimundo Girão, Chico da Silva, Liberal de
Castro, Xico Sá, Martins Filho, o Boticário
Ferreira e a sua praça, tão feinha, Pinto Martins, o Capitão-Mor
Soares Moreno, Paulo Cabral, Chico Anísio, os Holanda, a serra da
Ibiapaba, os Inhamuns, o Cariri brabo, Nertan Macedo e os seus cangaceiros, A Beata Maria do Egito, Castello Branco e um caprichado,
além de numeroso, conjunto de homens públicos, de Presidente da
República e Presidentes de Bancos, Senadores, Deputados, Governadores, Ministros de Estado, Embaixadores.
No matolão estão também os indispensáveis, que retiro da batéia
da alma acadêmica: Franklin Távora, José de Alencar, Araripe Júnior,
Clóvis Bevilaqua, Gustavo Barroso, Heráclito Graça, R. Magalhães
Júnior, a comadre Rachel de Queiroz.
Eduardo Campos me ensinou com versos de José Bernardo da
Silva, de que ao falar no “Padim Ciço”, e quero falar nele, fizesse
pontuação. Pois faço pontuação, repito José Bernardo e falo do do
Taumaturgo do Joazeiro:
“Leitores agora aqui
Eu faço pontuação
Feliz daquele que tem
Jesus em seu coração
E também todo momento
Guarda no seu pensamento
Padrinho Cícero Romão”.
Outra pontuação é para louvar os primórdios do abolicionismo,
antecipação cearense. Nabuco, entusiasmado, proclamou, em 1884:
“O que o Ceará acaba de fazer não significa por certo ainda O Brasil
na Liberdade; mas modifica tão profundamente o Brasil da Escravidão, que não se pode dizer que a sua nobre província não nos deu
uma nova pátria”.
Tenho as mãos cheias do patrimônio cearense e me orgulho,
sem vaidades, de dizer que deixei minhas impressões digitais de
administrador nas obras culturais de recuperação e valorização do
seu patrimônio histórico: no mercado de Aquiraz, na igreja de Almofala, no açude do Cedro; no tombamento dos Centros Históricos
de Sobral e Icó.
Impressões digitais, de igual sorte, no plano da política de efetivo
desenvolvimento social, pela implantação de Centros Sociais Urbanos, de Módulos Esportivos, de creches e Centros de Convivência
de Idosos, estes últimos, uma criação de grande inventividade de
Maria do Carmo, minha mulher, de Marly Sarney e da socióloga
Tereza Duere, nos áureos e heróicos tempos do PRONAV/LBA,
abatidos em má hora por preconceitos, desconhecimento e um tanto
de mesquinharia. Quando a isto me refiro cuido apenas de reluzir
valores que o tempo nos indica.
Um povo que cresce não pode destruir a sua alma, ignorando
suas referências aos predicamentos da justiça histórica e aos xodós
do afeto coletivo.
Não desejei como saudante, Senhor Presidente Ubiratan Aguiar,
fazer outra coisa nesta hora que já não esteja nestes versos de Patativa do Assaré:”
“E ôtra coisinha aprendi
Sem tê lição de ninguém
Na minha pobre linguage,
A minha lira servage
Canto o que minha arma sente
E o meu coração incerra
As coisas de minha terra
E a vida de minha gente”
(*) Marcos Vinicios Vilaça (Nazaré da Mata/PE), Ministro do
TCU, professsor, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras– trechos dediscurso no TCU, em 10.12.2008.

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

15

Janeiro/09

Janeiro/09

16

Ceará em Brasília

Leituras III

Uma Paula Pessoa de muita ﬁbra

Lustosa da Costa (*)
Anahid Paula Pessoa de Andrade era filha de Joaquim
Miranda Paula Pessoa e Vitalina Gomes Parente de Paula
Pessoa, descendentes do senador Paula Pessoa, fundador
de dinástica política no século XIX que mandou no Ceará
e que ainda hoje tem representantes na vida publica,como
o deputado Tomaz Figueiredo Filho e a senadora Patrícia
Saboya. Anahid Paula Pessoa de Andrade foi mulher de
muita fibra. E não apenas como realizadora, fundadora
que foi da creche Lucia Sabóia e da maternidade Manoel
Marinho nem como escritora da terra,tendo a Princesa do
Norte como cenário de seu romance.
Deixou a marca de mulher destemida, capaz de sustentar
seus atos e suas opiniões até com o argumento do revólver,
quando era necessário.
Foi o que ocorreu na defesa de sitio S.Felipe na Serra
do Rosário, em Sobral,contra o MST da época. Conta
a filha, Dolores Feitosa: “Foi muito tumultuada aquela
ação-invasão, expulsão, polícia, justiça e até desforço,
com inclusive morte. Anahid defendia bravamente os seus
direitos e enquanto portava um revolver, levava um terço
que rezava nas tréguas. A questão foi ganha na justiça”.
****
Anahid portava-se como leoa defendendo filhos e propriedade.
Logo depois da segunda guerra, quando da prisão
(incomunicável) de Joaquim Miranda de Andrade por

sua filiação comunista, moveu céus e terras no Rio, para
onde se dirigiu, com a finalidade inicial de localizá-lo e
saber em que prisão se encontrava, e depois de o libertar.
Mostrou capacidade de liderança, reunindo mulheres de
oficiais, vitimas de idêntica violência e dizendo a um
eminente cearense que ocupava alto posto no Ministério do Exercito,em alto e bom som: “ Vocês enlameiam
a bandeira nacional que juraram defender. O filho foi
solto, depois de um ano de prisão e Anahid de constante
vigilância dos agentes da DOPS no Rio o que a levaram
a comentar a confusão que levava à mente dos agentes
de polícia que foram encarrega-los de seguir a “perigosa
comunista” que - pela manhã ia à missa, quando comungava e durante o dia aliciava mulheres dos oficiais, na
luta pela liberdade dos presos .O outro filho José Leôncio
também foi acusado de comunista e denunciado pelo
DOPS no Rio em inquérito sobre a matéria que tinha como
figura central, Graciliano Ramos Miranda que partiu,
um dia desses, manteve-se fiel a seus ideiais e ironizava
as detenções sofridas por conta dele: “Quando fui preso
no governo Dutra, li quase toda a Comédia Humana, de
Balzac, na prisão. Em 196 nao deu para ler quase nada”
ironizava o feroi da FEB, acusado, junto com o irmão José
Leoncio -que também combateu na Italia,- de comunista
pelo pe. Sabino Loyola e pelo inquerito de reorganizaço
do Partido Comunista.
Tempos de D.José
Os tempos de Anahid eram também do bispo,com José
Tupinambá da Frota, zeloso defensor dos princípios da
Igreja. Que não reconhecia o casamento civil como moral,

