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O Procurador Geral da República, Antonio Fernando, recebeu
o diploma de Cearense Paidégua e reafirmou sua cearensidade

Procurador Antonio Fernando diplomado Cearense Paidégua. Leia mais na pág. 20

O poeta Luciano Maia reabriu a Casa do Ceará para os lançamentos literários dos escritores
cearenses, ele um poeta paidégua, em grande estilo com muitas presenças.

Luciano Maia lançou “Jaguaribe – Memória das Águas” na Casa. Leia mais pag. 20

Agaciel Maia, potiguar, entregou o microonibus, do Senado, à Casa do Ceará
e foi homenageado com o diploma de Cearense Paidégua

Casa do Ceará recebe ônibus do Senado e levará a Casa às cidades satélites. Leia mais na pág. 11

Supermaia, a maior rede do Centro Oeste e a 26ª rede de supermercado do país.

Leia mais pag. 07

Edi t o r i a l

O presidente da Casa do Ceará, Fernando
César Mesquita, esteve em Fortaleza e
mostrou, através de entrevista no Diário do
Nordeste, (leiam no Clipping no endereço:
www.casadoceara.org.br) as dificuldades da
Casa para fechar as contas do mês.
O objetivo era esse mesmo.
Estamos fazendo um amplo esforço para
equilibrar as contas e sonhar alto.
A visibilidade da Casa já está diferenciada,
reinserindo-se na comunidade brasiliense,
com toda força. A maciça presença de 6
mil pessoas na Festa Junina atesta que
a Casa tem encantos e referências na
comunidade. Nesta linha, novos eventos deverão ser organizados, alguns que
trarão músicos, cantores, autores de todo
o país. Igualmente, retomaremos o Luar
de Agosto, que teve 12 versões, algumas
que fizeram história, pois grandes nomes
da música popular brasileira, nordestina e
cearense, brilharam nos nossos palcos e arrancaram aplausos de multidões.
Modestamente, o Jornal e a página da Casa na
Internet estão segurando esta visibilidade.
O jornal passou a ter padrão, periodicidade,
conteúdo, densidade editorial.
A página na Internet caminha para 10 mil visitas
e já sabemos que cearenses que emigraram para
o exterior estão visitando a página que deverá
incorporá em breve mais novidades. Usaremos
de todo o impacto que a Internet pode nos
oferecer.
Precisamos porem estruturar um quadro associativo, com contribuição mínima mensal,
para que possamos estabelecer uma relação
mais estreita com aqueles que confiam na criatividade e na determinação dos cearenses.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara)
Co-editor

Expediente
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Espaço Luciano Barreira
Combata a crise, não combata Acrisio
(*) Luciano Barreira
Por esta o famoso Barão de Itararé ingressou na história política do Ceará. Foi qundo da candidatura de Acrisio Moreira da
Rocha à Prefeito de Fortaleza. Acrísio tinha o apoio do Partido
Comunista e issso provocou forte reação da Igreja que naquele
tempo geralmente ficava atrelada ao que havia de mais reacionário em termos políticos. O então arcebispo de Fortaleza, dom
Antonio, em nome do ódio zoológico contra os comunistas,
chegou a afirmar que quem votasse em Acrísio votaria contra
Cristo e merecia excomunhão...
Alguém indo ao Rio de Janeiro e lá encontrando o famoso
Barão, teve a oportunidade de informa-lo do ponto a que chegava
a Igreja aqui no Ceará, o que certamente estava prejudicando a
campanha do candidato face aos temores dos fiéis. O Barão de
Itararé imediatamente passou o seguinte ttelegrama ao Arcebispo: “Combata a crise, não combate Acrísio pt ass Barão de
Itararé”.
O jocoso telegrama concorreu em dúvida para desestimular
a campanha clerical contra a candidatura de Acrísio que ganhou
disparado aos serem contados os votos.
Meios de Produção....
Aparício Torelli, o Barão de Itararé, foi figura que deixou
uma marca inapagável na História deste país, não apenas por
seu extraordinário senso de humor como por seu posicionamento
político. O Barão era comunista, o que não é de se estranhar num
país onde foram comunistas , para citar apenas alguns, Cândido
Portinari, Monteiro Lobato e Graciliano Ramos...
O Barão de Itararé editava “A Manha” , um jornal fabuloso,
que tanto quanto seu autor, marcou época, digo seu autor muito a
propósito, porque no expediente de “A Manha” , o Barão aparecia
como diretor, editor, redator, repórter e tudo o mais...
O famoso humorista utilizava sua capacidade para criticar
governos. Mas também certos métodos do Partido. Certeza vez,
quando discutia-se muito estas questões de conduta pessoal,
sobretudo no que se refere ao comportamento sexual, o Barão
acicatou o puritanismo com esta:
- “Assim a coisa não vai bem. Se formos para o poder, ao

invés dos meios de produção, vamos controlar os meios de
reprodução....”
Fidelidade Proletária
Luiz Oliveira era pernambucano de origem camponesa.
Perseguido em sua terra, veio para o Ceará. Fiel lutador das
idéias do socialista e da democracia, com grande empenho
dedicava boa parte do seu tempo ao trabalho político.
Luiz Oliveira foi mandado a Quixadá para dar um balanço
no trabalho de campo. Lá reuniu-se com os companheiros e
colocou a questão:
- Quero saber o que há de concreto aqui no trabalho de
campo?
- Alguma coisa.... – manifestou o responsável pelo setor.
- Não quero saber de “alguma coisa”, quero dados concretos!
- Alguma coisa no Cedro, no Estevam, nos Ariscos...e no
Sitia daqui a nove légua
- Uns dozes camponses participando...
- Vamos ter que ir lá! Quero conferir . Arranjem uma
condução.
- Agora, do jeito que está chovendo, só a cavalo.Nenhum
carro chegaria lá...
- No outro dia, o autor dessas estória, Pio e Luiz Oliveira,
alta madrugada já seguiam rumo ao Sitia, cada qual na sua
montaria.
Luiz, apesar da sua origem camponesa, desejeitadamente na
sela – fazia tempo que não montava – agüentava pesado chouto
do burro “Moreno”. Já dava para notar que sofria os efeitos
da viagem. Virava-se na sela de um lado para outro. Às vezes
apoiava-se nos estribos, fazendo força nos pés. Levantava os
quartos, tentando diminuir o atrito com a sela.
Percebendo o sofrimento do companheiro, voltei-me para
ele e observei:
- Pelo que vejo, você não agüenta as cinco léguas que ainda
faltam. Já deve estar com a bunda em petição de miséria...
- O bravo camarada voltou a olhar para o longo caminho à
sua frente, empertigou-se todo, encheu o peito e exclamou:
- É ... mas acima da minha bunda, estão os sagrados interesses do proletariado.
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
● Trocamos o endereço do Luciano Benevelo
● Registramos os endereços de Rodolfo Espindola.
● Agradecemos o interesse de Francisco Moura, Guto Benevides
e Orlando Campos.
● O general Lima Verde voltou para Fortaleza, depois da última
passagem por Brasília.
● Os gerentes de todas as agencias do Banco do Nordeste no
Ceará passaram a receber o Ceará em Brasília.
● Luciano Barreira pede o registro:
Faleceu em Fortaleza com mais de 100 anos, o cidadão português
Luiz Gonzaga Batista, conhecido por “Papão”.
Batista, muito jovem, em Lisboa, assinou o manifesto conta
a ditadura salazarista, o que lhe valeu o ódio dos fascistas portugueses.
Emigrou para o Brasil onde no Ceará incorporou-se a luta contra
co Estado Novo. Fellinto Miller, o chefe para policia política de
Getulio, chegou a propor a troca de “Papão” por um revolucionário
brasileiro, mas forte movimento encabeçado por intelectuais. Impediu a troca, salvando “Papão” da morte certa nas mãos da PID.

“Papão” levou consigo uma magoa de Graciliano Ramos
que em “Memórias do Cárcere”, referiu- se a ele apenas como
o português que cantava como galo de madrugada.
- É ódio seu capitão. Ódio da coisa que mostra sua cara!
● Novos leitores do nosso jornal: Lujis Edgar de Andrade e
Aderbal Freire.
● O dr. Francisco das Chagas Mariano nos escreve de Fortaleza querendo fazer uma assinatura. Não vendemos assinaturas. O
Sr. Mariano poderá se inscrever como sócio da Casa. De qualquer
forma, recebera o Jornal em seu endereço.
● Gervásio de Paula (Fortaleza) mandou vários artigos para o
Ceará em Brasilia, acompanhando José do Vale Pinheiro Feitosa
(Crato) e Ayrton Rocha (Fortaleza).
● João Vicente Feijão (Fortaleza) levantando a relação de
empresários cearenses que se estabeleceram em Brasília, inicialmente na área da W3 Sul e agora já dominando várias cidades
satélites como Gama, Taguatinga, Ceilandia e Sobradinho.

● J. Alcides (Santana do Cariri) vai lançar na Casa do Ceará
seu novo livro.
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SAMBURÁ
Academia
A Assembléia Legislativa Ceará promoveu
em 24.06 sessão solene
em homenagem aos
20 anos de fundação
da Academia de Ciências Sociais do Ceará
(ASCS). A sessão foi
solicitada pelo deputado Professor Teodoro (PSDB), que em seu discurso, falou
da criação da entidade até os seus dias atuais. Durante a
solenidade, foram entregues placas comemorativas para
o atual presidente da ASCS, João Gonçalves de Lemos e
aos ex-presidentes Francisco Tarciso Leite, João Alfredo
de Souza Montenegro e Francisco José Loyola Rodrigues.
Receberam placas também Geraldo da Silva Nobre (in
memoriam) e José Jucá Neto (in memoriam), ambos acadêmicos fundadores da entidade.
Grupo Edson Queiroz
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita,
acompanhado do diretor Administrativo e Financiamento,
Raimundo Viana e do Secretário Executivo, Roberto Aurélio
Lustosa da Costa, recebeu na Casa, em 11.06, um grupo de
dirigentes do Grupo Edson Queiroz.
Participaram do encontro pelo Grupo Edson Queiroz:
Edson Queiroz Neto; Superintendente Administrativo da
Nacional Gás; Antonio Mauricio Martins; Superintendente
Comercial da Nacional Gás; Edilmar Norões - Diretor do
Sistema Verdes Mares e presidente da ACERT.; Wilson Ibiapina
- Diretor de Redação do Diário do Nordeste, em Brasília,
Fortaleza dispara
Fortaleza é o segundo destino nordestino mais procurado
por turistas estrangeiros em 2008. De janeiro a abril de 2008,
recebeu um total de 91.543 turistas que desembarcaram de
1.216 aeronaves, informa a Infraero. Salvador, o destino do
nordeste mais visitado, recebeu, no mesmo período, 154.546
turistas em 1.579 vôos. Recife que vem em terceiro lugar,
recebeu 81.757 turistas em 1.028 vôos.
Billy Paul
O cantor Billy Paul estaria disposto a comprar uma casa
em Fortaleza, publicou o coleguinha Ancelmo Goisem O
GLOBO.
Restaurante
O coleguinha Carlos Pontes (Nova Russas) está dividindo
tempo com o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e seu
negócio, Restaurante AgroTurismo Verde Perto, ao lado da
Academia de Futebol, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária, na EPTG. Um investimento pesado.
Luciano Barreira
Luciano Barreira a caminho de Fortaleza para prefaciar o
livro de Mariano de Freitas, o sujeito, ex-presidente do Sindicato dos Médicos sobre José Julio Cavalcante, irmão de Adahil
Barreto Cavalcante.
Exportando frutas
No ano passado, o Ceará exportou em frutas o equivalente a US$ 77 milhões. Para este ano, a expectativa é de
que sejam exportados o equivalente a US$ 100 milhões. Pois
muito bem: o Rio Grande do Norte, aqui ao lado, exportou
250 mil toneladas de frutas, o equivalente a US$ 200 milhões, dos quais US$ 130 milhões só de melão. A meta dos
fruticultores e do Governo potiguares é, neste ano, aumentar as exportações em mais 25% em dólares. Tem mais: eles
já conversam com importadores da Rússia, Lituânia, China
e Canadá e também com a africana Mauritânia buscando
novos mercados. Informou Egidio Serpa.
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Pague Menos em Brasília
Uma das maiores redes de farmácias
do país, baseada no Ceará, de Deusmar
de Queirós, chegou a Brasilia, instalandose na SHCS-CL Quadra 309, Bloco D,
Loja 1 - Asa Sul. A organização Farmácias Pague Menos Drugstore está presente em quase todos os estados brasileiros
faltando apenas Topcantins, Rondonia,
Acre, Roraima e Amapá. Uma grande
organização, fruto do talento e da capacidade de trabalho de Deusmar de Queirós,
agraciado com o Troféu Sereia de Ouro, do grupo Edson de
Queiroz, que premia os empreendedores cearenses.
Gerente
José Nunes Filho que já foi Gerente Executivo do INSS, em
Fortaleza, foi nomeado Gerente Regional do INSS no Recife,
com jurisdição sobre o Nordeste
Wilson Ibiapina
O jornalista Wilson Ibiapina (Ibiapina) foi o entrevistado, em 04 e 05 de julho no Programa Comitê de Imprensa,
da TV Câmara, apresentado por Paulo José Cunha. Durante 30 minutos discorreu sobre seus 43 anos de batente, da
Rádio Iracema de Fortaleza ao Sistema Verdes Mares de
Comunicação/TV Brasil, passando por 20 anos na Globo.
José Mindlin
O presidente do Instituto do Ceará, José Augusto Bezerra,
me informa que o grande bibliófilo José Mindlin vem assistir à nova Bienal do Livro: ”Ao Ceará vou toda vez que me
convidarem”.
ZPE
Ivan Bezerra, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará, não esconde seu entusiasmo com a
iminente sanção da Lei que regulamenta o funcionamento das
Zonas de Processamento para a Exportação. Ele disse ontem
a esta coluna: ´O Ceará dará uma grande arrancada em 2008 e
2009 e vai para cima´. Sem poder ´abrir o jogo, pois há vários
Estados também na mesma caçada´, Ivan Bezerra assegura
que a ZPE cearense será a primeira no Brasil a ter indústrias
instaladas e em operação.
Nos EUA
Em 2 de julho, em Austin, capital do Texas (EUA), o empresário cearense Raimundo Delfino assinou contrato com o
Governo daquele estado norte-americano para a implantação de uma gigantesca indústria têxtil, que produzirá fio de
algodão e tecido índigo. Pelo contrato, a fábrica — que será
construída na cidade texana de Edimburg — terá de entrar
em operação em 2010, produzindo 2,5 milhões de metros de
tecidos. O Governo do Texas está anunciando a assinatura do
contrato como ´o marco inicial de um novo ciclo da indústria
têxtil dos EUA´.
Promoções
O diplomata Rubem Guimarães do Amaral, filho do embaixador cearense Rubem Amaral Junior, foi promovido
a Conselheiro, na última fornada de 19.06.
Aprovada
A embaixadora Stela Brasil Pompeu Frota, devidamente
acompanhada de seu marido, jornalista e escritor Antonio Frota
Neto, vai para Berna, na Suiça, depois de uma temporada em
Brasília.
Limoeiro do Norte
Na sua passagem por Brasília o escritor Luciano Maia
listava os intelectuais de Limoeiro do Norte: ele, o irmão
ministro Napoleão Maia, o educador Lauro Oliveira Lima,
o padre Pitombeira, Antonio Nilson Craveiro Holanda e
José Maria Lucena.

