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Casa do Ceará abre suas portas, oferece 10 cursos
proﬁssionalizantes. 500 pessoas se matricularam em 2006.
A Casa expediu 320 diplomas. Leia mais na pág. 14
Cearense , ô povo besta
Cearense , ô povo besta
Publicamos quatro textos sobre o Ceará “moleque”, o jeito de ser do
cearense, a maneira de ver a vida e de encarar o mundo.
Não no intuito de ser melhor do que ninguém. Longe disso. Mas de ser
pelo menos igual aos outros. De ser inserir no contexto. Há um pouco de sátira, comédia, circo, diversão, espontaneidade, auto-crítica em tudo. “Quando
os cearenses dominarem o mundo”, “Jeito cearense de ser único”, “Dicionário
de expressões” e a versão para o cearês de certas expressões inglesas mostram
a ironia fina do cearense. “Saímos do Ceará, mas o Ceará não sai de nós”,
como diz Wilson Ibiapina.
Leia mais nas pag. 8 e 9.
Waldin, cearense Medalha de Ouro no Pan Rio 2007, no futsal
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D. Fátima há 26 anos na Casa do Ceará
D. Noemia há 21 anos na Pousada
D. Fátima, portuguesa de nascimento, é uma das mais antigas servidoras da Casa do Ceará, onde chegou há
26 anos, com passagem por diferentes setores. Hoje pode ser encontrada, admistrando o cadastro de endereço
do Jornal Ceará m Brasília, na Recepção ou no Bazar.
D. Noêmia é uma das mais antigas hóspedes da Pousada Chrisanto Moreira da Rocha, da Casa do Ceará. É
pernambucana. Chegou à Pousada trazida por sua filha, quando tinha 58 anos. Hoje em 79. Está há 21 entre
nós, convivendo em harmonia e desfrutando a dignidade do atendimento ao idoso que a Casa oferece.
A Casa oferece uma cesta de cursos de formação e capacitação, sem qualquer patrocínio oficial, os chamados recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os cursos são pagos pelos alunos e os instrutores tem
parcerias com a Casa do Ceará. É outro serviço que a Casa oferece à comunidade de Brasília.
Leia mais nas pags .14

Ministério da Cultura falha com a Casa do Ceará. Leia mais na pag. 13

Ed i t o r i a l

Estamos tentando nivelar o jornal, com 16
páginas, enquanto não iniciamos a 2ª. parte do
nosso projeto editorial, bem mais ambicioso ou tão
ambicioso quanto a ação dos cearenses pioneiros
que “inventaram” a Casa do Ceará, em Brasília, hoje
praticamente o único templo de referência da diversidade brasileira.
Para o mestre Luciano Barreira era difícil fazer
um jornal de 8 páginas.
Para nós não existem dificuldades, tão somente
limites.
Temos consciência de que precisamos divulgar o Ceará.
Não apenas o que eventualmente os governos e seus representantes fazem ou deixam de
fazer.
Nosso compromisso é com o nosso Estado, com o nosso povo, incluindo nosso patrimônio material e imaterial.
Nosso passado, tradições, cultura, maneira
de ser, de agir, de fazer, de construir, de rir, de
fazer rir, de chorar, de sofrer, de empreender, de
ser feliz, de buscar outras paragens, de sobreviver, de
dignidade, de respeito, de caráter.
A Casa do Ceará é expressão viva do que somos
e do que não somos, do que podemos fazer e do que
não fazemos.
Muitos que por aqui passaram deixaram sua experiência de vida, seu testemunho, sua estória, seu
mundo.
Muitos voltaram às origens e muitos não voltaram e não voltarão.
Cearense é assim mesmo.
Vive onde pode. Ou sobrevive.
O importante é que nosso povo moldou, entre
os brasileiros, uma filosofia própria de vida.
Como repete nosso co-oditor Wilson Ibiapina:
“Saimos do Ceará, mas o Ceará não sai de nós”.
Ou como disparava Paula Ney: “pelo Brasil, eu
morro, pelo Ceará, eu mato”.
É isso aí.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara)
Co-editor

Casa do Ceará
Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e Álvaro Lins
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ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)
São “causos” já publicados ou não.
- O primeiro aconteceu aqui mesmo na “Casa do
Ceará” na presença do Álvaro Lins e da Mary Calmon
– Trouxemos o cantador Lourival Bandeira, alagoano
que morava em Brasília, para homenagear figuras importantes que freqüentavam a “Casa”. O cantador saudou
aos presentes, onde se encontravam Virgilio Távora e
senhora, Flávio Marcílio, idem e Parsival Barroso, idem,
idem Lourival esbaldou-se nas louvações. Só que, embora
convidado, o ministro das Minas e Energia, César Calls
não aparecia...Vendo cumprida sua missão, Lourival foi
guardando sua viola, despedindo-se dos presentes... Foi
quando apareceu um carro oficial. Dele daltavam assessores e o próprio ministro Calls. Um assessor ordenou:
_ “Não é possível o senhor ter guardado a viola...Vamos!
Tire-a do saco.”
Lourival Bandeira, irritado com a demora – uma
desconsideração ao cantador – retirou a viola do saco e
mandou:
_ “Seu cara de mala veia, sua venta de nó de peia...eu
conheço esse ministro, pelo bater das orelha...”
Mais que depressa o chefe da assessoria interveio: _
“Guarde sua viola, o ministro despensa qualquer louvação !”
Um amigo de Lourival, mais apressado ainda recomendou: _Vamos se mandar, meu amigo cantador. Do
jeito que as coisas andam, sua louvação jazinho vai dar
em grossa cana(Nem precisa lembrar que ainda estava-se
em plena ditadura).
Contemos ainda essa última do famoso Zé Medonho,
quixadaense humorado, que além de magarefe era guarda
noturno, e dava conta de tudo que acontecia na penumbra na Terra doa Monólitos.
Estava por lá, como coadjutor as paróquia, o padre
Zacarias, padre Zaquinha para seus amigos das rodas de
violão na igreja...
Tempo de quentíssimas madrugadas. Lá por uma hora
daquelas madrugadas, Zé Medonho viu parado embaixo
das mangueiras do Putiú, de luzes bem apagadas o jipe
do padre Zaquinha. Acelerando - , Medonho viu o padre
vestido na longa batina. Ficou calado. No dia seguinte
cedinho em frente ao mercado no meio de muita gente,
padre Zaquinha provoca o guarda noturno:
_Zé Medonho, lembra-se de que me viu de madrugada, sozinho me refrescando do bruto calor?
_É seu padre...e foi a primeira vez que embaixo da
batina de um padre, vi nada mais do que quatro pernas.
Homenagem a Américo Barreira
Autor: Gervásio de Paula. Recebi e publico:
“Os festejos desta homenagem, por dever de justiça,
devem ser extensivos à Srª Laís Aires Barreira.
As 19hs de amanhã (27 de Julho de 2007), a prefeitura Municipal de Fortaleza prestará uma justa homenagem ao saudoso estadista do municipalismo brasileiro,

professor Américo Barreira, dando o seu nome a uma
Praça do Parque Manibura. O ato deve ficar tatuado
na memória e no consciente de toda gente cearense,
carente dos meios essenciais de sobrevivência digna,
por quem tanto Américo lutou para que vivesse com
melhores oportunidades de trabalho e sólidas condições de bem estar social.
Américo Barreira exerceu os mais ambiciosos cargos e funções da administração pública, no Ceará,
sem nunca ter-se locupletado dos bens oficiais e nem
permitido a quem que seja, sob direção, transformar
em patrimônio pessoal o que pertence ao Estado. Organizou, em 1949, o 1° Congresso Cearense dos Municípios, inspirando a realização, no ano seguinte em
Campinas, São Paulo o 1° Congresso dos Municípios.
Foi bom filho, bom pai, bom esposo e leal amigo. E,
acima de tudo, respeitador das qualidades dos adversários. Com ele convivi durante 30 anos, editando a
Revista dos Municípios do Ceará (RCM), de sua responsabilidade jurídica.
Daí testemunhei seu comportamento de humanista e de solidário com os amigos e familiares nos
instantes de aﬂição ou angustia. Com apenas 20 anos
de idade foi prefeito do município de Várzea Alegre.
Foi vereador, em Fortaleza, no ano de 1948, sendo
cassado como socialista no governo Dutra. Foi deputado estadual na condição de suplente, chegando a
assumir, mas foi cassado pelo golpe militar de 1964,
em razão de suas idéias libertárias. Foi fundador da
Associação Brasileira dos Municípios, em 1949, foi
vice-prefeito de Fortaleza, na administração da socióloga Maria Luiza Fontenelle, de quem discordou do
modo de então prefeita administrar. Mas respeitando
o que ele chamava de “equívocos de percurso”. Mesmo passando por todos estes férteis momentos na sua
vida pública, não morreu pobre de Job, por haver deixado oito herdeiros, sete filhas, filhos e esposa – Srª
Laís Aires Barreira – ricos de espírito humanitário e
de preocupações sociais; sempre souberam honrar
com dignidade e honradez, o passado do pai e esposo.
Os festejos dessa homenagem, por dever de justiça,
devem ser extensivos à Srª Laís Aires Barreira, testemunha, participante constante e leal dos momentos
mais tormentosos e alegres do homenageado, como
ser humano e como homem público. E por quem o
municipalista sempre devotou o maior e o mais fervoroso afeto.
Aliás, esta dedicação de Américo à sua consorte
sempre faz-me lembrar a lição do grande clássico universal da literatura russa – Máximo Gorki – em seu
livro “ O Primeiro Amor”, escrito em 1923: a maior
prova de inteligência que o homem pode dar é saber
amar a mulher, adorar a sua beleza; do amor pela mulher nasceu toda beleza do mundo”.
(*) Luciano Barreira, jornalista e escritor (Quixadá)
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SAMBURÁ
Eterno
O virtusismo José Menezes chega aos 83 anos tocando tudo quanto é instrumento de cordas com tanta
desenvoltura que deixa a impressão que é tudo muito
fácil.
Acompanhando feras da MPB ou se apresentando
como solista, o cearense José Menezes traçou uma trajetória profissional que o coloca hoje entre os maiores
instrumentistas do Brasil.
Foi com essa rica bagagem profissional que José Menezes atendeu o convite para se apresentar no Clube do
Choro. Um sucesso de publico. Foi aplaudido de pé,
como merece.
Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro foi
apanhá-lo no hotel, dia seguinte, bem cedo, para um tour
por Brasilia, que incluia visitas a tvs , jornais e rádios.
Depois do show e de uma esticada pela noite de
Brasilia, José Menezes aparece no saguão do hotel, barbeado, de banho tomado, roupa passada e estampando
um sorriso que caracteriza os jovens de espirito, as pessoas felizes.
Ao se aproximar de Reco, aperta-lhe a mão e pergunta: E aí, o que elas estão dizendo de nós?
BNB
O Tribunal de Contas da União (TCU) multou
em R$ 30 mil, individualmente, o presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), Roberto Smith,
e os diretores Francisco de Assis Germano Arruda,
Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães, Pedro
Eugênio de Castro Toledo Cabral e Victor Samuel
Cavalcante Ponte, por contratar sem licitação a empresa Cobra Tecnologia S.A. O contrato, de R$ 129,9
milhões, previa a modernização tecnológica da plataforma computacional do banco.
O TCU também multou, individualmente, em R$
20 mil, Paulo Pereira Jucá, superintendente de Tecnologia da Informação do BNB, e Luiz Alberto Cruz
de Oliveira, superintendente jurídico do banco.
Petrobrás
O presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, foi longe demais
ao se declarar contra a instalação da siderúrgica Ceará Steel no
Estado. Há indignação em todo o Ceará. Políticos de quase todos
os partidos clamam pela intervenção do Presidente da República.
Gabrielli está sendo acusado de ter se aliado ao lobby do aço. Mas
os políticos do PT cerraram ﬁleiras em defesa de Gabrielli e contra
a Ceará Steel, pelo menos da forma como está apresentada.
Exemplo de Sophia Loren
O Ceará Sporting Club está precisando de uma cearense bonita que faça uma promessa igual a que Sofia
Loren fez na Itália. A atriz, de 72 anos, prometeu fazer
um strip-tease se o time dela, o Napoli, passar para
a primeira divisão do campeonato italiano. Há quem
ache que nem reza braba levará o vovô para a primeira
linha do campeonato brasileiro. Nós aqui acreditamos
que uma cerarense boa e bonita (pode ser bem mais
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nova que Sofia Loren) poderia motivar os craques da
camisa preto-e-branco. Mas aí,. encontrar essa cearense, seria mesmo milagre e não futebol
Rachel de Queiroz
“Tenho a impressão de que a grande sorte do
ser humano, na sua passagem pela vida, é saber
que tudo é transitório. A começar pela própria
vida, a sua própria existência. Além de tão curta, tão repartida: infância, mocidade, maturidade,
velhice, cada capítulo tem sua sorte própria, seus
risos, suas dores, seus mistérios. (...) Viver no diaa-dia, sem conhecer ambição, mesmo porque não
há o que se querer” - Rachel de Queiroz (Quixadá)
“Ante a adversidade, nós – cearenses – temos a
alma elástica: a batida vem, mas a gente reage sempre e se levanta” – Rachel de Queiroz
Cumprimento a Antonio Fernando de Souza
Ao cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela recondução, para um novo mandato de dois anos, de
Antonio Fernando de Souza ao cargo de procurador-geral da
República, o senador Francisco Dornelles (PP-RJ) afirmou:
- O direito é o bom senso codificado. Aquele que é desprovido
de bom senso não tem condições para elaborar, interpretar e
aplicar a norma jurídica. Perguntado sobre uma determinada
investigação, Antonio Fernando respondeu que um procurador não fala, um procurador escreve nos autos.
Tom Jobim é nome de nascente
A nascente do Gama, única de fácil acesso, situado
bem próximo à cerca que divide o Country Club do
Catetinho, foi batizada com o nome do maestro Tom
Jobim
No mesmo local o maestro Tom Jobim e o compositor Vinicius de Moraes foram buscar inspiração para
compor a música Água de Beber e a Sinfonia da Alvorada, encomendada pelo fundador de Brasília, ex-presidente Juscelino Kubtscheck.
Jangadeiros
Registrou Ricardo Noblat, no seu blog, que
“Jangadeiros do Nordeste é uma das incontáveis
obras de Cândido Portinari que retrata a nação brasileira, tema do Modernismo, inaugurado no Brasil
com a Semana de Arte Moderna de 1922, da qual
Portinari não participou. No mesmo ano em que se
realizava a Semana, Portinari recebia um prêmio no
Salão Nacional de Belas Artes, um reduto da arte
tradicionalista. Apenas em 1931, de volta ao Brasil
após dois anos na Europa, expôs no Rio de Janeiro
as primeiras obras que indicavam sua necessidade
de renovação, tanto temática quanto estilística. A
obra foi feita para decorar o Pavilhão do Brasil na
Feira Mundial de Nova York. O quadro faz parte do
acervo do Ministério das Relações Exteriores, em
Brasília”.

