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Espaço Luciano Barreira
Um comunista competente e importante

Edi t o r i a l

Podemos dizer que a Casa saiu do casulo em
que se metera.
Os contatos mantidos com o governador José
Roberto Arruda e com seus Secretários do Trabalho, Desenvolvimento Social e Transferência de
Renda, Tecnologia e Saúde marcaram uma busca
ordenada de entendimentos com as autoridades de
Brasília para uma convivência harmoniosa e solidária
entre a Casa e o GDF.
Há tempos que as autoridades não se viam fustigadas pelos dirigentes da Casa do Ceará.
Por isso, nada do GDF chegava à Casa e tivemos
que passar por constrangimentos sem conta por
termos as portas fechadas ao 1º escalão do GDF e
escancaradas ao 5 º escalão...
Não buscamos facilidades nem benesses do
GDF.
O que buscamos é nos associarmos aos
esforços comuns aos nossos objetivos institucionais, na área social, de saúde, de trabalho. Já
provamos à sociedade de Brasília que somos
capazes de operar com competência na qualificação profissional, na prestação de assistência
médica e odontológica e no atendimento ao idoso,
nas atividades sociais e de lazer com os nossos
próprios e escassos recursos.
Por outro lado, temos mantido contatos com o
vice governador Paulo Otávio, com os deputados federais Tadeu Filippelli, Izalci Lucas e Augusto Carvalho
e com os deputados distritais Eliana Pedrosa, Ronei
Nemer e Raimundo Ribeiro, que sentiram o pulso de
nossas pretensões e intervenções.
Temos fundadas esperanças de que novos tempos
se abrem para a Casa com esses entendimentos que
resultaram na apresentação de emendas parlamentares
de Felippelli, Nemer, Cristiano Martins e Érica Kokay,
esta cearense,como nós, que poderão trazer recursos
para financiar nossos serviços .
Acreditamos que nada foi ou está sendo em vão.
Mas pelo menos há boa vontade, aceitação, compreensão e reconhecimento de que esta Casa tem uma
história que merece respeito.
Inácio de Almeida (Baturité), diretor

Expediente
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(*) Luciano Barreira

Bem próximo as eleições de 82, Tarcisio Leitão encontra-se
comigo ali no “Bar do seu Raimundo”. Estava ele muito empolgado
com sua eleição a uma ”modesta” cadeira da Câmara Federal. Foi
logo dizendo:
- Macho, já sei que vou ter 80.000 votos...você devia vota era
em mim... como é que vai votar no Paes que não passa de um
liberal. Já eu sou competente e o comunista mais importante do
Ceará...
- Tarcisio – vou fazer minha declaração de voto – vou votar
no Paes que para mim é mais do que um liberal. Embora ele não
seja comunista é um democrata e, no momento brasileiro atual, a
democracia é importante .
Mas se eu fosse votar em comunista competente e importante
votaria no Américo e não no Mauro como vou fazer por causa do
voto vinculado. Não obstante algumas divergências, meras arestas,
considero o Américo comunista, competente, macho paca, bem
mais modesto do que você e ainda com a “agravante” de ser meu
irmão. Além do mais,você vai ter 80.000 votos, um votinho a
mais não faria diferença, né?
Quando as urnas foram abertas, soube que Tarcisio tivera
13.000 votos.
Então pensei que realmente meu voto não ajudaria o Tarcisio.
Tanto faziam 13.000 como 13.001 votos...
A camarada “Z” mora aqui
Em Brasília tínhamos uma companheira que,embora profissional competente, era dessas que pegam corda facilmente.
Certo dia, marcamos um encontro na casa dela para discutirmos problemas sindicais importantes.Ela morava numa quadra de
localização complicada como algumas de Brasília.Eu no entanto
já fora lá algumas vezes e sabia muito bem chegar ao apartamento da camarada “Z”. Sabia até que um vizinho dela estava sob
suspeita de ser informante do S.N.I. Acontece que cheguei com
um atraso de dez minutos. Assim que “Z” abriu a porta, foi logo
perguntando:
- Você tão pontual por que atrasou?`
- Esse seu apartamento! Uma dificuldade danada para chegar