Amigos
José Jézer de Oliveira, expresidente da Casa do Ceará,
está ultimando a montagem o
Centro de Memória do Tribunal
onde trabalhou por muito tempo,
acompanhado do conselheiro
fiscal da Casa, Evandro Pedro
Pinto, e pelo jornalista Genésio
de Araújo Filho, que é responsavel pela Política Real, Agência
de Política Regional.
Doutor Hononris Causa
A Universidade do Vale do Acaraú aprovou a concessão
do título de Doutor Honoris Causa da UVA, A Lustosa
da Costa, proposta por João Edison de Andrade, Manoel
Valdeci de Vasconcelos e José Teodoro Soares, Deputado
Federal Ciro Ferreira Gomes, proposta do magnífico Reitor, Antonio Colaço Martins, e do nosso inesquecível José
Alcides Pinto, post-mortem, proposta do Curso de Letras.
As outorgas serão feitas em momentos distintos. O Reitor
vai definir.
Leda Maria
No aniversário de Leda Maria, em Fortaleza, Fernando
César Mesquita e Antonio Frota Neto disseram presentes.
Energia do sol
Estiveram em Fortaleza técnicos da Yngli Solar, empresa chinesa que, em parceria com a brasileira MPX,
construirá e instalará a usina de energia solar de Tauá,
na região dos Inhamuns, no Sudoeste cearense. Será a
segunda usina do mundo a produzir, comercialmente,
energia solar — a primeira opera em Portugal. Na companhia do presidente da Agência de Desenvolvimento do
Ceará (Adece), Antonio Balhamann, os chineses visitaram
o terreno de 150 hectares, já desapropriados pela Prefeitura de Tauá, onde será instalada a usina, cuja primeira
etapa produzirá apenas um megawatt; em seguida, cinco
megawatts. Um ou dois anos depois, a usina solar de Tauá
alcançará sua capacidade máxima de 50 MW (a usina
portuguesa produz 60 MW).
Coca-cola
Blanchard Girão deixou escrito “A invasão dos cabelos dourados” sobre a presença de forças americanas em
Fortaleza e das coca-colas como eram chamadas pelos
nativos enciumados as moças que davam preferência aos
forasteiros. O lançamento foi em 3 de julho no Centro
Cultural Oboé.
Aquário
Novidade no turismo: está com o secretário da Casa Civil
do Governo do Estado, Arialdo Pinho, o projeto arquitetônico de um gigantesco aquário — semelhante aos mais belos
e famosos do mundo — que será construído na Praia de
Iracema. Pelas suas dimensões, tem tudo para transformare no ícone da cidade. Os detalhes do emprendimento, sua
precisa localização e seus custos serão divulgados pelo
governador Cid Gomes nos próximos dias. Quem já o viu
assegura que se trata de algo ´para fazer inveja a baianos e
pernambucanos´.
A Carta de Caminha
O jornalista e escritor Rodolfo Espinola andou por
Lisboa na busca de decifrar o enigma da Carta de Pero
Vaz de Caminha que, a julgar pela pesquisa que fez e
pelas informações que vem recebendo de Lisboa, é falsa.
Todo o lero atribuido a Caminha não teria menor apoio
na historiografia. Neste sentido, prepara um livro bomba
capaz de destruir muita literatura de historiadores de
renome. Rodolfo tem credibilidade em História.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Ceará tem ‘lista suja’ com 1.701
prefeitos e gestores
Uma relação com 1.701 prefeitos e gestores cearenses que
tiveram contas reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) foi entregue ontem à Procuradoria Regional
Eleitoral e à Procuradoria Geral de Justiça. A lista, com quase
mil páginas, será uma das fontes de consulta de promotores
para barrar candidatos com passado sujo.
Os nomes são potencialmente inelegíveis. Para obter
registro eleitoral, quem constar na lista terá que obter previamente na Justiça uma liminar. A medida dificultou a vida dos
maus gestores. Antes, bastava protocolar ação judicial - não
precisando ter decisão favorável.
O campeão em número de contas desaprovadas é o exprefeito de Crato Antônio Primo de Brito, com 56 processos,
a maioria por contratação de servidor sem concurso público.
Também está na lista Juraci Magalhães (PR), prefeito de
Fortaleza por três vezes. A relação inclui contas analisadas
sem possibilidade de recurso entre 1º de janeiro de 2003 e o
último dia 29, e tem 704 nomes a mais que em 2006
Mesários
Os cartórios eleitorais de Fortaleza estão precisando de
eleitores que se disponham a trabalhar, voluntariamente, nas
mesas receptoras de votos. Nas 13 zonas eleitorais da capital
há necessidade de 2.000 voluntários, aproximadamente, para
substituir pessoas que colaboraram em eleições passadas e
manifestaram o desejo de não continuarem realizando essa
tarefa. As pessoas que se inscreverem agora, também poderão
compor um cadastro de reserva para substituir os mesários
cujas cartas de convocação forem devolvidas. As inscrições
podem ser feitas no Fórum Eleitoral Desembargador Péricles
Ribeiro, localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 601
(Praia de Iracema),
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Projeto que reestrutura o Cade
está pronto para votação na Câmara
Aprovado pela Comissão Especial do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de
Defesa da Concorrência, o substitutivo do
deputado Ciro Gomes
(PSB-CE) reestrutura
o Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência (SBDC), tornando-o mais racional
e seletivo na análise
de fusões e aquisições
e mais rigoroso no
combate a cartéis. O
parecer agora será analisado pelo Plenário,
em regime de prioridade e em um único turno de votação.
O substitutivo foi elaborado sobre os projetos de lei 3937/04,
do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PMDB-PE), e 5877/05,
do Executivo.
O texto foi aprovado com um destaque do deputado Marcelo
Guimarães Filho (PMDB-BA), que suprimiu parágrafo do substitutivo segundo o qual, quando houvesse acordo de leniência, o
compromisso de cessação de prática do cartel estaria condicionado ao reconhecimento de culpa por parte dos investigados.
O acordo de leniência possibilita a um acusado de formação
de cartel ficar livre de penalidade se entregar provas que comprometam os demais envolvidos. Já o compromisso de cessação
é um acordo firmado entre o Cade e o acusado, pelo qual este
último se compromete a parar com a conduta irregular em troca
do fim das investigações.

Esse tipo de acordo
é feito usualmente em
caso de dificuldades de
obtenção de provas ou
quando o processo for
excessivamente demorado. Seria um atalho
para o restabelecimento imediato da competitividade no mercado.
O compromisso de
cessação, em caso de
cartel, será admissível
se as empresas beneficiárias recolherem
uma quantia ao Fundo
de Defesa de Direitos
Difusos.
Pontos principais
Ciro Gomes aproveitou dois pontos fundamentais dos textos
das propostas. Um deles é a regra que determina que os atos de
concentração - como a fusão de duas empresas com potencial de
assegurar-lhes o controle de determinado segmento do mercado - sejam analisados antes da concretização da operação pelo
Cade. Hoje, a validade de tais atos é averiguada após a operação
já estar concretizada.
O outro é a reestruturação dos órgãos encarregados de
assegurar o cumprimento das regras de defesa da concorrência. Pelo substitutivo, o Cade, hoje encarregado de julgar
infrações à legislação concorrencial, fundese com a Secretaria
de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, cuja
principal atribuição é investigar as possíveis infrações e
reunir elementos para subsidiar o julgamento dos processos
pelo Cade.
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Leituras I

Acopiara – Ezequiel partiu e deixou saudade

JB Serra e Gurgel (*)
É agradável e confortante escrever sobre um homem de bem.
Desses que parecem espécie em extinção, num sociedade individualista, predadora e autofágica.
Ezequiel Albuquerque de Macedo (Acopiara, 1921- Fortaleza,
2008) se enquadra neste perfil, por suas qualidades e virtudes,
exercitadas ao longo de seus 87 anos bem vividos entre Acopiara e
Fortaleza, com dignidade, caráter, fildalguia e simplicidade.
- “Aglais, não me deixe morrer à míngua”, foram algumas de
suas últimas palavras dirigidas à Aglais, com quem conviveu por
61 anos, desde que a conheceu numa festa de São João, em 1947,
na casa de Pedro Alves..
- _” Você não está à míngua. Eu, seus filhos e netos estamos
aqui”.
Morreu ao lado do melhor de sua vida, sua família.
Nascido no sítio Timbaúba, a 8 km de Acopiara, no berço das
famílias Albuquerque e Macedo, filho de Joaquim Alves de Albuquerque e Francisca Alves de Macedo, que também dominaram
Barbatão e Minadouro, foi ali alfabetizado, indo depois estudar
em Canindé com os franciscanos, no Crato no Gináasio Diocesano
e em Fortaleza onde concluiu o colegial no Liceu e odontologia
na Faculdade, em 1948. Suas duas irmãs; Maria Albuquerque de
Macedo, 88 anos, viva, esposa de Azarias Felício de Albuquerque,
e Izaura Albuquerque de Macedo.
Com o canudo de cirurgião dentista na mão, tentou trabalhar em
Catarina, mas ao se casar, em 1949, voltou a Acopiara, instalando seu
consultório na rua Marechal Deodoro, entre os irmãos Júlio e João
Holanda. Deve ter sido o 2º dentista da cidade, mas 1º dali natural.
Com o afã e o entusiasmo dos jovens que sonham resolver os

problemas do mundo, tentou a política, dominada em Lages, Afonso
Pena e Acopiara por venerandos e respeitados caciques. Em 1947,
na redemocratização do país, depois do Estado Novo, estimulado
por seu futuro sogro e cacique da UDN local, José Marques Filho,
buscou, ainda estudante, a prefeitura, disputando com Celso de
Oliveira Castro, cacique do PSD e o aprendiz de cacique do PSP,, dr.
Tiburcio Valeriano Soares Diniz “Seu” Celso, “prático de farmácia”,
o mais eficiente político que apareceu naquele território, ganhou
dos dois “doutores”. A derrota não o desanimou. Em 1950, voltou a
disputar a prefeitura .pela UDN, perdendo para o dr. Tibúrcio, PSP/
PSD, apoiado por “Seu” Celso.
As duas derrotas seguidas levaram-no a desistir da política, mas
não do ideário político da UDN, o partido criado por Vargas mas
que desencadeou uma oposição tão cruel que o levou ao suicídio.
Nem a vereador quis se candidatar.
Voltou-se para a família, o consultório e a Timbaúba, inicialmente
com seu pai e depois sozinho, cuidando do gado,da criação, das
plantações, do açude.
Uma pausa: foi o primeiro dentista que encarei, levado pelo
meu pai. Chorei muito, mas ele me imobilizou e Ezequiel com um
olho na broca e outro no pedal que movia a broca tapou um buraco
aberto por uma cárie. Era a tecnologia da época em que o ferrinho
de dentista era o terror! . Nunca mais lá voltei. Sai de Acopiara em
1954 para o Crato e em 1958 para Fortaleza. Ezequiel lá ficou com
régua e compasso.
Em 1958, o prefeito Alfredo Nunes de Melo, da UDN, tio dele,
apoiou fortemente a instalação do ginásio privado, Monsenhor
Coelho, e convocou a irmã de Ezequiel e sua sobrinha, Izaura,
para ser a 1a; diretora. Em 1961, o ginásio formou sua 1a. turma e
Ezequiel tornou-se seu 2º diretor, inaugurando uma longa trajetória

de educador que durou 36 anos.Neste ofício revelou-se a principal
referência educacional de Acopiara, com um legado reconhecido
por várias gerações que freqüentaram suas aulas de Matemática,
Inglês e Ciências.
Como udenista convicto, transitou sem dificuldade pela hegemonia pessedista da cidade, supervisionada pelo vigário, padre
João Antonio, que se não tinha inimigos, colecionava desafetos
udenistas.
Dedicado à família, comprou uma casa à Rua Otávio Justa, no
Parque Araxá em Fortaleza, base para a formação de seus 12 filhos:
dois médicos, dois agrônomos, dois engenheiros, dois dentistas,
duas funcionárias públicas, uma enfermeira e um administrador de
empresa. “Um paizão, atento, cuidadoso, sem ser severo, amoroso,
atencioso, amigo”, afirma Maria Auxiliadora, enfermeira que migrou
para Brasília onde trabalha no serviço médico do Itamaraty.
Quando descobriu que a velhice o pegara dividiu-se entre
Fortaleza, babando filhos, netos e familiares como o sobrinho
Celso Albuquerque de Macedo que viu chegar a desembargador, e
Acopiara, vendo o tempo passar, conversando, ouvindo, sugerindo,
propondo.
Fez da calçada em frente à sua casa, em Acopiara, uma sala de
visitas ou uma passarela por onde os passantes, vizinhos, amigos,
correligionários, familiares exercitavam noite a dentro a memória de
fatos passados, indagavam sobre fatos futuros, praticavam a amizade,
valorizavam a vida debatendo a atualidade em Acopiara, no Ceará,
no Brasil e no mundo globalizado.. Manso, cordato, pacato, sabia
ouvir com atenção e respeito e quando falava media e encaixava seus
pensamentos com sobriedade, elegância e propriedade .
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.

Humor Negro & Branco Humor
- Doutor, o que eu tenho?
- Não sei, mas em caso de dúvida vamos descobrir na autopsia.

Médicos
Sempre tive vontade de conhecer essa tal de Daslu. Já que estava
em-Doutor, quando eu era solteira tive que abortar 6 vezes. Agora
que casei, não consigo engravidar.
- É muito comum. Seu caso é que você não reproduz em cativeiro.
●●●●●●●●●●●●●●

- Doutor, tenho tendências suicidas. O que faço?
- Em primeiro lugar, pague a consulta.
●●●●●●●●●●●●●●

A senhora chega ao hospital e pergunta:
- Doutor, sou a esposa do Zé, que sofreu um acidente; como
ele está?
- Bem, da cintura para baixo ele não teve nem um arranhão.
- Puxa, que alegria. E da cintura para cima?
- Não sei, ainda não trouxeram essa parte.
●●●●●●●●●●●●●●

Após a cirurgia:
- Doutor, entendo que vocês médicos se vistam de branco. Mas
por que essa luz tão forte?
- Meu filho, eu sou São Pedro.
●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

A velha no consultório do gastro:
- Doutor, vim aqui para que o senhor me tire os dentes.
- Mas minha senhora, não sou dentista, sou gastro. E vejo que a
senhora não tem nenhum dente na boca.
- É claro. Engoli todos.
●●●●●●●●●●●●●●

Um psicanalista no consultório de outro:
- Doutor, venho ao colega para me aconselhar em um caso
impossível.
Qual?
- Estou atendendo um argentino com complexo de inferioridade!
●●●●●●●●●●●●●●

Regime de emagrecimento
- Doutor, como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para direita e da
direita para esquerda.
- Quantas vezes,doutor?
- Todas as vezes que te oferecerem comida.
●●●●●●●●●●●●●●

Isso sim é que é HIPOCONDRIA !!!
Um hipocondríaco vai ao médico e diz:

“Doutor, a minha mulher me traiu há uma semana e ainda não
me apareceram os chifres.Será que estou com falta de cálcio?”
●●●●●●●●●●●●●●

Colesterol alto
Manoel chega em casa triste. Maria vai logo perguntando ao
marido:
- Oi, por que você está tão triste?
E o homem, desolado, diz:
- Acho melhor não falar nisso agora...
Ela insiste:
- Vamos, diga-me...
- Ah, Maria....Aconteceu uma tragédia...Estive no médico e ele
disse que eu vou ter de ser castrado!
- Castrado? Por quê?
- Peguei um tal de colesterol...E o doutor me disse com todas
as letras que a única solução para mim é cortar os ovos!
●●●●●●●●●●●●●●

A mulher, depois de seu marido ter saido da consulta, pergunta
ao médico o que é que ele tem.
O médico responde:
- Seu marido não tem nada, minha senhora. Ele pensa que está
doente, é só isso.
Uma semana depois, a mulher liga de novo para o médico:
- Doutor, meu marido pensa que está morto.

Bárbara de Alencar – Pioneira do movimento em prol da libertação dos escravos
Amarílio Carvalho (*)
Falar sobre Bárbara de Alencar é nos transportar a eras remotas,
trazendo-nos assim, fatos históricos e realidades tristes, contrastes,
lembranças de uma época tão agitada quanto a que vivemos hoje.
Bárbara era casada com um rico negociante português chamado
José Gonçalves dos Santos. Muito voluntariosa, casou-se sem o consentimento dos pais, ao completar 22 anos de idade.
Foram seus filhos, João, Carlos (que se tornou padre) Tristão e
José Martiniano que também foi padre, mas não exerceu sua missão
sacerdotal, porque preferiu viver às voltas com a política.
Bárbara educou seus filhos dentro dos princípios religiosos, apoiou
e até incentivou a vocação de Carlos. No seu tempo, havia uma grande
ânsia de liberdade abrangendo toda humanidade, e desde muito jovem
Bárbara se preocupou não só com a sorte dos que a cercavam, ma
também com o destino dos outros povos, principalmente do sofrido
povo do Brasil. Nessa época, travou conhecimento com o Padre João
Ribeiro, um republicano convicto. Aliado ao Dr. Arruda Câmara,
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filiou-se ao Partido Liberal e se sentia feliz ao se incorporar às legiões
dos que sonhava com a república. Isto significava que D.Bárbara se
tornou uma autêntica revolucionária.
Nos encontros em sua fazenda, traçavam-se plnaos para preparar
o povo contra a realeza.
D. Bárbara foi também pioneira do movimento em prol da libertação dos escravos, pois se pregava a liberdade, tinha o dever de dar
o exemplo, extinguido a escravidão nas suas propriedades.
Buscando o nobre ideal de liberdade, d. Bárbara convocou parentes,
amigos e correligionários para a luta, procurando fazer tudo da melhor
maneira. Em verdade , porém, o sonho durou bem pouco. A república
do Crato não durou mais de 8 dias. Os revolucionários foram todos presos, entre eles, seus filhos José Martiniano, Tristão e Carlos. D. Bárbara
consegui escapar, saindo de madrugada, de sua fazenda, escondendo-se
num canavial. Depois da promessa dos contra-revolucionários de que
nenhum caririense perderia a vida pelo fato de haver sonhado com um
futuro melhor para a nossa pátria, d.Bárbara rumou para sua fazendo no
“Rio de Peixe”, onde foi presa, dias depois sendo levada para Fortale-

za, juntamente com os companheiros da revolução. Lá foi confinada
na fortaleza de N. S. da Assunção, trancafiados ela e seus filhos em
masmorras infectadas, escuras e sem ventilação. Depois de tanto
sofrimento, foram transferidos para o Recife, onde novas amarguras
os aguardavam, demorando poucos dias ali, sendo recolhidos para
cárceres mais seguros na Bahia. Finalmente, por intercessão do então
governo de Pernambuco, teve sua condenação atenuada e foi perdoada
em 17 de novembro de 1820, bem como seus filhos e companheiros
de luta, em dezembro do mesmo ano.
Tratou assim de regressar no Cariri, para o seu sitio “Pau Seco”
Outros acontecimentos surgiram e d.Bárbara a tudo suportou
resignadamente.
Seu espírito forte resistiu a tudo, com heroísmo, vigor e serenidade.
D.Bárbara foi a primeira grande heroína grande heroína do Brasil,
tendo como única preocupação, o bem da nossa Pátria.
(*) Amarílio Carvalho (Crato) Gráfico aposentado.
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Câmara dos Deputados prestou homenagem aos 40 anos do Uniceub
Em sessão solene para homenagear os 40 anos do Centro Universitário de Brasília
(Uniceub), o deputado Virgílio
Guimarães (PT-MG) apontou o
fundador da instituição, o exdeputado João Herculino, como
um dos “pioneiros da consolidação” de Brasília. “Minas
Gerais, que trouxe para cá seu
fundador, o nosso presidente
Juscelino, trouxe também duas
figuras exponenciais da libertação dos povos por meio da educação”, afirmou.
Virgílio Guimarães afirmou que João Herculino, com a
fundação do Uniceub, e outro mineiro, Darcy Ribeiro, com
a idealização da Universidade de Brasília (UnB), mostraram
“visão de futuro” ao saber que o sistema educacional “tem
de andar com as duas pernas” e que o Brasil precisa de um
ensino público de qualidade e também de um sistema de
ensino privado complementar.
Papel social
O deputado declarou que o Uniceub tem um “papel social próprio” na consolidação de Brasília e de um projeto
integrado dos vários segmentos do ensino superior. Mesmo
assim, “o Uniceub nunca estaria completo sem a sua própria
consolidação de qualidade, de excelência no ensino e na
pesquisa”, afirmou.
Virgílio disse, por fim, que é “testemunha viva” da
qualidade do Uniceub, porque seu filho é formando do
curso de direito da instituição. “Tenho certeza de que o
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Uniceub vai deixar sua marca
em gerações, na construção do
futuro do nosso Brasil e, dessa
forma, honrar a memória do
seu fundador.
Na avaliação de Mauro
Benevides (PMDB-CE), que
solicitou a sessão, o Uniceub
construiu uma imagem de instituição modelo com base no
princípio da responsabilidade
social, valorização do espírito
de colaboração, capacidade
criativa e senso empreendedor, “voltada ao desenvolvimento
socioeconômico, à proteção do meio ambiente e à qualidade
de vida”.
Entre as realizações do Uniceub, Benevides destacou as
atividades do Núcleo de Prática Jurídica do centro universitário, que no ano passado atendeu mais de 75 mil pessoas
carentes. Esse dado, segundo o parlamentar, “dimensiona
com precisão o extraordinário desempenho ali cumprido
com notável proficiência e abnegação”.
O deputado também exaltou a figura de João Herculino,
por ter implementado um projeto educacional “dentro de
configurações arrojadas, as quais foram gradualmente se
cristalizando, em observância às inovações tecnológicas que
começaram a predominar nos campos do ensino, da pesquisa
e da extensão”.
Também discursaram em nome de seus partidos, Tadeu
Filippelli (PMDB-DF), Osório Adriano (DEM-DF), Magela
(PT-DF), Izalci (PSDB-DF), Jofran Frejat (PR-DF) e Ademir
Camilo (PDT-MG).