Academia
Osmar Alves de Melo (Iguatu) candidatando-se à Academia
Brasiliense de Letras, na vaga de Waldemar Lopes, disputada
também pelo ministro do Supremo, Carlos Ayres de Brito, Afonso
Heliodoro, que foi colaborador do Presidente JK, e Fabio Coutinho.
Osmar é autor de “Inconﬁdências” e “Luta pela Democratização”.
Pemiação
O poeta cearense Adriano Espínola (Fortaleza) receberá o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras,
com saudação do ex-Presidente da República, ex-governador do M aranhão, senador pelo Amapá e acadêmico,
José Sarney.
O Baú de Lembranças, de Francisco Pedro
Ex-Chefe do Departamento Jurídico da
Casa do Ceará, Francisco Pedro de Oliveira acaba
de trazer a lume o seu quarto livro, a que deu o título
de Luzeiros do meu sertão.
A exemplo dos anteriores, este também se compõe de reminiscências que Chico Pedro vem extraindo a conta gotas do seu baú de recordações.
Também como nos três outros já editados, as coisas
que narra neste último não seguem uma ordem cronológica dos fatos que viveu quando menino ou daqueles que simplesmente viu acontecer. Ele vai registrando no papel o que a memória vai produzindo,
ou reproduzindo, sem qualquer compromisso com
o rito memorialístico.
O cenário mais presente em sua narrativa é, sem
dúvida, a fazenda paterna que evoca com intensidade de sentimento, deixando transparecer profunda
nostalgia ao recordar cada instante que ali viveu,
quando fala de gente, de lua, de por-do-sol, de estrelas, de barulho da chuva no telhado, do canto sonoro dos pássaros, do verdor das matas, dos canaviais
farfalhando ao vento, do carro-de-boi gemendo, do
mugir do gado no curral, das noites de São João etc.
Enﬁm, é um desﬁlar interminável de recordações. O
baú de lembranças está repleto e há muito ainda o
que de dele retirar . “Gosto de rebuscar o passado”,
escreveu Chico Pedro neste seu Luzeiros do meu
sertão. Aliás, aposentado, e aqui residente, é este
hoje o seu ofício principal: escrever o que viveu. E
como que para se reabastecer de coisas pretéritas,
empreende constantes viagens ao Crato, sua cidade
natal, encravado no extremo sul do Ceará, e cenário
maior de sua infância e adolescência.
O livro tem apresentação de Telma Brilhante, escritora cearense radicada em Recife.
Oboé em expansão
Newton Freitas se prepara para levar a Oboé Credito
Financiamento e Investimento e a Oboé Distribuidora
de Titulos e Valores Mobiliários para Goiania. A empresa
, sediada em Fortaleza, já tem lojas em São Paulo, Brasília,
Natal, Recife, Campo Grande e São Luis. Lurdes Botelho
(Crato) é a diretora em Brasília.
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Acopiara – futebol, arte e vida
Por Jb Serra e Gurgel (*)
Esta crônica é uma homenagem a Luiza Adaiza Fernandes Alves e Silva, uma das fortalezas da ONG Raízes, Centro
de Apoio à Cultura de Acopiara, que reverenciou o futebol da
terrinha no VII Encontro dos Filhos e Amigos de Acopiara,
resgatando uma página de nossa história. “Voar, voar, deveria ser só como os pássaros, mas nós que fazemos a ONG
Raízes os imitamos procurando alimento cultural para nosso
trabalho de conhecer e mostrar a história do nosso povo e da
nossa terra”.
No país do futebol, “basta um terreno baldio, três paus
pra servir de gol, aí está o futebol, forjando gols , e assim surgiram nossos campos: Campestre, Calango, Prado, Campo de
aviação (antigo), Mourão, Cemitério, Baixio do Tonheiro, Sales, Dézio, Chapadão, Moreiras, Arco da Santa, Vila Palmeira,
Ipiranga, AABB, Uchoão e mis nos distritos, alguns sítios”.
Em 1923, foi criado o primeiro time de futebol de Acopiara, Quincoê Futebol Clube, uniforme azul e branco, organizado por Celso de Oliveira Castro, primeiro prefeito, Depois, o Operário Futebol Clube que pertencia à Usina Tupã,
organizado por Vicente Gurgel Matos, tinha o campo no alto
dos bodes. Na seqüência, Mario, Viana e Adalberto Teixeira
formaram o Laengo Futebol Clube com o uniforme preto e
vermelho. Nos Moreiras, havia o time do Sapateiro, dirigido
por João Batista dos Moreiras. O nome era por que João fazia
e consertava chuteiras e bolas, com câmara de ar.
Em 1938, no sitio Camboeiro surgiu o time Cruzeiro do
Sul, com os pioneiros Ângelo Lopes Alencar e Antonio Lopes Alencar.
Em 1940, Antonio Martins de Oliveira , na Barra do Ingá,
organizou o Vasco Futebol Clube, que chegou aos nossos
dias, sendo seu dirigente atual, Manoel, Martins de Oliveira,
pai do goleiro Caboré.
Na década de 50, quando vivi em Acopiara, vi muito jogos nas tardes de domingo, no Prado, hoje cheio de ruas e
casas. Vi jogar como goleiro, seu Alexandre, um galalau que
veio de Quixeramobim para trabalhar nos Correios. Usava
uma touca preta rendada para prender o cabelo . Na casa
dele, ouvi pelo radio, os jogos da Copa de 1954. Lembro-me
de Luiz Guilherme. Luiz Alves Negro da Lavínia jogando no
ataque
No começo da década de 60, Auriberto Medeiros Gurgel
destaca o papel do Bangu e do Flamengo e de Jaime Matias
que doava camisas, bolas, redes para impulsionar o futebol.
O Bangu era o time dos pobres, contando com Batistinha,
Pissica, Cacete e Pauty. O Flmengo era o time dos ricos, com
Luiz e Jairo Alves e Luiz Guilherme.
Em 68/69, existiam apenas dois times em Acopiara, o
Mocidade e o Alvorada. Os craques era Manuel Breu, Zé
Coió, Tavares, Ivan Guilherme, Humberto Tó, Isaac, Juazeiro que era goleiro, Severino. A camisa do Mocidade era
listrada de vermelho. O Alvorada era alvinegro. O campo
era em frente ao clube Social e mais tarde foi para o lado do
cemitério. Nas férias.quando o pessoal vinha de fora, dava
para formar dois times, jogando Pedro e Paulo do dr. Lauro,
Sergio da d.Mundinha, Chico, João Maria e Lulu de João Holanda, Antonio Wilton, Humberto To, Nilton de João Alves
e Marlos Tavares. O Jackson, de calção e chuteira, era o juiz
de todas as partidas.
Em 1977, foi criada a Liga Desportista de Acopiara, sendo seu 1º presidente, dr. Adegildo, e 2º, Chico Celso. E no
mesmo ano o deputado Joaquim de Figueiredo Correia doou
um terreno para p campo de futebol. Como a Liga não tinha
registro legal, o terreno acabou sendo doado à Paróquia de
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, padroeira de Acopiara.
Com entusiasmo geral, foi lançada a pedra fundamental do

4

campo na Rua Antonio Moreira cruzando com a rua do Matadouro, na vila Esperança. A Liga teve vida curta.
Em1986, foi fundada a Liga Acopiarense de Futebol com
representação dos times: Náutico, Vila Nova, Flamengo da
Lagoa, Clube Regata Brasil e Acopiara, sendo eleito presidente Erivaldo Alencar e em 1989 foi reconhecida como
entidade de utilidade pública. Mãos à obra e , em apenas 13
dias, foi construído um campo de futebol, o prefeito, dr. João
Uchoa mandou fazer o muro e o alhambrado, tendo sido
inaugurado com o Tornei Integração com o apoio para o
Acopiara Juventude Clube. O Uchoão acabou sendo transformado em estádio municipal.
Ainda em 1989, houve o maior acontecimento futebolístico da cidade, organizado por Antonio Juracy Ricarte, com
o jogo entre o Fortaleza e a seleção da Acopiara, vencido
pelo Fortaleza por 2x1.O time jogou muito. O Uchoão transbordou de gente.
Acopiara participou de um dos muitos intermunicipais ,
promovidos pela APCDEC, disputando com outros municípios, como Icó, Iguatu, Aurora, Lavras da Mangabeira, Senador Pompeu, Quixeramobim, Várzea Alegre, Independência,
Mineirolândia, Fortaleza.Não fomos muito longe.
Um árbito de Acopiara apitou jogo oficial . Foi José Mendes, o Dedé, que apitou Quixadá x Várzea Alegre, quando
Joseneas Barroso presidia a Federação estadual de futebol.
A crônica esportiva surgiu em Acopiara com Dehon e
Izequias.
O futebol de Acopiara encontrou incontáveis apoios por
Celso Castro, Adalberto Teixeira, Cecílio, Vicente Gurgel,
Mario Viana, Batistinha, Bivar, Jaime Matias, Batista Muniz, Helio do Sindô, Afonso Gogó, Milton Moreira, Idezio
Gurgel, dr.. Adegildo Sales, Chico Celso, Zé Pretinho, dr. Cavalcante, Raimundo Morais, Valdemar Rodrigues, dr. Do O,
Peixinho, Sérvulo, Chiquinho, José Mendes (Dedé), Erivaldo
Alencar, Catita e Luis Alves Bezerra..
No seu livro “Lages (Povos e Povoações)”, o desembargador acopiarense, Celso Albuquerque de Macedo fala
dos antigos jogadores de futebol: Geraldo Sobral, Alberto
Cacete, Chico Traíra, Cícero Alencar, José Freire, Louro da
Malvina, Assis (conhecido por Negro da Lavínia), Luiz Alves, José Alencar, Mario Viana,Roque, Poeirão, Adão, Pissica,
Quaresma, Luiz Guilherme, Luis Barros, Zé Joaquim, Paturi,
José Buchinho , Helio do Sindô, Melado.
Não há noticia de jogadores de Acopiara que tenham encarado o futebol como profissão.Na cidade, impossível. O
futebol sempre foi amador. Benefícios só água de bica e água
benta para curar algum machucado. Meiões, calções, chuteiras, camisas , tornozeleiras, etc, tudo por conta dos atletas.
Idem bolas e redes.
Tenho por mim que um filho de Acopiara, José Mario
Machado, conhecido no futebol como Zé Mario chegou jogar no Fortaleza, Ferroviário e seleção cearense de futebol e
depois, no Fluminense do Rio de Janeiro.
Ainda vive em Acopiara o jogador mais antigo, Mario
Nunes Viana, nascido em 1918, filho de Abrão Nunes Viana
e Gertrudes Nunes Viana. Estudou com d. Mundinha na
estação, trabalhou na roça com o pai transportando lenha em
jumento para a Rede de Viação Cearense. Nas horas de folga,
jogava bola e tomou gosto, tornando-se o mais famoso goleiro de Acopiara. Seu primeiro emprego foi de chofer, seguindo os passos de seu irmão, Batistinha, que foi motorista do
dr.Tiburcio que foi prefeito e deputado. Casou-se com Hilda
Ferreira Lima, mas não tiveram filhos. Em 22.07.2006,. ganhou homenagem da ONG Raízes pelos relevantes serviços
prestados ao futebol de Acopiara.
JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

Humor Negro
Branco Humor
PERGUNTAS DE DIFÍCEIS RESPOSTAS
São Pedro, na triagem celeste, perguntou para o
americano:
O que é mole, mas na mão das mulheres fica
duro?
O americano pensou e disse:
Esmalte.
Muito bem, pode entrar - disse São Pedro.
Perguntou ao italiano:
Onde as mulheres têm o cabelo mais enrolado?
O Italiano respondeu:
Na África.
Certo. Pode entrar.
Para o Alemão :
O Que as mulheres tem que tem seis letras,
começa por B, termina com A e não sai da cabeça dos homens?
O Alemão respondeu:
A Beleza
Certo. Pode entrar.
Para o Francês:
O que as mulheres têm no meio das pernas?
O Francês respondeu:
O Joelho.
Muito Bem. Pode entrar também.
E perguntou ao Inglês:
O que é que a mulher casada tem mais larga que
a solteira?
O Inglês respondeu:
A cama.
Ótimo. Pode entrar.
E ao Espanhol:
O que é redondo, tem duas letras, um furo no
meio, começa
com C,
quem dá fica feliz e quem ganha fica mais ainda?
O Espanhol respondeu:
CD!
Certo! Entre também...!!!
E ao Canadense:
O que começa com B termina com A e para as
mulheres usarem
tem
que
abrir as pernas??
O Canadense respondeu:
Bicicleta !
Excelente! Entre também .. !!!
O brasileiro virou-se e foi saindo de fininho...
São Pedro chamou-o: Você não vai responder à
sua pergunta?
O brasileiro falou:
Sem chance. Errei todas as anteriores!!!...
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Leituras
Os livros e o vento

João Clímaco Bezerra

O professor Anízio

Francisco Carvalho
Ao contrário de certos escritores que só têm olhos para a
literatura alienígena,o Profº Dias da Silva, nascido em Lavras da
Mangabeira,é desses intelectuais que valorizam a “prata da casa”.
Poeta e analista de comprovada erudição, seus empreendimentos
nos domínios da crítica literária permeiam discretos elogios com
observações cordiais acerca de cochilos que não raro comprometem a escrita de determinados autores. Mas sempre o faz de
maneira civilizada, sem a arrogância professoral dos que costumam “atirar a primeira pedra”. É o tipo de pessoa que, no dizer de
Drummond, conhece a fundo “a arte de destelhar casas sem que
os transeuntes percebam”.
Num de seus livros mais recentes (Expressões da Identidade Brasileira, SãoPaulo , Educ, 2002,216p) Fábio Lucas deplora
a sedução de alguns escribas brasileiros por escritores de língua
estrangeira, numa demonstração explícita de rebeldia à identidade nacional. Na sua avaliação, testemunhamos “alguns exemplos
de colonialismo na área das Letras, nesta era de degeneração da
cultura e de anarquia de valores” (p.14). De acordo com o mestre
mineiro,trata-se de fato da maior gravidade ,uma vez que, ”na tradição ocidental (...), a herança do espírito está associada à língua e
à literatura”(p.16)
Dias da Silva vem de publicar o VI volume da coleção intitulada Da Pena ao Vento (RDS Gráfica e Editora Ltda. Fortaleza,2006,
193p). Título que já nos adverte para a expectativa de que a palavra
pode ter o destino das folhas arrebatadas pelo vento .Para se ter
uma idéia de como o autor encara a trajetória do livro, fica a sugestão de que os interessados leiam o texto impresso na contracapa .
Sem falar que as publicações ainda são protagonistas dos banquetes gastronômicos das traças e cupins que à maneira dos editores,
livreiros e críticos também não compreendem nada.
Os estudos de DS focalizam vinte e quatro autores, entre
romancistas,contistas, poetas e até o biógrafo José Louzeiro que
escreveu livro sobre a vida de Ana Néri, enfermeira baiana que
se notabilizou por sua participação voluntária na guerra do Paraguai. Em prosa ﬂuente, semeia informações sobre o que acontece
na área das letras, comenta o desempenho dos autores, chama a
atenção para os méritos dos escritos, além de abrir caminho para a
percepção dos leitores,inclusive “os irritados”.
Credita justos elogios a livro de autoria de Francilda Costa sobre problemas dos índios e sua contribuição para a formação da
nacionalidade. Revela que a autora defende tese contrária a registros históricos que dão ênfase à agressividade do indígena brasileiro em detrimento dos primitivos colonizadores, como se a estes
não coubesse a responsabilidade pelos danos e a usurpação do
território nacional. Para DS, o livro de FC,” muda corajosamente
essa compreensão”equivocada.E acrescenta não ser desprezível a
contribuição das tribos para a formação das matrizes do nosso
vocabulário.
Numa época de comprovada rejeição dos valores literários,
quando jornais da periferia e dos grandes centros urbanos (Rio,
São Paulo e adjacências )fecham as portas aos que fazem opção
pelas atividades estéticas, numa época impregnada do mais escandaloso utilitarismo, merece aplausos a iniciativa do Prof.Dias da
Silva.O autor não ignora que a palavra é uma bolha que se desfaz
ao sopro do vento e das intempéries.
Embora codificada em livros de lombadas douradas que enfeitam as estantes de algumas celebridades institucionalizadas, a palavra
poderá cair no esquecimento das gerações vindouras,magnetizadas
pelas infinitas possibilidades da tecnologia computacional, que
muda de estratégias a cada momento, e com tal velocidade capaz
de assombrar os mais otimistas.Apesar de tudo, ficam ressoando
aos nossos ouvidos estes versos encorajadores de Carlos Drummond de Andrade : “Lutar com palavras/ é a luta mais vã/ No
entanto, lutamos/ Mal chega amanhã”.
Nas abas do livro,o leitor poderá ler testemunhos de vários
intelectuais sobre a importância das atividades literárias do autor.
Em todos os depoimentos predomina a convicção de que os livros
de DS contribuem significativamente para a divulgação da literatura produzida no Ceará. Não tenho, obviamente, a pretensão de
fazer crítica da crítica.Faltam-me as condições indispensáveis a
uma iniciativa dessa natureza.