aqui. Já vim algumas vezes mas acabei me enrolando...imagine
que enganei-me e acabei tocando aqui no vizinho, Saiu uma moça
e perguntei: “É aqui que mora a camarada “Z” ? – Acho que foi
uma cagada...
Ela arregalou os olhos, fez uma cara zangada e explodiu:
- Vamos ter que suspender a reunião – falou na sala onde
estavam os outros companheiros – foi a maior queimação ! Mas
logo você Luciano! O que fez da longa experiência acumulada
em tantos anos?
- Mas afinal o que aconteceu de tão grave?
- Simplesmente você nos entregou,,, o vizinho do lado é do
S.N.I, entendeu?
Não podendo mais me conter,comecei a rir, no que fui acompanhado pelos outros. A camarada “Z” que só então vira que fora
vítima de uma gozação, fuzilou-me com o olhar e gritou:
- Você é um irresponsável.!
Vocês conhecem Marx, Engels e Lenine?
Durante o “Festival de Besteiras que Assola o País”que no
começo assolava mais do que hoje...alguns “brilhantes” militares,
embora tivéssemos honrosas exceções- exageraram no “brihantismo”, revelando assim a profundidade de seus conhecimentos.
Uma patrulha do exército trouxe presos para Fortaleza alguns
camponeses de Canindé, cujo único crime era estarem opondo
resistência ao “latifúndio devorante”.Por tabela, resistindo ao latifúndio, eles estavam resistindo à Santa “Revolução” de 1º de abril
de 1964, Os camponeses presos, eram todos homens simples que
apenas não queriam entregar a “garrinha” de terra de onde tiravam
sustento a um dos latifundiários daquelas regiões do sertão.
Quando os homens foram apresentados ao major Heraldo
(creio que era esse o nome do oficial) o representante dos IPMS
resolveu conduzir mais
“inteligentemente” o interrogatório, atacando as coisas pelo
cerne. E lançou a primeira pergunta:
- Vocês conhecem Marx, Engels e Lenine?
Com aquela pureza que parece encerrar uma infantil candura,
mas está na realidade sendo mordaz e profundamente crítico, um
dos camponeses respondeu:
- não, seu major, a esse eu garanto que ainda não fomos nem
apresentados...
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
+ Recebemos:
1 “ Gostaria de agradecer a você pela ajuda e força no
episódio do “artigo” sobre a vida do meu Pai. Acredito que a
edição de maio/2009 do Jornal Ceará em Brasília restabelece
a verdade dos fatos e espero ter posto uma pedra sobre o assunto. Obrigado.
Weber Holanda
2 - “Vocês agiram com a seriedade que o caso exigiu.
Grata,
Silvia Maria Galdino Bezerra Lima
+ Recebemos do poeta Linhares Filho (Lavras da Mangabeira) seus livros “Notícias de Bordo”, Cantos de Guga e
Ancoragem”, “O Amor e outros aspectos em Drummond” e ’50
Poemas escolhidos pelo autor”. Llinhares Filho é da Academia
Cearense de Letras.
+ Chegam-nos mais apelos para aumentemos as letras e
enchamos o jornal de fotos. D. Rosária (Barbalha) pede letras
grandes para que possa ler os artigos de Ibiapina. Confessa que
providenciou uma lupa para ler até as entrelinhas. Não precisava
tanto, d. Rosária. Um dia aposentaremos sua lupa.
+ A família de Alvaro Lins Cavalcante pede-se que escrevamos corretamente seu nome como fundador da Casa do
Ceará e acrescentemos a cidade onde nasceu, Pedra Branca.
Atendido.
+ Nunca mais recebemos os artigos do Sr. José do Vale
Sampaio Feitosa médico do Crato que mora no Rio de Janeiro.
Todos os artigos que nos chegou às mãos foram publicados.

