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Leia nesta edição

Brasília 50 anos de Ceará também destacará cearenses humildes que 
contribuíram para consolidação de Brasília. Leia mais na pág.  14

Ministro Cesar Rocha e prof. Paulo Bonavides receberam o título de dr. Honoris Causa da Unifor. Leia mais na pág.  04

Valdo Ferreira FacóJosé Sampaio de Lacerda

embaixadora Edileuza Fontenele Reis Escritora Ana Miranda Ministro Cláudio Santos

ministro Ubiratan AguiarOsmar Alves de MeloNasion Melo

Evandro Pedro J. Alcides João Rodrigues Neto

Regina Stela

Eunício promove jantar para Dilma e reune mais de 350 convidados. 

Documento: Navio voador que desceu no rio Coreaú, em Camocim, em 13.06.1931. Leia mais pág. 06

Ministro Ubiratan Aguiar recebeu Medalha Otávio Lobo da AL/CE. Leia mais na pág.  16

Em uma recepção que surpreendeu aos organizadores pela quantidade de convidados, superando a previsão inicial dos 150 parlamentares,
e alcançou 35o lideranças,  a presidenciável Dilma Rousseff, e seu vice, Michel Temer, receberam as boas vindas do casal Eunício e Mônica Oliveira 

em sua casa de Brasília em 13.07. Eunico é candidato ao Senado pelo PMDB do Ceará.
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 veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br
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A Casa do Ceará marcará os 50 anos de 
Brasília e os seus 47 anos com o lançamento do 
livro Brasília 50 anos de Ceará, com o apoio do 
maior grupo privado cearense,  M. Dias Branco, 
graças a atitude solidária de Ivens Dias Branco. 

O livro é a melhor homenagem que a Casa 
poderia prestar aos cearenses, pioneiros ou não, 
que contribuíram com o seu trabalho para a con-
solidação de Brasília.

Sabemos que milhares de cearenses partici-
param desta epopéia. Que seus familiares e des-
cendentes se sintam desde logo homenageados. 
Não temos dados precisos sobre o número, 
se 200 mil, 300 mil,  mas temos certeza que 
foram milhares.

Os informes apontam dizem que Cei-
lândia é uma maiores cidades cearenses, 
fora do Ceará, como há certeza de que um 
cearense teve papel decisivo na implantação 
de Sobradinho. Outros três cearenses trans-
formaram a flora de Brasília. Pintaram-na de 
verde, plantando milhares de árvores inclusive 
frutíferas. Com isso, até os pássaros que tinham 
sumido voltaram à Brasília.

O livro é um documento de peso sobre as contri-
buições individuais e coletivas. Famílias inteiras fo-
ram atraídas por um líder que veio na frente, sondar, 
espiar, acampar e garantir cobertura aos que vieram 
em seguida. Tem gente de todos os municípios, 
mas se destacam os de Sobral, Itapipoca e Crateús. 

Nenhum estado lembrou de homenagear seus 
nativos. Nos 50 anos de Brasília. Nós nos lembra-
mos. A Casa do Ceará marcou presença por força 
da ação e da presença dos cearenses e a motivação 
da cearensidade que é a nossa razão de viver.

Inácio de Almeida (Baturité), jornalista, Diretor

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e 

Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
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Conselho Fiscal 
Membros efetivos: José Ribamar Oliveira Madeira (Uruburetama), 
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Expediente

Conversando com o Leitor 
+ A  Associação dos Filhos e Amigos de Aurora  nos 

mandou convite para o 1º Encontro Nacional dos Filhos 
e Amigos de Aurora/CE, nos dias 16 e 17 de julho. 
“Aurorara orgulha-se com a visita dos seus filhos”. 
Os eventos ocorreram no bairro Araçá, na Praça Padre 
Cícero, no Clube Bayankara Hall, na Vila Freire, Praça 
da Matriz. Um grande evento.

+ A ONG Raizes, de Acopiara, promoveu mais um en-
contro dos Filhos e Amigos de Acopiara, nos dias 16 e 17 de 
julho. Á frente dos eventos, Francisquinha Medeiros, Luiza 
Adaiza Silva, Socorro Gurgel e Rivanda Teixeira.

+ Recebemos da vereadora Delany Gurgel, de Aco-
piara, apelo de sua campanha para que não se feche o 
Hospital Suzana Gurgel, que atravessa grave crise, o 
que de resta atinge hospitais do interior que dependem 
unicamente do SUS.

+ Acabamos de aumentar para 1 giga a capacidade do 
nosso site que era de 600 megas. Com isso vamos ampliar 
nossos serviços 

+ A Casa do Ceará vem de criar um novo site especial-
mente para o Projeto Brasilia 50 anos de Ceará que vai 
homenegear 150 , dentre mais de 200, que contribuíram para 
consolidar Brasília,doando parte de suas vidas. O endereço 
do site é: www.brasilia50anosdeceara.com.br

+ Audifax Rios nos manda a ultima edição do Canto de 
Iracema, publicação do Instituto de Comunicação Socio 
Cultural, com 10 mil exemplares, tendo como matéria prin-
cipal a homenagem a Claudio Pereira, com manifestações 
de Gilmar Carvalho, Francis Vale e Auto Filho.

+ Estamos ampliando o número de prefeituras parceiras, 
passando das atuais 20 para 30. Nossa auditoria indica que 
muitos acessam os sites dessas prefeituras pelo link que 
postamos. Estão na parceria as prefeituras de Aracati, Acaraú, 
Crato, Barbalha, Caucaia, Crateús Eusébio, Iguatu, Itapipoca, 
Maracanaú, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá, Ubajara,Viçosa 
do Ceará.

+ No mês de junho tivemos 6.908 visitas a nossa página 
na Internet contra 7.380 em maio. A media diária de visitas 
em junho foi de 230 contra 238 em mais .

+ Nossa página na internet, em junho, foi visitada por 
pessoas de 17 países, incluindo Estados Unidos, Portugal, 
Reino Unido, Irlanda  Suiça, Angola, China e Turquia.

 
+ No pais, a maior quantidade de visitas  foi de Brasília, 

seguida por Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Goiânia, Salvador, Juazeiro do Norte, Recife, 
Curitiba, Sobral, João Pessoa, São Luis, Campinas, Teresina, 
Natal Ribeirão Preto, Porto Alegrem Niterói, Santo André, 
Cuiabá, Mossoró, Canoas e Uberlândia

Espaço Luciano Barreira
*Meus amigos paulistas que me desculpem, mas 

essa é ótima... 

*Os Cariocas
Tom Jobim era carioca 
Vinícius de Morais era carioca
Chico Buarque é carioca 
Noel Rosa era carioca 
Pixinguinha era carioca 
Lamartine Babo era carioca 
Renato Russo era carioca 
Arnaldo Jabor é carioca 
Cazuza era carioca 
Betinho era carioca
Zico é carioca 
Romário é carioca 
Zeca Pagodinho é carioca
O maior estádio do mundo é carioca 
O vôlei de praia é invenção carioca 
O futevôlei é invenção carioca
O futebol de praia é invenção carioca 
A praia mais famosa do Mundo é carioca 
A maior floresta urbana do mundo é carioca 
Os dois maiores símbolos do País (Cristo Redentor 

e o Pão de Açúcar) são cariocas 
O maior jornal do Brasil é carioca, o Globo
A Brahma é carioca 
O Rio é sol, é sal, é suor, é cerveja, é carioca! 

Os Paulistas
Zé Dirceu, Marcos Valério, Berzoini, Michel Temer 

são paulistas 
Marta Suplicy é paulista
Paulo Maluf campeão de audiência é paulista
A máfia chinesa da 25 de março é paulista
O Juiz Nicolalau é paulista
Chiquinho Scarpa é paulista 

Faustão é paulista
Gugu é paulista 
Galvão Bueno do Brasil é  paulista
O Tietê é paulista 
Baú da Felicidade é coisa de paulista 
A TAM é paulista 
AGol é paulista
O PCC é paulista
A pior cerveja do país (Xixicariol) é paulista 
A 2ª pior cerveja do pais (Kaiser) é paulista 
A cidade mais poluída do Brasil é paulista 
A cidade mais engarrafada do Brasil é paulista
O aeroporto mais perigoso do país é paulista 
Ô “meu” é coisa de paulista 
“um chopps e 2 pastéu” é coisa de paulista 
E finalmente o pior: *O PT e o PSDB são DE SÃO 

PAULO!!!*

Sefoia
Sintomas que definem o aparecimento desta patologia:
1. Se um café te provoca insônia.
2. Se uma cerveja te leva direto ao banheiro.
3. Se tudo te parece muito caro.
4. Se qualquer barulho te incomoda.
5. Se todo pequeno excesso alimentar te provoca au-

mento de peso.
6. Se a feijoada “cai” como chumbo no estômago.
7. Se o sal sobe a tua pressão arterial.
8. Se em uma festa pedes a mesa mais distante possível 

da música e das pessoas.
9. Se o amarrar os sapatos te produz dor nos quadris.
10. Se a TV te provoca sono.
11. Se qualquer coisa te altera.
Todos esses sintomas são prova irrefutável que padeces 

de Sefoia
SE-FOI-A juventude!
E estamos pedindo a cadeira de balanço
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Eunício
Nova edição do 

Anuário do Ceará 
(2010/2011) destaca 
mais uma vez, a li-
derança do deputado  
federal (PMDB-CE) 
Eunício Oliveira, 
avaliado com um 
dos parlamentares 
cearense mais influente em Brasília. A pesquisa foi 
feita entre os próprios parlamentares, cada um in-
dicando três nomes de colegas que consideram mais 
influentes, não sendo permitido o voto em si mesmo.
Eunício Oliveira está em sua terceira legislatura 
como deputado federal, atuou como um grande 
aliado do presidente Lula no Congresso, tendo sido 
também ministro das comunicações entre 2004 e 
2005. É tesoureiro nacional do PMDB e há 40 anos 
filiado ao partido. Para estas eleições, Eunício foi 
homologado como candidato ao Senado Federal. 

Aposentadoria no TJCE
O desembargador Raimundo Eymard Ribeiro de 

Amoreira  despediu- se do  Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE). Presidindo a 2ª Câmara Criminal, Raimundo 
Eymard agradeceu o apoio dos colegas e relembrou 
sua trajetória. “Defendi essa instituição trabalhando e 
exercendo a função jurisdicional. Nunca me afastei do 
exercício da minha função e estou muito satisfeito com 
o que consegui nesses 35 anos de magistratura”, afirmou 
Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira formou-se em 
Direito, no ano de 1968, pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC) epassou pelas comarcas de  Ubajara,  
Aracoiaba, Camocim e Caucaia. 

39 Perfis
O jornalista Sabino Henrique e o publicitário 

Giacomo Mastroianni lançaram em Fortaleza o livro 
“Personalidades da História Política Contemporânea 
do Ceará”, lançado  no Comitê de Imprensa da Assem-
bleia Legislativa, com 39 perfis de personalidades que 
marcaram a vida política cearense, entre os quais, os 
ex-governadores Virgílio Távora e César Cals e o ex-
prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães. A publicação 
foi editada pela Fundação Instituto Delmiro Gouveia 
para o Desenvolvimento. 

Vaga
Com a posse do desembargador Raul Araújo 

Filho como ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), a vaga aberta no Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) será preenchida por um membro 
do Ministério Público (MP). O último membro do 
Ministério Público a ingressar no TJCE foi a pro-
curadora Vera Lúcia Correia Lima, que assumiu 
como desembargadora no dia 25.06.2009.