Dimas Macedo
João Clímaco Bezerra pertence à família dos grandes
romancistas do Brasil,aqueles que utilizaram a camada
ótica e a densidade psicológica de suas personagens para
reﬂetir sobre o tecido social que acoberta as suas intenções subjetivas.
Autor de romances monumentais como Sol Posto
(1952) e Não Há Estrelas no Céu (1948), João Clímaco
Bezerra estaria situado, segundo o julgamento da crítica,
numa linha intermediária entre Domingos Olímpio e
Rachel de Queiroz, tendo nele divisado Arthur Eduardo
Benevides “um mestre de alta qualificação”, reconhecendo por fim Benevides ser o autor de A vinha dos Esquecidos (1980) “senhor absoluto da técnica de escrever
e de romancear os fatos e o destino,por vezes trágico, dos
seres,numa perspectiva de interpretar a dor de viver e o
tempo perdido”.
Aclamado, quando da sua estréia, como uma das
grandes revelações do romance brasileiro, por escritores
como Jorge Amado,Graciliano Ramos, Érico Veríssimo
e Tristão de Atayde, esse consolidador das intenções e
das formas literárias mais puras do chamado romance
cearense, passaria para a posterioridade como um dos
escritores que, no Brasil, assumiam a literatura como vocação e destino.
Quer nos romances acima nominados, quer nos livros
de crônicas e nos ensaios que escreveu para a prestigiosa
Coleção Nossos Clássicos da Editora Agir, João Clímaco
Bezerra demonstrou , efetivamente,que a literatura foi
sempre a sua miragem e a sua missão entre os vivos.
Assim sendo, neste inverno de 2003,no qual o autor
de O Homem e Seu Cachorro (1959) completa seus noventa anos de vida, a impressão que ainda me causa a sua
obra é a de que cada vez mais ela se impõe, qual um projeto que resiste à corrosão do tempo e aos ventos plurais
com que os leitores e a crítica literária a examinaram.
Um livro de Clímaco, no entanto ,sempre tocou-me
a sensibilidade de uma forma muito especial.Trata-se da
novela Longa é a Noite,escrita em forma de diário e publicada inicialmente no nº 11 da Revista Clã de dezembro
de 1951.
Considerada por Sânzio de Azevedo como sendo
um dos marcos da obra ficcional do autor, Longa é a
Noite lhe pareceu também uma novela costurada de intenções e urdiduras quase enigmáticas.E, segundo ainda
Sânzio de Azevedo,é nesse enigma “algo machadiano”
que “reside uma das forças que constituem a grandeza
dessa novela de João Clímaco Bezerra”.
Nada mais a dizer. Nem seria preciso.A decisão de
Sérgio Bezerra,filho do romancista ,de reeditar esta novela de Clímaco,a partir de provocações que lhe venho
fazendo, e de promover a edição aludida justamente
no momento em que se dá à luz da estampa o romance inédito do autor,intitulado Os Órfãos de Deus,é um
dos momentos altos, por certo,da aventura editorial no
Ceará,colocando-se assim, em lugar de destaque, a densidade e o recorte literário desse grande escritor brasileiro.
Espero que o mistério e a urdidura semântica, que a
trama subjetiva e a perspectiva existencial e ontológica
dessa novela cearense , continuem seduzindo o leitor,
como o fizeram, aliás, quando essa longa ficção de Bezerra foi publicada há mais de meio século.

Emanuel Lima (*)
As décadas de 1920 e 1950 trouxeram a um grupo
de intelectuais brasileiros de distinta extração a oportunidade de vivenciar uma experiência de extrema fecundidade para todos.O contacto com os Estados Unidos e
o contraste que estabeleceram com seu país de origem
marcaram profundamente homens de idéias como Monteiro Lobato e Anízio Teixeira.Uma nação igualmente
jovem dava lições de democracia.Os Estados Unidos pareciam uma via fecunda de modernização a ser seguida
no Brasil. O sentido mais geral do impacto provocado
nos intelectuais está registrado no diálogo entre Anízio
Teixeira e Monteiro Lobato nas cartas trocadas na década de 1920, reunidas e publicadas no livro “Conversa
Entre Amigos ”. Está também registrada na obra de Anízio Teixeira escrita como um relato daquela viagem. Em
uma direção mais especializada, encontramos nos textos
de Anízio Teixeira indicações reveladoras do quanto incorporou em suas propostas o que aprendeu da história
da educação estadunidense. A convergência de opiniões
positivas sobre o desenvolvimento da educação naquele
país facilitou a discussão entre filófofos da educação
brasileira.
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O mundo das idéias nem sempre separa a convivência
entre os homens. Até muito recentemente ,em meados
da década de 1980, Anízio foi pejorativamente classificado como um “liberal de orientação pequeno - burguesa
“ por sua confessada adesão ao modelo norte – americano de democratização da educação. A bandeira educativa
norte – americana foi pautada na extensão do direito da
educação à maioria da população, no programa da escola
única distribuída às comunidades da América. O tributo
à experiência norte – americana teve que ser considerado
neste novo arranjo de reﬂexão sobre a política. Com a
queda do muro de Berlim e a derrocada do Leste Europeu, foi facilitada sobremaneira a inclusão de argumentos
favoráveis aos ideais de Anízio Teixeira para a educação
brasileira.
Anízio teve sua vida pública ferida pelos dois momentos de autoritarismo nos quais se insurgiu como um intelectual de ação. O período do Estado Novo o encontrou
em inteira disposição na montagem da Universidade do
Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro. As forças da
tirania de Getúlio Vargas foram inexoráveis e encontraram
um respaldo nos setores mais conservadores da Igreja Católica , na perseguição imposta ao educador e na decisão
que se seguiu de fechar a universidade. O professor baiano
se recolheu a seu estado natal até o final da ditadura de
Vargas.
O segundo momento de regime militar, o pós-1964,
encontra Anízio Teixeira envolvido na implementação de
políticas de educação no país. Desta feita em Brasília, ele
veria a universidade ser alvo da ira de ditadores. Em30 de
agosto de 1968 a Universidade de Brasília teve seu “campus” invadido pela Polícia Militar . Igual ação repressiva sofreu a Universidade Federal de Minas Gerais,fechada pela
ação da polícia. Mais uma vez o professor Anízio teve que
se refugiar no sertão da Bahia .
Emanuel Lima (*) (Caicó,RN)
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Controle de
áreas litorâneas

Bondinho de Ubajara
pára

O Ministério Público Federal no Ceará resolveu cobrar
a reordenação das áreas litorâneas, em razão de ocupações
irregulares. Para isso, um grupo de trabalho formado pelos
procuradores da República Alessander Sales e Francisco de
Araújo Macêdo Filho, por órgãos ligados ao meio ambiente, pomotores de Justiça e prefeitos dos municípios estiveram reunidos ontem, 21 de junho, e a partir das discussões,
os procuradores determinaram um termo de ajustamento
de conduta (TAC) a ser assinado por 20 municípios cearense, solicitando o controle das áreas litorâneas.
Os muicípios que devem assinar o TAC são: Acaraú,
Aquiraz, Aracati, Barroquinha, Beberibe, Camocim, Cascavel, Caucaia, Chaval, Cruz,Fortim, Icapuí, Itapipoca, Itarema, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Jijoca
de Jericoacora e Trairi.
Litoral cearense - Menos de 10% do litoral cearense é
demarcado pela GRPU, enquanto a média em outros trechos do litoral brasileiro é de 50%. Uma das razões é a
falta de recursos humanos. Hoje o GRPU conta com 11
engenheiros e seriam necessários 25 para controle de uma
extensão de 567 Km de praias. Na reunião, os promotores
de Justiça relataram o desrespeito à natureza causado por
construções irregulares, aterramento de lagoas e ocupação
indevida de dunas.

O Ministério Público Federal no Ceará, por meio
do procurador da República Ricardo Magalhães de
Mendonça, expediu recomendação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Secretaria Estadual de Turismo
(Setur) para suspender temporariamente o funcionamento do bondinho de Ubajara, até que seja feita a
atualização do plano de manutenção do teleférico e a
realização de estudos de segurança e estabilidade das
encostas localizadas na estação superior, bem como a
renovação do convênio para a operação do teleférico.
Tal recomendação visa a proteção do patrimônio
público e, principalmente, a integridade física dos
usuários do serviço público. O equipamento, cuja
fabricação ocorreu há mais de 35 anos, opera atualmente sem ter passado, uma única vez, por uma
substituição. Sua condição, tal como reconhecida
pelo próprio Ibama, requer cuidados na manutenção.
O convênio celebrado entre o Ibama e a Setur para
exploração do teleférico no Parque Nacional de Ubajara encontra-se expirado desde 1994, não existindo
nenhum ajuste semelhante em vigor nos dias atuais. A
falta de convênio ou ajuste similar com o Ibama impede
o estado do Ceará de continuar a operar o teleférico, já
que se encontra como bem público da União.

MPF/CE: aponta falhas
em contratação
O Ministério Público Federal no Ceará entrou com
ação de improbidade administrativa contra a concessão
de patrocínios para a realização do réveillon de Fortaleza
2006/2007. Após três meses de investigação, o procurador
da República Alessander Sales concluiu que houve vícios
de legalidade no repasse de recursos do Banco do Brasil
para a realização de contratações com a empresa Estrutural. O dinheiro repassado, 1,25 milhão de reais, deve ser
devolvido ao patrimônio do Banco do Brasil.
O trabalho realizado em conjunto com Ministério Público Estadual (MP/CE) cita como responsáveis pelo ato
de improbidade administrativa o secretário municipal de
Turismo de Fortaleza, Henrique Sérgio Abreu; as empresas
D&E Promoções de Eventos Ltda e os sócios João Carlos
Diógenes Parente, Douglas Teles Santos e Eberth Teles Santos; a empresa Estrutural Locação de Banheiros Químicos
e Toldos Ltda e os sócios Aleksandra Cardoso dos Santos
e Gerardo Gomes de Oliveira Filho; bem como seu representante legal Elpídio Luiz Pereira Neto; a empresa Nativa
Projetos Especiais e sua proprietária Ruby Hellen Araújo.
O secretário municipal de Turismo de Fortaleza é o responsável pelo ato de improbidade administrativa por assinar os procedimentos sem exigir licitação, que resultou na
contratação da empresa Estrutural Ltda.
Na ação, pede-se a indisponibilidade de todos os bens
dos citados e a quebra de sigilos bancários e fiscal.
Investigação - Em 1º de março deste ano, o Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo
para investigar a legalidade da concessão de patrocínios
pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal e Ministério do Turismo para a realização da
festa de réveillon de 2006/2007. Os patrocínios investigados foram os 200 mil reais pela CEF, os 150 mil reais pelo
Banco do Nordeste, 297,5 mil reais pelo Ministério do Turismo e 1,25 milhão de reais pelo Banco do Brasil.
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Ceará combate
mosca da fruta
O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura, Inácio Afonso Kroetz, que o ministério trabalha com recursos insuficientes para acompanhar o crescimento do agronegócio. Ele participOU
da audiência pública promovida pela Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, DA Câmara dos Deputados, para discutir os problemas sanitários da agricultura e da pecuária
brasileira.
Kroetz afirmou que, na safra de soja de 2006 e 2007,
foram detectados 2.407 focos da ferrugem asiática. Essa
praga, causada por fungos, ataca inicialmente as folhas
localizadas nas partes baixas da planta. Depois, os pontos escuros (ferrugem) espalham-se pelas folhas. Isso
provoca um rápido desfolhamento da planta e a redução
no número de vagens, de grãos e do próprio peso do
grão. As perdas podem chegar a 100% da produção.
Mosca da fruta
O secretário também afirmou que o ministério está
preocupado com o monitoramento da mosca da fruta,
com o objetivo de evitar que a doença atinja estados
como Ceará e Paraíba, que estão livres do inseto. A
mosca ataca preferencialmente frutos maduros, onde
deposita seus ovos. Depois da eclosão, que ocorre no
interior dos frutos, a larva completa o ciclo, saindo
apenas para se transformar em pupa, o que ocorre no
solo. Normalmente há mais de uma larva no interior
do fruto.

Câncer
amputa penis

As neoplasias ou tumores são a segunda maior
causa de morte entre os homens, perdendo apenas
para as doenças do aparelho circulatório. O tema
está sendo debatido nesta quinta-feira no Terceiro
Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem,
promovido pela Comissão de Seguridade Social
e Família.
Um dos temas abordados é o câncer de pênis.
Estudo divulgado nesta semana pela Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU) estima que três mil
homens tenham a doença no Brasil. O estado de
São Paulo, com a maior população do País, é o que
concentra o maior índice de casos. Em seguida
vêm Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro.
O coordenador do estudo e diretor da SBU,
Aguinaldo Nardi, explica que a doença está relacionada à falta de informação, à má higiene da
área genital, ao tabagismo e à falta de cuidado
médico. “A cada ano, mil homens brasileiros
perdem o seu pênis, ou seja, têm um câncer de
pênis já em estado avançado e necessitam da amputação do órgão. Alguns deles perdem também
as pernas, por causa de metástases, de a doença
avançar para os linfonodos inguinais e acabar acometendo os vasos que vão até a perna”, informou.
A higiene adequada pode evitar o câncer de
pênis.
A Sociedade Brasileira de Urologia inicia
amanhã uma campanha de esclarecimento à
população. Porém, para que o homem passe a
cuidar mais de sua saúde, a procurar um médico
e a fazer exames preventivos é preciso romper
barreiras culturais, como ressaltou a representante do Ministério da Saúde Neidil Espínola da
Costa. “Trata-se de fazer mudanças de comportamento. Tradicionalmente o homem não busca os
serviços médicos, não tem hábito de prevenção,
chega mais adoecido ao serviço e morre mais
precocemente.”
Para o presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), a
conscientização deve começar pelas autoridades
públicas, que precisam investir em campanhas
de prevenção e de educação para que se possa
reduzir a incidência de doenças mais graves que
acometem os homens.