dignificador da união conjugação. Por isso, antes da 2ª.
Guuerra mundicial, José Leôncio de Andrade, oficial do
Exercito, veio a Sobral apresentar a mulher, sua prima,
que era espírita e ninguém sabia, à família antes de ir à
guerra. A moça foi recebida, cerimoniosamente e só três
dias depois ouviu perguntas que estavam na ponta da língua
de todos:
” E o casamento, como foi? E o vestido?”
A certa altura parente mais detalhista formulou a pergunta fatal:
“Em que Igreja vocês casaram?”
Inocente, a moça respondeu :
“Não casamos no religioso. Só casamos no civil”.
Foi um susto, o pânico. Então não eram casados? Estavam amancebados e dormiam ali naquele lar cristão!
Urgia remediar o problema e sanar o pecado. Correram-se
os banhos para o casamento religioso e enquanto ele não
era celebrado, o casal foi devidamente apartado. Não iam
mais poder dormir mais juntos, em pecado mortal, até que
sua união fosse abençoada pela Santa Madre Igreja. O
militar foi deslocado para o quarto dos pais e ela ficou sob
a vigilância da avó Dondom.
____________________________________
Blogs do Lustosa da Costa
http://sobralense.blig.ig.com.br/
http://sobralense.blog.uol.com.br/
http://sobralense.fotoblog.uol.com.br/index.html
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor.

Meu baú de ossos e o colégio Agrícola do Crato
José Cícero da Silva (*)
Há muitos anos, ainda nos idos de 1985, século passado,
outro milênio...
Tive um grande amigo, poeta tímido, tanto quanto eu –
calado, introspectivo.
Razoável domínio do vernáculo, quase um espert idiomático. Mostrou-me seus poemas hai-kai, dísticos, cordéis,
sonetos...
Disse-lhe que tinha jeito para poeta.
Ele aquiesceu num sorriso raro e cabisbaixo.
Trejeito impávido, sisudo, míope da vista, óculos fundo
de litro...
Inteligente via muito além das lentes.
Era um exímio construtor do estro.
Por intermédio da literatura, discutíamos a rotina da vida,
a monotonia do colégio e as coisas do mundo.
Era como se diante dos livros nos fizéssemos gigantes.
Titãs poemáticos...que escolheram a literatura como um
caminho.
Mostrei-lhe meu opúsculo na época, ainda em rabisco.
Ele admirou-se e em seguida ficamos bons amigos.
Lemos, estudamos, escrevemos, biblioteca farta, assim
como a nossa juventude.
Dali para frente a poesia libertou-nos do medo de sermos
chamados de poetas. Achávamos por demais ridícula aquela
afirmação. Ser diferente não era o nosso desiderato.
O que queríamos era simplesmente nos embriagar da
eterna poesia de Lorca, Neruda, Bandeira, Poe, Augusto,
Florbela, Vinícius, Patativa, Rimbaud, Drumond, Quintana,
Baudelaire, dentre outros...
Porém, não demoraria muito para que a professora nos
delatasse à turma inteira.
Com direito a leitura dos nossos primeiros madrigais.
Marcial Ferreira era seu nome, filho do Ipaumirim, para
o qual fizera um soneto. Verdadeiro hino oferecido a sua
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Alagoinha. Tempo áureo do nosso Agrícola Colégio.
Internato para os primeiros, utopia para nós todos.
Chão fértil e rico das serras do Crato-CE; sopé do Araripe. Tempos idos, pleno de lirismo e sonhos em se mudar
o mundo.
Saudade de casa e da namorada, que quase nunca nos
escrevia.
Trabalho árduo, enxada, regador, calos nas mãos.
Estudo noturno obrigatório, dias de cansaço e solidão.
Bucólico esforço, ideal parasidíaco. Sofreguidão!
Mata virgem, virgens meninos e meninas, virgem poética
adormecida nos nossos cadernos de exercícios.
Os anos se passaram. Fim do período...
Cada um seguiu para o seu lado.
O mundo depois disso pareceu-me muito mais imenso:
geodésico sentimento que eu ansiava pegar com as minhas
próprias mãos.
Nunca mais tive notícias dele.
Não sei se vive ou se a vida se desfez do mesmo.
Quem sabe aquele amigo tenha optado por se encantar
de vez na serra do Crato, junto a sua poesia -a musa que
nos fez acreditar nos sonhos e outras utopias.
Ou ainda, quem sabe, mergulhara no seu poema mais
triste à guisa de se proteger de um mundo ingrato.
Como só seria possível a um poeta-amigo, vate singularíssimo da palavra, na mais humana disposição lídima
do gesto.
O Agrícola agora, assim como ele(meu amigo), é uma
miragem estranha perdida nas brumas de um passado
longínquo.
O tempo passou célere como sempre passam os bons
momentos. Século pretérito...
Deixando uma história de sonhos ‘profissionalizantes’
aprisionada no futuro do presente.
As coisas mudaram de lugar, como de aparência e de
sentido. Assim como todos os colegas do velho colégio.

Nossos mestres, alguns desapareceram para sempre.
Restando apenas a saudade e os conhecimentos perpetuados entre seus discípulos.
As árvores cresceram como se nelas se eternizassem
todas as primaveras e a brancura teimosa dos nossos cabelos.
Sulcos nos caminhos, rugas profundas dos nossos rostos
como se fossem ainda hoje, as nossas idas e vindas sobre
as serras verdejantes do belo Crato.
A poesia por seu turno, deu sentido e um colorido especial à vida. Como um acerto de conta do presente com
o passado.
A ampulheta do tempo fincou nos nossos rostos de pedra,
uma indisposição estética para a juventude.
Nossos semblantes agora travam todo dia um novo
combate com os espelhos.
Como se o juizo final acontecesse numa sucessão irreversível todas as manhãs na nossa face.
Somos por isso agora, grandes desconhecidos íntimos,
perdidos na multidão de nós outros.
Quisera apenas que aquele poeta-amigo do velho Colégio
Agrícola do Crato pudesse ao menos saber que a poética,
assim como as lembranças, ainda permanecem comigo,
como frases perdidas nas páginas soltas e amareladas de
uma coletânea de reminiscências guardadas num baú de
ossos.
Uma obra carcomida e ultrapassada que quase ninguém
tem mais coragem de relê-la.
Quisera saber do meu amigo, para finalmente abraçá-lo
forte e poder dizê-lo que aquela minha poesia lírica e utópica agora virou verdades, esperanças e livros.
Recordações de um passado que nunca passa...
E que se mantêm guardada para sempre no fundo das
nossas memórias.
José Cícero (Aurora) [jccariry@gmail.com]
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Banco do Nordeste patrocina livros infantis
sobre a história e personalidades do Ceará
A coleção de livros infantis “Ceará
& Cearenses” é uma feliz proposta de
transmitir às gerações a história do
povo cearense.
Contém dez revistas com ilustrações
para colorir, acompanhadas de um texto
de fácil acesso às crianças, tornando
divertida a aprendizagem sobre detalhes
da formação da cidade de Fortaleza,
fatos pitorescos como também
personagens que deixaram marcas eternas no solo de Alencar.
“Ceará & Cearenses”, de Jansen e Baby Viana, é um resgate
da nossa memória, além de um
reforço importante à divulgação
da nossa cultura e compreensão
da nossa identidade.
Jansen e Baby Viana – ela,
professora de história e artista
plástica, ele psicanalista e escritor – reuniram suas competências
para produzir tão rico e inédito material educacional que, com
certeza, enriquecerá o trabalho de pais, professores e pedagogos
na missão de instruir nossas crianças.
A coleção é composta de dez livretos infantis enfocando
momentos e algumas personalidades que marcaram a história
do Ceará e de Fortaleza. O conteúdo traz uma linguagem lúdica,
acessível às crianças e desenhos sugestivos.
Além disso, as crianças poderão interagir colorindo os desenhos para ajudar na fixação do conhecimento. A proposta é trazer
conhecimento e fomentar interesse pela cultura local.
Coleção de Títulos:
1. Jovita Feitosa: A garota que queria ser soldado
2. Pinto Martins: Uma aventura que ficou na história
3. João Nogueira Jucá: O Menino Bombeiro