Inaugurado o Fórum Eleitoral de
Limoeiro do Norte
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRECE), desembargadora
Huguette Braquehais,
inaugurou, o Fórum
Eleitoral Desembargador João Jorge de
Pontes Vieira, em Limoeiro do Norte. O
novo fórum irá propiciar mais agilidade e conforto no atendimento aos eleitores, além
de condições de armazenamento para cerca de duas mil urnas
eletrônicas na região Jaguaribana. A região inclui os municípios
de Russas, Morada Nova, Alto Santo, Iracema, Jaguaruana,
Tabuleiro do Norte, dentre outros. Isso vai evitar o transporte
constante de urnas de Fortaleza ao interior do estado, em época
de eleições, economizando-se tempo e custos de manutenção,
além de desafogar o depósito de urnas da capital.
O Fórum Eleitoral de Limoeiro do Norte tem 896 m² de área
construída, com dois pavimentos. No térreo, fica o depósito de
urnas, com 132 tomadas elétricas duplas, possibilitando a carga
simultânea de 264 urnas eletrônicas, além de sala de manutenção
refrigerada. O pavimento superior é composto do hall de entrada, onde estão localizados os banheiros e bebedouros públicos,
além do cartório eleitoral, com sala de atendimento ao eleitor,
salas do juiz, de audiência, do chefe de cartório, do promotor
e dos advogados e ainda de um auditório com capacidade para
91 pessoas e dependências privativas dos servidores.
A sala de atendimento é totalmente refrigerada e projetada
para acomodar 43 pessoas sentadas. Nela, os eleitores e o público em geral serão atendidos através de senhas com display
eletrônico de chamada. O prédio foi construído com acessibilidade para portadores de necessidades especiais.
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Dossiê

Supermaia, a maior rede do Centro Oeste e a 26ª rede de supermercado do país

JB Serra e Gurgel (*)
José Fagundes Maia Neto (Russas) é modesto, humilde, objetivo, mas
empreendedor para comemorar o crescimento em 2007 de 66% na receita
do Supermaia, com sua rede de 17 lojas em Brasília e no Entorno, com
2.600 empregados, assegurando que passe do 34º para o 26º lugar entre todas as redes de supermercados do Brasil. Com isto chegando a 214
“check-outs” (caixas) e 22.155 m2.
É ma vitória para quem chegou a Brasília, em 1973, vindo de Fortaleza, em um Corcel 2, com toda a família, pai, Paulo Mendonça Maia
(Russsas), mãe, Nady Bandeira Maia (Quixerê), Maria de Lurdes e Liduina, irmãs, e César, irmão. Os irmãos nasceram em Fortaleza. E foram
morar em um apartamento na 405 Sul.
O objetivo inicial era o de montar um posto de gasolina. Como não tinham dinheiro, transformaram o Corcel 2 em taxi, o pai dirigia de dia e ele,
Sr. Fagundes, de noite. Em novembro de 1973, o pai escutou a conversa
entre dois passageiros que trabalhavam na padaria da 405 Sul que estava à
venda. A Panificadora São Jorge era de um libanês, o Sr. Jorge. Então o Sr.
Paulo, junto com a família, foi à noite para conhecer e tentar fazer negócio
com a padaria. Alguns dias depois, o negócio foi fechado. Pegaram todas as
economias junto com o táxi garantindo a entrada e o restante financiaram
em 36 meses. A padaria passou a se chamar Santo Antonio, pois a matriarca,
d. Nady era devota de Santo Antonio.
O Sr. Jorge orientou que um dos filhos deveria aprender a fazer o
pão e “durante dois anos sofremos , pois não sabíamos nem comer pão,
quanto menos fazê-lo. Neste período, lembra, corremos o risco de fechar
a padaria, ppois a qualidade
do nosso pão era péssima e
o padeiro falava que o problema estava no equipamento,
Chegamos a cotar a troca de
todo o equipamento, mas não
tínhamos dinheiro”. O sr. Fagundes descobriu que o Senai
tinha um curso para padeiro e
durante seis meses aprendeu
a fazer pão, com o mesmo equipamento que o padeiro condenara. “Foi através da falha
de não escutar o libanês que
aprendemos que o empreendedor para mandar, precisa saber fazer, porque
se não souber os outrs farão você de trouxa”.
Em 1979, o Sr. Fagundes terminou o Curso de Administração na UPIS
e percebeu que a vida na padaria era muito cansativa e tinha apenas seus 28
anos de idade, e durante todo esse período em que ajudou o seu Pai, jamais
exigiu salário, pois a padaria não tinha condições para isso. Acordava às
04:00h da madrugada e terminava o serviço ás 23:00h, isso quando não
virava á noite. Dormia em média de 02 a 03h por dia. Não tinha sábado,
domingo, feriado, férias e foi aí que resolveu procurar um emprego.
Neste período, fez um projeto durante 03 meses para o Departamento
de Administração no Ministério de Minas e Energia. Com sua determinação
e força de vontade foi contratado como assessor do Diretor Geral de Administração do Ministério, no período entre 1980/1981, mas não abandonou
o seu trabalho na padaria. No Ministério, era muito podado. Ele nasceu
para voar, daí procurou nos jornais uma padaria para comprar. Na época
surgiram 11 padarias, e só uma era bastante rentável. Com um fusca de
entrada, que valia R$ 7.000,00 e o restante pagando em prestações, daria
para comprar uma delas, mas a padaria que era excelente, de um português,
seu Joaquim da Silva Carvalho, na 115 Norte, tinha o preço muito alto,
pois ele pediu R$ 300.000,00 apenas pelas instalações e o ponto, sendo R$
150.000,00 de entrada e o restante em 12 meses. Mais: o estoque da mesma
teria que ser pago à vista. “Não tive condições financeiras para adquiri-la,

recorda. Daí propôs para o Sr. Joaquim que fizesse um estágio durante um
período, pois sairia do Ministério às 18:15h e ficaria na padaria até às 22:00.
Após três meses, o Sr. Joaquim percebeu que o Sr. Fagundes estava louco
para comprar a padaria dele e fez outra proposta reduzindo a entrada para
R$ 75.000,00 e o restante em 12 prestações. Aí o espírito de empreendedorismo funcionou, fechando o negócio sem ter condições de pagar.
No dia seguinte, procurou o então gerente do Banco do Estado do
Ceará, em Brasília, Sr. Raimundo Nonato Viana, para conseguir um empréstimo de R$ 75.000,00. Passou aproximadamente três horas com o Sr.
Viana, pois o mesmo falava que o saldo médio da padaria do seu pai, na
405 Sul, só daria para conseguir R$ 10.000,00 de empréstimo. Além disso,
o seu único patrimônio para dar de garantia era um fusca que valia 7.000,00.
Então com o aval do Sr. Almir Cavalcante Lemos, outro cearense, voltou
ao Sr. Viana que ampliou a oferta para R$ 50.000,00. Disse-lhe que passaria no primeiro agiota e pegaria os outros R$ 25.000,00 completando
os R$ 75.000,00, metade do sinal pedido por seu Joaquim. Quando o Sr.
Viana sentiu a firmeza do Sr. Fagundes, ele finalmente emprestou os R$
75.000,00, acreditando na sua força de vontade e em sua determinação.
Em 14.11.81, às 22h, recebi a padaria, isto é, o ponto e as instalações. Fomos dar o balanço no estoque e apurou-se que o valor era de
aproximadamente R$ 60.000,00. “Ffiquei impressionado pelo volume do
estoque , relembra. Pensava que daria apenas uma faixa de R$ 10.000,00
e que iria colocar o fusca no negócio. Então surgiu uma idéia novamente
de empreendedorismo, arriscando tudo o que tínhamos conseguido no banco. Como o Sr. Joaquim iria viajar para Portugal, ele falou que deixaria o
dinheiro da entrada mais os R$ 60.000,00 do estoque numa caderneta de
poupança . Perguntei qual seria o valor do juros da Poupança. Propus ao Sr.
Joaquim que pagaria três vezes mais que os juros e deixaria os 75mil que
eu já tinha pago para a entrada, como garantia. E se não pagasse quando
ele chegasse, perderia todo o estoque e a entrada. Foi aí que o Sr. Joaquim
acreditou na minha proposta de crescimento e topou a minha oferta.”
Após a negociação e o acerto com o Sr. Joaquim, “eu e minha mulher, Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia, fizemos uma faxina,
com água e sabão, arrumamos tudo, chamamos os empregados para que
aparecessem bem vestidos, cabelos cortados, unhas feitas, acabamos com
um barzinho que vendia até cachaça e às 06h da manhã abrimos a padaria
cheirosa, limpa e vendendo o pão que eu aprendi a fazer. Em um mês dobrei
as vendas. Comprei um forno novo, a clientela sentiu as mudanças e veio.
Assim surgiu a padaria Santo Antônio da 115 Norte.
Após seis meses o Sr. Joaquim voltou de Portugal, “paguei os R$
60.000,00, com o lucro obtido no período embora reduzindo o estoque
para um quarto”. O Sr. Raimundo Nonato Viana estava saindo do BEC para
o BIC, dos Bezerra do Ceará e convidou o Sr. Fagundes para acompanhá-lo,
como cliente, garantido tudo o que ele precisasse. Foram abertas as portas e
o cofre do BIC . “Com isso chegamos a ter sete padarias, todas tendo o Pai
e a Mãe (pela Gratidão) e os irmãos como sócios”. Como prometera à sua
mãe, Srª. Nady, que iria ajudar os irmãos, comprou a padaria Santo Antônio
do Cruzeiro Novo, com a irmã Lourdinha, a Santo Antônio, da Octogonal,
com a irmã Liduína e a Panificadora Maravilha, da 315 Norte, com o irmão,
César, todos contribuindo com o trabalho.
O Sr. Fagundes admite que, no Plano Cruzado, em 86, “passei apertado”. Era empreendedor mas não tinha controle. “Tínhamos problemas estruturais (furtos e roubos pela péssima administração) e foi aí que comecei
a dividir a empresa por setores: compras, financeiro, operacional, etc. tudo
centralizado na 405 Sul”.
Em 1991, o Sr. Fagundes foi a uma feira de supermercados no Riocentro, no Ri,o e constatou que “padeiro não é prestigiado”. Tomou uma
decisão que mudou sua vida: ser supermercadista, “todos respeitam e admiram”.
No mesmo ano, soube através do meu amigo Marcos Felipe, que a Cobal estava vendendo a loja do Cruzeiro Novo. Fizeram uma sociedade que”

Lustosa da Costa (*)
Certas cenas ficam gravadas tão intensamente em você que, depois de
certo tempo, não se sabe se realmente existiram ou se foram geradas em
sua fantasia: Parece que ainda estou vendo cena de minha infância que
vou relatar Ou fui eu quem a criou, posteriormente, em minha imaginaão?
Francamente, não sei.
Sou um menino velho, cabeçudo, de dez a onze anos, que faz alguns
mandados lá de casa. Compro alguma cousa no armazém do Chico Romano
da Ponte, nos baixos de um sobrado, da avenida Dom José, com a rua
Coronel Ernesto Deocleciano. Ele veste camisa clara desabotoada, por fora
da calça, deixando ver o ventre proeminente e os pêlos embranquecidos.
Recebe meu dinheiro e o guarda, com displicência, na gaveta do balcão
enquanto continua a conversa com outro freguês. Aconteceu mesmo? Me
pergunto eu. Não sei.
De Chico Romano se conta uma estória que fala bem de sua boa fé.
Certa vez, recebeu a visita de um cidadão de que não se lembrava e que lhe
vinha pagar velha dívida de 500 mil réis, o que era bom dinheiro na época.
Chico não quis receber. Não se recordava. da operaão. Não tinha idéia de
tal dívida. O visitante, porém, era tenaz em seu escrúpulo e convincente
em sua correão. Avivou a memória do credor com detalhes da compra
feita, da mercadoria levada, da dívida contraída, do diálogo travado na
hora, dos fregueses presentes. Não houve jeito. Dobrou o dono da casa e

deixou ali a grana:
“Que homem decente. Nem eu mesmo me lembrava dessa dívida”.
Chico Romano passou, vários dias, gabando, prá todo mundo, honestidade tão rara.
Quando o freguês voltou, foi, naturalmente, acolhido com cafezinho,
agrado, festas. Não teve assim, qualquer dificuldade em lotar todo um
caminhão de mercadorias. No fiado, é claro. O espertalhão nunca mais
deu sinal de vida.
A propósito, meu pai lembra que somente pôde construir umas casas
em Sobral, graças ao crédito do armazém do Chico Romano. Mandava
buscar merca¬dorias sem sequer necessitar de “vale”. Só de boca.
A firma andava aos trancos e barrancos. Deu, porém, para o velho
Chico, educar a família, com toda a dignidade.
Ao receber jovens matutas, bem apessoadas, ele tirava seu sarro.
Sempre achava um jeito de apalpar-lhes as formas. Conta a lenda que,
certa vez, chegaram ao armazém uma velha e duas netas formosas. Não
deu outra. Chico foi à luta. Quando acabou de acariciar as meninas, viu
que a velha ficou na fila na seqência, esperando seu quinhão. Repeliu-a
com veemência:
“Sai do meio, pau velho. Deixa de ser enxerida...”
Quando lhe trouxeram a maca, ainda fez blaque:
“Cadê a mulher?”