Ceará em Brasília

Cearenses em
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Frota Neto:
de Ipueiras para o mundo
Wilson Ibiapina (*)
Corria o ano de 1961. Era agosto, quando aquele rapaz entrou na redação do departamento de radiojornalismo da Rádio Iracema. Devia estar com uns 19 anos, um
ano mais velho que eu.
Depois da apresentação feita pelo nosso chefe Fernando César Mesquita (já era chefe naquele tempo),
amarramos uma amizade que dura até hoje.
Vindo do interior, como a maioria dos jovens que
iam estudar na capital, Frota Neto, morava em pensão
e comia o pão que o diabo amassou. Viver da profissão
de jornalista ainda hoje é difícil, imagine só no século
passado., Trabalhava-se muito, ganhava-se bem pouquinho. Chico Alves Maia e Dário Macedo viviam trocando
de pensão.. Trocavam mais de endereço do que a Polícia
Estudantil. Tinha gente que pregava a mala no assoalho
e ia levando as roupas aos poucos, até desaparecer de
vez daquela pensão. O dono, todo dia, tentava levantar
a mala que, pregada no chão, dava a impressão de estar
abarrotada. Frota Neto, nem sei se também fugiu de alguma pensão, se alimentava muito mal. Comia banana
quase todo dia e jantavamos Cebion, um comprimido de
vitamina C com pão, no Ibis Bar, que ficava no térreo da
Rádio Iracema,m na praça José de Alencar.
Um dia, Lúcio Brasileiro pediu ao José Rangel que
levasse o Frota pra almoçar na casa dele. Todo dia, antes
do almoço, a mãe do colunista servia uma colher de um
remédio ao Frota.. Quando descobriu a origem do fortificante ficou uma fera. Mandou uma carta desaforada
para o Lúcio Brasileiro que o queria são e salvo. Lúcio
até hoje se arrepende de ter lido a carta do Frota mal
agradecido Frota Neto sempre foi ousado .Mesmo enfrentando dificuldades financeiras só namorou moças da
alta sociedade e enfrentou viagens ao exterior com a audácia dos aventureiros e a coragem que move os jovens..
Depois de participar do Festival da Juventude, que reuniu
jovens comunistas de todo mundo, em Helsinque, na
Finlândia, Frota Neto foi bater em Paris. Filava o café da
manhã na agencia da Varig, onde lia os jornais do Brasil.
Um dia, enquanto rasgava um jornal para forrar o sapato
velho furado, era observado por um estranho. Quando
terminou de calçar o sapato de muito uso, o cidadão se
aproximou, apresentou-se e ofereceu-lhe um par de pisantes novos, francês. E, depois do café, saíram os dois,
Frota Neto e seu bem feitor, que era simplesmente o ator
Lima Duarte que o destino colocou em seu caminho.
Antônio Frota Neto, aliás costuma dizer que tudo
na vida dele acontece por acaso. Estava trabalhando na
EBTU e concluindo o doutorado em administração. Pensava voltar para São Paulo quando encontra o Lustosa da
Costa que lhe apresenta o Rui Lopes, diretor da sucursal
da Folha de São Paulo, por onde o Frota Neto retornou
ao jornalismo.
Antes de sair de Fortaleza, Frota foi repórter político
da Gazeta de Notícias, trabalhou na Rádio Uirapuru e
participou de um programa de TV que o Tarcísio Tavares
e o Airton Rocha produziam na TV Ceará, canal-2. Fez
parte do Clube do Escritor de Amanhã, criado pelo educador Lauro de Oliveira Lima. Como membro do Clube
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do Cinema, cometeu um
documentário Genêsis,
que tinha trilha sonora do
maestro Orlando Leite.
O menino de Ipueiras,
cujos pais moravam no
Pará no tempo do ciclo da
borracha, traçou bem certinho o destino que o acaso lhe ofereceu. Foi por
causa deste acaso que, segundo ele, passou pela redação da Rede Globo de Televisão, foi porta voz do presidente José Sarney, presidente da
Radiobrás e diretor da TV Educativa do Rio de Janeiro.
Num almoço no apartamento de Lustosa da Costa conheceu jovem diplomata que se tornou sua mulher.. Foi
acompanhando Maria Estela Pompeu Brasil Frota que
foi morar em Washington, Santiago do Chile, Genebra e
Paris. Aprimorou-se nas pesquisas, dedicou-se aos livros,
aprofundou conhecimentos e nos devolveu tudo em livros. Já escreveu e publicou 14 livros, sendo oito de ficção. Vive hoje envolvido com novos projetos editoriais.
Viciado que está em ler e escrever, quase não sai mais
de casa. Nos raros encontros com os amigos, o Ceará e
sua gente viram o alvo do papo que sabe conduzir com
charme e inteligência. Frota, que viveu pelo mundo, não
esquece sua Ipueiras, onde montou uma fundação e instituiu concurso para incentivar o estudo dos meninos. O
Instituto Frota Neto tem uma biblioteca e promove eventos culturais.
A Fortaleza do tempo dele, é curtida, também com
muita emoção e saudade. As manhãs no bar Ibis, no prédio da Radio Iracema são lembradas sempre que nos encontramos. O saudoso colega Dário Macedo chega com
radiola portátil, movida a pilha, grande novidade que ele
exibia todo orgulhoso. Debaixo do braço os Lps de Nelson Gonçalves, e Silvio Caldas. Som na caixa e tome uisque. “A patativa quando canta”... Ele adorava e repetia
várias vezes o seresteiro com sua patativa.
Nessa época, algumas noites, o jornal Estado foi fechado lá no Ibis. O bar ficava ao lado da redação. Era a
fase do jornalismo boêmio. O Odalves Lima escrevia os
editoriais de O Povo de Paulo Sarasate e do Estado, do
governo. Brigou várias vezes com ele mesmo. Descia o
pau no governo pelas paginas de O Povo e respondia, na
manhã seguinte pelo Estado. Depois dessa fase boêmia, o
jornalismo se profissionalizou a tal ponto que hoje virou
empresa, mais preocupado em faturar do que em defender interesses da coletividade.
Frota viveu todas essas fases da imprensa, que ele ajudou a fazer no Ceará e Brasília. Frota Neto é de uma geração de jornalistas em extinção. Os jornalistas que chegam
das faculdades já encontram o computador, o celular, o
produtor que amarra toda a matéria tornando o trabalho
mais fácil e a vida mais amena. Nunca sujaram as mãos na
tinta da velha linotipo, nem batucaram a velha intimorata
máquina de escrever, como dizia o Stanislaw Ponte Preta.
Ferve nas véias de Antônio Frota Neto o virus do jornalismo e ele, sem se arrepender, faria tudo de novo.
(*) Wilson Ibiapina, jornalista (Ibiapina)

José Saboya
Lustosa da Costa (*)
Consumindo queijadinhas feitas em Sobral, melhores que
as de Sintra que a patota de Eça de Queiroz foi buscar a Sintra, lembro-me de velho político que ainda cheguei a ver, rapidamente, na Princesa do Norte onde fui morar em 1942.
Na Sobral de minha infância, os lideres políticos da cidade
eram José Saboya, juiz aposentado,grande industrial e seu
adversário, Chico Monte,seu antigo liderado. A grande rivalidade que presenciamos, porém, era antiga e histórica,entre
José Saboya e outro aristocrata,o Bispo-Conde dom José Tupinambá da Frota. Este mexia os pauzinhos,por baixo do
pano, a favor do PSD de Chico Monte que era apoiado pelo
interventor do Estado, Menezes Pimentel, eleito pela Liga
Eleitoral Católica, com o apoio escancarado do clero.
José Saboya fora juiz e só deixou o posto, aposentado compulsoriamente, após a vitória de Menezes Pimentel, alçado ao
governo pela Assembléia, em sessão dramática resolvida pelo
punhal de Chico Monte, ameaçando, assim, dois eleitores que
tendiam a se bandear para o lado adversário:Se vocês votarem contra Pimentel, saem daqui para o cemitério e eu para a
cadeia. Até a Revolução de 1930,cujo slogan era Representação e Justiça, Saboya exerceu a militância política, como fazia
a maioria dos juizes.
Era homem culto,leitor dos clássicos,inclusive da poesia
de Antonio Nobre, autor de sua preferência, como o bispo,
que se doutorara em Roma . Chico Monte, embora também
filho de família tradicional,não quis estudar. Apesar de ledor
voraz de romances policiais.
Proclamava-se analfabeto talvez para contrastar com os
fumos de cultura do antigo chefe e adversário. Saboya morreu em 1950 no Rio e não pode ser enterrado como caixão
que,há muito mandara confeccionar,e que experimentara em
seu escritório, para horror de um aliado,o outro juiz Clodover Arruda, hipocondríaco que ,por isso mesmo, deixou o
lugar,aos pinotes...
Saboya era homem bem humorado que não gostava de que batessem à porta de seu escritório. Reclamava, às vezes, ao fim do dia de não haver sido atendido:
Estou pior que puta nova,todo mundo bate à minha porta.
Quando,perto de morrer,o irmão médico Masssilon
Saboya,lhe impôs regime alimentar rigoroso,o que o levou a
perguntar: - -- Posso comer pelo menos capim?
Sua eterna briga com Dom José o levou a publicar,por
força de ordem judicial, artigo de replica a criticas que o
bispo lhe fizera,no jornal da diocese,”Correio da Semana”,
durante a campanha eleitoral de seu amigo,Faustino Albuquerque, candidato ao governo do Estado pela UDN,por
imposição sua, aspiração que o chefe da igreja católica sobralense combatia,sem dissimulação.
Falava-se muito do anticlericalismo de Saboya, difundido
pelos sacerdotes, numa época de muito prestígio da Igreja
Católica,inclusive no âmbito político. Sei que, certa feita, correligionário seu veio lhe comunicar, enfurecido, que o vigário
da cidade,lhe deﬂorara a filha, razão pela qual ia mata-lo. Só
queria de José Saboya que o acoitasse em sua de suas fazendas, logo depois de exercitar a vingança. O chefe udenista fez
tudo para dissuadi-lo. Em vão. Dizem que só o conseguiu,ao
lhe dizer:
Compadre, padre vivo faz filhos. Padre morto faz milagres. O certo é que não surgiu,na diocese,um novo mártir e o
compadre não foi assim para a cadeia.
José Saboya não deixou herdeiros políticos. Vivo,elegeu
o genro Plínio Pompeu senador da Republica em 1946 que
só exerceu um mandato na Câmara Alta. Morreu, filiado ao
PMDB desde a ditadura, torcendo pela carreira política da
neta, a hoje senadora Patrícia Saboya que foi casada com o
ex-ministro Ciro Gomes. Depois de sua morte,o filho, Ernesto, conquistou um mandato de deputado federal e também não teve longevidade na política.
(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)
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Cearense: ô povo besta!
Quando os cearenses dominarem o mundo
Todo mundo sabe que os cearenses estão por toda
parte.
Em geral, o cearense é aquele sujeito baixinho
que é o guardador de carro em São Paulo, o chef de
um restaurante da Madison em Nova York ou o designer que bolou o logo da Eurocopa em Portugal.

espaço para as garrafinhas de areia colorida, todas
aquelas velharias do Turner e do Delacroix serão levadas para decorar a salinha do faxineiro ou serão
jogadas no Sena. A Monalisa fica, pois na avaliação
de Serotônio Macêdo, novo curador do museu, ela é
uma cabôca danada de aprumada.

O que pouca gente sabe é que na verdade isso é
uma bem arquitetada jogada que visa plantar gente
nossa em postos chave da administração mundial.

O novo secretário geral da ONU será Severino Cavalcante – nenhum parentesco, mas a cara é
igualzinha -, que resolverá o conﬂito Israel/Palestina doando vastas extensões do sertão cearense pros
brigões. A ata de doação será concisa e formal. Nas
suas palavras: “Olha, bando de mulambeiros, a terra
é seca do mesmo jeito e o mar é da mesma cor. Deixa
de frescura que vocês nem vão notar a diferença e o
Ceará ainda é maior que aquela tripinha de Gaza.”

Quando estivermos prontos, deﬂagrada a grande
tomada de poder e meu conselho é que você fique
imediatamente amigo ou amante de um cearense,
pois sabe como é: pros amigos tudo, para os inimigos, lei!
Tomaremos o poder a partir de uma senha préestabelecida, que só um cearense saberá o significado
oculto. Ao berros de “Queima Raparigal!”
As hostes de cabeças-chatas invadirão os parlamentos e palácios e todos os jornais e as redes de TV
do mundo livre.
Ninguém desconfiaria que Juvêncio Araripe, humilde faxineiro da CNN, na verdade é um professor
do LIA que rapidamente conectará a rede de Atlanta
para nossos propósitos.
Elegeremos um papa cearense, Raimundo I, que
canonizará Padre Cícero e determinará que daí por
diante em todas as igrejas católicas a hóstia seja feita
com macaxeira. Essa simples bula papal fará com que
a economia do Ceará dê um salto. O único problema
é achar uma mitra que caiba na cabeça do papa, mas
nós cearenses sabemos improvisar: Raimundo I usará
uma fronha de travesseiro enquanto não se encomenda outra.
A literatura de Cordel ganhará status de arte maior,
e Clodoaldo Mastrúcio ganhará o Nobel de literatura
com seu livrinho “A moça que engravidou do cavalo
e a besta da sua mãe”. Polidamente, Clodoaldo recusará as coroas suecas, alegando que gosta mesmo é de
uma bichinha mais nova. Ai explicarão o mal entendido e ele vai aceitar a grana numa boa.
Nas artes plásticas, os desenhos com areia colorida irão ocupar alas e alas do louvre. Para arranjar
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A famigerada música cearense tomará o mundo.
Numa revanche histórica, teremos as categorias de
música anglo-saxã e artista bretão no Grammy, para
dar uma chance a esses aculturados já que nossa música será hegemônica. O mesmo se dará com o Oscar.
Bolaremos uma categoria que premiará o melhor filme de cangaço, melhor cena de amor numa jangada e
melhor mocotó, dado para as atrizes mais pernudas.
Para apresentar o Oscar, nada de Jon Stewart! Tiririca será o escolhido e Didi Mocó destronará Chaplin
como ícone da comédia.
O rodeio será substituído pela vaquejada, a cocacola pela água de coco, Ipanema por Jericoacoara,
chiclete por banana, Trafalgar Square pela Praça do
Ferreira, Gandhi por Antônio Conselheiro, Átila por
Virgulino Ferreira, Dick Cheney por Tasso; e por aí
vai.
Destruiremos Brasília e em seu lugar abriremos
um depósito de lixo atômico.
A Nova capital do mundo ainda será Nova York,
mas a gente vai rebatizá-Ia de Nova Quixeramobim e
vamos trocar aquela estátua cafona por uma enorme
gostosa de biquini. Yeah!
Não vejo como o plano possa falhar, pois cada
vez mais nossos agentes se espalham pelo Brasil e o
mundo todo. Só nos resta esperar, de preferência no
fundo de uma rede, enquanto as engrenagens giram
por si. Adeus e até a vitória!
Autor do texto: um cearense arretado.

Jeito cearense de ser único!
Cearense não briga...ele risca a faca!
Cearense não vai em festa... ele cai na gandaia!
Cearense não vai com sede ao pote... ele vai
dicumforça!
Cearense não vai embora... ele vai pegá o beco!
Cearense não conserta... ele dá uma guaribada!
Cearense não bate... ele senta o sarrafo!
Cearense não sai pra confusão...ele sai pro balai de
gato!
Cearense não bebe um drink... ele toma uma!
Cearense não joga fora... ele rebola no mato!
Cearense não discute... ele bota boneco!
Cearense não é sortudo...ele é cagado!
Cearense não corre... ele faz carrera!
Cearense não ri... ele se abre!
Cearense não brinca.... ele fresca!
Cearense não compra garrafinha de cachaça... ele
compra um celular!
Cearense não toma água com aúcar... ele toma
garapa!
Cearense não calça as sandália.... ele calça as
opercata!
Cearense não morre... ele bate a biela!
Cearense não exagera... ele alopra!
Cearense não percebe... ele dá fé!
Cearense não vigia as coisas... ele pastora!
Cearense não vê destruição... ele vê só o distroço!
Cearense não sai apressado... ele sai desembestado!
Cearense não observa... ele passa os pano!
Cearense não agarra a mulher... ele arroxa!
Cearense não dá volta... ele arrudêia!
Cearense não serve almoço.... ele bota o dicumê na
mesa!
Cearense não diz que fulano não é de confiança...
ele diz que a mercadoria
é sem nota!
Cearense não espera um minuto... ele espera um
pedaço!
Cearense não é distraído... ele é avoado!
Cearense não fica encabulado... ele fica todo errado!
Cearense não comete gafe... ele dá uma rata!
Cearense não sobe na árvore... ele se trepa no pé
de pau!
Cearense não passa a roupa... ele engoma a roupa!
Cearense não ouve barulho... ele ouve zuada!
Cearense não acompanha casal de namorados... ele
segura vela!
Cearense não dá cantada... ele quêxa!
Cearense não é esperto... ele é desenrolado!
Cearense não é rico... ele é estribado!
Cearense não é homem.. ele é macho ou é cabra
danado!
Ser cearense é ser único!
Ô orgulho véi besta!!!
Autor do texto: um cearense paidégua.
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Expresões cearenses
“Butar buneco!” - Se divertir!
“Diabéisso?” - O que é isso?
“Deixe de arrudei!” - Pare de enrolar!
“É bem pixototim!” - É bem pequeno!
“Ele é chei do leriado!” - Ele é conversador!
“Ele é muito estribado!” - Ele é muito rico!
“Ele é môco!” - Ele é surdo!
“Ela pelejou quissó!” - Ela tentou bastante!
“Ele só quer ser as pregas!” - Ele quer ser muita coisa!
“Isso é miolo de pote!” - Isso é besteira!
“No rumo da venta!” - Em frente!
“O caba é morto dentro das calça!” - Ele é preguiçoso!
“O bicho é lesado!” - Ele é lento!
“Peço penico!” - Eu desisto!
“Rai te lascar!” - Vá para o inferno!
“Rebole no mato!” - Jogue fora!
“Rumbora, negada!” - Vamos embora pessoal!
“Se avexe não!” - Não se preocupe! (Take it easy!)
“Só o mi!” - Muito bom!
“Só andam encangado!” - Só andam juntos!
“Tá fumando numa quenga!” - Tá com muita raiva!
“Tá frescando comigo?” - Tá bricando comigo?
“Tá melado!” - Tá bebado!
“Vou dar uma pilôra!” - Vou desmaiar!