Janeiro/09

18

4. A vaia no Sol
5. Patativa do Assaré: O poeta do
sertão
6. Zé Pinto: O vovô artista
7. Dragão do Mar: O herói dos mares
8. Chico da Silva: O artista das ruas
9. Bárbara de Alencar: A primeira
heroína do Brasil
10. Assim nasceu Fortaleza
Patrocínio do Programa Cultura da Gente
A edição do livro “Ceará e
Cearenses” foi patrocinada pelo
Programa Cultura da Gente, que
apóia projetos artísticos desenvolvidos por funcionários da ativa e
aposentados do BNB.
Ação de desenvolvimento
humano e responsabilidade social
corporativa do Banco do Nordeste, o Cultura da Gente apóia projetos individuais ou coletivos, de
autoria ou co-autoria de funcionários e aposentados da instituição,
até o valor de R$ 7 mil, nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, artes visuais, literatura e cultura popular.
O Programa é uma iniciativa conjunta dos Ambientes de
Comunicação Social, Gestão da Cultura e Responsabilidade Socioambiental, e a Área de Desenvolvimento Humano do BNB.
Breve perfil profissional
Autor de outros três livros [“É preciso saber amar” (2001),
“Como tomar decisões” (2003) e “Conterrâneos” (2007)], Álvaro JANSEN VIANA da Silva é formado em Administração de
Empresas, Teologia e Psicanálise Clínica. É pastor evangélico e
consultor interno do Ambiente de Produtos de Crédito Especializado e Comercial, no BNB. A obra pode ser adquirida diretamente
com o autor, pelo e-mail jansenviana@hotmail.com.

Aplicação do princípio da
bagatela desaﬁa magistrados
Seria justo alguém ser preso pelo furto de uma capa e de um
recarregador de celular no valor de R$ 50 ou ser condenado pelo
furto de um boné no valor de R$ 30? Dilemas como esses chegam
constantemente à Justiça e desafiam magistrados na aplicação de
um princípio polêmico que é conhecido no universo jurídico como
o da bagatela ou da insignificância.
Bagatela seria uma ninharia, um ataque ao bem jurídico que não
requer nenhuma intervenção do Poder Público. Ela surge, de acordo
com os estudiosos Maurício Macedo dos Santos e Viviane Amaral,
de forma significativa na Europa a partir do século passado, em meio
a crises sociais decorrentes de duas grandes guerras. “O excessivo
desemprego e a falta de alimentos, dentre outros fatores, provocaram
um surto de pequenos furtos e subtrações de mínima relevância que
receberam o nome de “criminalidade de bagatela”.
Seria a clara situação que motivou o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) a conceder o habeas-corpus a uma empregada doméstica que
ficou presa 128 dias pelo furto de um pote de manteiga no valor
de R$ 3,10 em um mercado da capital paulista. No caso, entre os
motivos que justificavam a prisão na instância inferior, estava a
intranqüilidade causada pelos pequenos furtos que assolavam a
cidade. A punição deveria servir como exemplo a outros que se
atrevessem a fazer o mesmo.
O relator, ministro Paulo Gallotti entendeu à época que a empregada era vítima de um perverso quadro social que não oferece
oportunidades concretas de uma vida digna a ela nem a milhões de
outros brasileiros. Esse perverso sistema talvez também tenha sido o
motivo que fez dois homens levarem de um frigorífico seis frangos
no valor de R$ 3,50 cada. O STJ concedeu-lhes habeas-corpus com
base no princípio da bagatela.
Em novembro passado, a Quinta Turma anulou uma decisão que
condenou um rapaz de São Paulo pelo furto de um boné no valor
de R$ 30. A pena inicial foi imposta em cinco anos e quatro meses
de reclusão em regime inicial semi-aberto. O Tribunal de Justiça de
São Paulo desclassificou a conduta para furto qualificado e fixou a
pena em dois anos de reclusão, substituída por prestação de serviços
à comunidade. No STJ foi aplicado o princípio da bagatela.
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Página da Mulher

Muros de Argila

Regina Stela (*)
Na intenção que se iniciou na roda de amigos, ficaram,
desde logo evidenciadas das duas verdades imutáveis: a
vida, como um processo contínuo, desdobrando-se em
sucessivos estágios, desde a fecundação, o nascimento, a
primeira infância, a adolescência, a maturidade, a velhice
e a morte, e a grande interrogação além dela; o amor como
elo entre as pessoas, vinculando-as através de todos os
estágios, numa projeção sem fron¬teiras e sem limites no
tempo e no espaço.
O amor e a vida, como síntese e como análise, transcendem o próprio homem nas suas limita¬ções físicas, indo
além das dúvidas para situar-se nos planos de co¬gitação
onde o misticismo e a religião, nas suas múltiplas facetas,
respondem pelas atitudes de cada um ao buscar um sentido
para essa mesma vida e esse mesmo amor.
A discussão estabelecera-se em torno das ligações afetivas que unem os indivíduos do mesmo sangue ou pessoas
na amizade, e sua possível rutura ante a indecifrável fatalidade da morte.
Uns pretendiam que se desfizessem inelutavelmente os
laços de afinidade, considerando a morte como um interruptor de luz, apagando ou acendendo, claro e escuro, um
marco definitivo de uma passagem sem retorno. Outros,
timidamente, aventavam hipóteses e fórmulas no intuito de