UFC e seus números
A Universidade Federal do Ceará está completando 55 

anos e seu atual reitor, professor Jesualdo Farias, revela: 
a UFC já graduou mais de 65 mil profissionais. Dos seus 
1.800 professores, 61% são doutores e 25%. 

SAMBURÁ - Praça do Ferreira 
Popularidade
Cid Gomes (PSB) 

é o terceiro governa-
dor mais popular num 
ranking de dez, segun-
do pesquisa Datafolha. 
De acordo com a pes-
quisa, Cid Gomes fica 
atrás apenas do gover-
nador de Pernambuco, 
Eduardo Campos (PSB), e do mineiro Aécio Neves (PSDB).
Confira o ranking dos cinco mais:1 - Aécio Neves (PSDB), 
Minas Gerais;2 - Eduardo Campos (PSB), Pernambuco;3 
- Cid Gomes (PSB), Ceará; 4 - José Serra (PSDB), São 
Paulo; 5 - Luiz Henrique (PMDB), Santa Catarina

Futebol
Entre os 20 jogadores titulares do Ceará não há um só 

cearense. É uma dura e cruel realidade. O Ceará exporta 
garçons e chefes de cozinha para o mundo inteiro, mas 
jogador de futebol não.  No Brasileirão 2010, há porem 
cinco cearenses em outros times, como Erandir (Forta-
leza), no Atlético Goianense , Iarley (Quixeramobim) no 
Corinthias, Ewerton (Maranguape), no Fluminense e 
Junior e Anderson (Fortaleza), no Vitória da Bahia.  Na 
1ª. divisão, há 127 paulistas, 88 cariocas e fluminenses, 
48 bahianos, 43 mineiros e 40 paranaenses.

Cidadão Cearense
 Carlos Antônio de Moraes Cruz, nascido em 

Parnaiba/-PI, superintendente do SEBRAE-Cem 
recebeu o titulo de Cidadão Cearense, proposto pelo 
deputado Sergio Aguiar. Cruz tem 49 anos, é casado e 
pai de três filhos. Economista, pós-graduado em Gestão 
Empresarial e funcionário de carreira do Banco do 
Nordeste, o homenageado foi secretário de Desenvol-
vimento Econômico de Sobral na gestão Cid Gomes.

Metrofor vai  atrasar
A sentença é de Egidio Serpa, na sua coluna no 

Diário do Nordeste: “Vai atrasar o cronograma de 
construção do metrô de Fortaleza. O TCU vetou os 
termos de um aditivo que seria celebrado pela direção 
do Metrofor com as multinacionais Alstom, Siemmens 
e Adtranz, responsáveis pelo fornecimento dos siste-
mas de eletrificação, sinalização e operação dos trens. 
Resultado: nova licitação. E mais um ano de atraso”.

Raimundo dos Queijos
Em 17.06, uma das mais populares figuras de 

Fortaleza, Raimundo dos Queijos, recebeu o título 
de cidadão fortalezense na Câmara Municipal 
de Fortaleza. O Projeto é de autoria do Vereador 
Iraguassu, com direito a um festival de queijos no 
Piano-Bar do Ideal Clube, com show do Ray Mi-
randa. Raimundão já é Cidadão Cearense.

Desembargadoras para TRT/CE
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, nomeou duas juízas para atuarem na segunda 
instância da Justiça do Trabalho do Ceará. Pelo critério 
de merecimento, foi eleita a juíza titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Fortaleza, Maria Roseli Mendes Alencar. 
Pelo critério de antiguidade, foi nomeada a juíza titular 
da 3ª Vara de Fortaleza, Maria José Girão. 

Osmar Alves de Melo
Atendendo a suges-

tão do presidente da 
OAB-DF, Francisco 
Caputo, presidente do 
conselho federal da 
OAB, Ophir Caval-
cante, reservou  espaço 
Evandro Lins de sede da 
instituição em Brasília, 
para lançamento no dia 16 de agosto, ás 19 hrs, do livro 
Corrupção: Fonte de injustiça e impunidade,de autoria 
do advogado, Osmar Alves de Melo. São convidados 
preferenciais para o evento dos 81 conselheiros federais 
da OAB, os 27 presidentes dos conselhos, seccionais, 
advogados, juízes, procuradores, promotores e políticos.

Cordão umbilical 
A vereadora Verônica Gurgel (PP), enfermeira que 

passou por diversas unidades de saúde na periferia 
de Fortaleza, trabalhando com dedicação e paixão,  
comemorou  a criação do primeiro banco de cordão 
umbilical e placentário do Ceará. Segundo ela, a aten-
ção à saúde terá imenso ganho, uma vez que o banco 
irá auxiliar no tratamento de pessoas que precisam 
de doação de medula óssea. Além disso, o material 
coletado também poderá ser utilizado em pesquisas.

Medalha
A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará en-

tregou a medalha Walmir Ponte ao pdrof. Roberto 
Martins Rodrigues durante a cerimônia de lança-
mento do livro “MARKETING Política e Socieda-
de”, de Djalma Pinto, no Ideal Clube. O  objetivo da 
obra é mostrar que a campanha eleitoral não pode 
ser transformada em palco de disputa para saber 
quem engana melhor o eleitor e estimular uma rea-
ção ao abuso do direito no exercício da propaganda.

Energia eólica: Ceará tem a força
Em 2001, a inteligência cearense deu um passo 

pioneiro. E na direção certa. Por iniciativa do Governo 
do Estado, o Ceará produziu o primeiro Atlas Eólico 
do País. Esse levantamento - que, visto de hoje, foi 
mesmo rudimentar - estimou em 25 mil megawatts 
(MW) o potencial “on shore”, isto é, em terra firme, 
de geração de energia ao longo dos quase 600 km do 
litoral cearense. A Eletrobras, depois, faria a mesma 
coisa: elaborou o Atlas Eólico do Brasil,  estimando o 
potencial brasileiro de energia eólica em 143 mil MW, 
dos quais 75 mil só no Nordeste. O Ceará sozinho é 
capaz de gerar mais de 50 mil MW de energia eólica.

Cearense no CNMP
O Senado aprovou a indicação do advogado Luiz 

Moreira Gomes Júnior para membro do Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP). Ele foi indicado 
pela Câmara dos Deputados para substituir Francisco 
Maurício Albuquerque. Na votação, recebeu elogios dos 
senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Inácio Arruda 
(PCdoB-CE). Luiz Moreira Gomes Júnior se formou em 
Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1996, 
possui mestrado em Filosofia e doutorado em Direito, 
ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais.
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Há 
38 anos

Ministro César Rocha e prof Paulo Bonavides receberam o titulo de Doutor Honoris Causa da Unifor
A Universidade de Fortaleza realizou em 24.06, a 

outorga do Título Doutor Honoris Causa ao ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, Cesar Asfor Rocha, e 
ao jurista Paulo Bonavides, no  Teatro Celina Queiroz.

Ao longo dos 37 anos da Unifor, já foram home-
nageadas oito autoridades: Dom Aloísio Loscheider e 
governador Virgílio Távora, em 21 de março de 1979; 
ministro Jarbas Passarinho, em 12 de agosto de 1980; 
professor Antônio Martins Filho, em 30 de dezembro 
de 1981; Dr. Roberto Marinho, em 3 de junho de 1983; 
Dom Serafim Fernandes, em 10 de setembro de 1986; 
Dr. Wandick Pontes e Dr. Cláudio Martins, em 25 de 
janeiro de 1991. 

Perfil dos homenageados de 2010
César Asfor Rocha 
Ministro, jurista, escritor e 

professor, César Asfor Rocha 
nasceu em Fortaleza no dia 5 
de fevereiro de 1948. É mestre 
em Direito e portador do título 
de Notório Saber, equivalente a 
doutor, para fins universitários, 
outorgado pela Universidade 
Federal do Ceará, em cuja 
Faculdade de Direito lecionou, 
por vários anos, Introdução ao 
Estudo do Direito e Direito 
Civil.

É autor de obras importantes para o saber jurídi-
co, como o livro sobre Clóvis Bevilácqua, e coautor 

das obras coletivas “O Novo Código Civil – Estudo 
em Homenagem ao Prof. Miguel Reale” e “Direito 
e Medicina – Aspectos Jurídicos da Medicina”, ocu-
pando, assim, uma cadeira na Academia Cearense de 
Letras. No Supremo Tribunal de Justiça, integra a 
Corte Especial, a Segunda Seção, a Quarta Turma e o 
Conselho de Administração, tendo integrado todas as 
suas comissões. 

Foi eleito, pela unanimidade do voto de seus pares, 
pelo Superior Tribunal de Justiça, para o cargo de 
corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Integra 
o STJ desde 1992, do qual é presidente desde 2008, 
além de ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 
onde é o corregedor geral da Justiça Eleitoral e diretor 
da Escola Judiciária Eleitoral. 

Entre as diversas honrarias que César Asfor Rocha 
já recebeu, estão a Medalha da Ordem do Mérito de 
Brasília, no grau de Grande Oficial, pelo Governo do 
Distrito Federal, em 2002, o Troféu Clóvis Bevilácqua, 
pela OAB Seccional do Ceará, 
em 1990.

Paulo Bonavides
Jurista, escritor, cientista 

social e professor, Paulo Bona-
vides nasceu em Patos, Paraíba, 
em 10 de maio de 1925. Fez 
seus estudos preparatórios no 
Liceu do Ceará e diplomou-se 
na Faculdade Nacional de Di-
reito do Rio de Janeiro, tendo 

começado sua graduação em Fortaleza. 
Ainda como estudante, passou um ano na Uni-

versidade de Harvard, nos Estados Unidos. Dessa 
experiência, resultou o livro “Universidades da 
América”, que recebeu o prêmio Carlos de Laet, da 
Academia Brasileira de Letras. Iniciava, assim, sua 
longa e vitoriosa jornada de escritor. Suas obras es-
tão definitivamente incluídas na bibliografia jurídica 
brasileira, tais como “A Constituição Aberta”, “Refle-
xões: Política e Direito”, “Teoria do Estado”, “Ciência 
Política” e “Do Estado Liberal ao Estado Social”.  
Referência acadêmica na teoria dos direitos fundamen-
tais e princípios constitucionais, com destaque para o 
princípio da proporcionalidade, recebeu a Medalha 
Rui Barbosa, a mais alta distinção honorífica conce-
dida pela Ordem dos Advogados do Brasil. É filiado 
a diversas instituições jurídicas e acadêmicas, como 
a Ordem dos Advogados do Brasil, Academia Brasi-
leira de Letras Jurídicas, Internacional Association 
of Constitutional Law e Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional.

Catedrático emérito da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará e Doutor Honoris 
Causa pela Universidade de Lisboa, já recebeu os mais 
destacados prêmios jurídicos/culturais e participa de 
diversas instituições de Direito espalhadas pelo mun-
do, inclusive na função de professor visitante. Pelos 
notórios serviços prestados ao Direito, à Justiça e à 
Democracia, Paulo Bonavides é considerado um dos 
maiores constitucionalistas brasileiros.
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Tribunal de Justiça terá mais  
oito desembargadores

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou a 
classificação de oito novos cargos de desembargador a 
serem providos no decorrer deste ano.

De acordo com a Portaria nº 828/2010, assinada pelo 
presidente do TJCE, desembargador Ernani Barreira 
Porto, três cargos serão preenchidos pelo critério de me-
recimento e outros três serão providos por antiguidade.

Outros dois cargos foram classificados pelo critério do 
quinto constitucional, sendo um destinado a um membro 
do Ministério Público do Ceará e outro a um represen-
tante da Ordem dos Advogados do Brasil - secção Ceará 
(OAB-CE).