O Cearês em Inglês...
What the is that?
- Diabéisso
Hurry up!
- Avia, homi!
Take it easy!
- Se avexe não!
Don’t be stupid!
- Deixe de ser jumento!
Let’s, fellows!
- Rumbora, negada!
No thanks!
- Carece não!
Very far away!
- Lá na casaducarai!
Very good!
- Danado de bom!
This way…
- Pêrali…
More or less…
- Marromeno…
Straight ahead…
- No rumo da renta…
Get out of the way”
- Ó umêi! Sai do mêi! Arreda, negada!
That’s cool!
- É pai d’egua!
I give up!
- Eu peço penico!
Wait for me!
- Perainda!
Hey, mister!
- Psiu! Ei, seu Zé!
Son of a bitch!
- Fíi duma égua
Where are you going?
- Onturrai?
Where are you coming from?
- Donturreim?
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Vida de Político Cearense
Santas Casas
Foi relançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa das
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas da Área de Saúde, composta por 181 deputados e 13 senadores. Duas das principais reivindicações da frente são o reajuste da tabela do
SUS e a regulamentação da emenda 29.
Um dos membros da Frente é o deputado
padre José Linhares (Sobral).
De acordo com a Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneﬁcientes do Estado
de São Paulo, a inﬂação medida pelo IGPM
desde o Plano Real até outubro de 2006 foi de
418%, enquanto a tabela do SUS foi reajustada em apenas 37,3%. No caso da emenda 29,
o presidente da entidade, José Reinaldo de
Oliveira Jr., lembra que a regulamentação é
importante para o setor, pois vai representar
recursos adicionais de R$ 10 bilhões.
Crato
O deputado Mauro Benevides (PMDB-CE)
(Fortaleza) registrou nos anais da Câmara dos
Deputados o 243º aniversário de emancipação
política do Crato, sede da Universidade Regional
do Cariri. A Diocese é outro marco de merecido destaque daquela comuna, hoje tendo à sua
frente Dom Fernando Panico, que foi antecedido sucessivamente por Dom Quintino, Dom
Francisco de Assis Pires, Dom Vicente de Araújo Matos e Dom Newton Gurgel. Dirigido presentemente pelo Prefeito Samuel Araripe tem
como Vice a Profa. Fabíola Alencar.
Indígenas
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados, realizará audiência pública para discutir a
demarcação de terras indígenas no Ceará. Autor do
requerimento para a realização do evento, o deputado
José Guimarães (PT-CE) (Quixeramobim) disse que
o estado tem áreas com processos de demarcação que já
duram 20 anos, como é o caso da terra indígena Tapeba.Segundo ele, essa área já sofreu três diminuições e o
processo ainda encontra-se em fase de defesa do relatório das contestações. “Outro território com problemas
graves é o que pertence à etnia Tremembé, no município
de Itapioca”, diz.
Frente
O deputado Raimundo Gomes de Matos
(PSDB-CE) (Fortaleza) participou da instalação da Frente Parlamente em Defesa

da Assistência Social.
80 anos
O deputado Manoel Salviano (PSDB-CE)
(Juazeiro do Norte) homenageou o ex-deputado Mauro Sampaio (Juazeiro do Norte) que
foi prefeito de Juazeiro do Norte e ex-deputado federal e que completou 80 anos. Mauro foi
responsável pela construção da estátua do padre
Cícero e levou a Faculdade de Medicina para Juazeiro. Aos 80 anos, Mauro ainda trabalha como
médico e professor.
Festas Juninas
O deputado Arnon Bezerra (PTB-CE) ( Crato) assinalando que as festas juninas tomaram conta de todo
o Cariri, com participação diária de 25 mil pessoas, nas
diferentes cidades.
Itapiuna
O deputado Mauro Benevides. (PMDBCE) (Fortaleza) . lembrou na Câmara dos
Deputados, em Brasilia, o cinqüentenário
de emancipação política do Município cearense de Itapiúna, distante 110 quilômetros
da capital, guardando proximidade com as
cidades de Capistrano e Baturité. Destaquese que, em 2006, Itapiúna foi contemplada
com a concessão do Selo UNICEF, em razão
dos excelentes serviços que há propiciado a
seus habitantes em áreas vitais à educação
e à saúde.
Economia Solidária
A Frente Parlamentar da Economia Solidária foi lançada na Câmara dos Deputados, para
defender as cooperativas. O grupo, coordenado
pelo deputado Eudes Xavier (PT-CE), tem a
adesão de 184 deputados.
A economia solidária compreende práticas
econômicas e sociais organizadas, por exemplo,
em cooperativas e associações.
Eudes Xavier informou que existem hoje no
País 1,5 milhão de pessoas participando de 18
mil empreendimentos em regime de economia
solidária: são associações produtivas, cooperativas, empresas autogestionárias e empresas falidas recuperadas pelos trabalhadores. O deputado cearense afirmou que o objetivo maior da
frente é o marco regulatório desse regime econômico.
Eudes Xavier informou ainda que diversos
governos estaduais, como os do Ceará, da Bahia
e do Maranhão, estão organizando secretarias de
economia solidária.
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Histórias
Rangel Cavalcante (*)
Não disse quando
Candidato a prefeito de Porto Alegre, João Rocha esperava ser eleito logo no primeiro turno. E anunciava nos
comícios e nos programas de televisão, no horário de propaganda gratuita da Justiça Eleitoral, que sua candidatura tinha
origem divina: recebera diretamente de Deus uma mensagem assegurando que ele seria o prefeito da capital gaúcha.
Apurados os votos, a profecia não se confirmou. Perdeu.
E feio. Durante uma entrevista, um repórter perguntou-lhe
como explicava que Deus lhe tivesse dado um aviso falso.
João não se fez de rogado e justificou habilmente o seu fracasso nas urnas:
- É Deus me garantiu que eu iria ganhar a eleição. Mas
esqueceu de dizer quando!
Exemplo prático
Quando de uma das constantes enchentes em que o rio
Itajaí inunda muitas cidades de Santa Catarina, o governador
Espiridão Amin concedia uma entrevista à imprensa. Explicava que em parte essas inundações se deviam à derrubada
constante das matas às margens dos rios e ao assoreamento
por ela provocado. Um repórter maios jovem não conseguia
entender como é que derrubar planta provocava enchente.
Prático e rápido o governador, que é totalmente careca, resolveu a questão de forma prática. Pegou um copo com água
e explicou:
Veja só, meu caro. Se eu derramar essa água na sua cabeça, boa parte do líquido ficará presa nos seus cabelos e o
resto vai embora. Agora, se eu fizer a mesma coisa na minha
cabeça, escorre tudo. Não fica nada.
Longa vida
Amigos convenceram Abelardo Jurema, ministro da
Justiça de João Goulart, que andar muito ajudava a perder
peso, a diminuir a barriga e a adquirir uma postura elegante.
E ele começou a percorre, todas as manhãs, uns cinco quilômetros pelas superquadras de Brasília. Até que um dia encontrou no meio do caminho o seu velho amigo “senador”
Vieira, figura das mais populares em todo o mundo político
nacional. Foi uma alegria.
Meu ministro, quanto prazer. O que faz a essa hora na
rua?
-“Seu” Vieira, estou andando. Faço isso diariamente,
para perder peso e prolongar a vida.
E o “senador”, que já acabara antes com a carreira de
coopista do embaixador Moreira Salles, jogou por terra o
entusiasmo de Abelardo:
- Olha, ministro, se andar prolongasse a vida, carteiro
não morria!
Abelardo foi então mais uma baixa no mundo do Cooper, na época.
E o povo?
Nessa contam como personagens Armando Falcão, exministro da Justil, e o ex-deutado Ernesto Valente, do Ceará,
Mas ocorreu com Aloísio Campos, quando candidato a Senador pela Paraíba. Ele fazia uma campanha muito rica, com
dinheiro farto, muita propaganda, mas sem conseguir despertar muito entusiasmo junto ao eleitorado, principalmente
no interior, onde o voto era predominantemente de cabresto. Certa feita decidiu promover um comício em Campina
Grande, o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Procurou seu amigo Raimundo Asfóra, político de prestígio na
área, e o encarregou de organizar o comício. Deu-lhe cartabranca para gastar o que fosse necessário, contratando serviços de som, conjuntos musicais, artistas para show, volantes,
foguetório e tudo o mais. Chegada a hora do grande acontecimento, poucas pessoas na praça feéricamente iluminada,
apesar dos esforços do pessoal contratado por Asfóra para
arregimentar o povo. Sete horas da noite e chega o candida-
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to, num jipe, de pé, acenando para os escassos circunstantes,
seguido por uns cinco ou seis outros carros cheios de correligionários, num buzinaço infernal. Ao lado dele, Raimundo
Asfóra. Diante do reduzido público, e sob o foguetório que
explodia no ar, Aloísio cobrou do amigo:
- Raimundo, cadê o povo? Eu esperava uma multidão
aqui na praça!”.
E ouviu:
- Ora, compadre, se eu tivesse povo para encher essa
praça o candidato não era você. Era eu!
Aloísio Campos não foi eleito. Asfóra elegeu-se deputado federal e morreu como vice-governador da Paraíba.
Demissão
Em campanha pelo interior do estado, o então governador do Paraná, Roberto Requião, se fazia acompanhar de
uma comitiva de autoridades e dirigentes de órgãos públicos estaduais e assessores. Dentre esse pessoal ilustre estava sempre o Francisco Deliberador, que, depois de exercer
diversos cargos, era o Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito. Durante um comício em Ibiporã, Deliberador
iniciou um discurso, ressaltando que o trânsito no Paraná
era o mais organizado e o melhor do país. Entusiasmado,
concluiu:
-E vamos melhorar ainda mais. Precisamos, para isso, de
pelo menos mais 200 funcionários, cuja nomeação já solicitei ao governador. E se ele não autorizar a contratação desse
pessoal eu peço demissão.
Cessados os aplausos, foi a fez do governador discursar.
Requião iniciou, curto e grosso:
-Meus senhores e minhas senhoras. Quero iniciar lamentando o irrevogável pedido de demissão nosso querido Deliberador...
O Delegado
Eleito pela segunda vez governador do Espírito Santo,
Francisco Lecerda Aguiar, o Chiquinho, cuidou, tão logo
tomou posse, de nomear as centenas de candidatos indicados pelos correligionários da Coligação Democrática, que
o elegeu, para os mais diversos cargos, desde secretários de
estado até merendeiras de escolas no interior. Uma das listas
de indicações era a do deputado Paulo Barros, que lhe proporcionara consagradora votação no município de Alegre.
Chiquinho prontamente nomeou desde o chefe do posto
de saúde, à diretora da escola, passando por um grande contingente de candidatos a cargos menores. Só faltou um, justamente o mais importante para o deputado: o delegado de
polícia. Passaram-se três meses e nada. Paulo Barros então
– conta o ex-deputado José Carlos Fonseca - foi ao Palácio
cobrar do governador o compromisso de campanha. E recebeu a explicação:
-Olha, meu caro Paulo, não dá para nomear esse seu candidato. As informações que tenho são de que se trata de
um sujeito truculento, agressivo, suspeito de homicídios e
que todo mundo no município tem medo dele. Traga outro
nome que eu nomeio na hora.
O deputado, surpreso, dirigiu-se à porta do gabinete,
abriu-a e fez
entrar um sujeito corpulento, mau-encarado, barba por
fazer, um tipo de fazer medo. E dirigindo-se a Chiquinho:
-Chefe, este é o meu candidato a delegado. Gostaria de
que o senhor mesmo desse a notícia a ele.
Chiquinho olhou bem o visitante. Levantou-se, apertoulhe e mão e disse :
-Pedi ao Paulo que o trouxesse aqui porque queria darlhe pessoalmente os parabéns pela sua nomeação, cujo ato
assinei e acabo de mandar para o Diário Oficial.
O novo delegado agradeceu emocionado, retirou-se
em companhia do deputado. Chiquinho respirou aliviado e
mandou imediatamente lavrar o ato de nomeação.
(*) Rangel Cavalcante, Jornalista

Política monetária,
câmbio e reformas
Por Newton Freitas (*)
A principal missão dos bancos centrais é proteger o poder de compra da moeda, mantendo a inﬂação sob estrito
controle. Ninguém mais defende o aumento da inﬂação
como estratégia para elevar os empregos. Essa tese existiu,
mas foi superada, comenta Henrique Meirelles, presidente
do Banco Central do Brasil (Veja, São Paulo: Abril, n. 2007,
09 maio 2007, p. 9).
2. A melhor maneira de a política monetária contribuir
para o aumento dos níveis de emprego é assegurar a inﬂação sob controle, afirmou recentemente Bem Bernanke,
presidente do FED (id.).
3. A política monetária brasileira não só trouxe a inﬂação para uma trajetória de queda, mas também gerou uma
melhor distribuição de renda, aumentou o poder aquisitivo,
estimulou a demanda e aprimorou a organização da economia, alongando o horizonte de planejamento das famílias e
das empresas (id.).
4. O Banco Central do Brasil tem meta de inﬂação, não
de câmbio. Os seus movimentos no mercado de câmbio não
se destinam a impor uma taxa de câmbio artificial. O BCB
se reserva o direito de intervir no mercado quando percebe
situações nas quais, devido a desequilíbrios circunstanciais,
o processo de formação de preços das taxas de câmbio passa por distorções. O BCB também tira proveito da atual
conjuntura favorável para aumentar as reservas e reforçar a
resistência da economia a choques externos (id.).
5. A maneira eficaz e comprovada de estimular o processo de aumento da competitividade e de produtividade é
fazer a reforma tributária e reduzir os encargos trabalhistas.
Sem as reformas, nenhuma política econômica, por melhor
que seja, será sustentável indefinidamente (id.).
6. Reformas - Diminuir gastos governamentais, tirar as
reformas estruturais do papel, criar mecanismos capazes de
permitir a valorização do dólar e acelerar o corte dos juros
básicos, além de investir pesado na educação fundamental,
essa a receita para o governo defendida pelos maiores empreendedores do País, reunidos no VI Fórum Empresarial
de Comandatuba. Não quero favor, quero isonomia competitiva, e ela passa por juro, reforma tributária e judiciária,
logística. É isso ou vamos perder a guerra da produtividade,
afirmou na oportunidade Jorge Gerdau (Folha de S. Paulo,
São Paulo, 21 abr. 2007, p. B6).
7. O Brasil precisa reformar suas instituições, se quiser
crescer mais rapidamente. A legislação trabalhista, inspirada
na ‘Carta Del Lavoro’ da Itália fascista, é um exemplo de estrutura com necessidade de mudança. O Brasil se mantém
tão conservador quando, claramente, deveria inovar, alerta
Edmund Phelps, vencedor do Prêmio Nobel de Economia
de 2006 (Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2007, p. B4).
8. O Brasil apresenta hoje uma situação de coexistência
de estabilidade doméstica, baixa vulnerabilidade externa e
bons fundamentos. O País colhe, adicionalmente, os frutos
das reformas estruturais colocadas em prática nas últimas
décadas, com ênfase nos últimos dez anos. Outro ponto de
destaque é a estabilidade política e a inexistência de problemas de governabilidade. O único ponto a denotar ceticismo é quanto às reformas. O presidente Lula não demonstra
estar convencido da necessidade de avançar na agenda de
reformas. A conta por essa ausência de reformas só deverá ser paga, principalmente em termos de crescimento, no
médio prazo, conclui estudo da consultoria Tendências).
(*) Newton Freitas, empresário, presidente do Grupo Oboé.
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Receitas nordestinas testadas e provadas
Raimunda Ceará Serra Azul (*)
COZIDO
Um dos pratos mais apetitosos e apreciados é o
cozido. Precisa no mínimo de doze felizardos, porque é muito rentável, mas a quantidade dos ingredientes de pende da quantidade dos convidados.
Ingredientes: frango, peito de pato, carne seca,
músculo, chã de dentro, costela de porco, rabinho de
porco, pé de porco, toucinho fumento, paio, linguiça-de-padre, salsicha fresca e língua defumada.
Legumes e verduras: batata inglesa, batata-baroa
(mandioquinha), batata-doce, aipim (macacheira, no
Ceará), cenoura, vagem, couve, milho, banana-daterra, ovo e grão-de-bico, cozinhado separado da
carne e servido separado dos legumes, com molheira de vinagrete e muito azeite e limão.
Pirão com pimenta malagueta ou com pimenteira