encontrar uma resposta que não rompesse o elo que deve
permanecer além da morte.
Sem vãs filosofias ou explicações transcedentais, uma
idéia entre muitas nos pareceu mais lógica, mais sensata,
mais dentro da concepção do que seja a vida e do que seja
o amor.
Aqueles a quem se amou, aqueles por quem se desdobrou em cuidados a natureza de cada um, aqueles
por quem o coração encontrou razões de elegê-los os
mais queridos entre os milhões de seres. Aqueles entre
os quais a comunhão se fez e completou-se a unidade,
no encontro e no entendimento. Entre eles, os laços de
amizade permanecem, numa etapa superior de compreensão, além dos sentidos. Seria negar-se a si mesmo,
a atravessar a etapa final desta caminhada, o homem
ouvidar por completo aquilo que intrinsecamente lhe
deu conteúdo humano.
Atingindo a maturidade, pode-se ter uma visão abrangente na escala dos valores afetivos, compreendendo, sem
participar, a eleição e o carinho de uma menina por uma
boneca, ou do menino por um soldadinho de chumbo, ou
seu caminhão de madeira, pintado de azul.
Para aqueles que já habitam novas aragens, da mesma
forma, e também sem participar, a não ser pela compreensão, uma etapa mais evoluída e obviamente longe dos
sentidos, abre-se uma janela no desconhecido. Para um

debruçar sobre aqueles que foram a razão dos seus cuidados,
sua preocupação, acompanhando-lhes o canto e o pesar.
Sem interferir e sem sofrer. Tal como os adultos, em complacência, com um mal disfarçado sorriso compreendem e
acompanham o sfdrimento da criança que quebrou o seu
brinquedo, sofrido e chora pela perda do objeto amado, seu
dom e sua graça. Seu mundo.
Assim em planos distintos, faz-se a ligação, permanece
o elo, une-se por invesíveis laços no amor, os que se foram
e os que ficaram.
A verdade é que, espírito, chama, energia, ou qualquer
outro nome que se lhe dê após ultrapassar estes muros de
argila, o homem se identifica no Amor, como uma única
razão de ter vindo e de ter ido, assinalando nesta passagem
as marcas da eternidade. Feitas de Amor.
Nada mais foi questionado na discussão em pauta.
Mesmo porque as teses afloradas perderam o sentido, enveredando por caminhos inviáveis.
Ninguém jamais voltou daquelas paragens para contar
como é, mas a mim conforta a possibilidade, de além, bem
além destes muros de argila, acompanhar o filho que eu
adoro, o companheiro que eu amo, o coração que bateu
uníssono com o meu. E continuar vivendo o amor em
plenitude.
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritora

Receitas nordestinas testadas e provadas
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
3 xícaras (chá) de caldo de carne 500 g de abóbora cortada em cubos Folhas de sálvia

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

“COSTELA COM ABÓBORA”
(Para 8 pessoas)

MODO DE PREPARO
Em um recipiente misture a páprica e a farinha de trigo e
passe na carne.
Na panela de pressão aqueça o óleo e doure a costela.
Acrescente a cebola, o alho e o caldo de carne. Feche

INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de páprica picante
3 colheres (sopa)
de farinha de trigo 1 kg de costela bovina
3 colheres (sopa) de óleo

a panela e cozinhe a carne durante 30 minutos, no fogo
brando, após o início da pressão.
Desligue o fogo e deixe sair toda a pressão antes de
abrir a panela.
Acrescente a abóbora e cozinhe no fogo brando, sem
pressão, até ficar bem macia.
Junte as folhas de sálvia e sirva em seguida.
Bom apetite!
sirva quente.
(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Empoderamento da Mulher – o que é isso?
Luciana Studart (*)
Aconteceu-me uma coisa surpreendente enquanto buscava dados para mais um trabalho sobre questões de gênero.
Primeiramente, ao buscar explicações simples sobre um
chamado “empoderamento” (palavra da moda), deparava-me
sempre com conceitos técnicos, teses e discussões filosóficas.
Definições entediantes, que em nada se relacionavam às
características contrastantes de leveza e força da condição
feminina. Esses conceitos intelectualizados, que sempre me
remetiam aos movimentos sociais dos anos 60 nos Estados
Unidos, falavam sempre em empoderamento como “conquistar ou dar poder àqueles que são historicamente discriminados, oprimidos ou excluídos pela sociedade”. Lendo
isso, perde-se até o fôlego!
Empoderamento parecia-me derivar simplesmente da palavra “poder” – aquele poder tão cobiçado. Porém, diziam-me
os livros: “significa, em geral, a ação coletiva desenvolvida
pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados
de decisões, de consciência dos direitos sociais.”
Mais tarde, contudo, fazendo leituras sobre a trajetória
de mulheres de destaque, percebi que empoderamento é um
termo que pode ter diferentes significados em diferentes
contextos sociais, principalmente se contextualizarmos a
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condição da mulher na sociedade em que vive.
Com isso em mente, na ânsia de definir na prática esse tal
empoderamento da mulher, conheci dona Dina. Na verdade,
quisera eu tê-la conhecido de fato! Conheci sua história.
E foi conhecendo a história de dona Dina, cearense
nascida em Canindé, que finalmente relacionei empoderamento com quebra de tradições. Agora, peço a ela licença
para falar sobre sua vida. Afinal, aprendi, lendo e ouvindo
sobre ela, sobre suas histórias, que não só os discriminados,
oprimidos ou excluídos pela sociedade conquistam esse tal
empoderamento.
O empoderamento chega, muitas vezes, de forma inesperada – dona Dina é prova disso! Afinal, Dina Lima,
menina, não queria saber de cozinha, negando um destino
comum entre as mulheres do sertão. Gostava mesmo era
de pegar cavalo, cruzar as matas, tanger o gado. E, assim,
cresceu enfrentando resistências. Mas nunca foi excluída,
nunca foi discriminada de fato, nem participou de espaços
privilegiados. Enfrentou barreiras, sim. Ergueu a cabeça,
seguiu sua sina.
Hoje, casada, bibliotecária por experiência, Dina cavalga
pelo sertão “com o estilo dos doutores no assunto” – dizem
alguns. E, para surpresa geral, é também presidente de uma
associação que reúne mais de 200 vaqueiros, todos homens.

Homens que, no início, na tentativa de testar sua resistência,
bradavam: “lugar de mulher é em casa!”. Para essa intriga,
Dina respondia simplesmente: “Companheiro, fica na sua.
Lugar de mulher é onde ela se sente bem”. E, com essa coragem, a trajetória de Dina representa o verdadeiro sentido
do empoderamento da mulher.
Orgulhosa por ter sido a primeira presidente da fundação da Associação dos Vaqueiros, Boiadeiros e Pequenos
Criadores de Canindé, dona Dina, atualmente, trabalha no
Conselho Maria da Penha para defesa de mulheres, no Conselho de Idosos e ajuda em uma comunidade de detentos.
Dina participa ativamente da vida da comunidade, destemida
e respeitada. Nossa vaqueira é, ainda, um dos Mestres da
Cultura do Ceará.
Não é mesmo surpreendente que venha do sertão do Ceará
uma das mais evidentes noções de empoderamento? Eu digo
que sim! Com esse exemplo, o sertão cearense nos orgulha,
oferta-nos, na vida de seus filhos, uma definição simples e
verdadeira de empoderamento que inclui conquista da dignidade, força e liberdade de decidir e controlar seus destinos
com leveza, responsabilidade e respeito ao outro.
(*) Luciana Studart L.A. Andrade e Consultora Legislativa do Senado
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BNB aplicou mais de
R$ 2,8 bilhões no setor energético