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

+ Agradecemos ao deputado Mauro Benevides que através
do vice presidente Luiz Gonzaga de Assis reclamou que estava
recebendo quatro exemplares do jornal, em Fortaleza e Brasilia.
A poda foi feita.
+ Pedimos aos leitores que ainda recebem mais de um
exemplar, não por descontrole nosso, mas por morar em diversos lugares e ter múltiplas atividades que nos facilitem na
racionalização da distribuição.
+ O nosso site na Internet está em franca expansão. Entre
junho de 2008 e maio (18.05) de 2009 chegamos aos 48.084 visitantes. Tem hora, que até 14 visitantes estão na nossa página.
O nosso recorde mensal e diário de visitas ocorreu em junho de
2008, quando tivemos 5.445 visitantes/mês e 181/dia.
+ Antes de ser impresso, a edição de maio do jornal estava
na internet. Já virou rotina.
+ Estamos preparando uma grande homenagem aos cearenses
pioneiros de Brasilia. Quem tiver informação sobre onde estão os
que estão vivos e contando a História de Brasilia mande por email
para a casa do Ceará: casadoceara@casadoceara.org.br
+ Dia 30.05, em Fortaleza, a AMIGA fez a festa dos conterrâneos de Acopiara. Será no Nautico.
+ Recebemos do Sr. Joanyr de Oliveira, residente em Brasilia,
natural de Aymorés, Minas Gerais, suas poesias:”Campo da Esperança”, “Os Meninos de Cabul” ,”Os Olhos de Fogo” , “O poder e
Brasilia a Lucio Costa.” Nossos agradecimentos pela gentileza.
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SAMBURÁ