à parte. O melhor do cozido é o consomê. O caldo
é insuperável.
Como servir: num aparador, bufê. As carnes todas
numa grande travessa. Os legumes e verduras noutra
travessa. O milho cortado em pedaços (dois ou três,
com espetinhos nas extremidades - de louça porque
não esquentam). Ovos cozidos noutra travessa ou
cortados em pedaços para enfeitar o pirão. O charme
do cozido é ser natural, mesmo rústico. Ao lado da
sopeira com o consomê pôr duas queijeiras.
O cozido verdadeiro: Este é o cozido brasileiro
verdadeiro, com maior número de ingredientes (variedades) do que os estrangeiros. É melhor do que
aquele chamado “cozidinho”, com poucas variedades (uma coisa aqui, outra ali, isso não é o cozido e
não presta, não faça!).
(*) Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama)

Dr. Serra Azul e jornalista Lustosa da Costa

João Henrique Júnior, D. Raimundinha, Serra Azul
e Aline em rescente acontecimento social

Conversando com os Leitores
Maria Eugênia
Emilse Barros de Oliveira (*) (**)
Em Gramado, fomos surpreendidos com a notícia da enfermidade da Eugênia, que muito nos abalou. Ficamos acompanhando a evolução do seu
quadro clínico e entramos em oração. Aconteceu
o que não conseguimos entender. Só Deus sabe!
Maria Eugênia Araujo Escórcio , uma figura humana
imensa, que ocupava grande espaço espiritual no ambiente psicológico de suas relações com as pessoas.
Esposa e mãe extremosa, avó e bisavó de ternura e de
sabor de mel. Distribuía doçura à quantos tinham o privilégio de sua convivência. Sabia ajudar e ser generosa.
Neste momento de dor e de saudade, as palavras parecem inúteis, pois nada há que possa preencher o vazio
deixado pela morte da pessoa amada. Queremos levar
à família, a nossa solidariedade e o nosso apoio. Deus
é o nosso Criador Supremo. Deus de amor, Deus de
misericórdia e da felicidade absoluta. Que seja Ele o
amparo de todos, nesta hora de sofrimento e de angústia, porque a providência Divina nunca falha e
sempre corresponde à fidelidade de seus seguidores.
Eugênia estará sempre presente em nossas lembran-
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ças e em nossas preces.
“Como é bom saber que Jesus completa nossa vida”.
(*) Publicado em O
Povo, de Fortaleza, CE, em
01.07.2007
(**) Recebemos e publicamos a mensagem por
solicitação do coronel, José
Edmilson Barros de Oliveira Jr., irmão de Emilse Barros de Oliveira.
José Almir
Agradecemos ao Jornalista José Almir (Sobral) o
cartão sobre o Becco do Cotovelo, em Sobral, tombada pel IPHAN, em 12 de agosto de 1999. O Becco
do Cotovelo é resultado do surgimento ainda no século XVIII, de casas construídas sem alinhamento no
Largo do Rosário. Ligado à tradição popular é ponto
de conﬂuência para quem quer ficar sintonizado com
os últimos acontecimentos da cidade. Com aproximadamente 150 aos de história é considerado o coração
da cidade

“Made in Ceará”
Regina Stella (*)
Pesados portões de ferro, oito, dez, nunca contei, porque jamais consegui sair pelo mesmo que entrei, se escancaram, num convite franco a quem passa na calçada em frente, e uma vez atravessado o umbral, adeus! O pobre mortal
está no reino das mil e uma noites: não pode tão cedo ir
embora. Chegou-se ao velho mercado, ao Mercado Central
de Fortaleza.
O coração fica outra vez menino, o riso vem para a festa, e novamente criança, detenho-me a examinar, meticulosamente o mundo de bordados, de palhas, de redes que
ali se empilham, se espalham, se misturam, numa adorável
desordem, incitando o desejo de escolher, de pegar, de ver,
de medir, de comparar, para tudo comprar, se pudesse, e
tudo levar.
É roteiro que impreterivelmente sigo, essa caminhada
pelo velho mercado, toda vez que volto, no íntimo desejo
de me encontrar cara a cara com a terra querida e rever as
origens, no trabalho do povo que ali se vem mostrar, procedente de todos os recantos.
De todo o Brasil, é no Ceará, que o poder criativo do
povo mais se acentua, na riqueza do artesanato que se expõe, sem pretensão, simples como um dom. É a palha, é
a corda, é o fio, é o couro, é a madeira, é o ferro que ali
torcem e se contorcem, alma do povo, na necessidade de se
expressar, de dizer de si, extrapolar fronteiras.
Uma infinidade de pequenas lojas, exíguos compartimentos se enfileiram e abrem alas enquanto se passa atordoada com o barulho, com a profusão das mercadorias, por
todos os lados, cercado de bordados, de rendas, de labirintos. E tão grande é a variedade de cor e de detalhes que,
maldosa, a dúvida se instala, e sem perceber, tomada por
inteiro, inicia-se verdadeira maratona naquela adorável babel. Apressada, querendo tudo ver, passa-se outra vez pelas
mesmas ruelas, examinando a mesma mercadoria, risonha,
feliz. Lá estão, dependuradas, as bolsas de sisal e carnaúba,
os chapéus de palha, as redes de tucum, os urus, os caçoás.
Amontoadas, no chão, as sandálias franciscanas de couro,
as chinelas de corda. Adiante, as talhas de madeira, os potes
de barro, as moringas. Nos cabides, os vestidos bordados se
exibem ao sabor do vento, sem nenhuma pretensão, quando lá fora são disputados a preços multiplicados nas butiques das cidades grandes.
Difícil o ganho, o artesanato é garantia de sobrevivência.A marginalizada de ontem é, hoje, mini-empresária sustentando a família inteira com honradez. Valorizado o seu
trabalho no incentivo que vem em forma de apoio e divulgação, é a miséria que se afasta, é a marginalidade que não
tem vez. Mantém-se a dignidade à custa do trabalho sério,
profícuo, persistente.
Dando expansão à imaginação criativa do povo cearense, o artesanato transformou todo o interior do Estado, nos
municípios, nas vilas, em pequenas fábricas de mil dedos,
onde em cada casebre a habilidade manual substitui os fusos das fábricas, e os corantes para os tecidos, que vêm da
casca da aroeira e da baga do anil do mato.
Pras bandas da Prainha, quem diria, onde antes uma
fileira de casas miúdas, nanicas, espremidas, assistia em silêncio o tempo passar, uma rua inteira se transformou em
“shopping center”, e ostenta agora, com orgulho, o produto vindo das cidades, das vilas, de todos os recantos. Ali,
os turistas se surpreendem com a beleza dos trabalhos, e a
humildade dos preços que não encontram semelhança em
lugar algum. Na Rua Monsenhor Tabosa, toda de artesanato, os sulistas, os nortistas enchem os olhos de “coisas nossas”, alucinados,as mais variadas, feitas com arte e grande
diversificação. E foi lá que presenciei com uma satisfação
feita de vaidade, a disputa quase cômica pelas camisolas,
pelas sandálias, pelas bolsas, de duas jovens turistas, cada
qual se empenhando em adquirir a mais original das peças
num mar de originalidades.
(*) Regina Stella, jornalista (Fortaleza)

11

Valmir Campelo
vê obras inacabadas
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez um
amplo diagnóstico das obras inacabadas financiadas
com recursos da União em todo o país. O levantamento detectou que das 400 obras inconclusas, no
valor de R$ 3,5 bilhões, 130 são empreendimentos
executados pela União e as outras 270 são executadas por estados e municípios, mediante recursos
federais transferidos. A paralisação desses empreendimentos acarreta prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres
públicos. O ministro Valmir Campelo (Crateus) foi
o relator do processo.
A principal causa de paralisação de obra pública
refere-se a problemas no ﬂuxo orçamentário/financeiro, com 80% dos casos, quando avaliadas apenas
as obras executadas diretamente pelos órgãos federais. Quando analisadas obras de responsabilidade
de estados e municípios, o principal motivo também
é relativo ao ﬂuxo orçamentário/financeiro, chegando a 39%. No entanto, problemas relacionados ao
projeto/execução da obra e à inadimplência do ente
beneficiário dos recursos é significativa, chegando a
18% e 16%, respectivamente.
O TCU fez determinações ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para corrigir as falhas que impedem a conclusão das obras públicas.
A principal delas é a criação de um cadastro geral
de obras, sustentado por uma solução de tecnologia
de informática que forneça informações detalhadas
para a administração pública federal, para os órgãos
de controle e para o cidadão, que permita o acompanhamento dos gastos públicos realizados em obras
custeadas com recursos federais.
O tribunal recomendou também ao Poder Legislativo que institua uma relação de obras para cada
unidade orçamentária, listadas por prioridade de
execução, de tal forma que a distribuição dos recursos disponíveis obedeça a essa ordem de preferência, o que permitirá que cada obra seja devidamente
contemplada no orçamento anual e na sua execução
financeira, recebendo recursos compatíveis com a
dotação definida que, por sua vez, deverá ser compatibilizada com o cronograma da obra.
O TCU enviou cópia da documentação às presidências do Senado e da Câmara federais, à Casa
Civil da Presidência da República, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional, aos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, da
Saúde, da Integração Social, da Ciência e Tecnologia, das Cidades, das Comunicações, do Turismo,
ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes (Dnit) e à Secretaria do Tesouro Nacional. O ministro Valmir Campelo foi o relator do
processo.
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Universidades Ufc e Urca
com Novos reitores

Ubiratan relatou
contas de lula

O Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, empossou
o novo Reitor da Universidade Regional do Cariri, Prof. Plácido Cidade Nuvens (Santana do Cariri) e a Vice-Reitora Antônia
Otonite de Oliveira Cortez, com destacada atuação nos círculos
culturais do Ceará, mercê de talento fulgurante e de indiscutível
competência na área de formação acadêmica.
O prof. Plácido Cidade Nuvens subtituiu o prof. André
Herzog. Tempos atrás foi prefeito de Santana do Cariri. A prof
Antonia Otonite de Oliveira Cortez substiui o prof. Prof. José
Nilton de Figueiredo
A URCA foi idealizada pela “genialidade do saudoso Antônio Martins Filho, primeiro Reitor da UFC, há cumprido papel
relevante na esfera educacional, capitalizando prestigio junto
às lideranças locais pelas atividades até aqui exercidas, sob os
aplausos indiscrepantes de todos os segmentos sociais”, conforme assinalou o deputado Mauro Benevides
Sediada nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Santana do Cariri, a URCA atende a uma comunidade de aproximadamente 9.000(nove mil) estudantes de cerca de 91 municípios dos Estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba,
distribuídos entre os cursos de graduação, programas especiais
e pós-graduação lato sensu
A projeção da URCA se irradia nas unidades federadas vizinhas, especialmente Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
e Paraíba.
UFC
Em Brasília, tomaram posse o novo Reitor e o Vice-Reitor
da Universidade Federal do Ceará, Profs. Ícaro de Sousa Moreira e Jesualdo Pereira Farias, saudados pelo Secretário de Ensino
Superior, Prof. Ronaldo Mota, e o Ministro Fernando Haddad.
O prof. Icaro substituirá o prof. René Teixeira Barreira, ora
ocupando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo Cid
Gomes.
A UFC foi fundada há 53 anos pelo prof. Antônio Martins
Filho, autêntico ícone da educação no Ceará.
Ao registrar, a posse do reitor e do vice Reitor, na Câmara
dos Deputados, o deputado Mauro Benevides augurou “aos
dirigentes da UFC uma gestão profícua, assinalada por expressivas realizações, que alcancem, também, os âmbitos de pesquisa
e extensão, sempre carecidos de dotações suficientes para o cabal cumprimento de tão nobres objetivos, essenciais ao aprimoramento dos currículos de pós-graduação e doutoramento”.
Campi
A UFC ocupa uma área urbana de 233 hectares, dividida
em três campi:
• Campus do Benfica (13ha) – Reitoria; Pró-Reitorias de
Planejamento, Administração e Assuntos Estudantis; Centro de
Humanidades; Faculdades de Direito, Educação, e Economia,
Administração, Atuária e Contabilidade; Curso de Arquitetura e
equipamentos culturais.
• Campus do Pici (212 ha) – Centros de Ciências, Ciências
Agrárias e Tecnologia; Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação; Biblioteca Universitária, núcleos e laboratórios diversos, além de área para a prática de esportes.
• Campus do Porangabussu (8 ha) – Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem; Faculdade de Medicina;
complexo hospitalar (Hospital Universitário Walter Cantídio,
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand e Farmácia-Escola),
laboratórios e clínicas.
• Existem ainda, fora dos três campi, o Instituto de Ciências
do Mar (Meireles), a Casa de José de Alencar (Messejana) e as
fazendas experimentais (Quixadá, Pentecoste e Maracanaú).
• O Curso de Medicina possui duas extensões no interior
do estado: em Sobral, na Zona Norte, e em Barbalha, no Cariri,
Sul do Ceará.

O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou, com
27 ressalvas, os pareceres prévios das contas do governo federal, referentes ao exercício financeiro de 2006. Foram feitas 21
recomendações a ministérios e órgãos da administração federal para correção das falhas detectadas. As contas dos poderes
Legislativo e Judiciário, assim como as do Ministério Público
da União estão em condições de serem aprovadas integralmente. O documento, que teve como relator o ministro Ubiratan
Aguiar, foi encaminhado ao Congresso Nacional, para julgamento das contas.
O relatório faz considerações sobre o desempenho da economia brasileira e registra que o crescimento econômico, em
2006, foi mais intenso do que em 2005. A taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) a preços de mercado foi de
3,7% em 2006, contra 2,9% em 2005. Mesmo tendo permanecido entre as dez maiores do mundo, o crescimento real da
economia brasileira ficou aquém do desempenho da maioria
dos países da América Latina e do Caribe, superando apenas o crescimento do Haiti e empatando com o da Nicarágua.
Quanto ao aspecto orçamentário, novamente foram apuradas divergências e incongruências entre metas prioritárias
estipuladas pelo governo na LDO e aquelas efetivamente registradas na Lei Orçamentária Anual (LOA), que são de iniciativa do Poder Executivo. Em conseqüência, cerca de 30%
das ações definidas na LDO como prioritárias não foram sequer acolhidas na LOA. Outras, ainda que incluídas na lei orçamentária, não foram executadas no orçamento de 2006.
Notocanteàdívidapública,ressaltaoaumentodosaldoemR$64,9
bilhões, alcançando a marca de R$ 1,1 trilhão. A relação entre a dívida
pública e o PIB, no entanto, sofreu redução, de 46,45% para 44,91%.
Ação setorial do governo - Na análise dos programas incluídos no Plano Plurianual (PPA), o relatório registra que
é preocupante o baixo desempenho da execução física das
funções transportes (34%), urbanismo (36%), ciência e tecnologia (37%), segurança pública (40%) e energia (41%).
Educação - A União aplicou R$ 16,1 bilhões em manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor representa cerca de 25% da receita líquida de impostos. Foi respeitado,
portanto, o mínimo de 18% previsto na Constituição Federal.
Cultura - No âmbito da cultural, observou-se que nos últimos
dez anos, cerca de 75% dos recursos investidos em projetos culturais
são obtidos por meio de mecanismos de renúncia fiscal, mediante
leis de incentivo à cultura, atingindo a cifra de R$ 971 milhões. Por
meio do Orçamento da União foram gastos, ainda, R$ 357milhões
em projetos culturais e R$ 304 milhões em apoio administrativo,
previdência de inativos, gestão da política de cultura e outros.
Segurança pública - Foram aplicados R$ 3,9 bilhões em ações
relacionadas à segurança pública, o que significa 0,33% da despesa
orçamentária total. Os valores são superiores aos de 2005, tanto
em termos absolutos quanto relativos, pois, naquele ano, foram
gastos R$ 3 bilhões (0,27% do total).
Irrigação - Dos R$ 236,4 milhões investidos em irrigação
à conta do Orçamento Geral da União, apenas R$ 6 milhões
foram aplicados na Região Centro-Oeste, ou seja 3% do total.
Portanto, foi descumprido, mais uma vez, dispositivo legal que
determina a aplicação, nos 25 anos subseqüentes à promulgação
da Constitutição, do mínimo de 20% na Região Centro-Oeste.
Demonstrações contábeis - O relatório destaca, também, que
os demonstrativos contábeis do Balanço Geral da União (BGU)
ainda não alcançaram a transparência desejada, dificultando, em
alguns casos, a compreensão do que pretendem transmitir. No
âmbito do Poder Executivo, foi detectado que as informações,
por vezes, não são consistentes entre si, em especial as relativas a receitas e despesas orçamentária dos balanços orçamentário, financeiro e da demonstração das variações patrimoniais.
Áreas temáticas - O relatório traz, também, análise sobre as
transferências voluntárias da União, a atuação da Justiça Eleitoral e o patrimônio público na América Latina.3
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Presidente da Câmara
de Grangeiro-CE não
poderá assumir Prefeitura

Ministério da Cultura
Falhou com a
Casa do Ceará

Diminui
eleitorado
do Ceará

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, indeferiu liminar na Reclamação 5355,
pela qual o atual presidente da Câmara Municipal de
Grangeiro, no Ceará, pretendia assumir a prefeitura da
cidade.
Na Reclamação o vereador José Macedo de Lima
queria impugnar a Resolução 321/07 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que determinou a
realização de novas eleições para os cargos de prefeito
e vice-prefeito de Grangeiro, a serem realizadas neste
domingo (15/07). O novo pleito se deve ao período
complementar de mandato até o dia 31/12/2008.
Informou o presidente da Câmara Municipal que
o tribunal eleitoral cassou os diplomas do prefeito, em
razão de inelegibilidade por parentesco, e conseqüentemente do vice-prefeito, eleitos em 2004. Alegou afronta
à Lei Orgânica do município que garante em caso de
“vacância do cargo ocorrida nos últimos dois anos de
mandato, a assunção, na prefeitura, do presidente da Câmara Municipal pelo período remanescente”.
Argumentou ainda descumprimento de decisão do
STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
687, relativa à autonomia municipal na linha sucessória
do prefeito.