Dongkuk reavalia
siderúrgica no Ceará

Seinfra tem sinal verde
para suas maiores obras

O Banco do Nordeste financiou, nos últimos cinco anos,
mais de R$ 2,8 bilhões para o desenvolvimento do setor energético em sua área de atuação (Nordeste, norte de Minas Gerais
e do Espírito Santo). Cerca de 20% deste volume financeiro foi
destinado a projetos para geração de energia por meio de fontes
alternativas, em consonância com o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica do Governo Federal
(Proinfa).
Segundo o diretor de Negócios do BNB, Paulo Sérgio Ferraro, diante do atual quadro de crescimento econômico brasileiro,
faz-se necessário priorizar investimentos na diversificação
da matriz energética nacional, ainda bastante dependente das
bacias hidrográficas. Balanço 2008
Apenas em 2008, o Banco do Nordeste realizou onze
operações com o setor de energia, totalizando mais de R$ 1
bilhão contratados. “Foram financiados este ano projetos de
distribuição, transmissão e geração de energia”, destaca o
superintendente de Negócios do BNB, José Válter Bento de
Freitas.
Do montante contratado pelo BNB este ano, cerca de R$ 215
milhões contemplaram projetos para geração de energia eólica.
“O Banco deve continuar investindo nesse setor, cuja previsão
é de expansão em 2009 e 2010. Temos percebido uma grande
procura de investidores estrangeiros e também esperamos, para
o início do próximo ano, um leilão voltado à criação de novas
usinas”, informa o superintendente.
De acordo com a Área de Negócios do Banco, a expectativa é que sejam contratados, até o final do ano, mais R$
778,4 milhões para a expansão do setor energético, dos quais
R$ 405 milhões beneficiarão projetos envolvendo o setor de
energia eólica.

A exemplo da refinaria, a siderúrgica é esperada como um dos
grandes projetos do Pecém (Foto: Juliana Vasquez)
A siderúrgica sul-coreana Dongkuk informou na última quartafeira (31) que está reconsiderando o plano de construir uma planta
de placas de aço no Brasil, em conjunto com a Vale por conta do
aumento dos preços de energia.
A última previsão de início da terraplanagem para a usina era
a partir de junho próximo, no Complexo Industrial e Portuário
do Pecém.
Em documento encaminhado à Bolsa de Valores da Coréia
do Sul, segundo a Agência Reuters, a Dongkuk disse que as
mudanças nas condições do mercado de energia e o aumento
dos preços do gás tornaram o projeto, anunciado inicialmente
em dezembro de 2005, menos viável. ´Enfrentamos dificuldades
em dar continuidade ao plano por conta de desacordos entre os
investidores´, afirmou a Dongkuk.
Uma possível mudança no projeto da siderúrgica põe em risco
mais uma das obras de infra-estrutura sonhadas pelo Estado do
Ceará, ao lado da refinaria Premium II. Esta última também tem
seu projeto sob análise da Petrobras, apesar de ter a garantia do
próprio presidente Lula de que será construída.
A definição se a refinaria cearense será, ou não, postergada
deverá ser informada ainda este mês, quando a estatal deverá
anunciar o seu Plano de Negócios 2009-2013 (que já foi adiado
por cinco vezes). O provável adiamento da unidade de refino no
Estado foi cogitado, conforme informou o Diário do Nordeste,
após a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de
Minas e Energia (MME), apontar como alternativa para o cenário
futuro até 2017 apenas a construção das novas unidades já em
andamento, ampliações nas já existentes no País e a instalação
de uma nova unidade Premium no Maranhão. A possibilidade
deve-ser à conjuntura dos mercados internacionais.

A Secretaria da Infra-Estrutura do Estado (Seinfra) encerra o
ano de 2008 com sinal verde para as suas quatro grandes obras estruturantes: Expansão do Terminal Portuário do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Continuidades das obras do Metrofor
e do Trem do Cariri, a implementação do Programa Rodoviário
Ceará III que fará a pavimentação, duplicação e restauração de
1.457 km de estradas em todas a regiões do Estado, bem como a
regulamentação dos transportes coletivos intermunicipais.
TMUT
O consórcio de empresas Marquise/Ivaí já iniciou a implantação do canteiro de obras para o início dos trabalhos de
construção do Terminal de Múltiplas Utilidades do Pecém
(TMUT) que quintuplicará a sua atual capacidade de movimentação de contêineres, devendo ficar pronto até 2010.
A movimentação de conteineres passará dos atuais 150 mil
TEUs/ano para 750 mil/ ano. Serão investidos na construção
do TMUT e das camisas de revestimento recursos da ordem
de R$ 349 milhões.
METROFOR
Outra importante obra executada pelo governo, o Trem Metropolitano de Fortaleza, teve avanços em suas obras neste ano. O
Metrofor e a Seinfra conseguiram a inclusão do primeiro estágio
do Trem Metropolitano de Fortaleza - Linha Sul - entre os projetos prioritários do Programa de Aceleração do Crescimento PAC
com aporte de recursos da ordem de R$ 945,73 milhões sendo
R$ 207,73 do Estado.
TREM DO CARIRI
O retorno do trem unindo Juazeiro do Norte e Crato, uma antiga
reivindicação da população do Cariri, está tendo sua execução garantida pelo Governo do Estado, mediante o Metrofor. O primeiro teste
de linha com o Trem realizado e já se encontram em testes também as
duas unidades de TRAMs (Transporte Rápido Automotris) que irão
operar na região do Cariri. Fabricados pela empresa Bom Sinal, os
dois vagões têm capacidade para 330 passageiros.
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Não importa a dificuldade. Não importa a distância.
A gente não mede esforços para levar
desenvolvimento a cada canto do Nordeste.