Com a classificação dos oito cargos, o TJCE define o 
provimento das 16 vagas de desembargador criadas pela 
Lei Estadual nº 14.407, de 15 de julho de 2009. Desse 
total, sete já foram providas.

A oitava vaga, destinada a um representante da OAB-
CE, está em processo de provimento. O TJCE aguarda o 
envio, pela Ordem, de uma lista sêxtupla para submetê-la 
ao Tribunal Pleno, que reduzirá a lista para tríplice. 

Outro cargo que está em aberto no TJCE é remanes-
cente da ascensão do desembargador Raul Araújo Filho ao 
cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Essa vaga também será preenchida pelo critério do quinto 
constitucional, por um membro do Ministério Público.

Ainda em 2010, com o provimento de todos os cargos, o 
Pleno do TJCE passará a ter 43 desembargadores. A Lei nº 
14.407/2009 reestruturou o Poder Judiciário do Ceará com 
a criação, além das vagas de desembargador, de 105 cargos 
de juiz e o aumento do número de varas em 23 comarcas.
Somente em Fortaleza (Entrância Final), 40 novas varas. 

Presidente criou Unilab
que ficará em Redenção

Novo Planetário é uma das 
atrações do CC Dragão do Mar

 Governador Cid Gomes inaugurou  em 30.06 o novo 
Planetário Rubens Azevedo do Centro Cultural Dragão 
do Mar de Arte e Cultura. Totalmente reformado, o 
Planetário agora conta com um novo equipamento de 
projeção, o Zeiss ZKP4 Quinto New Generation. No 
total foram investidos R$ 5,5 milhões. A iniciativa é do 
Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, da 
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior 
e do Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC). 

Segundo o governador Cid Gomes, o equipamento 
reforçará a qualidade da educação do Estado. “Uma 
coisa é você aprender física em aulas normais, dentro 
de uma sala de aula. Outra coisa é você aprender em 
um espaço moderno e cheio de interatividade”, afirmou.

A inauguração do novo equipamento do Planetário 
Rubens de Azevedo faz parte dos projetos do Governo 
do Estado do Ceará e do Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura para as comemorações do Ano Internacional da 
Astronomia e dos 90 anos do famoso Eclipse total do sol, 
observado em 1919 na Praça do Patrocínio, em Sobral. 
O fenômeno ofereceu as condições ideais para a com-
provação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein.

Segundo Dermeval Carneiro, diretor do Planetário, 
com o novo conjunto, o equipamento se consolida como 
um dos melhores pontos de observação do espaço do 
mundo e abre novas possibilidades para inovação no 
ensino e difusão da ciência e tecnologia.

Por ano, o Planetário Rubens de Azevedo recebe 
público visitante de cerca de 30 mil pessoas, além de 
16 mil alunos de escolas públicas e particulares em 
visitas agendadas.

www.construtoramarquise.com.br

A Marquise é a 
construtora do ano. 

E para muitas famílias, a mudança de uma vida.

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

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

c o n s t r u t o r a  d o  a n o

Atenderá 5 mil estudantes entre brasileiros e 
universitários de toda a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou  
a Lei que cria a Universidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), que 
será instalada no município de Redenção, no Ceará e 
atenderá 5 mil estudantes das Comunidades dos Paí-
ses de Lingua Portuguesa. O Governo do Estado foi 
o responsável por ceder o terreno para a construção 
da Universidade e, em parceria com o município de 
Redenção, está recuperando um prédio que funcionará 
como sede provisória. A Universidade já começa a 
receber estudantes para os cursos de Enfermagem, 
Formação de Professores, Gestão Pública, Agronomia 
e Engenharia de Energia no ano que vem.

Além de garantir ensino superior em diversos cur-
sos para jovens brasileiros, a Unilab também garantirá 
o intercâmbio com universitários de toda a Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Portugal, 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé 
e Príncipe, Moçambique e Timor Leste. No primeiro 
ano de funcionamento, a Unilab receberá 350 alunos 
e a meta da instituição é, no futuro, contar com cinco 
mil estudantes nos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado. Para acesso à Unilab, será utilizada a nota 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Sua atuação estará focada, conforme acrescentou, 
na promoção do desenvolvimento regional e no inter-
câmbio cultural, científico e educacional.
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Navio voador que desceu no rio Coreaú, em Camocim, em 13.06.1931
Documento

Wilson Ibiapina (*)
Neste 13 de julho está completando 79 

anos que o maior hidroavião já construído 
no mundo desceu em Camocim, escala 
dessa sua única viagem. O avião alemão de 
doze motores não teve o sucesso comercial 
que seu idealizador imaginou. Depois de 
percorrer 43 mil quilômetros foi levado 
para o museu da Aviação de Berlim, onde 
terminou destruído num bombardeio du-
rante a segunda grande guerra.

Imagine só alvoroço que deve ter sido 
naquela manhã de 13 de junho de 1931 
na pequena e pacata cidade de Camocim 
O avião inventado em 1903 pelos irmãos 
Wright, como querem os americanos, ou 
em 1906, quando Santos Dumont voou 
com o 14 Bis, em Paris, ainda era uma 
coisa do outro mundo. Nos anos 50, na 
Serra da Ibiapaba uma mulher perdeu o 
marido porque, ao ouvir o som de um avião pensou 
que o mundo estava se acabando e resolveu contar-lhe 
que o tinha traído.

As companhias aéreas não existiam como hoje e os 
inventores ainda estavam com a mão na massa tentando 
colocar no ar aparelhos que transportassem pessoas mais 
rápido do que os navios e trens.

O hidroavião é um avião equipado para utilizar uma 
superfície aquática como pista de pouso e decolagem. 
O hidroavião verdadeiro é um barco voador.

O primeiro deles foi projetado pelo francês Alphonse 
Penaut (1876), mas nunca foi construído. Outro francês, 
Henri Fabre, realizou o primeiro vôo de hidroavião em 
Martigues, França (1910), mas foi o projetista de aviões 
norte-americano Glenn Curtiss que pilotou o primeiro 
hidroavião prático em San Diego, EUA, e transportou o 
primeiro passageiro, ambos os feitos realizados em 1911

Nas décadas de 20 e 30, muitos países estavam cons-
truindo hidroaviões para uso civil e militar. Na segunda 
metade dos anos 30 começou a era dos hidroaviões 
gigantes, iniciada pelo Dornier. 

O DO-X
O professor alemão Claude Dornier, em 1929, 

engrossou a lista dos que queriam colocar no ar um 
transporte seguro e rápido. Foi nos estaleiro do Lago 
Constance que ele conseguiu concluiir seu invento, 
batizado de Dornier DO-X. Um gigante hidroavião 
para o transporte civil. O avião tinha 12 motores curtiss 
de 12 cilindros em V, refrigerados a água – 600 hp. O 
gigante tinha 48 metros de largura e 40,05 m de cum-
primento. Peso na decolagem: 52.000 kg. Velocidade 
cruzeiro de 190 km/h. Foi projetado para voar a uma 
velocidade máxima de 210km/h a uma altitude de 500 
metros. Tinha autonomia de 1.700km. Podia levar 72 
passageiros e 20 tripulantes. Era dividido em três pa-
vimentos. No primeiro, no nível mais baixo ficavam o 
combustível e a bagagem. No meio iam os passageiros 
e no pavimento superior a cabine do piloto e espaço 
para a equipe técnica.

Deslumbrando o mundo
O primeiro vôo-teste, no dia 12 de julho de 1929 foi 

sobre o lago Constance. Depois e outros testes fez seu 
primeiro vôo com 169 pessoas a bordo no dia 21 de 
outubro de 1929 Tudo testado e aprovado, o professor 
Claude parte para sua ousada viagem de longa distan-
cia. Levanta voo no dia 5 de novembro de 1930 num 
cruzeiro mundial.

A rota começou pela Europa, mais exatamente no rio 

Reno. Foi a Amsterdã e de lá voou para Calshot-Ingla-
terra, Bordeaux, na França, La Coruna e Lisboa, onde 
um acidente interrompeu a viagem. Pegou fogo na asa 
esquerda o que atrasou a viagem em mais de um mês. 
Decolou no dia 31 de janeiro para Las Palmas, onde 
enfrentou mais problemas. Bateu num banco de areia 
e o avião ficou parado por mais três meses. Depois de 
voar pela costa africana atravessou o atlântico.O tanque 
de 16 mil litros de combustível praticamente vazio fez 
com que esse navio-voador descesse em Camocim, na 
manhã daquele dia 13 de junho de 1931

A população de Camocim mesma acostumada a ver 
a amerissagens como a que o aviador Pinto Martins fez 
em 19 de novembro de 1922. tomou um susto quando 
viu o DO-X. O aviador Euclides Pinto Martins fez o 
primeiro vôo dos Estados Unidos para o Brasil, saindo 
da Flórida . Nem esse feito do filho de Camocim pro-
vocou tanta comoção na cidade. Pinto Martins pilotava 
o hidroavião biplano, de 28 metros de envergadura e 
dois motores “liberty” de 400 hp, cada. Acompanhados 
por um jornalista e um cinegrafista, decolaram uma 
máquina de oito mil quilos, criado na pioneira Fábrica 
Curtiss. O DO-X parecia um navio-voador movido por 
12 motores. O DO-X mais parecia uma nave espacial, 
uma coisa do outro mundo.

Orlando Campos é o que se pode chamar de um 
homem culto. Ler é seu passatempo preferido. Sua me-
mória invejável faz a diferença. Os amigos o chamam 
carinhosamente de Google. Tem sempre na ponta da 
língua resposta para qualquer pergunta sobre política, 
história, geografia ou conhecimento geral. Atualmente, 
o paulista Orlando Campos mora em Brasilia, onde 
dirige uma ONG que cuida do meio ambiente da 
Amazônia, mas já exerceu outras profissões. Militar da 
reserva do Exército, já foi até gerente de vendas da área 
de siderurgia  no Nordeste, época em que palmilhou o 
Ceará. Até hoje lembra de pessoas e cidades do interior 
cearense. Foi pra ele que enviei as fotos raras sobre o 
DO-X que recebi do cinegrafista da Globo, o cearense 
Luiz Gonzaga Pinto. Imediatamente Orlando lembrou 
que o hidroavião havia amerissado no rio Coreaú. Ficou 
bem em frente a Estação Ferroviária de Camocim. A 
cidade praticamente parou.

Nos anos 30 e 40 do século passado, segundo relato 
do Hilderburgue, era grande o movimento de hidroa-
viões  pousando nas águas do Rio Coreaú, pois os apa-
relhos  vindo dos EEUU entravam no Brasil, passando 
por Belém, Camocim , Recife Salvador e Rio de Janeiro. 

Pessoas de Fortaleza pegavam o trem que 
passava em Sobral e chegavam a Camocim 
para embarcar  para aqueles destinos, 

Até hoje a história é lembrada pelos mais 
antigos e já foi alvo de matérias como a que foi 
publicada pelo jornal O Literário de Camocim. 
No texto, o jornal fala de um tal Ildemburgue 
que na época tinha 9 anos de idade. Orlando 
conheceu muito o Ildemburgue Aguiar. Nas vi-
sitas que fez a Camocim estabeleceu amizade 
com o comerciante, cuja loja, por coincidên-
cia, ficava em frente a Estação Ferroviária. 
“Era uma figura muito simpática de porte 
caucasiano e que por várias vezes comentou 
sobre o DO-X”

Contou que foi levado num barco, junto 
com outras crianças, para ver de perto o gi-
gante. Os barqueiros cobravam uma pequena 
quantia para levar os curiosos para perto o 
avião.