Ceará em Brasília

Chico Romano da Ponte

acabou durante o leilão da compra da loja, ao me ver oferecer um dinheirão,
reconhece. Dobrei minha proposta inicial e ele não gostou (falou que eu era
doido) depois que viu que vários supermercados estavam na disputa. Ganhei a concorrência, pedi dinheiro ao Banco do Brasil para pagar os 30% de
entrada do FINAME para comprar as instalações, mas não tinha dinheiro
para montar o supermercado. Vendi então a Panificadora Maravilha da 315
Norte para fazer a reforma da loja.
Recorda que em 19.08.1992, passou de padeiro a supermercadista.
“Ao chegar lá numa Kombi azul, fiz uma promessa: todos os dias, antes de
começarmos a jornada, todos os empregados teriam que fazer uma oração
ecumênica de mãos dadas. Há quase 16 anos fazemos isso com amor e
agradecendo a Deus por sua generosidade. A promessa é diariamente cumprida”.
Desde então o império não parou de crescer: “São quatro lojas do meu
irmão César, sete lojas com minhas irmãs, Lourdinha e Liduina, e seis lojas
com minha esposa, Maria de Fátima, totalizando 17 lojas, nascendo na
seguinte ordem: Cruzeiro Novo, Lago Norte, Guará II QE 13, Valparaíso,
W3 Sul 508, 216 Sul, Guará I, Lago Sul QI 19, Planaltina, Lago Sul QI 05,
Luziânia, Taguatinga Sul, Sudoeste, Sobradinho, Cruzeiro, Guará II QE 17
e o Bandeirante
A expansão dos negócios se deu em 2006/2007, quando adquiriu cinco
lojas do Champion , uma do Bom Motivo e outra do Da Terra.
O Sr. Fagundes está a frente da direção geral, cabendo ao irmão César
supervisionar e controlar a área de Marketing e o Ceasa, a Irmã Maria de
Lurdes a área de Recursos Humanos, a esposa Maria de Fátima a área Administrativa e a irmã Liduína
a área Financeira, ao filho
José Fagundes Maia (estudante de Administração) a
área de Expansão, ao filho
Paulo Fagundes Gonçalves
Maia (estudante de Administração) a área Operacional, a filha Nádia Maria
Gonçalves Maia (graduada
em Economia) a área Comercial e a filha Nayra de
Fátima Bandeira Gonçalves
Maia (graduada em Direito)
as áreas de Auditoria, Segurança e Prevenção de Perdas e Riscos.
Com um coração que não tem tamanho, adotou dois outros filhos
menores, Gabriela e João Pedro.
“Para 2008, estou pretendo ampliar meu negócio. O meu limite é minha competência”, disse. Para isso está concluindo negociações para implantar três novas lojas, fechando o ano com 20 lojas.
Dos seus negócios ainda se incluem a Inbrapel, empresa criada em
1974 para produção de embalagens e panelas de alumínio, uma Central de
Distribuição instalada na SAAN.
No seu escritório central, na 508 Sul, há uma coleção de placas, troféus, tudo de premiação das entidades setoriais de supermercados e do governo do Distrito Federal.
Recentemente, convidado pelo presidente da Casa do Ceará, Fernando
César Mesquita, para uma visita apareceu com uma sacola que não largava.
Só quando chegou ao Restaurante aberto da Casa, foi que o Sr. Fagundes
resgatou seus dois maiores valores: sua condição de cearense, de Russas, e
sua vocação de padeiro. O coração estava cheio de cearensidade, revelada
aos amigos na mesa quando afloraram as lembranças e a sacola cheia de pão
quente que gostaria que fossem consumidos com azeite português, certamente reverenciando a memória de seu Joaquim que lhe dera oportunidades
plenamente aproveitadas.
JB Serra e Gurgel (Acopiara), Co-editor deste Jornal.
“Que mulher, pai? A mãe?”, perguntaram os filhos.
Ele explicou risonho:
“Cadê a mulher? Nunca fui para a cama que não fosse com uma
mulher.”
Pior (ou melhor?)era o irmão
Manuel Romano de Ponte era sócio (ou era empregado do irmão,
Chico Romão),primeiro numa mercearia na então Rua Senador Paula.
Àquele tempo, as balanças usavam peso de ferro para aferir a quantidade
do produto. Quando chegava a um quilo, Chico sempre inventava uma
maneira para acrescentarr mais cem, duzentas gramas, alegando que ´a
balança podia estar com defeito´. Se o comprador era uma criança,enchia
lhe a mão de balas, na época, chamados bombons.
Venda de casa cara
Mais tarde,já no armazem da Praça Jos Saboya, ainda socio do irmão,
Manuel Romano vendeu casa de sua propriedade ao monsenhor Aloísio
Pinto. Dia seguinte, após a transaão concretizada, o vendedor madrugou à
sua porta o que o levou a ficar inquieto, temeroso de que quisesse desfazer
o negócio: ´O que é? Quer desistir? Nao dá mais, não´ Manuel Romano
explicou: É que não consegui dormir. Passei a noite em claro, achando que
o explorei. Sem querer, o roubei. Cobrei mais pela casa do que valia. Vim
devolver o dinheiro que recebi a maior”.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Governo do Estado investe mais de
R$ 2 milhões em escolas do interior
Com o objetivo de buscar uma melhor qualidade na educação do Ceará, o governador Cid Gomes assinou convênios
para a construção, reforma e ampliação de escolas rurais
de doze municípios do interior do Estado. O investimento
totaliza R$ 2.029.148,88. “Quero que a busca da qualidade
da educação pública seja uma marca do meu governo”, disse
o Governador.
As ações estratégicas pensadas pela Secretaria da Educação - Seduc, em processo de efetivação, querem ampliar
o acesso e elevar os indicadores de permanência e fluxo no
Ensino Médio, além de valorizar os profissionais da educação,
assegurando seu desenvolvimento, direitos e deveres.
Para a secretária da Educação, Izolda Cela, os convênios
representam um passo importante na qualificação dos jovens. Izolda confirmou que a articulação com as prefeituras
é fundamental para o avanço no setor, e colocou o PAIC
(Programa Alfabetização na Idade Certa) como o carro-chefe
dos programas de governo que melhoram positivamente
os índices de aprendizagem dos alunos. “A mensagem do
Governo do Estado é cada vez mais fazer com que nossos
alunos possam usufruir de uma melhor qualidade do ensino
público”, destacou.
Foram beneficiados os municípios de Caucaia, Tejuçuoca,
Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará, Pires Ferreira, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Itapiúna, Quixeré, Iracema, Icapuí
e Campos Sales.
O governador Cid Gomes considera a alfabetização como
o primeiro passo para o êxito da ação. Segundo ele resultados
positivos só são possíveis com a dedicação do poder público
nas esferas estadual e municipal. “Contamos com o apoio
dos municípios para melhorar nosso desempenho escolar,
bem como na questão das matriculas do ensino médio”,
finalizou.
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Secretário do Ceará mostra
vantagem em contratar preso
O secretário de Justiça e Cidadania do Ceará, Marcos César
Cals de Oliveira, afirmou que a contratação de presos para trabalhar
dentro das penitenciárias é um negócio interessante para empresas
privadas. Ele participou da audiência da CPI do Sistema Carcerário
com 16 secretários de Segurança Pública de vários estados das
regiões Norte e Nordeste.
Oliveira lembrou que os detentos não têm os direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
assegurados aos trabalhadores com carteira assinada. Além disso,
as empresas não teriam despesa com vale transporte, com energia
ou com segurança, que é feita pela própria penitenciária.
O diretor do Departamento o Nacional do Sistema Penitenciário
(Depen), Wilson Damásio, que participou dos debates, admitiu o
problema da falta de recursos humanos, mas negou ser responsável
por ele. “O Depen foi diligente, mas o concurso público até hoje
não foi aprovado.” Damásio afirmou que o processo de contratação
já está tramitando há vários meses no Ministério do Planejamento.
“Aí é um outro departamento”, disse.
Damásio, disse que a Lei de Execução Penal (7.210/84) já prevê trabalho obrigatório para os presos condenados. Essa medida,
porém, só se aplica se houver trabalho disponível.
Além disso, os presos provisórios (presos em flagrante, em prisão temporária ou preventiva, em prisão por pronúncia ou sentença
condenatória recorrível) não podem ser obrigados a trabalhar.
A afirmação foi feita em resposta à sugestão feita pelo presidente da CPI do Sistema Carcerário, deputado Neucimar Fraga
(PR-ES), para que fosse editada uma lei que obrigue presos a
trabalhar. “Hoje, a legislação não obriga o preso a trabalhar e a
estudar “, lamentou.
O secretário de Ressocialização de Pernambuco, Humberto Viana, mostrou-se preocupado com a possibilidade de obrigar todos os
presos a trabalhar. Ele afirmou que, dos quase 18 mil presos hoje
encarcerados no estado, cerca de 40% são provisórios.

Teodoro destacou trabalho de dom
Saborido na Diocese de Sobral
O deputado Professor Teodoro (PSDB) pronunciou-se na
Assembléia Legislativa para parabenizar dom Fernando Saborido
pelos trabalhos que o religioso tem realizado a frente da Diocese
de Sobral.
O parlamentar homenageou dom Saborido, que completou 60
anos. “O homem é um ser político, social e ligado à sua pátria,
mas também é dotado de espírito e razão. Dom Saborido, com
o seu lema “ora e trabalha”, tem se preocupado em transmitir a
palavra de Deus ao mesmo tempo em que é solidário com os seus
diocesanos”, afirmou o tucano.
Teodoro disse que dom Fernando Saborido não se preocupa em
manter somente a paróquia a qual está ligado diretamente, mas que
é um homem solidário, com visão de mundo e consciente de que
a Igreja precisa se adequar à realidade. Na opinião do deputado,
o religioso tem feito ações tão relevantes para a região Norte
do Estado e que a história de Sobral ficou intimamente ligada à
história da diocese.
Ele ressaltou a relação amistosa e de parceria que dom Fernando Saborido mantém com a Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UVA) e com a prefeitura de Sobral. Dessa forma, afirmou,
“Saborido trabalha em prol do desenvolvimento da Princesa do
Norte, dando continuidade a um trabalho idealizado por dom José
Tupinambá da Frota”.
Conforme Professor Teodoro, dom Fernando Saborido defende
a união no clero e se preocupa em manter um elo entre a oração, a
meditação e a ação. Devido a isso, tem sido tão bem sucedido na
diocese. “Ele atua como verdadeiro pastor de almas e dedica-se
às causas dos menos favorecidos”, falou.
O parlamentar citou o esforço empregado por Saborido na
construção de nove paróquias, em especial a do município de
Varjota, e na organização das festividades do centenário da Diocese de Sobral, criada em 1915 pelo papa Bento XV.
Encerrando, o deputado afirmou que Saborido reorganizou
o jornal Correio da Semana, veículo impresso mais antigo do
Estado, e revitalizou a Rádio Educadora.
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Leitura II
Wilson Ibiapina (*)
Os europeus beligerantes quando não tem com quem brigar
brigam entre eles. Depois de redividirem o Leste europeu, seguem
brigando para tirar a Catalunha e o País Basco da Espanha. No norte
da Itália querem criar a Padânia. A Belgica sairá do mapa para ceder
lugar à Flandres,dos flamengos e à Valônia de lingua francesa. A
Escócia sonha e luta para se libertar da Gra-Bretanha.
Roberto Pompeu de Toledo, num ensaio para a revista Veja sobre
os movimentos separatistas, diz que “a inquietude dos europeus vigia
sem dencanso para impedir a vitória do conforto que vem da riqueza
e da harmonia que vem do bem-estar”. Como se não conformados
com as suas próprias disputas, se voltam para o Brasil e aumentam a
pressão e a propaganda de interferência na Amazônia.
A tese mais recente é a de que a Amazônia é patrimônio da humanidade, devendo ser administrada por autoridade internacional.
Aliás esta tese é defendida pelo francês Pascal Lamy, ex-comissário
de Comércio da União Européia. Ele quer uma autoridade internacional, a ser criada, admimnistrando nossa floresta amazônica.
O empresário sueco Johan Eliasch, um dos fundadores da ONG
Clean Earth, é mais audacioso na sua intromissão. Ele defende
que a região amazônica deve ser comprada por US$ 50 bilhões. O
governo brasileiro já está investigando a proposta desse sueco que
estimula empresários a adquirir lotes na Amazônia. Ele mesmo já

José do Vale Pinheiro Feitosa (*)

De quem é a floresta amazônica?
teria comprado 160 mil hectares .
O movimento para se apoderarem da Amazônia, que começou
a crescer nos anos 80 do século passado, vem sendo feito de forma
tão descarada que o jornal New York Times perguntou, sem a menor
cerimônia “de quem é a amazônia?” O presidente Lula respondeu,
em discurso no Rio, que “o mundo precisa entender que a Amazônia
brasileira tem dono. O dono da Amazônia é o povo brasileiro”.
Em novembro de 2000, o senador pernambucano Cristovam
Buarque, eleito por Brasilia, foi questionado, em uma universidade
americana, sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia . O jovem americano que fez a pergunta disse que esperava
a resposta de um humanista e não de um brasileiro. A resposta do
senador foi bastante divulgada, mas vejo o momento adequado para
repetír alguns trechos:
“De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria contra a
internacionalização da Amazônia. Por mais que nossos governos
não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso.
Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que
sofre a Amazônia, posso imaginar a sua internacionalização, como
também de tudo o mais que tem importância para a Humanidade.
Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionali
zada,internacionalizemos também as reservas petróleo do mundo
inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade
quanto a Amazônia para o noso futuro. Apesar disso, os donos das

Pau neles: dizem os “educados”

Nas sociedades modernas a referência a políticas públicas
é uma espécie de ladainha em louvor ou em confiança com a
civilização. Acontece que políticas públicas são regras de viver
coletivamente, portanto têm muito daquilo que se chama alma, ou
cultura ou hábitos de um povo. Também são intenções e ações da
sociedade, normalmente pelo seu Estado, em torno da melhoria da
vida material das pessoas. Portanto, assim sendo, políticas públicas
expressam de algum modo a realidade cotidiana da sociedade.
Então vamos às políticas de segurança aqui no Brasil e em especial
ao Rio de Janeiro.
Antes um adendo. Em se concordando que política pública é o
que se disse, convenhamos que a educação de um povo e a classe
social das pessoas tem enorme efeito sobre a realidade vigente.
Por exemplo, é comum que pertença às classes médias e mais
ricas aqueles mais educados (só não é verdade absoluta dada a
natureza de “cassino” que é o capitalismo”). Desse modo, uma
referência ao recente debate sobre o filme ganhador de um título
internacional o Tropa de Elite. Aliás, sobre uma perna do debate
(não me refiro ao filme) que era mais ou menos assim: estes usuários de drogas financiam os traficantes, portanto pau nos usuários
e nos traficantes. Acabemos com a hipocrisia, chega de mansidão,

pau em todo mundo. Aí se revelou o verdadeiro espírito da política
pública de segurança no Brasil: pau nos pobres, nos marginais e
nos desequilibrados. Acontece que o pau é executado por forças
públicas e privadas e estas também têm modos próprios e, uma vez
delegadas da violência, tome violência espanada. Dois exemplos
típicos a seguir.
Um homem de classe média. Dançarino de sucesso, professor
de referência e grande sonhador. Aposenta-se, confronta a realidade
e se recolhe na pequena cidade litorânea do Ceará em que nasceu.
Por lá um grupo de jovens pede que os ajude a dançar bem o forró
e lambada. Ele, retornando ao desejo deles, propõe algo mais. Disso
nasce um grupo de dança e depois uma Companhia cuja qualidade já
é notória. O impacto social é enorme. Mais de quatrocentas crianças
disputando vagas na companhia. Crianças dançando como rumo
de vida, sem o tédio das crianças de classe média cujos pais as
entopem de coisas por fazer: escola comum, curso de computador,
curso de inglês, escola de música, balé e mais as traquitanas dos
shoppings. Como dizia o impacto é tamanho que se reflete na
educação formal: três municípios vizinhos passam a incluir aulas
de danças nas escolas públicas. Os professores são os alunos
mais avançados da companhia. Outro efeito da Companhia é a
mudança de eixo no turismo internacional que inunda o nordeste
de estrangeiros. Um turismo predador, baseado em sol, cerveja e

Paulo José Cunha (*)
Quando digo aos meus alunos que redobrem o cuidado com as
declaraões dos outros, falo com conhecimento de causa. Nada como
a experiência para a gente aprender a botar as barbas de molho. Agora
puxe uma cadeira, escute este causo e diga se não tenho razão.
Início dos anos 80, saio pra fazer uma matéria leve, dessas boas pra
encerrar telejornal. Era repórter do DF-TV e comemorava-se, acho que
pela primeira vez, o Dia da Sogra. Toda vez que pintava uma pauta
curiosa como essa lembravam-se de meu incorrigível bom humor.
Ainda bem, porque eu me divertia adoidado.
Claro que o tom da matéria foi o de pôr abaixo o preconceito contra as sogras, essas eternas injustiçadas. A partir da pauta, colhi boas
declaraões de amor às sogras. Ouvi o desabafo de algumas sogras
contra o injusto preconceito de que são vítimas. Produzi imagens de
sogras aos beijos com genros e noras. A matéria estava ficando uma
beleza. Mas faltava o “algo mais” que faz a diferença. Precisava de
declaraões de rua, mais espontâneas, pessoas se manifestando abertamente sobre as sogras. Fui à luta.
“Povo fala” em Brasília só pode ser feito num ponto que fica entre
a Rodoviária e o Conjunto Nacional, o mais antigo shopping da cidade.
Ali no calçadão é um dos poucos lugares da cidade onde junta gente.
Cheguei lá e armei o circo. Informava que era uma matéria sobre o
Dia da Sogra, e pedia que dissessem o que achavam de suas sogras.
Choveram manifestaões de carinho e afeião, que preconceito idiota,
minha sogra é uma santa, acho isso um absurdo, está mesmo na hora

de se acabar com essas gozaões com elas, pessoas maravilhosas... E vai
por aí. Até aparecer uma senhora que encarou a câmera e o microfone
da TV Globo e declarou: “Minha sogra? Aquilo é uma jararaca!”
Fiz mais algumas entrevistas, umas imagens de cobertura, juntamos
a tralha e fomos editar a matéria, que foi ao ar no DF-2, o telejornal
local noturno da Globo-Brasília.
No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, encontro o prédio da
Globo cercado pela polícia e uma advertência: mandaram avisar que
use a entrada lateral, porque tem um camarada aí querendo te pegar
por causa da matéria de ontem, a da sogra.
Gelei, mas fui em frente. Os policiais me deixaram conversar com
o tal cidadão, mas me recomendaram que eu ficasse atrás do balcão
da entrada, e não passasse para o outro lado em hipótese alguma. Não
se sabia o que podia acontecer. Assim foi feito. O sujeito, brabo como
diabo, dizia que era da Polícia Federal, filho da sogra e marido da nora
que a havia chamado a mãe dele de “jararaca”. Ameaçava partir pro
pau, até porque a mãe, ao assistir a matéria na noite anterior, havia passado mal, fora internada com uma bruta queda de pressão. Lamentei,
mas disse que se alguém tinha culpa não era eu nem minha editora, mas
sim a mulher dele, autora da declaraão. Imediatamente ela apareceu
ao lado do marido, soltando os cachorros. Calma-calma, calma-calma.
Perguntei se ela não sabia que aquele microfone era da Globo. Respondeu que sabia. Perguntei se sabia o que havia declarado. Confirmou.
Perguntei se sabia que o que se fala a um microfone, principalmente
um microfone identificado, é uma espécie de autorizaão para ir ao ar.

A história do filho-da-sogra
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reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração
de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital
financeiro dos países ricos deveriam ser internacionalizado.
Em outro trecho de sua resposta, o senador Cristovam Buarque
sentenciou: “Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo
risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos
os arsenais nucleares dos EUA. Até porque eles já demonstraram
que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição
milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas
nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os atuais candidatos à
presidência dos EUA têm defendido a idéia de internacionalizar as
reservas florestais do mundo em troca da dívida.
Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança
do mundo tenha possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos
as crianças tratando-as, todas elas, não importando o país onde
nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. Ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes
tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da
Humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam
estudar; que morram quando deveriam viver. Como humanista,
aceito defender a internacionalização do mundo. Mas, enquanto o
mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja
nossa. Só nossa.”
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

prostituição, inclusive infanto-juvenil. A cidade passou a oferecer
cultura, agregou valor à qualidade do turismo local. No final toda
a sociedade ganhou, especialmente aquela mais aquinhoada em
recursos materiais.
Qual o desdobramento da história de segurança? Um grupo de
policiais militares passa a perseguir o professor. Vêm nele uma
oportunidade de ganho e punição. Especialmente ganho. Numa das
ações, num local ermo e distante do município, quando o professor
sozinho se desloca, um grupo de seis homens armados, faz uma
enorme pressão sobre o mesmo. Por final alegam que encontraram
maconha suficiente para caracterizá-lo como traficante e o levam
preso para a delegacia. O delegado nem surge na cena, mas por
trás deixa um “investigador” fazer toda a “negociação”: seis mil
reais para soltar o professor. Aproveita que o juiz saiu no final de
semana da cidade e prometem deixá-lo preso por três dias até que
o juiz retorne. Mais tarde os policiais achacadores vão ter com o
“investigador” para receber sua parte, mas não havia tal coisa.
Espalham pela cidade que além de ser traficante o professor se
acompanharia por um rapaz menor de idade. Finalmente o professor é solto, humilhado socialmente e a Companhia de Dança
entra em crise de realidade.
(*) José do Vale Pinheiro Feitosa (Crato), médico residente
no Rio de Janeiro.