Desenvolvimento é financiar cadeias produtivas, gerar emprego e oportunidades.
É mudar a vida das pessoas. Aumentar sua auto-estima e recuperar sua dignidade.
Desenvolvimento é fazer o Nordeste crescer. E ser do tamanho do seu povo.
Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br
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Imagens de um passado de glórias
Fotograﬁas de Músicos Cearenses
Se a memória curta dos tempos
velozes da Internet acha que os primeiros cearenses a alcançar sucesso
em larga escala no Brasil foram
àqueles ligados ao Pessoal do Ceará – leia-se o trio Fagner, Belchior
e Ednardo, é bom lembrar que, nos
anos 40 do século 20, uma leva
de cearenses se estabeleceu com
grande êxito nos tempos dourados
da era do rádio. Boa parte desta
memória pode ser conferida a partir
de hoje no Espaço Cultural Correios
a exposição Fotografias de Músicos Cearenses, reunindo material dos
arquivos do memorialista e colecionador Miguel Ângelo de Azevedo
– Nirez. A mostra fica em cartaz até dia 17 de janeiro.
O foco da exposição são os artistas cearenses que ganharam
notoriedade nacional na época dos discos de cera em belas imagens
em preto e branco. São nomes como os conjuntos vocais 4 Ases
e Um Coringa, Vocalistas Tropicais e Trio Nagô, cantores como
Gilberto Milfont e Pequeno Airton (hoje o cronista Ayrton Rocha),
instrumentistas como Zé Menezes e Jacques Klein, compositores do
porte de Humberto Teixeira, Lauro Maia e Luiz Assunção, e maestros
como Eleazar de Carvalho e Mozart Brandão, todos com grande
notoriedade em seu tempo e ainda respeitados pelos aficionados
hoje. Há também nomes que ainda hoje são atuantes como a cantora
Ayla Maria, o citado Zé Menezes e Evaldo Gouveia (ex-integrante
do Trio Nagô).
A exposição marca a comemoração de 50 anos de atividade do
Arquivo Nirez, que hoje reúne em acervo 140 mil peças entre equipamentos de imagem e som, fotografias e a famosa coleção de 22
mil discos de cera que, inclusive, vem sendo apontada como uma
das mais completas do país, contribuindo inclusive com o resgate de
obras fundamentais para a história da música brasileira, ajudando na
digitalização deste material para uso em mídias contemporâneas.
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Centro Cultural Dragão do Mar iniciou comemorações do
centenário de Patativa do Assaré
Um cortejo pelos espaços abertos do Dragão do Mar, em
18.12, marcou a abertura do projeto Patativa em Todos os Pontos
-Centenário de Patativa do Assaré, iniciando as homenagens pelo
centenário de Nascimento de Patativa do Assaré a ser celebrado em
05 de março de 2009. Com o propósito de possibilitar o encontro
de diversos grupos artísticos, dentre exposições, teatro, música,
literatura e oficinas, o projeto também fará o lançamento do
Amigos do Patativa, que visa arrecadar fundos para a restauração
da casa do poeta cearense. O evento no Centro de Cultura e Arte
Dragão do Mar, contou com a presença do secretário de Cultura do
Ceará, Professor Auto Filho, o professor BC Neto, representante
da família e do município de Assaré. A ação é promovida pelo
Instituto da Cidade, com patrocínio dos Correios.
A idéia surgiu não só para comemorar o Centenário de nascimento de Patativa do Assaré, mas o conhecimento maior deste poeta e
auto-didata, através das diversas artes promovidas por Pontos de
Cultura do Estado do Ceará e demais grupos artísticos, fazendo a
população viver a história deste mestre da literatura e da música
no Ceará. Por isso, podemos citar o poeta como um “ponto” que
se fez conhecer pelo talento e a capacidade de resistir, fazer ouvir
e difundir o universo sertanejo desde sua cultura, a beleza da natureza, a sua luta pela sobrevivência, cantando em verso e prosa os
contraste do sertão nordestino.
Motivada pelo tema central, a programação do evento está
comprometida com a integração de grupos populares, convidados
a representarem Patativa dentro de seu segmento artístico, debates
que visam reafirmar a cultura cearense forte, e a literatura que
ultrapassa gerações. Será realizada mostra de artes integradas
com a apresentação dos trabalhos preparados por Pontos de
Cultura do Estado do Ceará, e outros estados convidados dentro
do seu segmento, (teatro, dança, música, literatura, fotografia,
audiovisual).
Haverá uma integração entre inúmeros segmentos artísticos
dentre eles a música com o coral instrumental PC Aprendendo com
Arte - de Fortaleza-CE e cantador Jair Moraes, passando pela arte

cênica com o teatro de Mamulengos – PC Invenção Brasileira - DF,
que hoje se torna a forma mais tradicional de teatro de bonecos no
Brasil. Uma exposição de fotografia e oficina de cordel, do PC Aqui
tem Coisa – de Assaré, darão ao público uma perfeita dimensão
do completo artista que Patativa se tornou. No decorrer dos dois
dias as pessoas farão uma viagem pela vida e história desse artista,
poeta e cantador cearense.
Homenagem Póstuma a Patativa do Assaré
Foi entregue o Troféu Iracema - Zenon Barreto, à família de
Patativa como uma forma de agradecer e deixar registrada a admiração e o respeito que temos pelo grande poeta. O Troféu Iracema é
uma comenda dada pelo Instituto da Cidade, àqueles que de alguma
forma contribuíram para o desenvolvimento, engrandecimento e
valorização da cidade.
Lançamento da Ação “AMIGOS DO PATATIVA”
Um dos grandes destaques do evento foi o lançamento da ação
“Amigos do Patativa” que buscará a restauração da casa onde o
poeta nasceu, na serra de Santana em Assaré, que encontra-se
muito depreciada, sendo necessário o urgente restauro tanto da
casa como de seu entorno para evitar novas ações das intempéries
naturais. Daí a criação do movimento que tem intuito de arrecadar
fundos para os custos de restauração, bem como propiciar momentos de encontros, conversa e debates sobre Patativa.
Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré.
Segundo filho de uma família pobre de agricultores de subsistência, freqüentou a escola por apenas quatro meses, em 1921, mas
desde então vem “lidando com as letras”, como ele mesmo afirmou.
Atuava como versejador em festas, e quando comprou uma viola,
deu-se início à atividade de compositor, cantor e improvisador. Seu
primeiro poema publicado no Correio do Ceará se deu em 1926 e
seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, trinta anos depois, em
1956, seria lançado. Em 1978 publicou o livro Cante Lá que Eu
Canto Cá, e em 1979 iniciou, com Poemas e Canções, a gravação
de uma série de discos, entre os quais se destacam Canto Nordestino
(1989) e 88 Anos de Poesia (1997).
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Documento II
A participação passiva de João Cândido nos preparativos para a revolta dos marinheiros
que culminaram na deﬂagração da reação militar que depôs o Presidente João Goulart,
em 31 de março de 1964. Fotos inéditas do Almirante Negro em Nova Iguaçu/RJ