Família Lobão
A família do
senador Edson
Lobão Filho
reunida na 1ª.
comunhão do
filho, Lucas Lobão, vendo-se
na foto, Paula
Lobão, Tatiana Lobão, e o ministro Edson Lobão.
Cultura só no Sul/Sudeste
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, disse ao ministro
Ubiratan Aguiar, presidente do TCU, em audiência sobre a
Lei Rouanet e renúncia de receitas. Que os recursos da lei de
incentivo à cultura estão sendo mal distribuídos, sendo 80%
dirigidos apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo e 95% deles
para as regiões Sul e Sudeste. Juca Ferreira afirmou que não se
pode disponibilizar dinheiro público sem critério e que não se
pode financiar o que não tem mérito cultural.. “Eu não quero
perder a parceria com a iniciativa privada. Quero apenas um
equilíbrio, como 70% de recursos públicos e 30% do privado”,
disse Juca Ferreira.
Cearenses garantem vagas no Sul-Americano
O judô cearense continua revelando valores. Três judocas
do Ceará venceram a seletiva em São Luís (MA), e garantiram vaga para o Sul-Americano Juvenil e Júnior, no Chile.
A delegação cearense irá representar o Brasil entre os dias
18 e 20 de junho em Antofogasta, no norte chileno.Karla
Adriane, a Drica, convocada pela Seleção Brasileira Sub-23,
na categoria super ligeiro (até 44kg), é uma das 32 atletas que
irão viajar para o Chile. Além de Drica, os judocas cearenses
Francisco Luan Brasil, no meio-pesado (até 90 Kg), e Flávio
Medeiros, no meio-médio (até 73 Kg).
Voto de louvor ao ministro César Rocha
O Pleno do Tribunal de Justiça aprovou em 07.05, por
unanimidade, voto de louvor e congratulações ao ministro César Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por sua eleição, por aclamação, para a
Presidência da Comissão Conjunta de Trabalho entre a
Cúpula Judicial Iberoamericana e a Rede Européia de
Conselhos de Justiça. O voto foi proposto pelo presidente
do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Ernani
Barreira Porto.“Com a eleição do ministro César Asfor, o
Ceará se coloca em posição ímpar no cenário do Judiciário
brasileiro”, afirmou o desembargador Ernani Barreira,
destacando, ainda, que a Comissão reúne 66 entidades
de 51 países. “A indicação do ministro César Asfor muito
honra a Justiça brasileira e a cearense, em especial”, disse
o presidente do TJCE.
Ele merece. DNA carioca
O boa praça Luiz Carlos Barreto Sobral) , fotógrafo, produtor, jornalista, será o primeiro homenageado da série DNA
Carioca, do Centro Cultural da Justiça Eleitoral, que dia 26.05,
inaugura extensa exposição em sua homenagem. Foi contada a
trajetória profissional do mais importante produtor de cinema
do país, através de documentos inéditos, trechos de filmes,
fotos e depoimentos em vídeo do próprio Barreto. Entre as
imagens, uma sessão inteira estará dedicada a registros do seu
período como fotógrafo da revista “O Cruzeiro”.
Universidade Federal do Cariri
O deputado Manoel Salviano (Juazeiro do Norte) está
pedindo a criação da Universidade Federal do Cariri, em
Juazeiro do Norte. Não lhe faltam argumentos. Juazeiro tem
hoje 50 faculdades e 20 mil alunos. O campus da UFC tem
sete faculdades. A cidade tem 300 mil habitantes, a região
(no Ceará) 500 mil e a região próxima com Pernambuco,
Paraiba e Rio Grande do Norte 2,5 milhões. Salviano quer
embarcar no trem do Presidente Lula que criou um monte
de universidades federais.
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Casa do Ceará foi ao Secretário de Saúde do DF
O presidente
da Casa do Ceará, Fernando
César Mesquita,
acompanhado
do diretor de
Planejamento e
Orçamento da
Casa do Ceará, José Sampaio de Lacerda Junior, foi
recebido pleo Secretário de Saúde do Distrito Federal, deputado Augusto Carvalho, com quem tratou das questões
relacionadas com os programas de saúde da Casa, especialmente os da Policlinica e da Odontoclínica, com forte
demanda de atendimento por parte da população da Asa
Norte, Sobradinho, Paranoá, Itapoá, Ceilandia, Brazlândia
e cidades do Entorno.
Casa do Ceará
Leda Maria na sua coluna no Diário do Nordeste:
Presidente da Casa do Ceará, em Brasília, jornalista
Fernando Mesquita, se encontra em Fortaleza para reunião
com o chanceler Airton Queiroz. Os dois firmarão um
convênio unindo a Unifor com aquela entidade. O projeto
envolverá a orientação pedagógica aos mais de18 cursos
funcionando na instituição, do Distrito Federal. Também,
na mesma ocasião, Fausto Nilo mostrará o projeto de
arquitetura criado para a futura sede da Casa, hoje desenvolvendo muitas atividades de apoio e valorização dos
cearenses de Brasília.
Blanchard Girão
A Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) irá homenagear o jornalista Blanchard Girão, que dará, em inauguração oficial em 13.05, nome ao auditório da nova sede da
secretaria, agora localizada no Estádio Castelão. Parentes,
amigos de Blanchard e integrantes da imprensa estarão na
saudosa e justa homenagem. Na ocasião, será dada posse
aos membros do Conselho do Desporto do Estado para o
exercício 2009/2010.
Apoio à candidatura de Eunício ao Senado
O deputado Eunício Oliveira registrou mais dois apoios
importantes para a sua candidatura ao senado. o Presidente
estadual do PSB, Sérgio Novais, confirmou o apoio do seu partido à candidatura de Eunício,.Durante encontro municipal do
PHS, na Câmara Municipal de Fortaleza, o Vereador Walter
Cavalcante ao ser reconduzido à presidência do partido na
capital do estado, afirmou que a agremiação já fechou questão e apoiará Eunício. Além de ser o único nome confirmado
pelo Governador Cid Gomes para disputar a vaga, Eunicio
também tem apoio da Prefeita Luzianne Lins e do deputado
José Guimarães.
A Casa do Ceará
Publicou Ari Cunha na sua coluna do Correio Braziliense, de
24.05: “A gente sai do Ceará, mas o Ceará não sai da gente.Wilson
Ibiapina foi feliz na criação desse sentimento. Hoje, é o slogan da
casa que reúne os cearenses em Brasília.A primeira sede foi na
quadra comercial da 214 sul. Dois ou três módulos integravam o
conjunto. Na parte superior havia salão de jogos, que era diversão
melhor para Chrisanto Moreira da Rocha, deputado Federal.As
melhores reuniões eram aos sábados. O bar e o restaurante do
térreo ficavam lotados”.
Adirson Vasconcelos
Concorrido o lançamento do livro “Adirson Vasconcelos, o Historiador de Brasilia”, na coleção Biografias
Autorizadas, organizada por Romildo Azevedo, para a
Fundação Assis Chateaubriand, Espaço Chatô, no Correio
Braziliense. Jornalista, historiador, advogado e administrador de empresas é pesquisador incansável quando se trata
de Brasília. Adirson afirma que “Brasilia tem mais futuro
do que passado”.