“Ah, não, isso não! Eu pensei que o senhor estava brincando...”
Não deu pra segurar o riso, fato que elevou ainda mais a tensão. A
cena era kafkaniana. O marido, filho da sogra ofendida, ficou ainda
mais irritado. Ameaçava processar todo mundo, inclusive esse tal de
Roberto Marinho, dizia que ia mandar prender, cozinhar nós todos
em azeite quente, baixar o cacete, o diabo.
Resumo da ópera: eu e a editora do DF-TV, a Fátima Gomes,
pedimos sinceras desculpas. Sugerimos que, ao serem abordados por
um repórter, medissem melhor as palavras. A direão da TV resolveu
enviar à sogra um buquê de flores com um cartão onde eu escrevi um
pedido de desculpas pela besteira... da nora dela. E demos o caso por
encerrado.
Por falar em encerrar, o caso encerra uma lião. Aprende, Paulo José,
aprende para nunca mais esquecer: para não levar um tiro por causa da
besteira de uma nora desajuizada, deve-se avaliar muito bem o impacto
que uma declaraão - seja ela de quem for - pode causar a outras pessoas. Juridicamente, uma pessoa adulta é a responsável pelos seus atos,
e responde por eles. Mas até conseguir convencer um filho-da-sogra
enfurecido que você não tem culpa pelas declaraões da mulher dele,
o melhor é entender de uma vez que sogra também é mãe, e merece
respeito. Que telejornalismo não é a casa da sogra, onde qualquer
declaraão pode ser editada e colocada no ar. E que tem sempre algum
filho-da-sogra solto por aí, doido pra te dar um tiro na cara.
(*) Paulo José Cunha (Piauí) é jornalista, escritor e professor de
telejornalismo na UnB.
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Casa do Ceará fará em 16 de agosto a
XII Noite Cearense sob o Luar de Brasília
A Casa do Ceará reeditará, a partir das
21 h do dia 16 de agosto próximo, uma
de suas festas mais belas e tradicionais, e
que não é realizada há mais uma década:
a festa XII. Noite Cearense Sob o Luar de
Brasília.
Será uma noite inteira de arrasta-pé, com
as melhores bandas de forró de Brasília
e do Ceará revivendo a Idade do Ouro da
Entidade mais representativa da alma cea-

rense, em um momento especial de confraternização e daquela alegria toda especial
de reencontro, em Brasília, com as raízes,
a alma e o coração da Terra da Luz.
Serão montadas barracas para a venda
de comidas e bebidas típicas do Nordeste e
do Ceará¡, como o sarapatel, tapioca, beiju,
baião de dois, carne-de-sol, canjica, aluá,
cajuína e outras iguarias que fazem as delícias da cozinha cearense mais autêntica.

Atraindo multidões nas décadas de 60,
70 e 80, não só de cearenses, mas de nordestinos e gente de todas as regiões do Brasil,
a Noite Cearense sob o Luar de Brasília
era, nesse tempo, um espaço de reafirmação
de nossa identidade, onde se manifestava
festivamente o nosso proverbial espírito
de solidariedade e a eterna vinculação da
diáspora cearense com suas origens.
Na sua nova fase, a Casa do Ceará busca,

tanto nessa reedição da festa sob o Luar de
Brasília como em outros eventos, atrair,
não só os cearenses e nordestinos, mas
outros segmentos de público, oriundos de
todo o país, e, especialmente, os filhos de
Brasília, essa juventude que hoje redescobre e valoriza a arte popular nordestina,
cuja forma de expressão mais eloqüente
é o seu cancioneiro, seus ritmos, suas
melodias

Página da Casa do Ceará na Internet em junho, foi visitada
por cearenses em 21 paises e 61 cidades do Brasil
Cearenses residentes em 22 paises ,
no exterior, e em 61 cidades brasileiras
visitaram o site da Casa do Ceará, www.
casadoceara.org.br, no mês de junho,
quando o site teve 3.360 visitas, quase
110 por dia,. A Casa fechou o mês com um
acumulado de mais de 8 mil visitas em
três meses de reinauguração do site, hoje
o meio de comunicação em tempo real
mais efetivo. Em abril, a Casa registrou
2.556 acesos e em maio, 3.195, evidenciando uma evolução no interesse pelo
que se faz e acontece na Casa do Ceará
em Brasília..
“Para nós, o site está no reaproximando
dos cearenses de Brasília, do Brasil e do
mundo, disse Fernando César Mesquita
, presidente da Casa. Foi uma de nossas
primeiras preocupações, ativarmos a
comunicação pela Internet, o que fizemos depois de várias
iniciativas frustradas.
Mas acredito que encontramos o eixo e
hoje registramos algo
que nos gratifica, pois
o site melhorou, atualizou-se, está chegando
junto aos cearenses,
com uma comunicação que só dignifica o
Ceará.
Fernando César Mesquita destacou a
relevância das parcerias efetivadas com
empresas do Cera e de Brasília, como
a Confere, da Confederal, a Oboé Financeira, o grupo Marquise, José Lírio,
Aguiar de Vasconcelos, Clinica Janice
Lemos, a Transportes Aéreos Fortaleza,
o Banco do Nordeste do Brasil, a Asso-
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TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de
passageiros

ciação Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil –ANABB que estão
mantendo a comunicação da Casa,
através do jornal Ceará em Brasília e
da página na Internet.
No mês de junho, no exterior, a página
da Casa foi visitada por cearenses ou não
dos Estados Unidos, Romênia, Portugal,
Espanha, Alemanha, Bélgica, Argentina, Holanda,
João, Uruguai,
Rússia, Venezuela,
Irlanda, Moçambique, Cabo Verde,
Quênia, Angola,
Canadá, Itália e
Dinamarca.
No Brasil, as
maiores quantidades de acessos vieram de Brasília, São
Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Porto
Alegre, Teresina, João Pessoa,Salvador,
Belo Horizonte., Goiânia, Uberlândia, Recife, São Caetano do Sul,
Osasco, Curitiba, Campinas, Maceió,
Natal,Mossoró, Campo Grande, Santos Apucarana, São José dos Campos,
Rio Branco, Paranaguá, Florianópolis,
Blumenau, Chapecó, Ribeirão, Preto,
Aracaju, Macaé, São Vicente, Criciúma,
Cuiabá, Vitória, Porto Velho.
Entre as cidades do Ceará, os maiores acessos foram de Fortaleza, Sobral,
Juazeiro do Norte e Canindé.
A página mais visitada da Casa foi a
de Cursos, da Casa e de terceirizados,
seguindo-se o Jornal Ceará em Brasília,
Policlínica, Odontoclínica.

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

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Luciano Maia lançou “Jaguaribe – Memória das Águas” na Casa

T

radutor de Cioran e outros autores romenos, o poeta cearense Luciano Maia
(Limoeiro do Norte), com 16 livros
publicados, entre poesias, ensaios e contos,
comemorou os 25 anos da 1ª. edição de “Jaguaribe - Memória das Águas”, lançando a 8ª.
edição, em 26.06, no Salão de Festas da Casa
do Ceará. Emolduram e enriquecem com leveza
o livro magníficas ilustrações de Audifax Rios,
grande nome das artes plásticas do Ceará.
Acompanhando de sua esposa, Ana Maria
Jereissati, Luciano foi apresentado por Fernando
Cesar Mesquita e saudado por Lustosa da Costa
e Edmilson Caminha Jr.
Lustosa assinalou: “quando Fernando Cesar
me convidou para apresentar o livro Jaguaribe,
de Luciano Maia, hesitei entre a responsabilidade de associar meu nome a um clássico da poesia
cearense que não precisava de apadrinhamentos
e a honra que isto me conferiria. Com estas explicações afirmo a importância da honraria que
me é dada de apadrinhar a principal obra poética
de Luciano Maia, irmão de Virgilio e Napoleão,
tríade de talentosos conterrâneos que,por isto
mesmo,entre outras glorias,ostentam a ocupação
simultânea,pelos três, de cadeiras na Academia

de Letras o que só ocorrera até hoje com os
Martins, do reitor Martins Filho,do romancista
Fran e do poeta e bom vivant Cláudio Martins.
Daí me socorrer de seus pares, dois outros
grandes nomes da lira cearense,Juarez Leitão
e Pedro Henrique Saraiva Leão para confirmar
seus méritos,de todos reconhecidos.
Lembrou que Pedro Henrique Saraiva Leão,
“comentando a obra de Luciano Maia, chamou-o
de “aedo fluvial” e de “poeta mesopotâmico”,
tal a frequência com se envolve com as águas,
ora do Jaguaribe, ora do Acaraú, ou de outros
rios do mundo, que eles estão sempre a correr
rumorosos por seus territórios, plantando fazendas e cidades, paixões e encantamentos.”
Edmilson Caminha Jr. ressaltou os 25 anos
da obra que vem perpassando os tempos pela
força do tema , em especial pelos cearenses
que tem “um profundo fascínio pelos rios”.
Lembrou Carlos Drumond de Andrade, com
quem fez entrevista, quando criticava muitos
que escrevem poesia sem saber o que estão
fazendo, por desconhecimento da arte. Assinalou que “Luciano Maia tem saber poético,
tem conhecimento profundo e substanciado da
poesia, daí a transcendência de sua obra, que

continua atual, depois de 25 anos”.
Incluiu Luciano Maia na sua relação dos
grandes poetas cearenses, como José Maria
Barros Pinho, Francisco Carvalho, Antonio Girão Barroso, José Alcides Piato, Linhares Filho,
Marcio Catunda e Adriano Espínola.
Presentes os ministros Napoleão Maia, irmão
de Luciano,José Coelho, Claudio Santos e Carlos Mathias; ministro conselheiro da embaixada
da Romênia, Constantin Rusei, diretores da
Casa, Fernando Cesar Mesquita, Luiz Gonzaga Assis, João Rodrigues, Raimundo Nonato
Viana e Sra. Maria de Jesus Monteiro Martins
e JB Serra e Gurgel, membros do Conselho
Fiscal da Casa, Evandro Pedro Pinto e José
Colombo de Souza Filho, jornalistas Lustosa
da Costa, Wilson Ibiapina, Inácio de Almeida,
Tarcisio Holanda, Rodolfo Espínola, Jorge
Cartaxo,.,Marcondes Sampaio, Elisio Pontes;
Roberto Aurélio Lustosa da Costa; escritores
Adyrson Vasconcelos, Edmilson Caminha Jr e
Francisco Salatiel, teatrólogo J.M.B de Paiva,
diretor do Teatro Nacional, Sub Procurador da
República J.H.Serra Azul e Raimundinha Serra
Azul, srs. José Vicente Feijão, da Fecomércio,
empresário Francisco Mirto, srs. Raimundo

Teles Pontes, Jeová Sobreira, Luis Torres,
Artur Maia, sras. Hilda Renck Teixeira, Maria
de Souza, Erliene das Graças Pacheco, Maria
Lucia e Maria Selma Santiago.
Luciano Maia, nascido em 1949, é advogado formado pela Universidade Federal do Ceará.
Preferiu dedicar-se aos estudos lingüísticos e
à literatura, tendo publicado 16livros (poesia,
ensaio, conto). Mestre em Literatura pela
Universidade Federal do Ceará, atualmente é
professor do curso de Letras e de Comunicação
Social da UNIFOR.
Traduziu vários dos principais poetas da
Romênia, como Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Marin Sorescu e Emil Cioran, além de
outras da Suíça, da Itália e de Córsega. O seu
livro Jaguaribe - Memória das Águas, já na sexta
edição brasileira, está traduzido para o romeno,
o espanhol (Argentino) e o inglês (EUA). É
também cônsul honorário da Romênia.
É membro da Academia Cearense de Letras,
assim como seus dois irmãos, Napoleão Maia
Nunes Filho e Virgílio Maia. Principais obras:
“Jaguaribe - Memória das águas’’ (1994); “Seara’’ (1994) ; “Nau capitânia’’ (1987) e “Rostro
hermoso’’ (1997).

Casa do Ceará recebe ônibus do Senado e levará a Casa às cidades satélites
Em solenidade realizada em 17.06, na Casa do Ceará, o presidente da Casa do Ceará,
Fernando César Mesquita, recebeu do diretor geral do Senado, Agaciel Maia, a doação
de um ônibus de 21 lugares, recondicionado, nos termos de cessão de uso por três anos,
prorrogáveis por mais seis, firmado pelos senadores Garibaldi Alves e Efraim Moraes,
presidente e vice do Senado, que será utilizado pela Casa em programas de assistência
social junto as comunidades carentes das cidades satélites de Brasília, em cooperação com
o Rotary e o Lions Clube.
Pela Casa participaram os diretores Fernando César Mesquita, Nasion Melo, Raimundo Nonato
Viana, José Sampaio de Lacerda Junior, Maria de Jesus Monteiro Martins, João Rodrigues Neto,
Wanderley Girão Maia, Leimar Leitão de Assis, JB Serra e Gurgel, os conselheiros José Colombo
de Souza Filho e Cyro Barreira Furtado, além do Secretario Executivo, Roberto Aurelio Lustosa
da Costa e o assessor especial da Diretoria, Wilson Ibiapina.
Na oportunidade, Fernando César Mesquita destacou a importância da cessão do ônibus que
será importante para o programa de assistência social da Casa, junto às comunidades carentes do
DF. Professores e estudantes dos cursos de profissionalização da Casa, culinária, cabeleireiro,
manicura, pintura, desenho e artes plásticas, culinária, bem como profissionais da Policlínica
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e da Odontoclínica irão às cidades satélites em locais e datas pré-estabelecidos para atender
as pessoas Neste sentido, a Casa fará parcerias com o Rotary e o Lions, não descartando a
possibilidade de contar com profissionais de Saúde do Senado Federal.
Agaciel Maia, no seu pronunciamento, destacou lamentar que em Brasília não haja a Casa
do Rio Grande do Norte, estgado do qual é originário, mas que conhece há mais de 30 anos o
trabalho de assistência social e cultural da Casa do Ceará. Assinalou que o ônibus que estava
destinado a leilão foi recondicionado e entregue à Casa para finalidades relevantes e que o
Senado Federal se sente honrado com a parceria com a Casa do Ceará, “instituição que vem
prestando inestimáveis serviços aos brasilienses e aos nordestinos residentes em Brasília”.
O presidente da Casa do Ceará anunciou que oportunamente será anunciado o programa a
ser desenvolvido pelo “ônibus social” junto às comunidades de Brasília.
Em almoço com os dirigentes da Casa, o presidente Fernando César Mesquita entregou a
Agaciel Maia o diploma de “Cearense `Paidégua”, tributo conferido aos cearenses natos e aos
que revelam amigos dos cearenses nascidos no país e no exterior, reafirmando que a “homenagem era mais do que justa, pois Agaciel Maia , por ser nordestino, tem manifestado ampla
preocupação com o Nordeste e com o Ceará, em particular, razão do diploma”.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Deputado José Pimentel é ministro da Previdência de Lula
O deputado José Pimentel (Picos/PI) tornou-se o terceiro
político com carreira política no Ceará e a integrar o ministério
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois do deputado
Ciro Gomes e do ministro dos Portos, Pedro Brito, ressaltando
que a experiência e o conhecimento do novo ministro serão
essenciais para manter a boa gestão da Previdência Social neste
governo. “O Pimentel tem inteligência para dar seqüência ao
trabalho que o companheiro Marinho começou fazendo tão
bem”, disse o presidente.
Ao tomar posse, Pimentel assinalou que “esta casa não
tem sucessor, tem pessoas que continuam o trabalho, que dão
continuidade a um conjunto de ações e é isso que pretendemos
fazer”.
O ministro afirmou que irá propor a retomada do Fórum
Nacional de Previdência
Social para discutir com
representantes de trabalhadores e empregadores
propostas de mudanças
no sistema previdenciário
para as próximas gerações. Ele explicou que o
Fórum poderá discutir,
inclusive, questões como
o reajuste dos benefícios
para aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo.

*Pimentel ressaltou que uma de suas tarefas será aumentar o
estímulo à formalização de trabalhadores que atualmente estão
à margem da Previdência. O ministro destacou que, em 2003,
havia 27 milhões de brasileiros contribuindo para a Previdência e que em 2008, os contribuintes chegam a 35 milhões. Ele
atribui este aumento às fortes mudanças no sistema de gestão
da Previdência e ao combate às fraudes.
O ministro disse, ainda, que seus principais objetivos são
aumentar a inclusão previdenciária, combater as fraudes e
fortalecer o programa de melhoria do atendimento ao segurado.
Para isso, investirá em estrutura, inovação tecnológica, e também na qualificação contínua e sistemática dos trabalhadores
da Previdência.
Trajetória
Advogado e bancário do Banco do Brasil desde 1975, foi
diretor do Sindicato dos Bancários de Fortaleza (1988-94) e
secretário-geral da CUT-CE.
Em 2006, José Pimentel foi reeleito para o quarto mandato
de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Ceará
com 86.502 votos. É especialista em matérias Previdenciária e
Tributária. Foi relator da Reforma da Previdência – Emendas
Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.
Também relatou o Orçamento Geral da União para o exercício 2008.
Sua relação com temas previdenciários é antiga, em 1995,
seu primeiro mandato na Câmara dos deputados, foi vicepresidente da Comissão Especial de Reforma do Sistema de
Previdência Social que resultou na Emenda Constitucional nº

20, de 1999, tendo apresentado uma Proposta Substitutiva
Global ao texto aprovado.
Esta proposta serviu de base
para o programa de governo
do presidente Lula.
José Pimentel é autor da
Lei Complementar nº 127/07
que modifica e aperfeiçoa a
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Foi presidente
da Frente Parlamentar Mista
da Micro e Pequena Empresa
no Congresso Nacional em
2007 e 2008.
É também autor da Lei nº 9.998/2000 que cria o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).
O Fundo destina recursos para equipar escolas, bibliotecas e
hospitais públicos com computadores e internet de alta velocidade. É autor do projeto original que modifica a forma de
concessão do seguro-desemprego ao pescador artesanal, durante
o período do defeso, beneficiando milhares de trabalhadores
(Lei 10.779/03).
Durante o mandato de deputado federal, destacou-se como
um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo as seis últimas edições da pesquisa “Cabeças
do Congresso”, realizada pelo Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP).