Artur Queiroz, outro camocinense que viu o avião, 
conta ao jornal O Literário que o DO-X ficou parado alí 
de manhã até à tarde sem que ninguém desembarcasse. 
O avião tinha no seu interior sala de estar, bar, restau-
rante e cabine com cama. Se tinha passageiro a bordo 
nenhum se arriscou enfrentar o calor na pequena cidade 
sem uma atração que merecesse um passeio turístico, 
embora já fosse importante interposto comercial com 
ferrovia e porto. A demora foi suficiente para que os 
barcos de apoio carregassem combustível em latas de 
20 litros que foram abastecendo o tanque da belonave 
que, segundo jornal, queimava 400 galões por hora. 

A inesperada visita virou notícia que correu mundo 
a fora. Em Fortaleza muita gente se preparou para ir 
ver de perto o avião quando ele chegasse à capital. As 
pessoas ficavam olhando para céu na expectativa de 
vê-lo passar com toda sua imponência. 

No inicio da tarde daquele 13 de junho o DO-X 
levantou vôo em direção a Natal e de lá para o Rio de 
Janeiro, frustando os que esperavam por sua passagem 
na capital cearense. No Rio, ele foi fotografado sobre-
voando a enseada de Botafogo. Do Brasil ele seguiu 
para Nova Iorque, onde teve que ficar alguns meses 
por causa do inverno

O DO-X retornou a Berlim muito danificado. Com 
muitos problemas técnicos e sem êxito comercial, o pro-
jeto foi arquivado. O avião foi levado para o Museu de 
Berlim, onde infelizmente foi destruído num incêndio 
provocado por bombardeios durante a guerra mundial 
em 1945 O DO-.X alemão, de 12 motores, desapareceu 
assim, sem nunca ter entrado em serviço regular.

Logo depois da guerra o espaço aéreo já estava sendo 
dominado pelos enormes Sikorsky e Martin Clipper 
norte-americanos. Com o lançamento do Boeing 314 
Clipper, em 1939, começou o transporte regular de pas-
sageiros unindo Europa e EUA. Hoje em dia, existem 
jatos enormes voando pelo planeta com mais de 200 
passageiros a bordo. 

O DO-X teve um triste fim, mas o seu tamanho 
descomunal nunca vai ser esquecido. Orlando Campos, 
meu amigo que mandou as informações sobre o vôo 
ao Ceará, lembra que o DO-X, realmente era uma obra 
prima da industria aeronáutica alemã, particularmente 
se considerarmos a época em que foi construido. Além 
do aparelho objeto desta reportagem, foram construidos 
mais duas unidades que, posteriormente, foram vendi-
das para a Itália. 

(*) José Wilson Ibiapina (Ibiapina, jornalista
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Leituras I
Crato e a guerra do Paraguai

José Jézer de Oliveira  (*)

Há em Fortaleza, no bairro Aldeota, uma extensa rua 
batizada com o nome de Carolina Sucupira. Das principais 
artérias do bairro, a rua é bastante conhecida, o que não 
ocorre com quem lhe emprestou o nome. Para os fortale-
zenses, é de supor tratar-se de ilustre cearense, de quem 
pouco se ouviu falar. Até mesmo no Crato, onde nasceu e 
viveu. Ali, existe uma rua com nome quase idêntico: Ca-
rolino Sucupira. Na verdade, mãe e filho. Saber o que de 
especial fizeram para virarem nome de rua, urge remontar a 
meados do século XIX, mais precisamente ao ano de 1865. 
Lá encontraremos essas duas ignotas figuras, inseridas no 
contexto histórico da Guerra do Paraguai. Veremos. 

Em princípios daquele ano, o presidente da Província 
do Ceará, Lafayette Rodrigues Pereira, dirigiu um apelo 
aos cearenses para que ajudassem os compatriotas do sul 
a combater as tropas do ditador paraguaio Solano Lopez. 
No Crato, o apelo de Lafayette foi acolhido de modo 
estrepitoso pela população, que, acometida de incontido 
ardor patriótico, percorria as ruas da cidade conclamando 
o povo a atender o apelo do presidente cearense, embora 
não houvesse ali, a princípio, a quem se devesse apresentar 
para o alistamento. Morador da cidade, o jornalista João 
Brígido chamou a si a incumbência de fazê-lo, alistando os 
primeiros voluntários, “quase todos artistas, alguns casados 
e com filhos”, segundo o historiador cratense Irineu Pinhei-
ro, no seu livro “Cariri”. As despesas para o envio desse 
primeiro grupo de 20 voluntários cratenses correram por 
conta do coronel Antônio Luís Alves Pequeno, abastado 
comerciante e chefe político local. Assim é que no dia 6 
de março de 1865 os moços seguiram para Fortaleza, dis-
postos à luta em defesa da Pátria, não sem antes receberem 

calorosa e comovente manifestação de despedida por parte 
da população, ruidosamente concentrada em frente à Matriz. 
Inflamados oradores se sucediam, cada qual mais veemente 
na exprobração à ameaça do ditador paraguaio de apoderar-se 
de parte do nosso território. Por final, o vigário da Sé aben-
çoou uma bandeira entregue a um dos voluntários, enquanto 
a agitada multidão se preparava para acompanhar os bravos 
patriotas até a saída da cidade, de onde empreenderiam a longa 
e penosa viagem à Capital. Dali, rumo ao campo de batalha.  

Em sua edição de 11 de março, o semanário ”O Araripe”, 
editado por João Brígido, registrou: “Honra a esses filhos do 
Cariri que não ficaram surdos ao reclamo da Pátria, que deixam 
seu berço e suas famílias para exalarem no campo de batalha o 
último suspiro pela causa do Império. Sirva esse belo exemplo 
para mostrar que o Crato, quando se trata de grandes e nobres 
sacrifícios, não fica aquém das demais cidades do Império”.

Após a partida desse primeiro grupo, uma comissão presi-
dida pelo juiz de Direito do Crato se encarregou de proceder 
ao alistamento de novos voluntários. Em uma proclamação 
dirigida aos cratenses, a comissão incentivava-os participarem 
“das fileiras de bravos que com o maior heroísmo pugnam 
pelos direitos da Nação”. Calcula-se que mais de 200 voluntá-
rios cratenses fizeram parte do segundo grupo que no dia 6 de 
agosto de 1865 seguiu para a guerra. Entre eles um jovem de 
apenas 14 anos. Sua mãe, cidadã cratense, Carolina Clarence 
de Araripe Sucupira, em carta ao presidente Lafayette, datada d

e 2 de maio de 1865, oferecia como voluntário seu único 
filho varão, Carolino Bolívar de Araripe Sucupira, “para sa-
crifício dos interesses da Pátria, a jóia mais preciosa de que 
dispunha”, escreveu ela. “O Araripe” publicou várias quadras 
de autoria do jovem, despedindo-se da cidade. Uma delas dizia:

“A Pátria me chama, 
Vou prestes partir, 

Do sul aos irmãos
Contente me unir”.
O garoto correspondeu aos anseios patrióticos da mãe. 

Lutou bravamente, como um adulto, durante todo o período 
da guerra, ao término da qual já havia atingido o posto de 
major do Exército. Ao retornar ao País, como herói, fixou 
residência na cidade paulista de Jundiaí.  Em seu livro “Ro-
teiro Biográfico das ruas do Crato”, conta o escritor cratense 
J. Lindemberg de Aquino que Carolino se tornou ali uma 
das mais ilustres e respeitáveis figuras da comunidade, que, 
após sua morte, erigiu um monumento em sua memória. 

Com relação à Guerra do Paraguai, merece destaque a 
façanha de outro jovem cratense, que, aos 14 anos, se ofere-
ceu como voluntário para participar da batalha. A Comissão 
de Recrutamento enviada ao Crato, para o alistamento 
obrigatório, barrou sua pretensão devido a pouca idade. 
Não se dando por vencido, o imberbe Antônio Bernardo 
de Figueiredo aguardou a volta da Comissão a Fortaleza, 
fugiu de casa e a alcançou a meio caminho da Capital, 
conforme ao que pesquisou e escreveu José de Figueiredo 
Brito, atento estudioso da história caririense. Premidos por 
tais circunstâncias, não coube aos recrutadores outra coisa 
senão incorporar o jovem ao grupo de recrutas e enviá-lo 
para o campo de batalha. Finda a guerra, fixou-se na cidade 
gaucha de Pelotas. Ali se casou com uma jovem de nome 
América, constituiu família e deu seguimento à carreira 
militar. Ao morrer, havia atingido o posto de general de 
brigada. Segundo ainda José Figueiredo de Brito, Antônio 
Bernardo veio a ser pai do general Euclides de Oliveira Fi-
gueiredo, avô, portanto, do general João Batista de Oliveira 
Figueiredo, o último presidente da República do regime 
militar deflagrado em 1964.

(*) José Jezer de Oliveira (Crato), jornalista

O MERCADO VAI VER 
VOCÊ DIFERENTE.
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 Leituras II

Luiz Martins da Silva (*)
 
Para Rômulo Andrade, poeta do verde. 
 
Do que um dia no céu esteve a flutuar, 
Pois que era o voo – sonho humano – 
Do mais pesado agora é 
Outra vez minério e mineral 
Fuselagem em de- 
Composição. 
 
Não há tédio 
Não há revolta 
Nesta situação 
Ao contrário, aceita-a 
Como se fosse re-pouso 
Aconchego, nicho, 
Entre ervas daninhas 
Comichonas a agarrá-lo como presa e com pressa 
Apego querência e carência 
Exploração 
 
São elas agora que se atrepam 
Se empinam periscopicamente para o alto 
Com fototropismo e ambição. 
 
Arregimentam apoio 
Expandem tentáculos 
Asseguram domínios, espinhos 
Gavinhas, esporões. 
 
Por pouco não ganha 
Asas e voa, sobrevoa, 
Voltando outra vez 
Ao ar, gaviões e passarinhos, 
Aviação. 
 
Só flores, 
É o que conseguem de mais alto 
Atingir na sua vegetal condição 
Ungidas no que um dia foi 
No ar para os olhos tanta avidez 
Emoção. 
 
E das flores, frutos, cachos 
Que atraem saltimbancos 
Saltitantes alados viajantes 
Que ali pousam 
Não por prego, pane, desuso, 
Mas para ninhos e prole 
Temporã. 
 
A todo momento, no ar, 
Em algazarra, os pequeninos 
E, com eles, leve transporte 
De polens, sementes, fértil-idade 
Expansão do verde e da verdade que é 
Esta rasteira e alternativa vocação 
De brotar. 

(*) Luis Martins da Silva (Nova Russas), jornalista, 
poeta, prof, da UnB.

Terra sobre vento 
ou 

Avião coberto de arbustos 
ou 

Metáfora para Hexagrama 46 

Ciência e Tecnologia
O Carro elétrico.

Que veículo é esse?
Rudi Henri Van Els (*)
No mês passado o Governo 

Federal estava preparando a divul-
gação de um pacote de incentivos 
aos veículos elétricos. A expectativa 
era que o pacote incluísse incentivos 
fiscais, redução de impostos e outras 
vantagens para o setor. A suspensão 
do anúncio na última hora pelo 
presidente da República mostra a 
importância do tema, afinal, o pró-
prio presidente se interessou pelo 
assunto e chamou para si a responsabilidade.

Na semana passada o Brasil pôde conhecer o que a in-
dústria automotiva tem de mais novo em termos de redução 
de emissões veiculares, combustíveis alternativos e veículos 
elétricos num evento internacional, o Challenge Bibendum 
no Rio de Janeiro, que tinha como lema: Todos juntos por 
uma mobilidade rodoviária sustentável. O evento era com-
posto por uma mostra de veículos elétricos, híbridos e com 
baixas emissões de gases, realização de rali de desempenho 
e testes técnicos, além de sessões plenárias e mesas redondas 
para discutir mobilidade sustentável. 