Confraria dos Cearenses
A 36a.reunião almoço da
Confraria dos
Cearenses realizada em 29,.05
em casa do embaixador José
Marcus Vinicius de Souza contou com as presenças dos
ministros César Rocha (Fortaleza), Napoleão Nunes Maia
(Limoeiro do Norte), Valmir Campelo (Crateús), o subprocurador geral da República Roberto Gurgel (Fortaleza), embaixador Ruy Nogueira, (Rio de Janeiro/RJ)descendente de
cearenses, embaixadora Ana Lucy Gentil Cabral (Fortaleza),
procuradores Alvaro Ribeiro da Costa Filho, José Adonis Sá
Calou (Juazeiro do Norte), membro do Conselho Nacional
de Justiça, e Eduardo Sabo Paes (Ijui/RS) , descendente de
cearenses, juiz Paulo Nogueira (Fortaleza), atuando no STJ,
Paulo Sergio Rodrigues (Fortaleza) secretario geral da presidência do STJ, empresários Francisco Mirto (Fortaleza),
José Paulo Afonso de Souza (Fortaleza), José Lírio (Sobral),
Geraldo Vasconcelos (Tianguá) e seu filho Leonardo, general Antonio Florêncio, jornalistas Ari Cunha (Mondubim),
Fernando César Mesquita (Fortaleza) Tarcisio Holanda
(Fortaleza), José Jezer de Oliveira (Cratro), Egidio Serpa
(Fortaleza), Lustosa da Costa (Sobral), Wilson Ibiapina
(Obiapina), Lourenço Peixoto (Sobral), JB Serra e Gurgel
(Acopiara).
Gripe Bacurim
O vereador de Fortaleza-médico Iraguassu Teixeira, falava
no plenário da CMF sobre a gripe Suína, quando foi acometido
de insegurável acesso de tosse.
Então o colega Casimiro Neto, que faz a linha “ perco o
amigo mas não perco a piada”, indagou:
- Doutor, o senhor está doente? Cuidado viu! É que, se essa
doença de que o senhor fala chegar ao Ceará, ela até já tem
até nome: a Gripe do Bacurim (risos gerais).
Comemoração
O general Juilio Lima Verde, Coordenador Nacional do
Bicentenário do Brigadeiro ANTONIO DE SAMPAIO, Patrono
da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, comemorando
os 3.700 acessos ao site . http://www.legiaodainfantariadoceara.org/ do Bicentenário.
Itinerário do Lustosa
‘‘A escritora e jornalista Luíza Amorim publicou a biografia de Lustosa da Costa: ´Com rigor profissional, expõe
aos olhos do leitor, com todos os ´efes-e-erres´, as inúmeras
facetas de Lustosa da Costa, sua passagem pelo seminário, a
estréia como jornalista na imprensa de Fortaleza, o encontro
com Manuelito Eduardo, que já não se encontra entre os
vivos, os bons e maus costumes, as viagens pelo exterior, a
temporada passada em Paris, cuja universalidade e seduções arquitetônicas e culturais está sempre a recordar com
entusiasmo juvenil’’, é o que diz o poeta Francisco Carvalho,
em artigo intitulado ´Lustosa da Costa: o poder me fascina´.
Bodas
Imponente convite para o casamento realizado em 13.06
na casa dos pais da noiva Nádia, herdeira de José Fagundes
Maia Neto e Maria de Fátima Gonçalves Maia, com Eduardo,
filho de Gláucia Barbosa Pinheiro Maia e do secretário de
Turismo, Bismarck Pinheiro Maia.
60 anos de padre
Comitiva de amigos brasilienses, liderada pelo editor Geraldo
Vasconcelos, filho de Tianguá, sobrinho de monsenhor Agesilau
Aguiar, acompanhará o ex-cardeal de Brasília, dom José Freire
Falcão, para as comemorações dos seus 60 anos de sacerdócio
na cidade de Limoeiro onde foi ordenado sacerdote. Primeiro
haverá missa, em Fortaleza, no Seminário da Prainha, dia 18, no
dia seguinte em Limoeiro do Norte onde serão as comemorações.
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Governador assinou empréstimo de
US$ 50 milhões com o BID para Profisco
O governador Cid Gomes assinou em 20.05 em Washington
(EUA), o empréstimo de US$
50 milhões para o Programa de
Modernização Fiscal do Estado
(Profisco) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A instituição também
financiará, de forma não reembolsável, estudos de políticas
de conservação de estradas no
valor de US$ 480 mil e doará
US$ 200 mil para ajudar o Estado no socorro às vítimas das
enchentes.
Durante a reunião na sede da entidade, o governador
também fez uma exposição à diretoria sobre a ICID+18, que
será realizada em 2010 no Ceará.
Primeiro Estado do Brasil a assinar o Profisco com o BID,
o Ceará sai na frente para modernizar sua estrutura fiscal.
“Este empréstimo do BID possibilitará que o Estado cresça
com maior qualidade em seus serviços.
É sempre importante investir na melhoria da máquina fiscal
e administrativa”, afirmou o governador.
Dos recursos do Profisco, 74% serão destinados a eficiência da administração tributária, incluindo o projeto Automação
da Fiscalização da Mercadoria em Trânsito. Outros 23%
serão direcionados ao aperfeiçoamento dos mecanismos de
transparência, tecnologia, comunicação e recursos humanos.
Os 3% restantes serão destinados a administração financeira,
patrimonial e controle financeiro.
Durante a reunião, o Banco também garantiu ao governador o financiamento não reembolsável de US$ 480 mil
para estudos de aperfeiçoamento da malha viária do Ceará e
autorizou a doação de US$ 200 mil para ajudar o Estado nas
ações de recuperação dos municípios e socorro às vítimas
das enchentes deste ano. “Existe a compreensão dentro do