Ceará trabalha para sediar a 4ª Conferência Internacional de Geoparks em 2010
Uma delegação do Governo do Estado está em Osnabrück,
na Alemanha participando da 3ª Conferência Internacional de
Geoparks. O grupo está representando a candidatura do Ceará para sediar a 4ª conferência em 2010. O presidente Luís
Inácio Lula da Silva encaminhou uma carta para a Unesco,
onde o Governo Federal apóia o próximo Geoparks para o
estado do Ceará. O evento, organizado pela Rede Global
de Geoparks e Unesco, reúne importantes pesquisadores
mundiais das áreas de preservação do patrimônio natural
e cultural, geo-conservação, ciências do meio ambiente,
desenvolvimento regional e turismo sustentável.
A missão cearense, que está sendo chefiada pelo vicegovernador Francisco Pinheiro, conta com a participação
do secretário das Cidades, Joaquim Cartaxo, do secretário
adjunto do Turismo, Osterne Feitosa, do superintende
da Semace, Herbert Rocha, do coordenador do Geopark
Araripe, Aquino Limaverde, da coordenadora do Projeto

Cidades do Ceará, Emanuela Monteiro, da consultora do
Banco Mundial (Bird), Mônica Amorim e dos professores
André Herzog e Titus Iriedl, da Secitece/Urca.
No Ceará, na região do Cariri, está localizado o Geopark
Araripe, o único das Américas e do Hemisfério Sul reconhecido pela Unesco. Ele é formado por nove geotopes, que
são unidades de conservação definidas pela sua relevância
geológica e paleontológica. Os geotopes estão divididos nos
municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão
Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.
A estruturação do Geopark Araripe é parte integrante
do projeto Cidades do Ceará, desenvolvido pelo Governo
do Estado, por meio da Secretaria das Cidades. O projeto
visa constituir um pólo estratégico de desenvolvimento
na região do Cariri Central, através do fortalecimento dos
setores do turismo e produção de calçados, identificados
como estratégicos para a região. Para isso serão investidos

Legislativo do Ceará homenageou
ministro Cesar Rocha
A Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará realizou em 20.06 sessão solene em
homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor Nacional de Justiça.
A iniciativa é de autoria do deputado Luiz
Pontes (PSDB). Ele recebeu um diploma
em reconhecimento aos serviços prestados
ao Estado do Ceará.
Segundo Luiz Pontes, “a homenagem se
deve à atuação do ministro Cesar Rocha em
defesa de uma justiça célere e transparente”.
Natural de Fortaleza, o ministro é formado
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com
pós-graduação em Teoria Geral do Direito
e é mestre em Direito Público pela mesma
universidade, tendo recebido da UFC o título
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por “Notório Saber”.
Cesar Rocha já foi procurador-geral
do Município de Fortaleza, procurador
Judicial do Instituto de Previdência do
Ceará, juiz do Tribunal Regional do Ceará
e professor da Faculdade de Direito da
UFC. Em 1992 foi nomeado ministro do
Superior Tribunal de Justiça. Ele ocupa o
cargo de corregedor Nacional de Justiça
desde 2007.
O vice-presidente do STJ é autor das obras
“A Luta pela Efetividade da Jurisdição”,
publicado em 2007, “Clóvis Beviláqua – Em
Outras Palavras”, do mesmo ano, e co-autor
dos livros “Direito e Medicina – Aspectos
Jurídicos da Medicina” e “O Novo Código
Civil – Estudo em Homenagem ao Professor
Miguel Reale”, de 2003.

US$ 65 milhões, em ações de infra-estrutura; inovação e
apoio aos setores produtivos e fortalecimento das gestões
municipais e regional.
Parceria internacional
Como parte dos estudos para a estruturação do Geopark
Araripe, o secretário das Cidades, Joaquim Cartaxo, o
secretário adjunto do Turismo, Osterne Feitosa, a coordenadora do Projeto Cidades do Ceará, Emanuela Monteiro
e a consultora do Banco Mundial (Bird), Mônica Amorim,
estiveram em Portugal, entre os dias 18 e 20 de junho,
para conhecer a infra-estrutura e o modelo de gestão do
Geopark de Naturtejo.
Na oportunidade, os representantes do Governo do Estado e do geopark português discutiram a formação de uma
rede ibero-americana de geoparks. A idéia visa fortalecer a
rede global de geoparks e estimular o surgimento de novos
geoparks no mundo

TCM entregou Medalha
Raul Barbosa a Cid Gomes
O governador Cid Gomes foi homenageado em 24.06 pelo Tribunal de Contas do
Município (TCM) com a outorga “Medalha
do Mérito Municipal Governador Raul Barbosa”. A condecoração é a mais alta comenda
do TCM, que está comemorando 54 anos de
criação. A cerimônia aconteceu no plenário
da corte de contas, onde foram agraciados
também, o presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, deputado Domingos Filho;
a procuradora-geral de Justiça do Estado,
Socorro França e o desembargador Fernando
Ximenes, presidente do Tribunal de Justiça
do Estado.
No discurso, o governador ressaltou a
importância da homenagem e registrou que
nos 18 meses de gestão procurou resgatar a
capacidade de investimento do Estado. “Já

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

conseguimos a maior carteira de investimentos de toda a história do Ceará”, disse.
Na ocasião, Cid Gomes destacou ainda
as parcerias que o Governo do Estado tem
buscado junto ao Governo Federal e internacional, como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial.
“Essas parcerias têm nos permitido realizar
obras fundamentais para o crescimento da região nordestina como o Eixão, Metrofor, Rodovia Transnordestina, siderúrgica e refinaria,
esta última, deve gerar um acréscimo de mais
de 45% no PIB do Estado”, confirmou.
A Medalha – Instituída para homenagear o
ex-governador Raul Barbosa, a Medalha do
Mérito Municipal Governador Raul Barbosa
foi criada por meio da resolução nº 04/2002
de 27 de julho de 2002.
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Vida de Político Cearense
Bancos solidários
Bancos de economia solidária foram instalados em dez
municípios cearenses para desenvolver a economia de cada
um deles. A informação é do deputado Eudes Xavier (PTCE). De acordo com o deputado, a instalação das agências
foi possível graças a um convênio entre o Banco Popular e
o Governo do estado, “que busca basear sua economia no
desenvolvimento, sem o foco assistencialista”. Os bancos
vão atender, principalmente, a população de baixa renda,
os aposentados, que têm participação significativa na economia dos municípios, os agricultores e os comerciantes.
Lavras da Mangabeira
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Lavras da Mangabeira (CE) Francisco Aristides Ferreira a pagar R$ 172.922,31, valor atualizado. Ferreira não
comprovou a regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
para o Programa de Manutenção do Ensino Fundamental. O
responsável ainda terá que pagar multa de R$ 5 mil e tem 15
dias para comprovar o recolhimento dos valores. A cobrança
judicial foi autorizada. Cabe recurso da decisão.
Refinaria no Ceará
Apesar de a população cearense reivindicar há mais de
trinta anos a instalação de uma refinaria no estado, Mauro
Benevides (PMDBCE) lamentou que o Ceará não tenha sido
escolhido pelo governo federal para sediar a obra. Benevides
assinalou que o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, em recente visita à Fortaleza, comentou que uma
das duas refinarias da Petrobras previstas para serem construídas no País poderia ser instalada no Ceará. Mas o ministro
deixou claro que a decisão final caberá ao presidente Lula. O
deputado afirmou que a bancada não está de braços cruzados
e vem atuando pela instalação da refinaria no Ceará.
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Aquiraz
O ministro Eros Grau (foto), do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), manteve a cassação da vereadora Maria
Vanúzia Assunção Moreira (PPS), do município de Aquiraz
(CE).Ele julgou prejudicada liminar que pretendia devolver a ela o cargo de vereadora. Eleita em 2004, foi cassada
por terem sido encontrados em sua residência 54 unidades
de protocolos de entrega de título eleitoral, 1 protocolo de
alistamento eleitoral e 1 título de eleitor.
Mesários
Os cartórios eleitorais de Fortaleza estão precisando de
eleitores que se disponham a trabalhar, voluntariamente, nas
mesas receptoras de votos. No início de julho, cada cartório
terá que encaminhar à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos a relação de mesários com os dados de cada um
e os respectivos endereços para que as cartas de convocação
sejam elaboradas e expedidas a partir do dia 15 de julho.
Nas 13 zonas eleitorais da capital há necessidade de 2.000
voluntários, aproximadamente, para substituir pessoas que
colaboraram em eleições passadas e manifestaram o desejo
de não continuarem realizando essa tarefa.
Exploração sexual I
Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) fez um balanço
positivo das atividades da frente parlamentar de combate à
violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Ele ressaltou a aprovação da campanha de combate contra o
trabalho de crianças e adolescentes, o movimento pelos 18 anos
do ECA, e a discussão sobre os direitos da criança e do adolescente que serviu para alertar a sociedade sobre a violência
velada que existe dentro de muitos lares. Lustosa criticou ainda
a aprovação de um projeto de lei que considera atos infracionais cometidos antes dos 18 anos como agravantes de penas
para aqueles que cometem crimes depois da maioridade.

Barbalha
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou multa de 20
mil Ufir (Unidade Fiscal de Referência) aplicada ao prefeito
de Barbalha (CE), Francisco Rommel Feijó de Sá (PTB), acusado de usar carro da prefeitura para distribuir camiseta de
sua campanha (violação ao artigo 73 da Lei 9.504/97 - Lei das
Eleições). Francisco Rommel Feijó de Sá e seu vice, Paulo Ney
Luna Alencar (PSDB), foram cassados por conduta vedada
a agente público. Pela suposta prática, o prefeito também foi
condenado a pagar multa de 20 mil Ufir - cerca de R$ 21,2
mil. A cassação foi anulada em outubro de 2007. Para anular
a multa, ele apresentou novo recurso no TSE.
Oceanografia
Flávio Bezerra (PMDBCE) parabenizou os deputados
pela aprovação do projeto que regulamenta a profissão de
oceanógrafo. Ele assinalou que o oceanógrafo é responsável
por coletar todas as informações necessárias para pesquisas
do ambiente marinho. “Esses profissionais produzem relatórios que possibilitam acompanhar a exploração dos recursos
naturais”, afirmou. Flávio Bezerra sugeriu a criação de laboratórios para realização de pesquisas nas plataformas inativas
da Petrobras, com o objetivo de permitir o aprofundamento
dos estudos oceanográficos sobre temas como biologia
marinha, pesca, geologia, poluição e clima.
Ibaretama (CE)
O ministro Marcelo Ribeiro (foto), do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), aceitou recurso do prefeito de Ibaretama
(CE), Raimundo Viana de Queiroz (PTC), e julgou improcedente ação de impugnação de seu mandato. O candidato
eleito para a prefeitura do município cearense em 2004 teve
o mandato cassado, juntamente com seu vice, Raimundo
Nonato de Melo, sob a acusação de abuso de poder político
e de autoridade.
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Página da Mulher
Regina Stella (*)
Amanhecendo, se insinua pela veneziana entreaberta a claridade, e no aconchego de uma rede, jangada em terra firme, ouvindo
o barulho do mar, é tão forte o apelo que você impreterivelmente
se levanta, e pelas frestas da janela tenta ver, lá fora, a amplidão,
e o dia chegando.
Difícil permanecer no limitado espaço de quatro paredes, que
persiste o chamado! Obedecendo a uma necessidade imperiosa
você abre a porta, sai, e estarrecido se depara, frente a frente,
com uma gigantesca massa líquida que se prolonga até a linha do
horizonte! É tão fantástica a sensação de grandeza e magnitude
que você hesita, se deve cair de joelhos, se deve rezar ou, em
êxtase, ficar imóvel, quieta, ante a beleza que se mostra, plena!
Você está no Iguape, uma praia branca, cercada de dunas e de
coqueiral, a ouvir, tão só, o rugido do mar, e o silêncio dos seus
próprios pensamentos.
Ali, nessa praia branca, mora Liduina, e ali está seu mundo,
seu reino, seu castelo. Além do horizonte, além das dunas, que lhe
importa o resto? Por acaso cheguei à Liduina, pelos encantos de
uma choupana de palha, pau a pique, armada em pleno areal.
Quando sopra o vento, estranho balé, freme a choupana
inteira, nas palhas que acenam e, parecem, vão se soltar, secas e
finas, entregues à louca brincadeira. Ali encontrei Liduina, sentada
no chão, diante da almofada, a jogar de um lado para o outro os
bilros de madeira, executando com os dedos um fascinante ritual:

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

Lição de vida no diálogo dos bilros

se abraçam, se embolam, se pegam, se separam, e vão tecendo a
renda, flores e guirlandas, que sem dó os cardeiros aprisionam,
no papelão que lhes serve de modelo e guia.
Prosseguiu no trabalho, indiferente, quando me viu, curiosa e
aparentemente bisbilhoteira, a indagar da sua vida, do seu mundo.
Mas quando sentiu que havia mais solidariedade que bisbilhotice,
parou, e com dois dedos de prosa me deu uma lição de como ser
feliz no pouco. Percebendo a minha total aquiescência, não se
fez de rogada, e sem que precisasse manifestar desejo, convidoume a entrar no seu barraco. Dois cômodos, apenas, Numa rede
branca armada, tendo presos os punhos nas estacas que serviam
de arrimo, dormia, tranqüilo, o neném, embalado pela brisa da
tarde, em doce vai-vem. Usufruía, tão só, o bem maior, a vida,
sem nada mais querer. Sem colchão de espuma, sem lençol de
linho ou de tergal, sem ursinhos de pelúcia.
Dividia ainda mais o seu despojado mundo, empilhadas
as palhas de carnaúba, do chão ao teto, ocupando a metade do
quarto! Uma outra dependência seria acrescentada, quando a
venda do peixe rendesse um pouco mais, e mais cheio voltasse
o samburá da difícil lida de, na jangada, em alto mar, garantir
a sobrevivência da família! Pescador, o marido de Liduina, se
aventurava naquele imenso e misterioso mundo, dia e noite,
muito além da linha do horizonte, terçando linha, anzol e
expectativa, seus instrumentos de trabalho, para oferecer na
mesa farta dos outros a garoupa, o cação, a cavala, o robalo.

Para si mesmo bastava a simples peixada com pirão de farinha
que Liduina lhe preparava para levar, já pronta, no farnel de
cada jornada.
Sobre a fragilidade de uma jangada, com espaços limitados
para ir e vir, o jangadeiro enfrenta horas e horas de um labor
sem descanso, todo feito de incertezas e blandícias, na luta entre
o peixe e o homem, onde a sedução da isca nem sempre traz o
resultado esperado. Ainda assim ele sonha, ele deseja, ele ama,
ele espera, e traz, permanente no coração, renovadas esperanças
de que o melhor ainda está por vir.
Na praia, uma pequena multidão, ansiosa, o aguarda, para
regatear o fruto do seu trabalho, seguindo a lei da vantagem,
sem nem de longe vislumbrar o quanto de esforço e de energia
dispendida, na tocaia constante, vai ali concentrada, no peixe
que vai sendo atirado à areia, no pregão de habilidades da oferta
e da procura.
No pouco, apurado, estão o leite do menino, a farinha do
pirão, o chitão do vestido, a linha para os bilros. E onde não
pode faltar, a pinga para temperar as forças e colorir de ilusões
as noites em terra firme.
Sob o compasso leve da dança dos bilros, na trança programada para tecer uma flor, Liduina me mostrou essa nesga de
vida, feita de labor e obstinaão, com o testemunho persistente
dos sussurros do mar.
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora

Receitas nordestinas testadas e provadas

Torta de nozes
(Para 12 pessoas)
10 ovos
8 colheres (sopa) de farinha de pão
4 colheres (sopa) de maisena
14 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó 1/2 ½ kg de nozes pesadas com a casca
2 cálices de vinho do Porlo
Para a baba-de-moça com nescau:
12 colheres (sopa) de açúcar
3/4 de copo de água
6 gemas
2 colheres (sopa) de nescau
1 copo de leite de coco puro
para o doce de ovos e nozes:
400g de açúcar

250 gramas de nozes passadas no liquidificador
1 colher (sopa) rasa de manteiga
½ taça de baunilha
6 gemas
2 vidros de geléia de damasco misturadas com 1 cálice de vinho do porto.
Bata as claras em neve. Continue batendo e junte as
gemas, uma de cada vez, e o açúcar aos poucos. Continue
batendo e adicione a maisena peneirada com a farinha de
rosca, o fermento e, por último, as nozes raladas.
Distribua a massa em duas formas iguais, redondas,
lisas e baixas, bem untadas com manteiga e polvilhadas
com farinha de rosca. Asse em forno moderado. Depois
que os bolos estiverem assados, desenforme-os separadamente em dois pratos e regue-os com vinho do Porto a
gosto. Reserve.
Para preparar a baba-de-moça, faça com o açúcar e a
água uma calda em pasta. Tire do fogo, deixe amornar e
adicione as gemas misturadas com o Nescau e o leite de
coco.