JB Serra e Gurgel (*)
O Ceará em Brasília revela, nesta edição, com exclusividade, fatos e fotos ainda inéditos sobre participação do chamado
“Almirante Negro”, marinheiro João Candido Felisberto, nos
preparativos da revolta dos marinheiros que antecederam à deposição do Presidente constitucional, João Goulart, e instalação
do governo militar sob a presidência do marechal Humberto de
Alencar Castello Branco (Fortaleza), em 31 de março de 1964.
O relato a seguir me foi enviado por um almirante da reserva
que me pediu sigilo sobre o seu nome:
“Ao ler a reportagem do jornal o Dia publicado em 05/12/2006,
redigido pelo jornalista Helvio Lessa, descobri que muito tinha
a contribuir sobre a participação do marinheiro João Cândido
também nos movimentos que antecederam o 31 de março de
1964, fato não citado e desconhecido, não sabemos se, propositadamente, por sigilo na época, ou por falha e desconhecimento
de um fato, a meu ver importante na reconstituição.
A reportagem enfocava o fato de que fotografias erradas de
João Cândido, tido como líder da Revolta da Chibata em 1910,
publicadas em dois livros sobre e mais tarde, com o advento da
Internet, amplamente divulgadas em vários sites.
A foto equivocada colocada em exposição no Fórum de Nova
Iguaçu pertence a Manoel Gregório, ordenança do comandante
do então Encouraçado São Paulo, também negro.
Possuo as fotos do verdadeiro João Cândido quando ainda
estava vivo, colhidas um pouco antes do movimento de 31 de
março de 1964 em eventos desconhecidos ocorridos mais de
50 anos depois da Revolta da Chibata em 1910.
Eis como as coisas aconteceram:
Em 1962, quando eu tinha 14 anos, nós nos mudamos de
Austin, distrito de Nova Iguaçu para um loteamento novo num
bairro que estava se formando e por ser considerado povoamento
promissor na época passou-se a chamar Nova América.
A migração começou com um de meus irmãos que era marinheiro na época e servia no ex-Cruzador Barroso em que era
ordenança do comandante. Ele recomendou o bairro a outros
colegas seus, também marinheiros, a que comprassem terrenos
naquele loteamento e lá começassem a construir suas casas.
Em pouco tempo o bairro passou a se constituir em um núcleo
de marinheiros; com eles surgiu uma associação de moradores
chamada “Associação Beneficente do Bairro Nova América”.
O primeiro presidente desta associação foi um marinheiro que
curiosamente tinha um sobrenome igual ao de nossa família.
Chamava-se José Hélio Leite Barbosa, era amazonense, se dizia
marxista-leninista, também servia no ex-Cruzador Barroso e
era ativista político no âmbito de outros marinheiros no qual o
polêmico cabo Anselmo teve lugar de destaque.
Não foi por acaso que a associação do bairro foi ganhando
contornos políticos, pregando a reforma agrária, inclusive com
a participação clara de Nelson Baptista, então secretário especial
do prefeito de Nova Iguaçu, Aloísio Pinto de Barros, que era do
PTB, partido de Jango na época.
Meus pais, eu e minhas duas irmãs passamos a morar no lote
21 da RuaVianópolis do referido bairro, ao lado da casa do nosso
irmão que morava na esquina desta rua com a Avenida Goiânia
175 . Para:Ao lado de nossa casa, à esquerda havia um terreno
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ainda não ocupado que tinha sido comprado por um oficial do
corpo de veterinários do Exército, amigo de outro meu irmão
Manoel que estava dando baixa do Exército para se estabelecer
como comerciante no bairro em pauta.A associação do bairro
queria construir um parque infantil simples com alguns balanços
e gangorras para permitir lazer para as crianças, mas não tinha o
terreno para concretizar a idéia.
Uma solução temporária apareceu: o oficial do Exército cederia o
terreno para a construção do parque, pelo menos até que a associação
conseguisse o seu próprio terreno, e assim foi feito. Construído o
parque, este foi chamado Parque infantil João Cândido, em homenagem ao marinheiro de 1910 e foi inaugurado com a presença deste,
vivinho, nos seus provavelmente setenta e poucos anos. A maior
autoridade presente era Nelson Baptista, que estava representando
o então prefeito de Nova Iguaçu. No local, existe hoje uma igreja
evangélica e nenhum vestígio do parque.
O significado histórico maior, no meu entender, é a certeza
inequívoca que o movimento dos marinheiros estava querendo
resgatar a figura revolucionária de João Cândido e nele inspirar
a versão do marinheiro revolucionário da década de 1960, o que
fica evidente na foto em que os marinheiros se perfilam para
prestar-lhe a continência.”
A Revolta da Chibata
O Capitão de Mar e Guerra da RR ,Gilberto Roque Carneiro,
afirma que a Revolta da Chibata vinha sendo articulada por
marinheiros novos, vindos das novas Escolas de Aprendizes do
Nordeste, mais intelectualizados e cooptados por políticos. O
Marechal Hermes da Fonseca assumira a Presidência da República há uma semana. Tinha derrotado Rui Barbosa nas urnas.
Trazia de volta os militares ao poder, que haviam perdido desde
a saída de Floriano Peixoto, 15anos antes.
A Revolta dos Marinheiros em 1910 eclodiu no Encouraçado
Minas Gerais, recém recebido na Inglaterra. Na véspera o Comandante Batista das Neves havia punido um marinheiro com 25
chibatadas, a pena máxima prevista em lei. Cumpria o doloroso
dever dos comandantes ao julgar um subalterno que havia navalhado no rosto um companheiro dormindo. Como os ânimos
estavam exaltados, resolveu dormir a bordo após voltar de um
jantar num navio estrangeiro, na bóia, com o navio fundeado na
Baía da Guanabara.
Quem era João Cândido
João Cândido, negro, analfabeto, filho de escravos, entrara
para a Marinha em Rio Grande/RS, pelas mãos do então CF
Alexandrino de Alencar, de cuja família era cria, desde ao 15 anos
de idade. Em 1910, amigo dos Oficiais, principalmente por sua
ligação com o ex-Ministro Alexandrino,que acabara de deixar o
poder, foi encontrado pelos verdadeiros revoltosos, escondido
nas entranhas do MInas Gerais, e forçado a entregar o manifesto
da revolta a um deputado, oficial da reserva.
Esse documento, cujo original está arquivado no SDGM,
escrito a mão, por gente letrada, estava pronto e tinha data
posterior ao dia da entrega. Nada falava sobre castigos físicos,
sim da vida dura da guarnição, rancho ruim, falta de pessoal,
soldos baixos, etc A chibata, deflagadora do motim no Minas,
abortando o movimento, foi o pretexto arranjado pelos políticos,
para militarizá-lo.
O Presidente Hermes da Fonseca fora ajudante de ordens de