Entretanto, quando se fala de veículo elétrico, fica a se-
guinte pergunta no ar. Afinal, de qual tipo de veículo elétrico 
estamos falando? As análises e reportagens misturam con-
ceitos e falam de veículos, carros, automóveis, transporte 
individual e coletivo, criando ainda mais confusão. 

Há diversas tipologias e classificações, porém vamos nos 
centrar neste artigo nos veículos elétricos urbanos. Pode-
se classificar veículos elétricos urbanos em veículos para 
transporte coletivo ou veículos para transporte individual. 

O conhecido trólebus, agora com opção híbrida, é um 
exemplo de veículo elétrico urbano para transporte coleti-
vo com tecnologia consolidada que conta com fabricantes 
nacionais. 

Quanto ao transporte individual por meio de carros de 
passeio, os especialistas em transporte que debatem o assun-
to são unânimes em afirmar que todas as tendências apon-
tam para a necessidade de se desenvolver carros elétricos 
urbanos pequenos e leves, alimentados com baterias para 
atender à grande maioria da necessidade de deslocamento 
nas cidades que precisam de uma autonomia de cerca de 
60km e velocidade média de 50 km/h. As tendências mos-
tram que este vai ser o mercado futuro. Nesse sentido, já 
existem alguns pequenos fabricantes na Índia e na Europa 
apostando nesse nicho.

Entretanto, paradoxalmente, os designers e especialistas 
ligados à indústria automotiva tradicional possuem outra 
concepção de carro elétrico. Ficam insistindo em dizer que 
os carros elétricos tem que obedecer à mesma lógica dos 
carros a combustão interna e, dessa forma, devem ter as 
mesmas características dos atuais carros de passeio. Sin-
tomático é que o concurso de melhor design no evento foi 
ganho por um “carrão” esportivo elétrico, capaz de ir de 0 a 
100km/h em 4,8 segundos e chegar a uma velocidade máxi-
ma de 200 km/h e andar 248 km sem recarregar as baterias.

Porém, há quem acredita que o veículo elétrico é muito 
mais que um simples substituto de um veículo com motor 
de combustão interna e que ele poderia mudar alguns para-
digmas de transporte nos grandes centros urbanos.

1) Paradigma da logística do seu abastecimento. O carro 
com motor de combustão interna precisa de uma logística 
sofisticada de abastecimento de um produto inflamável na 
zona urbana. Não se pode esquecer que o carro elétrico pode 
ser abastecido em qualquer estabelecimento atendido pela 
rede de energia elétrica. Cada banca de revista, em tese, 
poderia vender uma carga da mesma forma como hoje são 
vendidas cargas de créditos para telefone celular.

2) Paradigma da infra-estrutura de estradas e estaciona-

mentos. Os carros elétricos serão 
menores e mais leves e, dessa 
forma, pode-se vislumbrar que o 
espaço atualmente ocupado por um 
carro possa ser ocupado por dois. 
Ou seja, é possível aumentar signi-
ficativamente o aproveitamento da 
atual infraestrutura.

3) Paradigma de integração 
e interligação entre transporte 
individual e coletivo. A mudança 
paradigmática permitirá pensar em 

diversas opções de deslocamento usando meios coletivos 
e individuais ou compartilhados, fazendo a integração de 
um sistema de transporte coletivo com veículos elétricos e 
interligação com carros elétricos de uso compartilhado nos 
grandes centros urbanos.

4) Paradigma da segurança e conforto. O carro elétrico 
do futuro será menor, mais leve e mais silencioso. As atuais 
concepções de segurança dos atuais “carrões” privilegiam 
quem está dentro do carro. Quem está fora que se cuide. 
Não tem nada mais perigoso que um carro de 2 toneladas 
andando a 100km/h em área urbana com motorista inexpe-
riente, desatento falando ao celular e/ou alcoolizado. Falta 
segurança para quem anda a pé, de bicicleta ou motocicleta.  

A História nos mostra o que não deve ser feito. Há 50 
anos, o presidente Juscelino Kubitschek desfilou em um 
Romi-Isetta, primeiro carro nacional fabricado no Brasil, 
liderando a Caravana de Integração que chegou a Brasília. 
O carro, capaz de atingir 85km/h, tinha lugar para dois pas-
sageiros, pesava 350kg, media 2,2 metros de comprimento 
e tinha apenas uma porta. Apesar deste feito, o governo, por 
meio do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, não 
classificou o Romi-Isetta como carro pelo fato de o veículo 
só ter uma porta.

Não podemos terminar este artigo sem lembrar que o 
Itaipu, primeiro carro elétrico produzido no Brasil pela 
Gurgel Motores em 1974, já tinha as características que 
hoje são desejadas para a nova geração de carros elétricos. 
A História também mostra que não se pode dar incentivos 
fiscais iguais para os desiguais. A extensão dos incentivos 
que foram dados à fabrica Gurgel para produzir o primeiro 
carro popular nacional às montadoras multinacionais de 
carros 1.0 pelo governo Collor, foi uma dos fatores que 
contribuiu para a falência deste fabricante nacional.

Deve-se aproveitar o momento atual para mudar o 
paradigma de transporte coletivo e individual dos grandes 
centros urbanos. As indústrias automotivas não tradicionais 
na Índia, China e Europa já têm soluções apropriadas e 
estão prontas para entrar no Brasil e montar aqui o novo 
veículo elétrico. Abre-se uma oportunidade para novos em-
preendimentos dispostos a inovar no transporte individual 
e coletivo, pois, pelo visto, as montadoras multinacionais 
no Brasil ainda não despertaram para essa nova realidade 
e correm o risco de perder o trólebus da história.

(*) Rudi Henri Van Els , prof. Da UnB
NE:  O Engenheiro Elifas Gurgel, Fortaleza, Presidente 

do Clube do Carro Elétrico, participou do 10º Challenge 
Bibendum Rio 2010, no Rio de Janeiro,  com o seu Gol 
convertido para elétrico que participou do rali  e recebeu 
os prêmios de melhor aceleração, menor ruído e melhor 
dirigibilidade. 

O professor Rudi, autor do artigo, foi ao 10º Challenge 
Bibendum Rio 2010 a convite do Clube do Carro Elétrico.

Mais informações podem ser vistos no site  www.clube-
docarroeletrico.com.br . Quanto à reunião no BNDES, fui 
informado que não poderia divulgar o evento em virtude de 
ser ainda uma reunião preliminar para que o BNDES pudesse 
tomar conhecimento dos detalhes das tecnologias acerca 
dos veículos elétricos e poder propor políticas para o setor.
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Leituras  III
Wilson Ibiapina (*)

Antigamente uma coisa difícil no Ceará era estu-
dar. As escolas de nível eram para poucos. Cursos 
superiores só para os filhos das famílias abastadas. 
A classe média descobriu que o caminho para edu-
car seus herdeiros passava pelos seminários  e pelas 
escolas militares. Algumas famílias chegavam ao 
privilegio de ter um filho militar e outro padre. Muitos 
cearenses se destacaram como oficiais do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica. Três foram marechais fa-
mosos: Juarez Távora, Humberto de Alencar Castelo 
Branco, que foi presidente do Brasil, e o Marechal-
do-Ar Casimiro Montenegro Filho – idealizador e 
fundador do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e 
do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

Mas o mais famoso militar cearense foi mesmo 
o general Antonio de Sampaio. Filho de Tamboril, 
Antônio Sampaio participou da batalha de Tuiuti, 
a maiore mais sangrenta da história da América do 
Sul. À frente da Divisão Encouraçada, se destacou na 
guerra do Paraguai, de onde voltou como Herói Na-
cional. A sua atuação em campanhas de manutenção 
da integridade do território nacional deu-lhe desta-
que e foi reconhecida pelo então presidente Getúlio 
Vargas que, em 1940, o consagrou Patrono da Arma 
de Infantaria do Exército Brasileiro.

 Os que seguiram o caminho da Igreja Católica 
Apostólica Romana também se destacaram. Não dá 
para contar o número de seminaristas As escolas apos-
tólicas de Tianguá, Baturité, Canindé e de outras cida-
des preparavam os jovens para os seminários menores 
de Crato e Sobral e os maiores de Fortaleza e Olinda. 

Padre Correia, um sábio cearense
Até hoje muitos padres cearenses estudam em Roma, bem 
pertinho do Papa. O padre Januário foi meu professor 
de latim. Padre João José Cavalcante, que detestava o 
‘bom dia’ de um aluno,  ensinava história no Liceu e no 
Municipal. Frei Tito Alencar, padre, intelectual, nascido 
no dia 14 de setembro de 1945, em Fortaleza, foi uma das 
mais importantes lideranças da luta democrática contra o 
Golpe Militar de 1964. Preso em 1969, por integrar uma 
rede de frades dominicanos que davam apoio à resistência 
popular, Frei Tito foi brutamente torturado. Dom Helder 
Câmara foi um dos fundadores da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil e defensor dos direitos humanos 
durante a ditadura militar Dom Miguel Fenelon Câma-
ra Filho, que comandou as arquidioceses de Maceió e 
Teresina, sempre preocupado com o desordenado cres-
cimento demográfico das cidades.Dom Newton Gurgel, 
bispo emérito do Crato, Dom José Tupinambá da Frota, 
o benfeitor de Sobral, padre Palhano, monsenhor Tarcísio 
Melo, o santo padre da Serra Grande. Padre Francisco 
Sadoc Araújo que quer ver padreIbiapina feito Santo da 
Madre Igreja.

Séculos atrás, Padre José Antônio Maria Ibiapina an-
dava pelo Nordeste criando casas de caridades, igrejas, 
cemitérios e cacimbas d água para o povo matar a sede. 
Padre Bruno, em 1897 fundou o Instituto Cearensede 
Humanidades para alunos de primeiras letras. Padre 
Cícero Romão,fundou Juazeiro e ensinou o Nordeste 
a rezar. Padre Antônio Tomás, que foi o Princípe dos 
Poetas cearenses.

 Mas muitos dos padres cearenses, cultos, empreen-
dedores, não conseguiram o reconhecimento público  
Agora mesmo, o jornalista Sebastião Nery, no seu livro 
dememórias, que abrange 50 anos de história do Brasil, 

resgata um sábio cearense, que poucos conhecem. 
É o padre José Francisco Correia. Nery afirma que 
ele era um “google: “jamais conheci outra pessoa 
que soubesse tanto de tudo”, diz Sebastião Nery que 
foi aluno dele no seminário de Amargosa, na Bahia: 
“Além do que ensinava, - diz o jornalista em sua 
biografia- padre Correia sabia filosofia, teologia, 
ciências, matemática, geometria, música”. Nery 
revela que em três anos  nunca lhe perguntou uma 
coisa sem a resposta.

 Esse homem, que Nery apresenta em seu livro A 
Nuvem, nasceu em março de 1880, em Ibicuitinga, 
pequeno município que quando pertencia a Morada 
Nova se chamava Areia  Branca. Ibicuitinga, na  lín-
gua tupi também quer dizer Areia Branca Estudou 
no seminário de Santa Teresa, em  Salvador, no Co-
légio Pio Latino-americano, em Roma. Doutorou-se 
emfilosofia na Universidade Gregoriana. Doutorou-se 
em teologia, estudoumúsica em Roma. Foi capelão 
do hospital baiano de Nazaré e vigário em vários 
municípios baianos.