Festa junina da Casa do Ceará
reuniu mais de 6 mil pessoas

BID de que o Ceará é um grande
parceiro. Temos muita confiança
de que esta parceria será sempre
positiva”, afirmou Cid.
Atualmente, o Ceará conta
com uma carteira de financiamentos e contrapartidas com o
BID que ultrapassa os US$ 760
milhões e representa 12% do
portifólio de projetos do BID no
Brasil. Os programas em parceria
são: Profisco, Proares, Ceará III,
Cidades Polo, Sanear II, Saúde e
Prodetur Nacional.
O governador Cid Gomes
também apresentou à diretoria do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), uma palestra sobre a II Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade em Regiões
Semi-Áridas (ICID +18), que será realizada em 2010 no
Estado.
ICID+18
A ICID+18 será lançada no dia 17 de junho (Dia Internacional de Combate à Desertificação), em Fortaleza, com a presença
do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. A Conferência
será realizada em agosto de 2010 no Ceará. Durante um ano,
cientistas, pesquisadores, entidades ambientalistas e os governos de mais de 50 países prepararão documentos e relatórios
para serem debatidos durante o evento do ano que vem.
“A realização deste evento demonstra a preocupação
mundial crescente de como as mudanças climáticas poderão
afetar o desenvolvimento do semi-árido de vários países. O
Ceará, por contar com grande área de semi-árido foi escolhido
também por ter diversos estudos sobre este tema”, afirma o
governador Cid Gomes.
A ICID + 18 será o maior centro de discussões do mundo
sobre o tema e acontecerá 18 anos após a sua primeira realização, também no Ceará.