Passe pela peneira e torne a levar ao fogo. Mexa
sempre, até obter um creme grossinho. Retire do fogo
e deixe amornar.
Prepare os doces com o açúcar, l xícara de água e
a baunilha. Faça uma calda em ponto de fio. Retire do
fogo, junte a manteiga e deixe esfriar sem mexer. Adicione as gemas passadas na peneira (sempre mexendo)
e as nozes passadas no liquidificador. Leve novamente
ao fogo e mexa até aparecer o fundo da panela. Retire
do fogo e deixe esfriar.
Coloque o bolo num prato grande, regue com babade-moça e espalhe por cima o doce de nozes.
Superponha o segundo bolo de nozes e repita a operação.
Sobre o segundo bolo, despeje a geléia de damasco.
Decore com fios de ovos e cerejas.
(*)Raimunda Ceará Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Viviane Studart Quintas brilhou no XXX Salão de Artes Riachuelo, da Marinha
No XXX Salão de Artes Riachuelo, promovido em Brasília de 10 a 29 de junho, promovido pela Marinha do Brasil,
através do 7º Distrito Naval, comandado pelo vice almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, nas comemorações do 11 de
junho, como forma de reverenciar os heróis da Batalha de
Riachuelp, brilhou o talento de Viviane Studart Quintas, 3ª.
colocada, com a obra: Os peixes da minha infância, técnica:

acrílico sobre tela. Do XXX Salão participaram 46 artistas
plásticas de Brasília.

A 3ª. colocada
foi Viviane.

Na Comissão Julgadora: Glenio Lima (Tocantins), Toninho
de Souza (Bahia) e Sonia Montagner (Rio Grande do Sul).
Sonia Montagner foi Convidada Especial e expôs três
de suas obras: O que aflora de mim e de nós, Reconstrói a
ti mesmo e Pulsações do viver 2, , todas em acrílico sobre
tela. Suas obras estão em acervos no Brasil, França, Itália,
Portugal, Colombia e Estados Unidos. Na França, de 1994
a 2000, realizou quatro exposições individuais de pintura em
Paris, Rennes e Frankfurt. Possui mestrado e doutorado em
Artes Plásticas na Université Rennes 2.
O Prêmio Hors-Concours foi para Fátima Calcagno,
obra RX

Menções honrosas: Grimanesa
(Grimanesa Del
Aquila Bardales),
com a obra Cataratas Fonte de
Vida , técnica:óleo
sobre tela; Rosa
Cruz coma obra
Natureza Morta,
técnica: acrílico
sobre tela e Angelica Bittencourt,
obra Aconchego.
técnica acrílico sobre tela.
Menções especiais: Sandra Pietschmann, com a obra Feudo, técnica: óleo sobre tela e Monica Palhares, obra Mulher,
técnica: óleo sobre tela.

A 1ª, colocada do XXX Salão foi Denize Alcântara com a
obra Transmutação, com técnica mista.
A 2ª, colocada foi Marie de Bodet (Maria Cardoso Sátyro),
com a obra Era uma vez... Um jardim encantado, com técnica:
acrílico sobre tela.
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O V Festival de Música na Ibiapaba comemorará
Os 100 anos de nascimento de Cartola e os 50 anos da Bossa Nova
O V Festival
Música na Ibiapaba que acontecerá de 19 a
26 de julho em
Viçosa do Ceará, a 344 km de
Fortaleza, comemorará 100
anos do nascimento de Cartola e 50 Anos
da Bossa Nova
nas 45 oficinas
João Gilberto
ofertadas mais
nove oficinas de
musicalização que acontecerão nas cidades da Ibiapaba
uma semana antes do V Festival.
A característica principal do Festival é fomentar o
aprendizado, o intercâmbio de experiências e a formação
de parâmetros críticos da música popular. Desta forma, 45
oficinas foram confabuladas e divididas em seis núcleos,
este ano em parceria com o Sistema Estadual de Bandas
realizaremos 9 oficinas de musicalização (nível baixo) nas
cidades da Ibiapaba, dentro do projeto de Fortalecimento
Musical.
As inscrições se enceraram em 30.06, no Centro Dragão
do Mar de Arte e Cultura, Secretaria Municipal da Cultura
de Tianguá, e nas prefeituras de São Benedito, Ibiapina,
Ipú, Carnaubal, Ubajara, Croatá, Guaraciaba do Norte,
Viçosa do Ceará e Sobral, e no Fórum Regional de Cultura
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da Ibiapaba.
Os núcleos estão divididos em
Musicalização,
Instrumental,
Estruturação e
História, Vocal,
Didática Musical e Projetos
Especiais.
A direção geral do Festival é
constituída pela
Presidente do
Tom Jobim
Centro Dragão
do Mar de Arte e
Cultura - Maninha Morais, pelo Secretário de Cidades de
Viçosa do Ceará – Ivoncleiton Barros e pelo Coordenador
do Sistema Estadual de Bandas – Eduardo Fideles.
Foram convidados para compor a Coordenação Pedagógico-artístico os professores Marcos Maia (instrumentista,
mestrando em práticas interpretativas na UNICAMP-SP e
professor da UECE), Lucile Horn (bacharel em Piano na
UECE, especializada em Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música RJ e professora do CEFET-CE.)
e Angelita Ribeiro (pedagoga, graduada em Música pela
UECE, formada em Flauta-Doce, fundadora do grupo Syntagma, atualmente dirige sua própria Escola). A comissão
cria assim condições objetivas para o intercâmbio de experiências entre os vários atores do Festival apresentando
diferentes formas de expressão musical.

Financiamento do BNB para
melhorar rede da TIM
A Agência Bezerra de Menezes liberou, recentemente, recursos de R$ 44 milhões para a TIM Nordeste S/A, referentes
à primeira parcela do financiamento concedido pelo BNB à
empresa de telefonia móvel, em janeiro deste ano.
O custo total do projeto, orçado em R$ 97,6 milhões,
destina-se à aquisição de novos equipamentos, investimentos
em ferramentas de gestão e treinamento para colaboradores,
visando melhorias na rede de cobertura e na sua gestão. São
R$ 30 milhões de contrapartida da empresa e R$ 67,6 milhões
do BNB, com recursos do FNE-Proinfra.
Uma das mais importantes empresas da área da comunicação móvel celular, a TIM é a segunda maior do ramo no
País, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No Brasil desde 1998, a holding italiana
foi a primeira operadora móvel a atuar em todos os estados
brasileiros. Também é pioneira no serviço de mensagens
multimídia via celular, e a única a oferecer telefonia móvel
celular em todo o território nacional.
A operadora encerrou o ano com mais de 30 milhões de
clientes no Brasil e uma participação de mercado de 25,85%,
atuando na cobertura com as redes GSM/GPRS e EDGE (alta
velocidade na transmissão de dados na telefonia móvel). Por
meio de suas subsidiárias, oferece uma gama de serviços de
comunicações, envolvendo desde telefonia fixa, móvel e
internet até sistemas e soluções corporativas e de mídia.
Parceria duradoura
O grupo TIM é cliente do Banco do Nordeste desde 2004,
quando contratou operações para duas de suas subsidiárias:
a TIM Nordeste Telecomunicações S/A, no valor de R$ 20
milhões, e a Maxitel S/A (hoje TIM Nordeste), no valor aproximado de R$ 100 milhões. Os recursos foram destinados à
implantação da tecnologia GSM nos estados do Rio Grande
do Norte, Sergipe e Bahia e no norte de Minas Gerais.
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Espaço da Mulher

Regras de Civilização: Conduta Pessoal

- Use roupas discretas;
- Não fale alto;
- Não interrompa o interlocutor: ouvir é uma forma educada
de aprender e de tempo para pensar no que vai responder;
- Abra o presente ao recebê-lo. Se forem flores, coloque-as
imediatamente em um vaso;
- Não desfile em coquetéis e recepçes com copos de bebida:
deixe-o junto à bandeja do garçom ou procure uma mesa de
apoio.
- Os anfitriões devem ser cumprimentados sempre. Se
chegar atrasado, ofereça uma justificativa;
- Utilize sempre por favor, e muito obrigado e desculpe;
- Evite gírias ou expressões vulgares;
- Cuidado com perfumes fortes, maquilagem, decotes,
fendas e transparências;
- Seja pontual: chegue na hora, nem antes, nem depois;
- Em escadas, o homem desce na frente e sobe atrás da
mulher; pois caso a mulher tropece o homem a socorre.
- Em elevadores, sai primeiro quem está na frente;

- Identifique-se sempre junto à recepcionista, evitando
constrangimentos;
- Se forem oferecidos crachás, utilize-os sempre;
- Jamais peça brindes. Quando quiser muito um brinde,
elogie-o. Cabe ao anfitrião presenteá-lo.
- Fume apenas em áreas restritas a fumantes. Caso elas
n£o existam, não fume. Não fume junto ao seu superior se
ele não for fumante. Não fume próximo de crianças e de
mulheres grávidas. Atualmente, há uma lei proibindo fumar
em ambientes fechados;
- Seja discreto ao cumprimentar conhecidos no restaurante.
Apenas acene para eles sem sair da mesa;
- Não existindo homenageado, quando a pessoa de mais
alta hierarquia se retirar do recinto, os outros ficam liberados
para sair também;
- Os cotovelos em cima da mesa, NUNCA!!!
- Não faça nada que possa deixar outra pessoa constrangida;
- Não seja monossilábico;
- Um senhor não deve sentar antes das senhoras;

- Não faça rudos ao comer;
- Não dê as costas para alguém quando tiver o propósito
de conversar com outra pessoa;
- Evite bocejar, espirrar, tossir, arrotar ou soluçar diante
de outras pessoas;
- Não imite trejeitos ou defeitos físicos de outras pessoas;
- Não entre na casa de alguém fumando;
- Não aponte para objetos ou pessoas;
- Quando estiver hospedado na casa de alguém, siga o
regulamento da casa.
- No telefone seja breve e gentil, falando pausadamente.
Quando discar o número errado, peça desculpas;
- Sempre que for atender o celular, peça licença às pessoa
que estão sua volta.
- Baixe o volume de chamada do celular ou selecione a
opção vibra call e lembre-se: as pessoas em volta de você
não fazem parte da sua conversa, portanto, fale baixo ou
afaste-se delas.

Regras de Civilização: Como sentar-se à mesa
Etiqueta à mesa
Algumas pessoas ficam tensas e ansiosas quando são convidadas para uma recepção ou jantares formais. Por mais difícil
que lhe pareça comporta-se adequadamente em um ambiente
muito sofisticado, mantenha-se calma e, sobretudo, não perca
a classe. Basta que você siga algumas regrinhas básicas que
lhe darão a sensação de está em um espaço familiar.
Se você estiver insegura, sirva-se depois que o anfitrião.
Se esse espaço for um restaurante peça sugestão ao anfitrião
caso ele conheça bem o restaurante ou mesmo ao maitre.
Nunca peça pratos caros nem o mais barato.
Evite pratos exóticos ou sejam complicados de se servir.
Sirva-se devagar, espaçando as garfadas, para que a conversar flua, tornando a refeição um momento interessante.
Não abuse do álcool, mesmo que seja a bebida dos seus
sonhos
Se você cometer algum deslize, peça desculpas de forma
discreta, sem alarde, pois qualquer um pode tropeçar. Finja
que continua bem a vontade, assim a tranqüilidade da mesa
voltará ao normal.
Leve o garfo à boca, e nunca à boca ao garfo.
Nunca, nunquinha mesmo, abra os cotovelos (em forma de
asas) para contar algo.
Folhas não são cortadas. Faça uma trouxinha com o garfo
e auxilio da faca.
No caso de mesa de fumantes não fume até que a ultima
pessoa tenha acabado a refeião.
Não palite os dentes, se houver necessidade de retirar
resíduos, peque o palito discretamente,vá ao banheiro e faça
a operação.
Agora vamos a mesa:
Por mais que aquela mesa cheia de copos, talheres, taças
diferentes lhe pareça complicada, fique tranqüila, tudo dará
certo.
Guardanapo
Encontrará aquele guardanapo de tecído, super bem arrumado esperando por você. Pegue-o e coloque-o suavemente
sobre as pernas. Lembre-se sempre que ao levantar-se deverá
colocá-lo ao lado do prato sem dobrá-lo.
Talheres
Comece com talheres que estão ao
lado do prato, de
dentro para fora, de
acordo com a sequência em que os pratos são servidos.Um
detalhe: comece com
os pratos frios.
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Para comer frango ou carne, passe a faca para a mão direita, segurando o garfo com a mão esquerda. Corte a peça em
pedaços pequenos e volte a posião inicial para servi-se.
Jamais junte na mesma garfada carne, frango, marisco ou
qualquer outro prato principal com um acompanhamento como
arroz, legume etc.
Use o garfo para espetar e ao levar a peça à boca faça-o
com a parte curva do garfo virada para baixo.
Talheres de sobremesa
Essas peças são menores e você os encontrará no topo do
prato.
Você terminou a refeição. Agora imagine que seu prato é
o fundo de um relógio, coloque os talheres em paralelo, com
as artes (cabos), na posição de 4h e as serras e pontas do garfo
na posição de 10h. isso deixará as peças um pouco inclinadas.
Dessa forma o garçom poderá recolher o prato.
Taças e Copos
Devem está a sua direita, na ordem em que as bebidas serão
servida. Não se preocupe, o garçom é o responsável por essa
identificação e só cabe a você decidir o que ira beber.
Prato de sobremesa
Estará a sua esquerda no topo do prato principal, use para
servi-se de torradas, patês e pasta.
Entrada
Ponha uma pouco de patê, pasta geléia no prato de sobremesa que estará sua frente para depois servi-se.
No caso de pães, corte cada pedacinho que ira comer por
vez com a mão.
Prato de refeição
Se o jantar for a francesa o garçom a trazer seu pedido,
recolherá o anterior. Caso contrário se estiver com farelos ou
sobra da entrada, solicite ao garçom para trocá-lo.
Ao terminar a refeição, deixe-o no mesmo local com os

talheres na posição acima citado e o garçom recolherá.
Como se servir:
Se continuar insegura, espere o anfitrião ou inda 2 a 3 pessoas para “copiá-los”, seja discreta e não demonstre .
Mesmo que saiba servir-se espere até a 3 pessoas está servida, isso no caso de uma mesa de mais de 4 pessoas. Já numa
mesa a 4, espere que todos tenham sido servido.
No Caso de ser self service, tão logo tome assento, pode
servir-se, mas é de bom tom espera pelo menos mais uma
pessoa, fica mais delicado. Também nesse caso, faça uma
prato pequeno, já que poderá voltar ao buffet quantas vezes
desejar.
Comportamento:
· Se Vista de forma discreta e elegante;
· Não fale alto;
· Não interrompa o interlocutor, além de ser educada, dará
tempo para pensar na resposta caso seja necessário
· Ao receber flores, tenha cuidado de colocá-las em um
vaso.
· Anfitriões devem ser cumprimentados sempre
· Cuidados com perfumes e maquiagem fortes
· Em escadas o homem deve descer a frente da mulher
com o objetivo de protegê-la caso venha deslizar. E ao subir
o homem irá atrás.
· Identifique-se junto às recepcionistas
· Jamais peça brindes, elogie, cabe ao anfitrião presenteá-lo
· Não seja monossilábico;
· Se estiver gripado, não aceite o convite, envie um cartão
de agradecimento explicando o motivo de sua ausência.
· Se algum convidado mesmo gripado foi a festa, jantar ou
recepão, você não é obrigado a apertar sua não.
· Celular!!! Nossa essa é a parte mais complicada em festa
, eventos e outros. Se não pode desligá-lo. Ponha-o no VIBRA
CALL. Se for atendê-lo peça licença, fale baixo ou ainda
afaste-se para outro local onde possa falar sem incomodar os
outros convidados.
· Senhores não sentam antes das senhoras
· Não entre em nenhum lugar fumando
· Não aponte objetos
ou pessoas.
· Não ponha cotovelos
sobre a mesa.
· Utilize sempre, obrigada, por favor, com
licença mesmo que seja
uma pessoa intima a
você.
· Evite gírias ou expressões vulgares
· Cuidado com o álcool