Quando voltou para o Ceará nos anos 40 foi sau-
dado em Sobral por seus colegas e discípulos como 
“o mestre dos mestres” José Francisco Correia, conta 
Nery, de 1945 a 1965, quando já cego, voltou para 
Fortaleza, onde continuou formando gerações que  
jamais o esqueceram. Morreu no dia 25 de maio de 
1966, aos 86 anos.

É o jornalista Sebastião Nery com sua formação 
de seminarista que diz: “Se o Ceará tivesse dado 
apenas padre Cícero e padre Correia, já estava de 
bom tamanho.”

(*) José Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista
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Educação: Ceará supera metas e
tem a melhor avaliação do NE

O Ceará ob-
teve o melhor 
resultado educa-
cional Nordes-
te brasileiro. A 
informação foi 
divulgada pelo 
Ministério da 
Educação, com 
base no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) en-
tre os anos de 2007 e 2009. Realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o estudo mostra que foram superadas 
as metas projetadas para o período. É a primeira vez, 
na região, que o Estado lidera os indicadores de todas 
séries avaliadas.

No ensino fundamental (4ª série/5º ano), o Ideb al-
cançado em 2009, foi de 4,4, superior à meta projetada 
para 2013, que seria de 4,3. Nos anos finais do mesmo 
nível de ensino (8ª série/9º ano), o Ideb saiu de 3,5 em 
2007, passou para 3,9 em 2009, e superou o que estava 
proposto para 2011(3,6). No ensino médio, o indicador 
alcançou 3,6, o previsto somente para o próximo ano.

O Ideb foi criado em 2005 para medir a qualidade de 
cada escola e de cada rede de ensino. Utiliza escala de 
zero a dez pontos e é medido a cada dois anos.

Porto do Pecém terá investimentos 
de R$ 571 mi até dezembro

Com as 
obras que 
es tão  em 
andamen-
to o Porto 
do Pecém 
receberá , 
até o final 
do corrente 
ano, investimentos no valor de R$ 571,5 milhões. Desse 
total, R$ 410 milhões estão sendo investidos no Termi-
nal de Múltiplo Uso – Tmut, com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico – BNDES financiando 
80% do total, com a contrapartida de 20% do Governo 
do Estado do Ceará.

Também estão sendo investidos exclusivamente pelo 
Estado R$ 150 milhões na construção e montagem 
da correia transportadora, R$ 7 milhões para projetos 
diversos de ampliação do porto e R$ 4,5 milhões na 
construção do bloco de utilidades, que vai reunir num 
mesmo espaço serviços como agência bancária, correios, 
restaurante e outros.

Segundo informações do Diretor de Implantação e 
Expansão da Cearáportos, Luiz Hernani de Carvalho 
Junior, o cronograma está sendo seguido rigorosamente, 
o que permite confirmar que as obras do Tmut estarão 
concluídas até dezembro do corrente ano.

Governo entregou 17 delegacias 
em diversas regiões do Estado.

O Governo do 
Estado inaugurou 
mais duas delega-
cias de Polícia no in-
terior do Estado, em 
Pentecoste, a 89 km 
de Fortaleza, Pedra 
Branca. a 262 km.

Cada delegacia 
inaugurada segue um padrão inovador instituído pelo 
governo estadual, com instalações modernas e dois ve-
ículos tipo Hilux, modelo SRV, sendo um para a Polícia 
Civil e outro para a Polícia Militar.

O projeto de interiorização da Polícia Civil prevê a 
construção de 50 novas delegacias até o final da atual 
gestão. 

Delegacias Inauguradas (17): Parambu, Viçosa do 
Ceará, Lavras da Mangabeira, Ipueiras, Mauriti, Tam-
boril, Guaraciaba do Norte, Massapê, Caririaçu, Santana 
do Acaraú, Trairi, Amontada, Itarema, Missão Velha, 
Milagres, *Pentecoste e *Pedra Branca.

Delegacias em execução (3): Várzea Alegre, Aurora 
e Granja;

Delegacias com Obras em execução (21): Varjota, Pa-
cujá, Coreaú, Aracoiaba, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, 
Paraipaba, Jaguaruana, Icapuí, Alto Santos, Jaguaretama, 
Solonópole, Novo Oriente, Assaré, Cedro, Pindoretama, 
Chorozinho, Orós, Araripe, Independência e Banabuiu.
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Leituras IV
Lustosa da Costa (*) 
Costumo estranhar certos comentários que, às vezes, 

circulam sobre a harmonia e a cordialidade que reinam 
entre casais desfeitos que se encontram, se visitam, se 
tratam muito bem. Se convivem tão bem separados,por 
que não continuaram unidos, sob o mesmo teto, usando 
as mesmas escovas?

Um saudoso amigo meu, homem do interior, man-
tinha tão boas relações entre a ex e a atual (da época)
esposa que cheguei a suspeitar de bigamia. Podia ate 
não se haver concretizado. Mas macio como era ele, não 
me surpreenderia se estivesse atendendo às demandas 
sexuais das duas.

Por que separar as escovas? 
Só entendo a separação, entre pessoas maduras, quan-

do fortes razões levam à dissenção. Não estou falando 
desta moçada pelaí que mal se conhece,na segunda 
noitada de motel, já pensa em casar e casa mesmo para 
descasar daqui a seis meses, ela levando filho na barriga 
para quando nascer a mãe tomar conta enquanto ela vai, 
novamente,à gandaia, à cata de novo marido, de novas 
emoções. E estas divergências crescem e se agigantam 
na convivência diária.*** 

Sabino 
É classico o caso do grande cronista Fernando Sabino. 

Homem de carater, quando casou com a filha do todo 
poderoso presidente de Minas, Benedito Valadares, ga-
nhou do ditador Getulio Vargas, um cartório no Rio de 
Janeiro. Cartório a que renunciou quando o casamento 
deu com os burros nagua e ele  devolveu  o  rentável 
presente de casamento.

Não acredito em divórcio feliz. Seria por que não continuaram juntos? 

Novo Site: www.aguiardevasconcelos.com.br
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Pois bem, o boa praça Fernando Sabino viveu vinte e 
dois anos com a bela Ligia Marina. Tão sedutora que por 
ela se apaixonou o composior Antonio Tom Jobim que lhe 
dedicou letra de música e cujo telefone pediu ao dono do 
pedaço. Muito naturalmente, o ingênuo Sabino fez que 
não notara o agito e lhe  deu o número errado,dificultando 
assim a cantada, o assédio.

Pois bem, viviam seu idílio, casa um residindo em 
sua casa, até que, por pressão dela, resolveram juntar os 
chinelos, passar a viver sob o mesmo teto. Sabem o que 
aconteceu, depois de dois meses de convivência marital, 
na mesma casa? O rompimento. Mas um rompimento total 
com ódio que levou o escritor a apagar o nome da amada 
das novas edições de velhos livros que lhe dedicara, como 
se quisesse apagar sinais, marcas de sua passagem pela vida.

 Matar  amor
Os tempos são outros. Não se matam amores passados 

nos l ivros, mais não, e, sim a faca ou a bala. Os meios de 
comunicação estão cheios de noticias de homens que matam 
namoradas ou ex-namoradas. E com frequência, à traição. 
Matar a quem se ama? Não é mais fácil deixá-la? Ou se 
trata de alguém tão egoísta que não quer que a mulher ame 
a mais ninguém e só se compraz com seu final violento. 

A facilidade com que se mata no Brasil, não apenas ex-
namorada, ex-esposa, até filhos, como esta criança paulista 
jogada do alto de um edifício pelo pai e pela madrasta, 
decorre apenas da frouxidão de nossos códigos. O assassino 
confia na impunidade. Se ele tem dinheiro ou prestígio, 
sabe que gastara um bocado, mas nunca será julgado. 

Jornalista não vai preso 
Tai o caso deste diretor de O Estado de S.Paulo. Velhote, 

barrigudo, engraçou-se de bela estagiária que se apro-
veitou desta paixão outonal para crescer na profissão. 
O jornalão já estava tão decadente que ele,em poucos 
anos, tirou a moça da cama para a condição de editora de 
economia Montada no alto prestígio do posto, ele pensou 
que alcançara também a impunidade dos jornalistas 
importantes. E não quis mais sair com o barrigudo, que, 
despeitado, planejou matá-la em seu haras, crime cruel, 
bárbaro, porque continuou a atirar sobre ela,já baleada, 
já  cadáver iminente, praticamente morta. Vocês pensam 
que jornalista importante vai para a cadeia? Vai nada. 
Continua ele em sua mansão, tomando seus vinhos e 
rindo da família da antiga namorada que cobra na justiça 
sua punição. Está totalmente livre. Não corre o risco 
de ver o sol quadrado, como os pobres enquanto tiver 
advogado importante, juízes e promotores paulistas de 
sua amizade. Claro que vai morrer antes de seu julgado 
e condenado como o comum dos mortais que comete 
o mesmo crime. 

No Ceará, também 
No Ceara também assassino rico nem julgado vai. 

Tai o caso desse rapaz que matou,em plena luz do dia, 
a mulher que dele se estava separando e há 16 ou 18 
anos, não vai a julgamento.não verá o sol quadrado. Já 
o pobre... 

Morro de medo de denunciar tal crime.Porque o autor 
pode muito bem me matar,na praça do Ferreira, manhã 
de sol, certo, convicto de que continuará impune;Não 
será julgado agora nem daqui a vinte anos.

(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor
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 veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

Leituras V
Brasília 50 anos de Ceará também destacará cearenses humildes que 

contribuíram para consolidação de Brasília.
O Projeto Brasília 50 anos de Ceará, elaborado pela 

Casa do Ceará em Brasília, com o patrocínio do grupo 
M. Dias Branco, para marcar os 50 anos de 
Brasília e os 47 anos da Casa, vai homena-
gear 150 cearense, dentro de uma lista de 
190, que, pioneiros ou não, contribuíram 
para a consolidação de Brasília. “Selecio-
namos cearenses, por sua cearensidade, o 
que faz de nós um grupo étnico diferencia-
do no povo brasileiro, disse o presidente da 
Casa, jornalista Fernando César Mesquita, 
ele um dos três sobreviventes do grupo 
que em 1963 fundou a Casa. Os outros 
dois são: deputado Expedito Machado e 
prefeito Esmerino Arruda. 

Entre os homenageados, há ricos e po-
bres, poderosos ou não, celebridades ou 
não, Presidente da Republica, ministros 
de Estado e tribunais superiores, procu-
radores, senadores, deputados, militares, 
jornalistas, empresários, engenheiros, 
servidores públicos, inclusive “cearen-
ses” nascidos no Piaui, deputados Flavio 
Marcílio e José Pimentel, ministro Claudio 
Santos e jornalista Leonardo Mota Neto 
que fizeram suas vidas no Ceará, um nas-
cido no Rio de Janeiro, jornalista Expedito Quintas,  
que se casou com a cearense, Regina Stela Studart e um 
filho de cearense, também nascido no Rio de Janeiro, 
embaixador Ruy Nunes Pinto Nogueira.