O presidente da Casa do Ceará, José Jezer de Oliveira, disse hoje que faltou planejamento e cooerência ao
Ministério da Cultura que selecionou o Museu de Artes e Tradição do Nordeste, da Casa do Ceará, para que
recebesse recursos fiscais para modernização, mas informou que os recursos acabaram contigenciados pelo
governo federal.
Informou que o Museu da Casa do Ceará foi escolhido numa seleção que envolveu 264 instituições em todo
o país, o que mostra a qualidade do seu acervo, resultado de doações feitas por cearenses e nordestinos.
Conforme o plano de aplicação do Ministerio da
Cultura, 10 instituições deveriam ter recebido ercursos
m 2006 e 63 em 2006, ma “lamentavelmente os recursos
não chegaram, o que nos impediu desenvolver o plano
de ampliação, com aquisição de acervos, equipamentos
e material permanente”, disse.
Isto adiou o projeto da Casa do Ceará de fazer uma
reestruturação do Museu, a fim de que pudesse receber
mais visitantes.
José Jezer de Oliveira assinalou também que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional continua com o projeto da Casa do Ceará, aguardando a
boa vontade do governo federal para o apoiamento do
governo federal.

Números divulgados pela Justiça Eleitoral dão conta de
que no Ceará, hoje, o número de eleitores ficou menor
O Estado do Ceará conta hoje com menos eleitores do
que na eleição de 2006. Após verificada a diferença entre o
número de títulos eleitorais cancelados pela Justiça Eleitoral
no mês de abril e o número de novos alistamentos, somados
às regularizações, o Ceará ficou com 5.346.786 eleitores, o
que representa 4,252 % de todo o eleitorado nacional. Em
todo o País, são 125.752.802 eleitores, sendo São Paulo o
maior colégio eleitoral, com 28.139.380, 22,377% do total.
Nas eleições de 2006, o Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará registrava que 5.361.581 eleitores estavam aptos a
participar das eleições. Foram às urnas 4.429.568 eleitores
no 1º turno, em 1º de outubro, e 4.285.077 no segundo turno, que aconteceu no dia 29 de outubro. Estavam em disputa, no preimeiro turno, os cargos de presidente, senador,
governador, deputado federal e deputado estadual.
De acordo com a legislação vigente, se um eleitor deixar
de comparecer a três eleições consecutivas e não justificar a
ausência, este terá o título cancelado. Cada turno é considerado uma eleição. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma
campanha nacional em prol da regularização dos faltosos,
mas 1.640.317 eleitores tiveram seus títulos cancelados.
Somente no Ceará, 61.056 eleitores não regularizaram
a situação e tiveram os títulos cancelados, o que representa
3,72% do total. O número de eleitores atual, divulgado pelo
TSE, refere-se à situação registrada no mês de maio, já contabilizando os novos eleitores que se alistaram.
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D. Fátima
há 26 anos
na Casa do Ceará
D. Fátima de Azevedo Ramos,
64 anos, há 26 anos na Casa do
Ceará.
Nasceu, em 1943, na Vila
do Conde, Distrito do Porto, em
Portugal, filha de Davi Lopes da
Silva Ramos e Conceição Azevedo da Silva.É filha única.
Aos oito anos, e 1951, seus
pais vieram pro Brasil, desembarcando no Recife, mas logo foram
para Nilópolis, no Rio de Janeiro, onde fez seu curso primário o Colégio Filgueira. Seu pai, seu Davi, chegou a trabalhar para a embaixatriz Maria Martins, em Petrópolis.
Em 1959, seus pais vieram para Brasília, naquela época o
sonho dourado de muitos brasileiros e até portugueses. Seu
Davi foi trabalhar como zelador do Palácio da Alvorada,
com a família do Presidente Juscelino Kubitschek. Muitas
vezes passou o dia no Palacio da Alvorada até os móveis
chegarem do Rio de Janeiro e recorda que , certo dia, foi
convidada para assistir a uma sessão de cinema com JK.
Com seu pai, visitou muitas vezes o Catetinho .
Estudou no Colégio dom Bosco e terminou o curso de
secretariado no Elefante Branco.
Trabalhou na Slaviero antes de chegar a Casa do Ceará.
Casou-se com Paulo Augusto Ramos Nogueira, falecido, com quem teve três filhos: Alessandra Ramos Nogueira,
formada em Pedagogia e Letras, que lhe deu um neto, Pedro Henrique, Carla Ramos Nogueira, casada com Rubens,
sem filho, e Alexandre Ramos Nogueira, funcionário do
Banco do Brasil, solteiro.
Está na Casa do Ceará desde 3 de novembro de 1981,
tendo iniciado no Departamento de Educaão, com d. Fernanda Calmon, Irma de Maria Calmon Porto, diretora da
Casa. Por 12 anos, deu aula de datilografia, na Casa. Depois
foi trabalhar com a Diretora de Relaões Públicas da Casa,
d. Lúcia Calmon. Nos últimos tempos, divide seu trabalho
na Recepão e no Bazar Figurado, o brechó.
“Gosto do meu trabalho e de tudo que faço aqui na Casa,
especialmente quando distribuo o jornal e estou atendendo
as pessoas, no Bazar. Lá recebemos doaão de roupas usadas
para homens, mulheres e crianças. Os que podem pagar,
pagam. Os que não podem, levam com uma autorizaão da
Assistencia Social. Precisamos de mais doaões de roupas de
homens e de crianças”, diz com muita vaidade.
Calma, dedicada e muito gentil goza da estima de todos
os colegas. “Aqui fui muito bem recebida e sigo merecendo
a confiança e o respeito das diretorias da Casa que por aqui
passaram, confessa. Somos um grupo solidário com o forte
trabalho social que a Casa do Ceará realizada para a comunidade de Brasília”.
“Tenho saudades das festas juninas, nas Noites Cearenses, do grupo folclórico que apresentava o bumba meu boi,
maracatu e ciranda. O grupo era formado por pessoas da
invasão que ficavam atrás da Casa. Recorda a liderança de
Heloisa e a participaão de Helena Anita, Chaguinha, Edilene, Antonio, José Maria e Isaac”.
“O que mais gosto de fazer na vida? Viajar. Nunca voltei
a Portugal nem quero voltar, pois tenho poucos parentes
por lá e ainda assim não os conheço. Nas minhas férias, no
fim do ano, costumo ir a Salvador, para tomar banho de mar
e me divertir. Hoje tenho, sinceramente, desejo de morar em
Salvador, mas não seria fácil”
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Cursos da Casa do Ceará;
493 lunos matriculados
320 certiﬁcados entregues

A Casa do Ceará tem nos cursos profissionalizantes
que oferece uma das maiores carteiras de prestação de serviços comunitários. Em 2006, cerca de 500 participaram
dos cursos sendo que 320 receberam seus certificados tornando-se aptos a prestar serviços. “Este ano, esperamos
chegar aos 600, com um crescimento de 20% na oferta das
matrículas, afirmou Ana Paula, responsável pela administração dos cursos.
Os cursos mais procurados foram os de cabeleireiro,
corte costura, manicura, culinária, depilação, bordado em
pedraria, yoga, pintura em tela e pintura em tecido.
Os cursos são ministrados mediante livre escolha com
características diferenciadas.
Francisca Lopes F. Souza ministra os cursos de Cabeleireiro, sendo o de seis e de cinco meses, no valor mensal
de R$ 90 e o intensivo, de apenas um mês, no valor de R$
225,00, com aulas pela manhã e à tarde.
Terezinha Espíndola ministra o curso de Corte e Costura, de seis meses, no valor mensal de R$ 70,00.
Eliana dos Prazeres Silva ministra o curso de Depilação, de tresmeses, no valor mensal de R$ 70,00
Almezina Nunes do Nascimento ministra o curso de
Manicura e Pedicura, de três meses, no valor mensal de
R$ 60,00 e o intensivo, de apenas um mês, com aulas pela
manhã e à tarde.
Shirley Faria Rosa ministra os cursos de Pintura em
Tecido, de sete meses, no valor mensal de R$ 60,00 e de
Pintura em Tela, de um ano e seis meses, duas vezes por
semana, no valor mensal de R$ 80,00.
Aldanise Pereira de Lima ministra o curso de Renda
em Bilro, duas vezes por semana, no valor mensal de R$
60,00
Os interessados pagam uma taxa de inscrição de 10
reais.
Iolanda ministra sessões de ioga, com turmas pela manhã, as terças e quintas feira, de 7.30 às 830, e nas segundas e quintas de 19 às 20h, por R$ 100, por semana.
Os curso têm uma carga horária diferenciada.
Os instrutores do Curso são parceiros nestas coe desenvolvidas pela Casa do Ceará que além dos Cursos Profissionalizantes oferece, permanentemente, cursos de idiomas, especialmente de inglês, francês, espanhol e italiano.
Maiores informações sobre os cufsos poderão ser
obtidas nos telefones 3272 3833 e 3273 9040, com Ana
Paula.
Eis o balanço de 2006
Variedade dos cursos
Variedade dos cursos Nº de alunos Nº de crtificado
matriculados
emitidos
Cabeleireiro
134
131
Corte e costura
129
10
Manicura
92
85
Culinária
51
37
Depilação
26
37
Bordado em pedraria
22
13
Yoga
20
Pintura em tela
19
5
Total
493
320

D. Noemia
há 21 anos
na Pousada

Quem vê cara, não vê coração, diz o dito popular. Quem vê
d. Noemia Pontual Bernardo, 79
anos, uma das mais antigas moradas da Pousada Chrisantho Moreira da Rocha, onde chegou aos
58 anos e onde se encontra há 21
anos, não imagina suas lutas e
poucas glórias. Nem decifra seus
horizontes e perspectivas.
D. Noemia está no seleto grupo das mais antigos moradores da Pousada, como as sras.
Vanda Pacheco e Marta Carvalho e o Sr Haroldo Fontes.
É bom ressaltar que os hóspedes da Pousada , quase
todos, mais de 90%, não são cearenses, o que mostra o
caráter assistencial da Pousada voltado para a comunidade
de Brasilia.
Com uma memória fotográfica,d. Noêmia recorda que
nasceu em 27 de fevereiro de 1928, na cidade do Recife,
Pernambuco, filha de Gabriel Paes Barreto e Tereza de
Jesus Pontual Barreto. Era uma das cinco irmãs, quatro
morreram quando ainda era criança.
“Sei lei e escrever, mas não estudei nada. Tenho noção
de tudo, diz com voz meio atropelada, mas olhos firmes
no interlocutor.
Foi casada com Antonio Pedro Bernardo, no Recife,
“ainda voga falar no nome dele? Indaga, assinalando que
ele nasceu nos Cabrobós de Judas.
Lá pelo Recife, o casal teve oito filhos, cinco mulheres
e três homens, mas apenas duas mulheres e um homem se
criaram.
“Nunca trabalhei, meu filho, em canto nenhum, disse
com um certo conformismo. Meu trabalho foi cuidar da
minha casa e dos meus filhos. Meu trabalho sempre foi
doméstico”.
Uma das mulheres, Luci Pontual da Cruz, veio para
Brasilia e depois a outra Irma. Laurinete Pontual Barreto,
também veio. Gedeão Pontual Barreto, o filho, mora em
Olinda.
Luci que morou em Brasília está em Rio Quente, Goiás,
trouxe a mãe para Brasília, depois que ela ficou viúva, e
passou a cuidar dela. Antes de se transferir para lá, colocou
a d. Noemia na Pousada, quando ainda tinha 58 anos, em
1986. Ela não tinha condições de mante-la em sua casa.
“Vez por outra ela passa por aqui, me dá dinheiro para
ir vivendo, me leva para ´passear, afirma. De Laurinete não
tenho notícia. Escrevi uma carta para ela, mas não sei se
recebeu ou não. Raramente me escreve. De Gedeão, há
muito tempo que não vejo ele, que não falo com ele, não
me escreve e não me dá noticia”.
“Gosto da Pousada, aqui tenho o meu cantinho, meu
quartinho, com as minhas coisas, as minhas amigas, a minha vida. Vivo sozinha no mundo, com Deus, observa, fazendo questão de afirmar que é religiosa e que freqüenta a
Assembleia de Deus, que tem um templo, ao lado da Casa
do Ceará. Gosto de cantar e toco violão, quer ouvir?”.
Os hospedes da Pousada tem assistência médica, dentária e social permanente. Tomam café da manhã, almoçam,
lancham e ceiam.
A roupa de cama é trocada com freqüência e atendimento é feito com humanidade, carinho e respeito.
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CE: referência
em gestão
cultural
O deputado Léo Alcântara (Fortaleza) registrou, na Câmara
dos Deputados, em 27.06, que o meu Estado, o Ceará, é referência nacional em gestão cultural. O reconhecimento, disse,
dessa vez, veio do Instituto Pensarte, uma das mais conceituadas
organizações de articulação do setor cultural do país, que promoveu a primeira edição do Prêmio Pensarte de Gestão Cultural, realizado neste mês de junho, na cidade de São Paulo”
Vejam o que assinalou:.
“Estamos, todos nós cearenses, muito felizes com o primeiro lugar na categoria GESTÃO CULTURAL, atribuído à Secretaria de Cultura (SECULT), durante o período 2003-2006, pelo
Instituto Pensarte.
Afinal de contas, o PROJETO CULTURA EM MOVIMENTO – SECULT ITINERANTE, foi um dos ícones da
gestão do ex-Governador Lúcio Alcântara. Esse projeto pertencia ao PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS
REGIONAIS, que, por vez, também fora premiado em 2006,
pelo Ministério da Cultura, reconhecido como o melhor programa público de cultura do Brasil.
“O Projeto CULTURA EM MOVIMENTO percorreu os
184 municípios cearenses, mapeando o nosso patrimônio material e imaterial, cadastrando artistas e profissionais da cultura,
com isso realizando diversas ações de formação e difusão
cultural, protagonizando uma ampla articulação institucional. Foi pactuada com as 184 prefeituras do Ceará adesão ao Sistema Nacional de Cultura, lançando as bases para a estruturação
dos sistemas municipais de cultura. Com todo esse movimento,
consolidou-se a política de descentralização das ações da Secretaria Estadual de Cultura em todas as regiões do Ceará.
Todo esse reconhecimento ratifica o acerto de nossa caminhada, definida em 2003 no Plano Estadual da Cultura, através
de dois grandes eixos norteadores: a valorização da diversidade
e a promoção da cidadania cultural. Ao sairmos da capital e itinerarmos durante quase dois anos por todo o Estado, conhecemos e reconhecemos nossa diversidade cultural, ao mesmo
tempo em que plantamos as sementes da cidadania cultural para
os cearenses.
As sementes dessa cidadania cultural foram cultivadas em
todo o Estado através de várias ações. A criação do Sistema Estadual de Cultura, que garante pelo menos metade dos recursos
do Fundo Estadual de Cultura (FEC) para o interior do Estado, e dos Fóruns Regionais de Cultura e Turismo; a capacitação
de gestores municipais, artistas e produtores culturais; o mapeamento do nosso patrimônio material e imaterial; o cadastramento de nossos artistas e profissionais da cultura; a criação de
Festivais voltados à formação e à reﬂexão sobre as linguagens
artístico-culturais em todo o Estado, os agentes de leitura, entre
tantas outras sementes plantadas ao longo do caminho. Semeamos em terra fértil.
O que o ex-Governador Lúcio Alcântara plantou, brotou. E
certamente continuará dando incontáveis frutos. A ex-Secretária
Cláudia Leitão, a quem, aqui, também registro meu reconhecimento por sua competência e devoção à frente desse projeto,
sempre repetia que as escolhas feitas seriam difíceis e desagradariam a alguns. Mas o preço da insatisfação de poucos foi
absolutamente recompensada pela cumplicidade e pelos afetos
construídos por milhares de cearenses.
A despeito dos equívocos, o projeto CULTURA EM MOVIMENTO nunca objetivou “interiorizar a cultura”, já que as
inúmeras, incontáveis expressões culturais do nosso povo estão
presentes de forma rica e variada em todo o Ceará, especialmente em seu interior. O que o ex-Governador Lúcio Alcântara assumira como meta, isto sim, era “interiorizar a Secretaria
da Cultura” e seus programas. E esta missão foi historicamente
cumprida.
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Educação aprova
criação de fundo
para inclusão digital
A Comissão de Educação
e Cultura aprovou a criação
do Fundo de Extensão da
Educação Profissional (Feep),
prevista no Projeto de Lei
7394/06, do deputado Ariosto Holanda (PSB-CE) e demais integrantes do Conselho
de Altos Estudos.
As receitas do fundo serão compostas por 1,5% da
dotação anual do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), 5% da dotação anual do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e recursos do Orçamento da União.
O projeto, que tramita em caráter conclusivo, já foi
aprovado também pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e será analisado agora pelas
comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. A deputada Nilmar Ruiz (DEMTO) apresentou parecer favorável e ressaltou que a proposta vai atender pessoas que já ultrapassaram a faixa etária
da escolarização formal básica e os analfabetos funcionais,
cujo número, segundo ela, pode chegar a 33 milhões de
pessoas no Brasil. Ela lembra que milhares de trabalhadores atualmente não têm condições de retomar o processo
formal de escolarização e dependem de iniciativas especiais
para se capacitarem e melhorarem de vida.
Critérios
Além do fundo, o projeto estabelece critérios para o financiamento de programas de capacitação tecnológica da
população de baixa renda. O principal objetivo da proposta é proporcionar a inclusão digital da população carente
e aumentar as oportunidades dessas pessoas conquistarem
postos de trabalho com salários mais altos. Entre as ações
voltadas para a capacitação tecnológica da população, o
projeto prevê, além de cursos de qualificação profissional,
atividades de extensão em universidades públicas e de assistência técnica e extensão rural. A implementação dessas
ações será financiada pelo Feep. O projeto também define
critérios para a distribuição dos recursos como a proporção entre população analfabeta e analfabeta funcional em
cada estado e o investimento exclusivo em ações previstas
no projeto. O texto também inclui a obrigação de prestação de contas como condição para a continuidade de repasse de recursos e avaliação de desempenho, no máximo
quadrienal, dos projetos.
Conselho Gestor
A proposta estabelece que o fundo será administrado
por um conselho gestor composto por representantes: das
entidades responsáveis pela formulação de políticas públicas de educação, ciência e tecnologia, agricultura familiar e
trabalho; das entidades gestoras de educação profissional
e tecnológica; e de instituição oficial responsável pelo financiamento de projetos na área tecnológica - que será o
agente financeiro do Feep. O mandato e a forma de investidura dos conselheiros serão definidos em regulamentação
posterior da lei.
Poderão ser beneficiários do Feep todos os órgãos da
administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as agências executivas e reguladoras, as fundações e
as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as
organizações sociais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal
e municípios.