A tradicional
festa junina da
Casa do Ceará
em Brasília, realizada nas noites
de 5 e 6 de junho,
reuniu mais de
seis mil pessoas,
de acordo com
informações preliminares da diretora de Promoção
Social da Casa, Maria de Jesus Martins Monteiro, que foi
responsável pela coordenação geral das festividades, cuja
renda, deduzidos os gastos, reverterá em benefício das ações
assistenciais da Casa. Os dados finais serão conhecidos nos
próximos dias. O evento teve o patrocínio do Banco do Nordeste e dos deputados federais pelo Ceará, Eunício Oliveira
e padre José Linhares.
Foram três os pontos altos do evento que tem a presença
maciça da comunidade de Brasília, especialmente da Asa
Norte e do Lago Norte: a apresentação do conjunto de
quadrilha Folclórico Formiga na Roça, de Brasília, com 60
participantes, que empolgou a platéia com sua evolução,
fantasias, adereços, ritmo, a apresentação da Banda Só pra
Xamegar que tocou todos os tipos de forró, inclusive pé de
serra e universitário, e a oferta e variedade de comidas típicas
do Ceará e do Nordeste, em mais de 40 barraquinhas.
O sucesso do evento deixou a diretoria da Casa do Ceará
satisfeita com os resultados obtidos, o que assegura sua manutenção no calendário de eventos fixos. Apesar de mais de
30 festas juninas realizadas, em Brasília, no mesmo dia, em
clubes, quadras, colégios, etc. a da Casa do Ceará, por sua
tradição, facilidade de acesso, brilho e baixo custo arrastou
o maior público entre as manifestações mais conhecidas.

Há 37 anos
Quer vender?
Quer comprar?
J. Lírio Aguiar
J. Lírio Aguiar
Imóveis
Hábito de servir Bem!
Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950
jlirio@terra.com.br
Junho/09
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Leituras I

Por JB Serra e Gurgel (*)

Acopiara está entre os municípios brasileiros que não
arrecadam o suficiente para pagar suas contas,mas estas são
corretamente fechadas, como fluxo de caixa até positivo, nos
termos das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Percebe-se duas coisas neste enunciado: que os pagamentos
dos benefícios previdenciários do INSS e os assistenciais (Beneficio de Prestação Continuada) e Bolsa Família, bolsa isto e
bolsa aquilo, superam as transferências do Fundo de Participação dos Municípios (União) e do ICMS (Estado). Outra parte da
receita municipal é constituída pelos convênios de investimento
e custeio da União, para saúde, educação, habitação,transporte,
saneamento. A receita própria é mínina.
Conclui-se que o regime federativo está fraudado e fadado
a desmoronar. O ente municipal encontra-se falido, tal como a
General Motors, Ford, Chrysler.
Mas não se vê, neste país, alias,“ nunca dante nefe paif”
se viu, uma autoridade pública se mover para resolver este
problema que é estrutural e dos mais graves.
Qual empresa de qualquer setor, indústria, transformação,
comércio,serviço,agricultura que sobreviveu sem que seus
donos não bancassem suas contas? Acabamos de ver a implosão da Sadia, um império que até jun de 2008 era padrão de
confiança, austeridade e liquidez.Com a crise global virou pó.
Inúmeros impérios desabaram no Brasil nos últimos tempos
como Matarazzo, Varig, Vasp, Mappim,Mesbla, Transbrasil,
Cofap, Indústrias Villares, Bamerindus, Nacional. Econômico.
Não puderam ficar de pé. Desmoronaram-se em cima de suas
dívidas.
Um economista de ponta um dia disse que ainda não se
inventou a falência de ente público. Meus pêsames.
A tese vem sendo aperfeiçoada, pois mais de 30% dos estados e50% dos municípios brasileiros estão falidos.
O famoso Distrito Federal, Brasília, não arrecada para