Recuperamos histórias de gente simples, humildes, 
que aqui chegaram em paus de arara, comeram o mão 
que o diabo amassou e venceram, como os casos de 
José Florentino de Carvalho (Saboeiro),  com a família, 
José Alves de Lima (Acopiara), José Cosmo Antunes 
(Paraipaba), Francisco Oliveira dos Santos (Icó), o 
Moranguim, Raimundo Carnauba (Tamboril). Há os 
que chegaram de ônibus e avião e que aqui construíram 

suas vidas como Antonio Frota Soares (Sobral), com a 
família,  Antonio Venancio da Silva (Assaré), Baltazar 

Madeira (Itapipoca), com a família,  Car-
los Ananias Barbosa (Saboeiro), Francis-
co Aguiar Carneiro (Sobral), Francisco 
Albery Mariano (Santana do Acaraú), 
Francisco de Assis Pereira Alencar (Au-
rora), Francisco Caetano Martins (Santa 
Quitéria), Francisco Frota Martins (Ipu), 
com seus irmãos, Geraldo Vasconcelos 
(Tianguá), Irani Barbosa Braga (Itapípo-
ca), Joaquim Ferreira de Matos (Crato), 
João Borba (Fortaleza), João Rodrigues 
Neto (Independència), José Fagundes 
Maia Neto (Nova Russas), pai e irmãos, 
Josè  Lirio Ponte de Aguiar (Sobral), 
Justino Rangel (Jardim), com a família,  
José Sampaio de Lacerda (Crato), com a 
familia, Luis Tarcisio do Vale (Fortaleza) 
com a familia, Mary Calmon Porto (For-
taleza), com suas irmãs, Osmar Alves de 
Melo (Iguatu) com seus irmãos, Raimundo 
Teles Pontes (Itapipoca), Salvador Mota 
(Farias Brito) Teresa Pacífico (Iguatu) com 
seus irmãos, Valdo Ferreira Facó (Beberi-
be), Vicente Landim de Macedo (Aurora).

Muitos vieram de Fortaleza, via Rio de Janeiro, mas a 
maioria veio direto de suas cidades.

Também recolhemos as histórias dos engenheiros 
agrônomos responsáveis pelo verde de Brasilia, como 
Guarany Cabral de Lavor (Itapipoca),Ozanan Coelho 
(Barbalha) e Stênio Bastos (Mondubim), dos engenhei-
ros civis Inacio de Lima Ferreira (Fortaleza) e Edson 
de Alencar Cabral (Fortaleza), dos médicos Adamastor 
Alves Cordeiro (Itapipoca), Leda Maria Sales Brauna 
Braga (Messejana), Luiz Ricarte Serra (Cedro), Marcelo 
Almeida Ferrer (Lavras da Mangabeira) e Nasion de 
Melo Ferreira (Fortaleza)).

Por JB serra e Gurgel (*)
Tia Perpétua, Perpétua Gurgel Pinheiro,  cujo centenário passou em 

8 de outubro de 2009, compôs uma geração de mulheres de estirpe, des-
cendentes de Henrique Gurgel do Amaral Valente (vovô do Rio, do rio 
Quincoê) e Joana Gondin Pereira e integrada por Almerinda, Maria do 
Carmo (Mariinha), Minervina, Dionísia, Francisca (Tica), Antonia, Lidia 
e ela mesma, mulheres, mais Francisco, Henrique, Eduardo e Raimundo, 
homens. Só ela e Raimundo  nasceram em Lages, depois Afonso Pena e 
Acopiara, um ano depois da chegada da família Gurgel do Amaral Valente 
àquelas paragens do sertão central do Ceará,m 1908.

Vovô do rio (Henrique Gurgel do Amaral Valente) estabeleceu-se 
em Lages, chegando como fornecedor de tudo para os trabalhadores que 
construíam a estrada de ferro Fortaleza-Crato, no começo Estrada de Ferro 
de Baturité e depois Rede de Viação Cearense. Começara em Parangaba, 
depois que se separou de uma sociedade comercial que teve com seu 
irmão Teófilo Gurgel do Amaral Valente que se associou a Diogo Siqueira 
e criaram a Siqueira Gurgel, em Otávio Bonfim, que marcou época com 
o sabão Pavão, “o melhor sabão do Brasil”, o óleo Pajeú, a “neguinha do 
Pajeú”, o sabonete Sigel e o time de futebol, Usina Ceará, a Vila Gurgel e 
o Estádio Teófilo Gurgel, na Av. José Bastos. Casou-se e os filhos foram 
nascendo pelo meio do caminho. Em Lages, comprou muitas terras, mas 
nunca ostentou riqueza. Viveu modesto e foi coletor e delegado.

Tia Perpétua batizada por monsenhor José Coelho, que já perdeu o 
status de praça em Acopiara, depois de ter marcado o território para a 
construção da igreja matriz, sendo padrinhos Pedro Gurgel do Amaral 
Valente e Firmina Aguiar Gurgel do Amaral Valente. Estudou com sua 
irmã, Lidia, educou-se nos princípios do catolicismo, época em que muitas 
primas e primos e sobrinhos entraram para diferentes organizações católi-
cas. Seus irmãos eram músicos: Henrique tocava vários instrumentos de 
sopro e regeu a 1ª. banda de música da cidade, Eduardo tocava clarinete 
e foi o 2º. regente da banda, Mariinha, flauta doce e Lidia,bandolim. O 
eixo das festividades era a festa  da padroeira, NS do Perpétuo Socorro, 
quando haviam quermeses, desfiles, missas, apresentavam peças teatrais 
dirigidas por Mariinha e Lidia, tendo Perpétua os papeis de protagonista.

Em 1935, com 26 anos, casou-se com Manoel Olegário Pinheiro, 
viúvo de Maria Lima Pinheiro com dois filhos, Ruth e Agamenon,  O 
casamento durou apenas oito anos, dada enfermidade contraída por ele, 
mas lhe deixou o tesouro de cinco filhos, Rui, Airton, Olegário, Ubaldina 
e Reni. Em 1943, após a morte de Olegario, tia Perpetua foi à luta para 
sustentar, criar e educar os filhos e fez de tudo em Acopiara, menos casar 
de novo, apesar da fila de pretendentes. Foi professora leiga, auxiliar 
parteira de dona Nenem Nogueira, que pôs uma geração de acopiarenses 
no mundo,auxiliar de cartório. Contou com a imensa ajuda da irmã Lidia 
que alfabetizou seus filhos e ainda adotou Reni, por um período ,enquanto 
as coisas melhoravam. Como caçula tinha ainda a doce proteção de vovô 
do Rio e de vovó Joaninha.

Em 1954, trocou Acopiara por Fortaleza, indo morar numa casa na Vila 
Gurgel e trabalhar na secção de fabricação do sabonete Sigel,na Siqueira 
Gurgel. Estava assegurada a sobrevivência de todos, com modéstia. A soli-
dariedade dos Gurgel aflorou. Rui,o filho mais velho, tomou o rumo do Rio 
de Janeiro, para onde partiram à mesma época seus primos, Teófilo, Nicéas, 
Jaile na busca de trabalho e desafios. Especializou-se em ótica e mais tarde 
voltaria a Fortaleza. Seus irmãos, Airton e Olegário, montaram o Depósito 
Gurgel, uma pequena loja no Parque Araxá, para venda de material de cons-
trução. O negócio deu tão certo que vários familiares, vindos de Acopiara, 
tiveram depósitos, como Nestor,Valmir, Henrique, Nertan, Chiquinho de tio 
Eduardo. Ubaldina se formou em Administração, exerceu relevantes cargos 
públicos na prefeitura de Fortaleza e Reni concluiu o 2º.grau pedagógico 
e se dedicou as tarefas domésticas e á educação  primária.

As dificuldades de Pérpetua  sumiram e ela assumiu sua condição de 
líder da família Gurgel de Acopiara em Fortaleza, onde moravam suas 
irmãs, Dionisia, em Otávio Bonfim, praticamente dentro da Siqueira 
Gurgel, onde trabalhou seu marido, João de Souza, e Francisca (Tica) 
que morou na Floresta, tendo seu marido, Valdizar, sido chefe da estação 
ferroviária Eng.João Felipe, a principal do Ceará. Em torno dela, por seu 
espírito alegre, aberto, espontâneo, solidário se reuniram. A prematura 
morte de Rui,em 1972, abalou a todos, mas Perpetua superando a dor tocou 
a vida. Em 1975, deixou a Vila Gurgel, já transformada, face o processo 
de declínio da Siqueira Gurgel, indo morar na Rua dos Campeões, em 
Dionisio Torres, com a filha Ubaldina, que lhe acompanharia  vida afora.

Seu neto, Helder Gurgel Ferreira Gomes, lembra o que ela lhe dizia 
“Nasci em Lages, me criei em  Afonso Pena e me casei em Acopiara  e 
não saí do lugar”.  O que não é novidade, para os acopiarenses, para nós, 
Acopiara é o centro do mundo.

Nas comemorações dos seus 90 anos, em outubro de 1999, filhos e 
netos lhe fizeram muitas homenagens. Num livreto de lembranças, “90 
anos de Vida e Conquistas”, está contada com a singeleza da família sua 
trajetória de vida, com depoimentos de sua garra em criar, educar e fazer 
seus filhos pessoas de bem. Seus objetivos foram alcançados. Helder  
remexeu os arquivos de Tia Perpétua com o auxílio da maezona, Reni, 
desvendado seu pequeno mundo de vivências marcadas pela ternura e 
simplicidade. Modinhas, emboladas, trovas,  pensamentos, advinhações, 
ditados populares, muito foi registrado com sua maneira simples de 
escrever a ata de sua vida. “A porta da vida é estreita.Iludem-se os que 
imaginam encontra-la larga”.

Parabens tia. Sempre a admirei por sua retidão,  dignidade,caráter  e 
amor à família.

JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor, sobrinho.

Acopiara – Tia Pérpetua, 
exemplo de dignidade

Siderúrgica do Pecém ganha novo parceiro, a Posco, da Coréia.
 A Companhia Siderúrgica do Pe-

cém (CSP) acaba de atrair um novo 
parceiro estratégico para o empreen-
dimento. A Posco, maior siderúrgica 
da Coreia e uma das maiores do 
mundo, junta-se à Vale e à Dongkuk 
no projeto, que está sendo construído 
no Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (CIPP), no Ceará. Na nova 
estrutura societária da CSP, a Vale 
passará a ter, aproximadamente, 50% 
do empreendimento, a Dongkuk, 
30%, e a Posco, 20%.

 A CSP será uma usina integrada 
e terá capacidade de produção de 3 
milhões de toneladas de placas de aço para exportação, 
podendo chegar a 6 milhões numa 2ª fase. A obra está na 
fase de terraplenagem e foi iniciada em 16 de dezembro 
de 2009. A previsão é de que o projeto entre em operação 
em 2014. Trata-se de um dos mais importantes empre-
endimentos privados do Nordeste e um dos maiores do 
Brasil, com investimentos previstos em 4 bilhões de 
dólares e geração de 15 mil empregos durante a obra. 
Na fase operacional serão mais 4 mil empregos diretos 
e outros 10 mil indiretos. Além de placas de aço, a CSP 

também produzirá energia elétrica 
para consumo próprio, sendo que o 
excedente será disponibilizado ao 
mercado nacional.

 O Ceará foi escolhido devido às 
facilidades logísticas e à sua locali-
zação estratégica favorável para a 
exportação. Além disso, a área de 
cerca de mil hectares possui solo 
apropriado à instalação desse tipo 
indústria. A siderúrgica contará 
ainda com a infraestrutura portuá-
ria do CIPP, que possui excelentes 
instalações de carga e descarga de 
materiais e produtos, além de acesso 

fácil por rodovias e ferrovias.
Mão de obra local
Já na primeira fase de obras, o projeto deverá gerar 

mais de 15 mil empregos diretos. Na fase de operação, 
em 2013, serão mais de 4 mil empregos diretos. Du-
rante a construção da usina, a mão-de-obra local será 
priorizada nas contratações. Para isso, a CSP vai atuar 
em parceria com instituições de ensino na promoção 
de cursos de capacitação técnica para formar os pro-
fissionais para os postos de trabalho que serão abertos.