Flávio Bezerra
apresentou projetos
em favor de pescadores
O deputado Flávio Bezerra (PMDB-CE), (Natal/RN)
empresário, Pescador, Bispo
Evangélico DA Igreja Universal
e Professor de Educação Física, apresentou ao Plenário da
Câmara, em 06.07,, projetos de
sua autoria em defesa dos pescadores e da preservação da costa
marítima brasileira. Dentre as
proposições destacadas, o deputado citou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 107/07, que reduz a idade mínima de
aposentadoria para pescadores artesanais.
Atualmente, os pescadores aposentam-se aos 65 e as pescadoras aos 60. Pela proposta, as idades mínimas exigidas
passam a ser 55 anos para homens e 50 para as mulheres.
Segundo Flávio Bezerra, as exigências físicas impostas pela
atividade justificam a aposentadoria antecipada.
De acordo com ele, embarcações pequenas, como as jangadas, passam uma semana no mar, já as maiores, como os
grandes botes, ficam 25 dias. “Oito homens ficam 25 dias no
mar, à bordo de uma embarcação à vela, vêm para a casa,
ficam uma semana em terra e voltam novamente para o mar.
Essa é uma vida difícil”, defendeu. Além disso, o parlamentar
argumentou que os pescadores devem recolher pesos de 100
quilos com a embarcação em pleno movimento, “o que leva
ao desgaste de toda a coluna vertebral”.
Preservação ambiental
Flávio Bezerra falou também sobre dois projeto de sua autoria que propõem a criação de três áreas de preservação ambiental. Um deles trata do parque dos Náufragos, em Fortaleza,
no Ceará. O outro, das reservas ambientais da Urca do Tubarão
e a da Urca do Minhoto, na costa do Rio Grande do Norte.
Segundo Bezerra, os barcos, ao arrastarem redes, destroem a ﬂora e fauna que acompanha os corais, levando ao desaparecimento de várias forma de vida no mar. “O meu projeto,
que cria o Parque de Naufrágio do Ceará, visa preservar o
futuro dos pescadores e também daqueles que gostam de praticar mergulho esportivo ou ecológico”, disse.
O local onde deve ser criada a reserva Urca do Tubarão,
segundo o deputado, chega a seis metros de profundidade e
engloba um imenso recife de coral. “Nos meses de agosto e
setembro, ocorrem grandes ondas no local, que poderiam ser
aproveitadas pelos praticantes do surfe”, acrescentou.
Outro projeto que Flávio Bezerra destacou sugere ao Ministério das Minas e Energia a criação de laboratórios para
realização de pesquisas oceanográficas em três plataformas
inativas da Petrobras. “Sugiro a realização de convênios com
universidades federais ou estaduais para que se desenvolvam
fazendas marinhas para produção e aumento do nosso pescado”, afirmou.
Segundo ele, dessa forma, biólogos, engenheiros de pesca
e geólogos poderão atuar como “cientistas no mar”. Bezerra,
que já foi supervisor de mergulho nestas plataformas, acrescentou que elas já têm água, energia e podem ser abastecidas.
pesca artesanal
O deputado José Airton Cirilo (PT-CE) (Aracati) elogiou
o governo federal pela edição da medida provisória que determina a indenização aos pescadores pela proibição do uso
de apetrechos de pesca, como os manzuás. De acordo com
o parlamentar, os pescadores também terão financiamentos
para adquirir novos equipamentos. Cirilo explicou os pescadores e armadores de pesca, proibidos de exercerem sua profissão, não tiveram um processo de transição e qualificação de
mão-de-obra.
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Medalhistas cearenses no Pan do Rio 2007

T

rês dos quatro representantes do Ceará nos XV
Jogos Pan-Americanos, competição encerrada,
ontem, no Rio de Janeiro, escreveram seus nomes
na história do evento que reúne os atletas dos países latino-americanos. Os cearenses João Batista do Nascimento
Carvalho, o Valdin, no futsal; Thiago Farias Monte Monteiro, no tênis de mesa; e Fernando Cardoso Júnior, no
tiro esportivo, faturaram medalhas nas suas respectivas
modalidades no Pan.
Coincidentemente, os três medalhistas nos XV Jogos
do Rio de Janeiro exercem suas atividades esportivas fora
do nosso Estado. Valdin e Thiago deixaram a terra natal para buscar novas oportunidades, enquanto Fernando
Júnior, por conta da sua condição de militar e ainda na
ativa — tem a patente de tenente-coronel do Exército —,
já residiu em vários estados, e, hoje, com esposa e dois
filhos, mora em Brasília.
Há mais de dois anos jogando pela equipe do Malwee/
Jaraguá, de Santa Catarina, time onde atua o craque Falcão, o ala Valdin ajudou a Seleção Brasileira na conquista
da medalha de ouro do torneio de futsal do XV Pan. Inclusive, ele foi autor de um dos gols do selecionado dirigido pelo técnico Paulo César Oliveira, o PC, na partida de
estréia do Brasil contra o time da Guatemala.
Cinco partidas
Aliás, Valdin atuou nos cinco jogos do Brasil no Pan
do Rio, contra guatemaltecos, cubanos, paraguaios, costarriquenhos e argentinos. Apesar do ouro brasileiro na
participação inédita do futsal em Pan, a modalidade não
está na programação da próxima competição, que acontecerá em Guadalajara, México, em 2011, segundo o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), Mário Vasquez Raña.
O mesa-tenista Thiago Monteiro também teve participação destacada nos XV Jogos do Rio de Janeiro. No
torneio por equipes, Thiago, que é o brasileiro mais bem
colocado no ranking mundial — 89º lugar —, ganhou a
medalha de ouro junto com os paulistas Hugo Hoyama e
Gustavo Tsuboi. Já no torneio individual o principal mesatenista cearense chegou à semifinal, quando perdeu para o
chinês Ling Ju e ficou com a medalha de bronze. Atualmente residindo na cidade francesa de Argentan, onde também
compete pelo clube dessa cidade, Thiago deve chegar, hoje,
à tarde, a Fortaleza.
A última vez que o mesa-tenista veio a nossa Capital
foi em abril do ano passado, para o aniversário do irmão
Alexandre. Agora, de acordo com o pai do atleta, Alexandrino Monteiro, “o camarão que ele tanto gosta está
sendo preparado e a festa sendo pronta para comemorar
mais um triunfo de Thiago”. E seu Alexandrino, professor de Educação Física, completou: “Vamos esperá-lo no
aeroporto, como fizemos no último Pan (Santo Domingo). Os amigos e todos da família estamos ansiosos para
recebê-lo. Acompanhamos pela televisão os jogos dele
(Thiago) e ficamos bastante orgulhosos”.
O terceiro medalhista cearense no XV Pan-Americano foi o tenente-coronel Fernando Cardoso Júnior. Nativo da cidade de Crateús, ele estudou no Colégio Militar
de Fortaleza, de onde saiu para a Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN). Praticante do tiro esportivo
desde que entrou no Exército, Fernando Júnior compete
na modalidade tiro rápido 25 metros. Ele estreou em Pans
em Santo Domingo/2003, mas a primeira medalha, de
bronze, veio no Pan do Rio 2007.

As preciosidades ou pérolas do futebol
O JOGO ESTÁ A MIL, MINHA NAFTALINA SOBE’
Jardel, ex-atacante do Vasco, Grêmio e da Seleção,
hoje no Porto de Portugal*
CLÁSSICO É CLÁSSICO E VICE-VERSA’
Jardel
EU PEGUEI A BOLA NO MEIO DE CAMPO E FUI
FONDO, FUI FONDO, FUI FONDO E CHUTEI PRO
GOL’
Jardel,
‘QUE INTERESSANTE, AQUI NO JAPAO SÓ TEM
CARRO IMPORTADO!’
Jardel, referindo-se aos Toyotas e Mitsubish`s

Flamengo

A BOLA IA INDO, INDO, INDO... E IU !!!’
Paulo Nunes, comentando um gol que marcou quando
jogava no Palmeiras*

‘Fomos roubados.Esse é caso de Policia Federal e do
FMI
Dimba, do Brasiliense, depois que o juiz mandou
voltar a cobrança de penalti.

“Fiz que fui, não fui, e acabei fondo!” Nunes (ex-atacante do Flamengo).
“Tanto na minha vida futebolística quanto com a
minha vida ser humana...”
Nunes
TENHO O MAIOR ORGULHO DE JOGAR NA
TERRA ONDE CRISTO NASCEU’
Claudiomiro,ex-meia do Inter de Porto Alegre, ao
chegar em Belém do Pará para disputar uma partida
contra o Paysandu, pelo Brasileirão de 72
NEM QUE EU TIVESSE DOIS PULMÕES EU ALCANÇAVA ESSA BOLA’
Bradock, amigo de Romário, reclamando de um passe
longo*
NO MÉXICO QUE É BOM. LÁ, A GENTE RECEBE
SEMANALMENTE DE 15 EM 15 DIAS’
Ferreira, ex-ponta esquerda do Santos
‘A MOTO EU VOU VENDER E O RÁDIO EU VOU
DAR PARA MINHA AVÓ’
Biro Biro, ex-jogador do Corinthians, ao responder a
um repórter o que iria fazer com o ‘Motoradio’ que
ganhou como melhor jogador da partida
‘EU DISCONCORDO COM O QUE VOCÊ DISSE’
Vladimir, ex-meia do Corinthians, em uma entrevista à
Rádio Record *

Estavam na concentração do Flamengo, Jamir e Fábio
Baiano, quando o segundo lendo a revista CARAS,
falou: *
POXA, JAMIR, ESTE CARA É MUITO RICO
MESMO! OLHE A CASA DELE.
VOCÊ NÃO CONHECE? ESTE É O ABÍLIO DINIZ,
DONO DO PÃO DE AÇUCAR.
Então, o Fábio Baiano arremata:*
NÃO SABIA QUE ESTES BONDINHOS DAVAM
TANTO DINHEIRO!!!!> >

“Não foi nada de especial, chutei com o pé que estava
mais a mão!”
João Pinto (jogador do Futebol Clube do Porto, de
Portugal).
O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou
a decisão correta: deu um passo à frente.” João Pinto
(jogador do Boavista, Benfica, de Portugal).
“Jogador é o Didi, que joga como quem chupa laranja...”
Neném Prancha (ex-roupeiro do Botafogo, ex-técnico
de futebol de praia e filósofo da bola).
“Chegarei de surpresa, dia 15, às duas da tarde, vôo
619 da VARIG...”
Mengalvio (ex-meia do Santos, em telegrama mandado
a família quando em excursão à Europa).Ferreira (exponta-esquerda do Santos)
“Não venham com problemática que eu tenho a solucionática.”
Dadá Maravilha (ex- jogador de futebol e primeiro
marqueteiro do nosso futebol).
“Só existem três coisas que param no ar: Beija-Flor,
Helicóptero e Dadá.”
O mesmo Dadá Maravilha da frase anterior. Record).

‘NA BAHIA É TODO MUNDO MUITO SIMPÁTICO. É UM POVO MUITO HOSPITALAR’
Zanata, baiano, ex-lateral do Fluminense, ao comentar
sobre a hospitalidade do povo baiano

“Bom, eu não achei nada, mas o meu companheiro ali
achou uma correntinha; acho que é de ouro, dá pra ele
vender!”
Josimar do Flamengo ao ser perguntado o que ele
achou do jogo.

NÃO TEM OUTRA, TEMOS QUE JOGAR COM
ESSA MESMA’
Reinaldo, do Atlético, ao responder a pergunta do
repórter se ele ia jogar com aquela chuva

Realmente minha cidade é muito facultativa.”
Elivelton (ao repórter da Jovem Pam que falava das
muitas escolas de ensino superior existentes na cidade
natal do jogador).

‘A PARTIR DE AGORA MEU CORAÇÃO TEM
UMA COR SÓ: RUBRO-NEGRO’
Fabão, zagueiro baiano, ao chegar para jogar no

“Campeonatinho mixuruco, nem tem segundo turno!
“ Garrincha durante a comemoração da conquista da
Copa do Mundo em 58.