seu tio, Deodoro da Fonseca, quase duas décadas antes, quando
assistiu à sua deposição em condições semelhantes. Tudo indica
que o movimento, de maior abrangência do que foi divulgado,
pretendia depô-lo. Mas provas não existem. Após o pesado bombardeio ao Batalhão Naval, comandado pelo Gen. Menna Barreto,
cujo Estado-Maior ocupou o Edifício Tamandaré, da Marinha,
muitos documentos foram destruídos, inclusive depoimentos
colhidos nos diversos inquéritos em andamento.
A historia de João Cândido foi resgatada pelo reporter cearense
Edmar Morel, em 1963, no clássico “A Revolta da Chibata” e
narra a penúria dele, desde que deixou a Marinha. Chegou a ser
auxiliar de peixeiro.no entreposto da Praça XV. No Rio.
O Almirante Hélio Leôncio Martins, historiador naval ainda
vivo, primeiro Comandante do Minas Gerais, estudou a “Revolta
dos Marinheiros de 1910”, documentou-se e publicou seu trabalho
num livro de pequena tiragem, na década de 80.
Recentemente a família de João Cândido foi indenizada no que
foi contado nos jornais como anistia. Ele foi anistiado três vezes.
A primeira logo após a revolta, pelo Congresso. A Marinha não
aceitou, prendeu-o junto com os outros, Teriam que pagar pelo
menos pelo assassinato de Batista das Neves. Foi anistiado novamente depois, não seguindo para a Amazônia com os outros, para
trabalhos forçados no Acre, na construção da Madeira-Mamoré.
A 3ª. anistia, póstuma, pois faleceu em 1979, ocorreu este ano
em 13.05.2008, por ato do Senado Federal.
Francisco Martins o lider da Revolta?
O verdadeiro líder da Revolta, apareceu na década de 40, no
interior da Bahia, contando a história do planejamento, urdido
numa casa próxima ao Campo de Santana, no Rio de Janeiro, onde
se reunia com civis. Chegou a escrever uma carta anônima para
o SDGM, desmascarando João Cândido. Chamava-se Francisco
Martins. Apurou-se que ele não servia no Minas, mas num dos
navios engajados. Estranhamente conseguiu dar baixa da Marinha
uma semana depois, silenciosamente.
A polêmica do busto de João Candido
Em julho, na ABI, seu filho Adalberto Candido, há 55 funcionário da Casa, aprovou o roteiro de um filme “Chibata – a
vida de João Cândido”, proposta pela Frente de Apoio ao Projeto
Chhibata, da Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia
(UMNA), mencionando o apoio do atual Comandante Geral da
Marinha, almirante Julio Soares de Moura Neto.
A transferência do Busto de João Candido que estava no
Museu para a Praça XV foi, ao lado do antigo entreposto, foi
inaugurada pelo Presidente Lula, em 22.11.2008, em evento que
teve participação popular.
A propósito, o ex-ministro da Marinha, Alkfredo Karan, manifesou seu desagrado, escrevendo uma nota dirigida à Marinha,
assinalando:
“No meu entender, não existiu a menor justificativa para que fosse
homenageado um “Falso Herói”, na ocasião em que se comemora
o “Dia da Consciência Negra”, com a colocação de uma estátua
daquele indisciplinado marinheiro na Praça XV , nesta cidade, num
evento que contou com a presença de autoridades, notadamente a
do Comandante Supremo das Forças Armadas – O Presidente da
República.Considero mesmo que, no dia 20 de novembro de 2008,
a nossa imaculada Marinha do Brasil foi desprestigiada”.
JB serra e Gurgel (*) jornalista e escritor

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Governo do Ceará decidiu apoiar implantação do Projeto Fausto Nilo

governador Cid Gomes decidiu apoiar a
implantação do Projeto Fausto Nilo que signiﬁcará a refundação da Casa do Ceará em
Brasília e sua inclusão deﬁnitiva no Projeto
Turístico de Brasilia.
Os entendimentos foram iniciados na 2ª. semana
de dezembro, ainda na posse do ministro Ubiratan
Aguiar, quando o presidente Fernando César Mesquita
conversou com o governador Cid Gomes que solicitou
que fosse de imediato a Fortaleza para oﬁcializar as
conversações.
Reunido com secretários e assessores do Governador,
Fernando César Mesquita, acompanhado do arquiteto
e urbanista, Fausto Nilo, mostrou o projeto que tem
características inovadoras, firmando compromisso
que resultou na decisão do Governo do Ceará de fazer
parceria com a Casa.
A forma da parceria e o seu valor, inicialmente estimada em R$ 500 mil, foram deﬁnidas. Os recursos
serão suﬁ cientes para que a Casa tenha ﬁ nalmente
condições de ordenar a elaboração do projeto técnico e
todas as suas especiﬁcações para que possa ser entregue
à empresa vencedora da permuta da área dos 15 mil
quadrados autorizada pela assembléia geral da Casa
pela implantação do projeto.
O governo do Ceará, adiantando os recursos para
o projeto básico (infra-estrutura, fundações, elétrica,
hidráulica, instalações, especiﬁcação de materiais, urbanístico, paisagístico, arquitetónico), terá a contrapartida
de dispor de dependências para funcionamento de sua
Representação em Brasília, pelo prazo correspondente
ao investimento que for feito.
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do, Manicure e Pedicure, Renda de Bilro, Massagem
estética, Massagem terapéutica e Drenagem linfática.
Além disso, oferece cursos terceirizados de Espanhol,
Francês, Inglês, Italiano, Operador de Micro I e II, e
Yoga.
Os diplomas dos cursos da Casa são uma garantia
de emprego.
Com a ajuda da Unifor, os professores serão preparados para desenvolver novos métodos que vão aprimorar
o ensino e garantir um aprendizado mais sistemático e
próximo das exigência do mercado.

Parceria com a UNIFOR
Fernando César Mesquita se reuniu, neste ﬁnal de
ano, em Fortaleza, com o Chanceler da Universidade
de Fortaleza, Airton Queiroz, que prometeu envolver
a UNIFOR nos projetos da Casa.
Na oportunidade, fez uma apresentação das mudanças que serão feitas com a implantação do projeto da
nova sede, de autoria do arquiteto Fausto Nilo.
Na reunião, que contou com a presença do reitor e
vice reitores da UNIFOR ﬁcou acertado que, em fevereiro, será ﬁrmado um convênio para que a universidade ajude a melhorar os cursos proﬁssionalizantes da
Casa do Ceará que hoje já preparam centenas de jovens
para o mercado.
A Casa do Ceará em Brasília disponibiliza, hoje em
dia, cursos proﬁssionalizantes Cabeleireiro, Corte e
Costura, Culinária, Depilação, Pintura em Tela e Teci-

A nova Casa do Ceará
A partir de fevereiro, o presidente da Casa deverá
agendar uma série de encontros em Fortaleza para divulgar o projeto do arquiteto Fausto Nilo. O objetivo
é envolver os segmentos da sociedade cearense com a
Casa do Ceará que presta relevantes serviços nas áreas
social, educacional e cultural.
A diretoria trabalha para que a Casa, já na nova sede,
possa expandir suas atividades, atraindo um maior
número de cearenses e de brasilienses, residente em
Brasília e no Entorno.
Para este ano já estão programados vários eventos
que visam congregar a colônia dos Sem Ceará e arrecadar novos recursos que garantirão a manutenção do
asilo de velhos e do atendimento médico-odontológico,
manutenção dos cursos e de outras atividades assistenciais e culturais.
O primeiro grande evento do ano, dentro do Projeto
Luis Assunção, será o lançamento em Brasília do novo
CD do também compositor e cantor Fausto Nilo.

Ceará em Brasília