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Banco do Nordeste lançou edital do Programa BNB de Cultura 2009
O Bancodo Nordeste do Brasil lançou em 01.07, em seu portal na
Internet (www.bnb.gov.br), o edital do Programa BNB de Cultura –
Edição 2009. O ProgramaBNB de Cultura é uma linhade patrocínio
diretodo Bancodo Nordeste, para apoioà produçãoe difusãoda culturado Nordeste e Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo (área de
atuação do BNB), mediante seleção públicade projetos.
Existente desde 2005, o Programa BNB de Cultura, já patrocinou
681 projetos nas quatro edições anuais anteriores, no valor total de
R$ 10,5 milhões.
O Banco do Nordeste destinará, no próximo ano, o montante de
R$ 3 milhões para projetos a serem selecionados nas seguintes áreas:
música (com dotação de R$ 700 mil), literatura (R$ 400 mil), artes
cênicas (R$ 600 mil), artes visuais (R$ 400 mil), audiovisual (R$
400 mil) e artes integradas ou não-específicas (R$ 500 mil). Serão
contemplados pelo menos 174 projetos – sendo, no mínimo, 42 de
música, 27 de literatura, 37 de artes cênicas, 13 de audiovisual e 30
de artes integradas ou não-específicas.
Territórios da Cidadania
O BNB garante que, no mínimo, 50% do total dos recursos (ou seja,
pelo menos R$ 1,5 milhão) do seu programa de patrocínio cultural
direto serão destinados para projetos cujas ações sejam realizadas em
municípios com até 100 mil habitantes, dentro da área de atuação do
Banco. Assegura também que pelo menos 25% do total dos recursos
(isto é, no mínimo R$ 750 mil) serão reservados a projetos realizados
em municípios incluídos no Programa Territórios da Cidadania, do
Governo Federal, cujo objetivo é levar o crescimento econômico e
universalizar os programas básicos de cidadania. Na área de atuação
do BNB, são identificados 34 Territórios da Cidadania, englobando
586 municípios, sendo 337 inseridos na região semi-árida.
A meta da instituição é realizar, até 28 de novembro deste ano, todo
o processo de seleção da edição 2009 do Programa, compreendendo,
ainda, as seguintes fases: realização de 38 oficinas de elaboração de
projetos em todos os 11 estados da área de atuação do Banco (4 a 31
de julho), período de inscrições (1º a 22 de agosto), divulgação da lista
de projetos habilitados para o processo de seleção (30 de setembro),
análise dos projetos (1º a 31 de outubro) e divulgação do resultado das
propostas selecionadas (28 de novembro). A informação é do gerente
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de Gestão da Cultura do BNB, Henilton Menezes.
Colheita de sugestões e análise dos projetos
Para consolidar o edital 2009, o BNB colheu sugestões via Internet,
no período de 6 a 15 de junho último, oriundas de artistas, produtores, gestores, instituições culturais e demais interessados. O objetivo
dessa fase do Programa era estabelecer, de forma compartilhada com
a sociedade, as linhas de atuação, critérios de avaliação, segmentos
contemplados e alocação de recursos referentes ao Programa BNB de
Cultura – Edição 2000.
Os projetos serão analisados por 30 avaliadores representantes de
todos os Estados onde o BNB atua. Serão formadas seis comissões
avaliadoras para cada área artística do edital.
Objetivos e critérios
São objetivos do Programa BNB de Cultura: apoiar prioritariamente a realização de projetos culturais que estão fora da evidência
do mercado e que contemplem a cultura do Nordeste e do Norte de
Minas Gerais e do Espírito Santo; promover a realização de projetos
culturais nos municípios da área de atuação do BNB menos providos
de atividades culturais; promover a democracia cultural mediante
a participação da comunidade na produção e/ou fruição das ações
culturais apoiadas pelo BNB; promover e proteger a diversidade das
expressões culturais da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais
e do Espírito Santo; investir os recursos financeiros do BNB, disponíveis para a cultura, em atividades de interesse da região Nordeste e

do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo; e consolidar a imagem
do BNB como empresa socialmente responsável, atuando no processo
de patrocínio cultural de forma profissional e ética, visando ao desenvolvimento sustentável da cultura do Nordeste e do Norte de Minas
Gerais e do Espírito Santo.
Contrapartidas e prestação de contas
Todos os projetos culturais selecionados deverão oferecer ao BNB,
no mínimo, as seguintes contrapartidas: inclusão das logomarcas institucionais do BNB e do Governo Federal, além de outros produtos/
serviços associados, a critério exclusivo do Banco, em todos produtos
gerados e peças de divulgação e de distribuição; inclusão das logomarcas institucionais do Banco e do Governo Federal, além de outros
produtos/serviços associados, em espaços onde serão realizados os
eventos; citação verbal do patrocínio do BNB em todas as entrevistas
concedidas à imprensa sobre o projeto; doação de 20% de qualquer
produto gerado pelo projeto (livro, disco, CD, DVD, catálogo, ingressos
etc.) para uso a critério do BNB, no caso de patrocínio exclusivo (no
caso de patrocínio parcial, esse percentual será proporcional ao valor
investido pelo BNB); e disponibilidade para participar de eventos nos
Centros Culturais Banco do Nordeste, sobre o projeto contemplado no
Programa BNB de Cultura, quando convidado.
Inscrição e habilitação de projetos
O período de inscrição dos projetos será de 1º a 22 de agosto deste
ano, mediante entrega de seis vias do formulário de inscrição impresso,
devidamente preenchido com letra legível, digitado ou datilografado,
assinado por responsável pelo projeto, e acompanhado de seis cópias
de cada anexo indicado no formulário.
A entrega dos projetos deverá ser feita nos seguintes locais:
projetos oriundos do Ceará, nos Centros Culturais BNB-Fortaleza e
Cariri; projetos originários dos demais Estados situados na área de
atuação do Banco (Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Norte de Minas Gerais e do
Espírito Santo), nas sedes das superintendências estaduais do BNB;
na Paraíba, as propostas também poderão ser entregues no Centro
Cultural BNB-Sousa; por sua vez, os projetos de Estados localizados
fora da área de atuação do Banco deverão ser enviados para o Centro
Cultural BNB-Fortaleza.
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Adeus a Alcides Pinto, nosso poeta maldito
O protagonista já determinava que, fossem quais fossem as
circunstâncias, a notícia causaria alvoroço. José Alcides Pinto está
morto. Um dos gigantes na literatura cearense, o poeta foi vítima
de uma fatalidade. Uma morte “estúpida”, como diria o escritor
francês Albert Camus sobre os acidentes de trânsito.
No sábado,24.05, às 11h30, foi atropelado por uma motocicleta na Rua General Sampaio, próximo a sua residência, no Centro
da Capital. O escritor fazia uma de suas andanças rotineiras pelo
bairro. Reconhecido no local, ele foi levado ao Instituto Doutor
José Frota (IJF). No hospital, foi atendido pelo médico Almir
Gomes, membro da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores (Sobrames). Alcides sofreu ferimentos graves, com ruptura
de órgãos vitais e traumatismo craniano. A morte cerebral foi
diagnosticada na noite de domingo, 25.06. O poeta, por fim,
faleceu às 12h50 de ontem. O corpo foi velado na Academia
Cearense de Letras.
Deixou seis filhos, de três casamentos. Deixou, ainda, uma
vasta obra que inclui poesia, teatro, romance, contos, crônica, memórias, aforismos e crítica literária. Como poeta, foi o
responsável pela chegada do concretismo no Ceará; na prosa,
destacaram-se suas obras de realismo fantástico. Nestas duas
dimensões da escrita, uma literatura marcada pelos temas malditos: o sexo e a morte.
Vida como obra
José Alcides Pinto nasceu em 10 de setembro de 1923, no
povoado de São Francisco do Estreito, distrito de Santana do
Acaraú, na região norte do Estado. Em 1945, partiu para o Rio
de Janeiro, onde se formaria em jornalismo e biblioteconomia.
Ocupou cargo no então existente Ministério da Educação e
da Cultura e foi professor da UFC.
Abandonou os empregos públicos
para se dedicar, exclusivamente, à
literatura.
“Todo minha obra é autobiográfica”, revelou o escritor em uma de
suas últimas entrevistas ao Diário do
Nordeste, em agosto último. O caráter memorialístico da obra do poeta
causa assombro. Seus personagens
vivem embates com a loucura, a morte, o sexo e experiências místicas. Na
vida e na literatura, José Alcides Pinto
vivia na zona de intercessão entre o
sagrado e o profano. “Não existe distância (entre estas duas dimensões),
eles se bifurcam”, afirmou em outra
entrevista.
O escritor de obras transgressoras — como “O Relicário
Pornô”, coleção de poemas e aforismos que o título descreve
bem — se dizia um homem religioso. Nos últimos anos, crescia
seu interesse pela temática mística. A mesma que permeou algumas de suas principais e mais famosas obras — em especial,
a Trilogia da Maldição, que reúne os livros “O Dragão”, “Os
Verdes Abutres da Colina” e “João Pinto de Maria (biografia
de um louco)”. Nesta série de romances, Alcides ambientou
em na localidade em que nasceu acontecimentos miraculosos e
inexplicáveis à razão.
O confronto entre o místico e o banal da existência terminou
por dar-lhe o título de “maldito”, como seus admirados Rimbaud
e Artaud. “Acho muito bom ser ligado aos malditos. São todos
abençoados”, decretou. Sobre a morte que acabou por alcança-lo,
José Alcides Pinto disse: “Minha escrita é um meio de fugir dela,
mesmo que isso não seja possível”. Com a morte, parte Alcides,
mas fica a obra. Resta, por fim, uma dúvida: teria nosso poeta
maldito conseguido o impossível?
Repercussão
Em memória de José Alcides Pinto
‘Tivesse escrito em espanhol, o Alcides certamente seria
nosso candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. É um escritor
premiado nacionalmente, desde sua “Trilogia da Maldição” até
livros mais recentes, como “Trilogia da Morte”. Nele, o poeta
José Alcides Pinto fala da vida, com base em sua experiência
secular, e da morte, com a intimidade de quem já vivia em outro
mundo’. (José Telles, Presidente da Sociedade Brasileira dos
Médicos Escritores - Secção do Ceará)
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‘A gente sempre tem a impressão
que os nossos amigos nunca vão morrer. A morte do Zé é uma perda para
a literatura cearense, para a literatura
brasileira e, para mim, uma perda
pessoal. Ele foi meu companheiro
de descobertas nos anos 1950. Tenho
ainda hoje um exemplar do Rimbaud
autografado por ele. Aprendemos
muito juntos’. (Ferreira Gullar, Poeta
e crítico de arte)
‘José Alcides Pinto foi um dos grande poetas do Ceará das quatro últimas
décadas. Era meu amigo particular,
desde 1957, quando chegou do Sudeste
com a novidade da Poesia Concreta.
Com ele, participei da introdução da
Arte Concreta no Estado. Sua morte
é uma perda para nossa literatura’.
(Pedro Henrique Saraiva Leão Poeta
e membro da Academia Cearense de
Letras)
‘O José Alcides Pinto foi um autentico artista. Toda sua vida
foi organizada para ser um escritor. Largou cargos públicos e
carreira acadêmica para viver com base em valores da arte. Ele
tinha dois talentos especiais: um era a facilidade para a criação;
o outro valor era estabelecer novas relações e apoiar os novos
talentos’. (Auto Filho, Secretário da Cultura do Estado)
Dellano Rios, Repórter , Diário do Mordeste
O escritor e o personagem
José Alcides Pinto relança “Tempo
dos Mortos”, trilogia semi-autobiográfica pontuada pelo erotismo e a
tensão entre sagrado e profano
Vida e obra são duas dimensões
que se confundem em José Alcides
Pinto. O poeta maldito, autor radical
que vai da vanguarda ao mergulho na
tradição, confirma a falta de limites
claros entre uma e outra. “Toda minha
obra é autobiográfica”. Assim, também
o são os livros que compõem a clássica
trilogia “Tempo dos Mortos”, que será
relançada hoje, em volume único, às
19h30, no Centro Cultural Oboé.
“O livro fala do tempo em que
estive internado no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio
de Janeiro”, conta o poeta. “Tempo dos Mortos” é formada pelo
romances “Estação da morte”, publicado pela primeira vez em
1968; e “O enigma” e “O sonho”, ambos de 1974. São escritos
pouco extensos que mantém uma heterogeneidade de temática
e de universo ficcional, mas que conseguem ter uma certa independência entre si.
A proposta de escrever três livros é
seguida a risca e cada um é um todo,
com estética diferente. “Estação da
Morte” é dividido em pequenos capítulos, que guardam uma coerência
interna tal qual se tratassem de contos.
Escrevendo as partes do romance,
Alcides Pinto emprega técnicas que
os contistas só mais recentemente
vieram adotar - vide a extensão cada
vez menor e a concentração textual do
gênero e o gosto pelo fragmento.
“O Enigma” e “O Sonho”, aparentemente, guardam mais semelhanças
entre si, por não se utilizarem da divisão por capítulos. Entretanto, enquanto
o primeiro é mais descritivo-narrativo
o seguinte caminha na direção da poesia em prosa, sendo rico em imagens
oníricas.
“Tempo dos Mortos” é o segundo

livro do poeta a ser publicado pela
editora carioca Topbooks. Antes, foi
lançado com distribuição nacional
uma nova edição de “Trilogia da
Maldição”, da qual faz parte o clássico
“Os Verdes Abutres da Colina”, saga
genealógica ambientada no Alto dos
Angicos de São Francisco do Estreito,
distrito de Santana do Acaraú e berço
do poeta.
Episódios biográficos
“Tudo aquilo que você lê neste
livro é verdade. Eu apenas teatralizo
um pouco. Mas não é assim a própria
vida?”, ilumina José Alcides Pinto.
Transformando sua vida em literatura
(se é que é possível diferenciá-las), o
escritor deixa pista de quem é de como
o chegou a ser.
Quem teve a oportunidade que
conhecê-lo não consegue separar sua
imagem daquela de seus alter-egos
romanceados. A “Trilogia da Maldição” releva suas raízes e
escancara a tensão sempre presente entre o sacro e o demoníaco. “Tempo dos Mortos” seu temor pelo inevitável destino
(“Minha escrita é um meio de fugir dela, mesmo que isso não
seja possível”, explica). “A Divina Relação do Corpo” mostro
o mundo do sexo e por ai seguem as obras, revelando suas
numerosas faces.
Uma mágoa, porém, reside nesta dinâmica entre vida e obra:
“o fato de meus conterrâneos terem ignorado minha autobiografia, ‘Manifesto Traído’”. A obra em questão, fora de catálogo,
ainda guarda as chaves para compreender este homem que insiste
em se tornar literatura.
Estação do Inferno
José Alcides Pinto tem a qualidade rara de ser um escritor que
consegue imprimir sua marca em cada linha redigida. Na página
de abertura da primeira parte de “Estação da Morte”, o leitor se
depara com uma cena que traz, em si, os elementos chaves para
compreender toda a obra.
Na cena, o moribundo protagonista da história, prostrado em
uma cama de hospital em semiconsciência. Pelo estado em que
se encontra, é obrigado a ver sua esposa traindo-o com um dos
médicos responsáveis pelo tratamento.
Nas duas páginas que dura a cena, Alcides Pinto revela a
crueza de seu universo. Ali, o erótico se faz quase onipresente,
emerge numa realidade cuja única moral é a de seus personagens.
Nada é certo ou errado fora do julgamento de quem serve por
testemunha.
O escritor opera um jogo de ilusão, como numa casa de
espelhos. Um só evento significa algo e seu oposto. A mulher
que trai diante do marido impotente é signo da maldição, do
profano que rompe a sagrada relação do matrimônio. Ao mesmo
tempo, é a musa torta a quem os insultos mudos do moribundo
atingem, carregados do sentimento
de humilhação de uma visão cristã - e
sobretudo católica - do mundo.
Cenas ricas como etsa se sucedem por toda a trilogia do gênio
cearense.
Dellano Rios, Repórter , Diário
do Mordeste
Como se vê, é verdadeiramente
um universo dominado pelas forças
fatais. A obra de José Alcides Pinto
pode ser compreendida a partir do entrelaçamento de três temáticas essenciais: o sexo, a morte e a loucura, sendo instâncias inseparáveis, entregues
ora ao sagrado, ora à maldição. Como
todo símbolo, seu universo ficcional
ou poético comporta forças positivas
e negativas, criação e destruição, num
digladiar-se interminável.
Carlos Augusto Viana, Editor de
Cultura, do Diário do Nordeste.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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Procurador Antonio Fernando diplomado Cearense Paidégua

O Procurador Geral da República, Antonio Fernando
Alves de Souza, foi Diplomado Cearense Paidégua, pela
Casa do Ceará e Confraria dos Cearenses, no almoço de
julho da Confraria, na residência do procurador Alvaro
Augusto Ribeiro da Costa (Fortaleza), sendo acolhido pelos
presidentes das duas entidades, Fernando César Mesquita
e Geraldo Vasconcelos, e saudado pelo ministro Napoleão
Maia (Limoeiro do Norte).

Fernando César e Napoleão Maia lembraram os valores
intrínsecos do Cearense Paidégua, de amplo reconhecimento por parte de seu conterrâneos, como caráter,
dignidade, ética, profissionalismo, seriedade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade com os conterrâneos.
Fernando ressaltou a oportunidade da presença de Antonio
Fernando, que pela primeira vez participou de um dos encontros da Confrararia e Napoleão assinalou que Antonio
Fernando era merecedor da homenagem, pela dignidade

com vem exercendo as funções de Procurador Geral da
República.

Ministros Ubiratan Aguiar (Aurora) , Valmir Campelo Crateús) , Napoleão Maia (Limoeiro do Norte), Claudio Santos

Antonio Fernando disse que embora tenha saído do
Ceará transferiu-se com dois anos, com seus pais, para o
Paraná, onde estudou se formou e entrou no Ministério Publico Federal jamais renegou sua condição de cearense.

Subprocurador geral da República, Roberto Gurgel (Fortaleza), procurador José Adonis Callou (Juazeiro do Norte),
Antônio Nilson Craveiro Holanda (Limoeiro do Norte),
José Lírio (Sobral), Evandro Pedro Pinto (Fortaleza), Clodoaldo Pinto (Fortaleza), Emanoel Vasconcelos (Fortaleza)
João Francisco de Paula Pessoa (Meruoca), Silvio Linhares (Fortaleza), Geovani Ponte (Sobral), Francisco Mirto
(Fortaleza), general Antonio Florêncio (Fortaleza), Ricardo
Nunes de Miranda (Guaramiranga), Temístocles M. Castro
e Silva (Fortaleza), procurador Marcelo Alencar (Fortaleza),
Leonardo Alencar (Fortaleza), João Paulo Nunes (Fortaleza),
RobertoAndrade (Pernambuco), prefeito Tomás Figueiredo
(Santa Quitéria) deputado Tomás Figueiredo Filho (Santa
Quitéria), José Dantas de Lucena (Rio Grande do Norte),
Henrique Ellery (Pernambuco)

Presentes os jornalistas Ary Cunha (Mondubim, Fortaleza), Fernando César Mesquita (Fortaleza), José Jezer
de Oliveira(Crato) Inácio de Almeida (Baturité), Lustosa
da Costa (Sobral), Tarcisio Holanda (Fortaleza), Antonio
Frota Neto (Ipueiras), Wilson Ibiapina (Ibiapina) , JB
Serra e Gurgel (Acopiara) , Rangel Cavalcante (Crateús)
, Marcondes Sampaio (Fortaleza) , Jorge Cartaxo (Crato), Rodolfo Espínola (Fortaleza) Genésio Araújo Junior
(Fortaleza) ; escritor Luciano Maia (Limoeiro do Norte),
pintor Totonho Laprovitera (Fortaleza)

1) O anfitrião ao almoço de junho da Confraria dos Cearenses, Alvaro Augusto Ribeiro da Costa com amigos; 2) Antonio Fernando, Roberto Gurgel e prefeito Tomás Figueiredo; 3)
Luciano Maia e Inácio de Almeida; 4) Momento solene, quando o presidente da Casa do Ceará, Fernando Cesar Mesquita, entregava o diploma de Cearense Paidégua ao procurador Antonio
CIANO
Fernando; 5)
José Jezer, MAGENTA
JOrge Cartaxo,AMARELO
Valmir CampeloPRETO
e Antonio Frota Neto; 6) Tarcisio Holanda e os irmãos Evandro e Clodoaldo Pinto. Fotos cedidas por Genésio Araujo Filho)
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