Ceará em Brasília veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
15 Julho/10

Página da Mulher   O  grande embusteiro

A festa junina de d. Raimundinha Ceará Serra Azul

 Regina Stella (*)

 Mentiroso e impostor este conhecido camarada que não 
passa de um vilão. Insinuante, ardiloso, maneiroso acena, e se 
mostra de tal forma encantador, que não há quem não se renda 
ao seu fascínio, e não aceite a corte que oferece, prazenteiro.

 De início, velha tática, mantem propositada distância, como 
se não tivesse segundas intenções. E passa ao largo, apenas se 
fazendo notar.

Depois, de manso se acerca, leve, uma mesura, outro aceno, 
um apelo, e fecha o cerco, envolvendo o incauto.

Com um magnetismo que lhe é peculiar, atrai olhares, be-
nevolência, instigando o desejo de posse, e tão premente que, 
sem sentido, fica todo o resto.Em definitivo, presa a vítima ao 
seu encanto, passa a submetê-la  e a escraviza-la numa total 
dependência, a vizualizar o mundo sob o prisma do ditador.

 Com o aprumo e o brilho com que se veste, o Poder, grande 
embusteiro, ofusca os caminhos por onde dita as suas leis e 
as suas regras, cegamente obedecidas e desconhece o que se 
esconde por trás dos bastidores.Por entre aplausos vai seguindo, 
abertas as alas, escancaradas as portas e os salões, acesas as 

luzes. E se inicia a festa, magnificente, sorrisos,abraços, apertos 
de mão e uma interminável  procissão de louvores segue-lhe 
as pegadas.

Contumaz  sedutor, empresta a sua arrogância e o seu encan-
tamento, e, prestidigitador, transfere ao eleito a ilusão do mérito 
e do reconhecimento de todos, pelos lampejos da genialidade 
que julga possuir.

Velho embusteiro, o Poder. Fugaz, dura apenas um instante, 
e enganador, transmite a impressão de ser eterno, tornando por 
magia, intransferível e particular, o cargo, a função, a impor-
tância.Empedernido, ao passar, de vez, deixa no rastro o gosto 
amargo do desencanto e a solidão do ostracismo Novembro se 
avizinha, e por pouco ainda perdurará o cortejo iluminado. A 
máscara vai cair, e desprevenidos até o instante final ainda se 
iludirão alguns com o pérfido companheiro.

Fechar-se-ão as alas, bem como portas e salões. Os corredo-
res e ante-salas antes apinhados, ficarão desertos e já não estarão 
tão diligentes os habituados a levar a infalível e intumescida 
pasta preta e a abrir a incômoda maçaneta do carro...  Aparecerão 
compromissos inadiáveis, e entre os afazeres será plenamente 
compreensível a ausência amiudada... O espírito jocoso, um 

dito inteligente, uma intervenção oportuna já não terão vez, 
que por invisível combinação parece fizeram um trato em 
debandar, a pilhéria, a amenidade, a leve ironia nos gracejos, 
sempre tão próprios e encaixados nas galerias dos palácios e 
nos imponentes corredores onde transita a importância.

Na lembrança me vem agora uma das últimas visitas que 
ilustre personagem recebeu, nos aposentos do governo, poucos 
dias antes de passar à frente o ofício de administrar um Estado 
da Federação. A conversa prosseguia animada pela inteligência 
dos  interlocutores a dividirem aprendizado e experiência.Há 
tanto tempo não se visitavam os amigos, um governador, o 
outro, embaixador E se prolongava, sem que ninguem , num 
gesto amistoso, aparecesse com uma bandeja, um cafezinho, 
uma água gelada!

A certa altura, sem nenhum constrangimento,convida o 
governador a continuar o assunto em lugar descontraído, com 
o aconchego de um café, quentinho, num bar das proximida-
des. E com o tom de espanto, exclamou:_ Até os contínuos 
debandaram! Sinal dos tempos...

(*) Regina Stela (Fortaleza) jornalista e escritora 

 Mulher e política
Maria Graciema Daniel Silveira (*)

Política é a arte de administrar a “coisa pública” e a 
mulher é um ser, por excelência, para administrar.

Os homens, estes seres maravilhosos, distintos com-
panheiros e que sempre dirigiram o mundo, perderam-se 
nos meandros dos vícios e dos pecados capitais. Como 
consolo às mulheres, que sempre estavam (ou estão) 
nos bastidores das lutas ininterruptas, está o slogan: “ 
atrás de um grande homem, está uma grande mulher”. 
E muitas ostentavam (ou ostentam), com alegria (ou 
resmungando) esta bandeira.

Mas...na vida tudo passa! Os seres humanos são os 
que passam, deixando seus erros e seus acertos. E a 
mulher, esta musa que enerva e delicia o seu parceiro, 
deixou de ser só o encanto, a geradora de vida, a come-
diante doméstica, para colocar o seu potencial a serviço 
da administração pública. E muitas se saem muito bem, 

apesar das renhidas batalhas contra os adversários parti-
dários do “ quanto pior, melhor” como vi em Fortaleza 
na sábia administração da companheira Maria Luiza.

O que torna possível e peremptório este protagonismo 
feminino foi a organização feminina, a experiência, o 
saber nato ( e/ou adquirido) a canseira que o machis-
mo sempre provocou, humilhando, espezinhando sua 
própria sombra.

Mas...a mulher está aí oferecendo a sua competên-
cia, o seu saber. Os viciados, falsos administradores, 
se dizem políticos quando, na verdade, vivem uma 
politicalha, subornando, maquiando obras e enganando 
o povo, como se vê todos os dias,país a fora, E o pior: 
eles se candidatam  tão somente para isto: defender seus 
interesses e não os da coletividade.

Mas,,,a mulher candidata fica exposta às maldades 
masculinas e é ridicularizada no boca-a-boca  de sua 
circunscrição por coisas que nunca fez. Aí! Marido, 

filhos,irmãos, pais e “amigos” oprimem.! O falso tes-
temunho pago e bem articulado rola solto. Acusa-se a 
mulher de adultério, desonestidade, vícios e atingem 
o patamar pessoal,moral, religioso e cívico, E aí, os 
homens tornam-se uns crápulas mas vão eleitos. Infe-
lizmente o povo brasileiro vota em bloco, vota como 
torcida organizada, vota na mentira,ainda vende o voto 
porque até 2002 não se queria que a educação funcio-
nasse.No Ceará, um deputado federal falou para um 
prefeito “ se você der escola para o povo, o povo fica 
sabido e não vota mais em você”

Preparem-se mulheres! Sejam protagonistas de suas 
vidas e da vida do povo brasileiro!

(*) Maria Graciema Daniel Silveira (Ubajara), Pe-
dagoga, enfermeira, professora titular e convidada em 
seis universidades. Candidata pelo PT em dois pleitos, 
como vice-prefeita.

Familia Serra Azul

Giovana, Raimundinha, Veritas, maria Eliane Menezes e Ademar (os 
dois ultimos sub procuradores gerais da republica

O colunista Gilberto Amaral e o Casal Serra 
Azul

O médico Francisco Machado 
esposa Rita Marcia e Raimundinha

raimundinha, seu filho marcelo antonio, Cado com sua 
namorada e sua mae Paquita



Ceará em Brasília16Julho/10 acesse o site da Casa do Ceará em Brasília na Web: www.casadoceara.org.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adPM-AnCasadoCeara-25x14.pdf   1   7/5/10   2:59 PM

Ministro Ubiratan Aguiar recebeu Medalha Otávio Lobo da AL/CE
O ministro do Tribunal de Contas da 

União, Ubiratan Aguiar, recebeu em sessão 
solene na Assembleia Legislativa, em 08.07   
a medalha do Mérito Parlamentar Otávio 
Lobo. A comenda é concedida anualmente 
pela Assembleia ao educador ou instituição 
educacional de maior projeção no Estado. 
A solicitação para a solenidade foi feita por 
meio de requerimento de autoria do deputado 
Artur Bruno (PT).

Bruno destacou que Ubiratan formou-se 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), mas sua 
vocação para a vida pública se sobressaiu, 
tendo sido eleito vereador de Fortaleza e 
deputado estadual para as gestões 1979/1983 
e 1983/1987, quando presidiu a Comissão de 
Serviço Público da Casa. “Quando em 1986 
foi eleito deputado federal pelo Ceará, começou a fazer 
história na defesa de uma educação pública de qualidade 
em nosso País”, disse.

Bruno registrou que sempre se identificou com o 
ministro e procurou se espelhar em sua trajetória, por-
que tem em comum com ele a defesa de que, somente 
assegurando ao povo o direito à educação, de forma 
ampla e irrestrita, é que se conseguirá ver o Brasil e o 
Ceará progredirem de forma sustentável e duradoura.

O deputado afirmou ainda que, em seus discursos 
na Câmara Federal, Ubiratan sempre fez questão de 
defender intransigentemente a educação, participando 
ativamente das discussões da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, da criação do Fundo de Apoio ao Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) e 
do projeto sobre a autonomia universitária.

Ubiratan Aguiar lembrou que, desde cedo, se em-
polgou com a missão de socializar o conhecimento 
e “fazer das letras o alfabeto eterno dos sonhos”. De 
acordo com o ministro, sua caminhada o levou ao Par-
lamento, conduzindo “sempre dentro da alma as luzes 
da educação”, na busca de resultados que viabilizassem 
um País desenvolvido com as ferramentas do ensino.

Para ele, a maior revolução de uma pessoa acontece 
na sala de aula, que é a fonte do ensino e da preparação 
para a vida. “Convenci-me de que o recurso oriundo 

das receitas públicas não pode ser retirado da 
escola do povo para subvencionar a escola dos 
que podem pagar”, afirmou.

Por fim, o ministro citou como desejos a efe-
tivação do princípio legal de se ter uma universi-
dade com autonomia financeira, “porque sem ela 
de pouco adiantará a autonomia administrativa”, 
e da educação básica sendo ministrada em tempo 
integral, possibilitando que haja ensino e forma-
ção dos jovens.

O deputado Sérgio Aguiar (PSB) parabenizou 
Ubiratan pelo recebimento da medalha, afirman-
do que ele sempre foi um lutador na Câmara 
Municipal de Fortaleza; representou o Ceará na 
Câmara Federal e soube ser um grande secretário 
de Educação. “Receber essa medalha hoje é hon-
roso, não apenas para vós, mas muito mais para 
todos nós que representamos, na Casa do Povo, 

a toda a sociedade cearense”, encerrou.
Otávio Lobo, que dá nome à medalha, nasceu em 

Santa Quitéria em 1893 e faleceu em Fortaleza em 1962. 
Concluiu doutorado em Medicina, estudou a Alemanha 
e se tornou autoridade em tisiologia. Além disso foi 
diretor da Faculdade dee Direito do Ceará, criador do 
Sanatório de Cajazeiras, em Messejana, diretor de Saúde 
Pública e  vice presidente do Estado.

Assumiu cadeira na Academia Cearense de Letras e a 
Secretaria do Interior e da Justiça durante a Interventoria 
do coronel Machado Lopes. Em 1930, foi presidente 
da Assembléia Legislativa e, em 1946, assumiu interi-
namente o Governo do Estado do Ceará.

Identificação das pessoas da foto da esquerda para direita: Dep. Sérgio
Aguiar(PSB), Dep. Artur Bruno(PT) homenageando Ministro Ubiratan Aguiar,
Dep. Lívia Arruda(PMDB) e Dep. Guaracy Aguiar (PRB) - foto Dário Gabriel