Acopiara - o estrago da crise global
se manter.Não supre 20% de suas necessidades, sendo 80%
cobertas pela União, incluindo custeio da educação, saúde e
segurança. Além disso através do Fundo Constitucional transfere bilhões para investimentos. Dentro do DF, há a cidade do
Congresso Nacional, com 130 mil pessoas, que não arrecada um
tostão, não produz uma batata e custa bilhões, pagos pelo Rei
das Florestas do Cerrado. Um professor do 1º grau em Brasília
ganha três vezes que ganha um da cidade do Rio de Janeiro,um
médico,quatro, um soldado,cinco,um coronel da PM, três, assim
por diante. Isto é porque o dinheiro dá em arvore.
É duro vermos a crise municipal se alastrando, todos os
prefeitos com pires na mão,em passeatas e manifestações mensais em Brasília para pedir dinheiro,a benção ao nosso guia e
prometer apoio ao 3º,mandato ou ao herdeiro do 2º. reinado!
Se existe a ciranda financeira, também existe a ciranda
política.
Apesar da baita crise presente na União,nos Estados, DF e
Municípios, de alto baixo, em todos as esferas de poder, Executivo, Legislativo e Judiciário,só se pensam no próprio umbigo:
quanto vou ganhar?. Primeiro no singular, depois no plural, seja,
quanto minha cambada vai ganhar? Todos acabam ganhando,
de forma legal ou ilegal,por cima ou por baixo do pano.
Diz-se em Brasilia que de cada 1 real liberado pela União, 20
centavos chegam aos municípios, ficando com os bocões e gueludos (federais e estaduais) os outros 80 centavos. Pode ser.
Diante deste quadro,dá para imaginar como vivem o pacato
cidadão numa cidade como Acopiara,em que os horizontes são
encurtados pelas serras e serrotes que a cercam.
Que tipo de expectativas ,sonhos,esperanças, tem o nosso
pessoal em termos de futuro?. Um município com poucas indústrias, com agricultura e pecuária de subsistência, serviços escassos, comércio limitado. Na outra ponta, nossos jovens estão na
escola, a vacinação existe, a mortalidade infantil está contida,
a sobrevida das pessoas é elevada, a saúde dá pro gasto,toda
semana tem festas, há telefone, internet, radio e televisão. São

contrapontos de uma realidade em que os padrões médios de
vida, não há luxo e nem ostentação (nem dos mais abastados)
mas em que as condições de crescimento da comunidade estão
amarradas . Acopiara está carregada de problemas de toda
espécie e os acopiarenses cheios de dívidas.
A propósito,me contaram o seguinte:
Há tempos, um rico turista paulista, destes que se divertem
com a nossa miséria coletiva, passou por Acopiara numa Land
Rover, das que fazem a fantasia dos corruptos do regime.
Procurou um hotel, bateu no Acopiara Sheraton, de Zé do
Bar e d.Maria, numa tarde de sábado. Pediu a melhor suíte e
colocou na mesa da recepção (caixa) cinco notas de 100 reais.
Foi-lhe entregue a chave da suite premium no 3º andar .
Nada mais disse e nem quis saber..
Conta a lenda , digo lenda pois jamais conversei com o Zé
sobre isso, que o Zé pegou uma nota de 100 e pagou dívida
ao fornecedor de carne. O marchante correu para pagar o atacadista, este pegou os 100 e disparou para pagar o frigorífico
, este foi pagar ao pecuarista. O hilário desta estória é que o
pecuarista contou que mandaria os seus 100 para uma madame
de Fortaleza que lhe abastece de garotas de programa...Os bois
agradeceram no pasto.
No outro dia, domingo,o paulista acordou,tomou café e
disse que ia embora. Neste momento, o Zé compreendo que
os 500 reais eram muito dinheiro, colocou 400 reais na mão
do paulista, que explodiu de contentamento, pois conseguira
dormir o sono dos justos,sem ser explorado. Agradeceu a
hospedagem, a cortesia, o atendimento, o gesto civilizado do
Zé que faz do Acopiara Sheraton o melhor hotel do território
do Alto Salgado.
Moral da estória: não houve neste movimento de dinheiro
qualquer lucro ou valor acrescido. Todos liquidaram suas
dívidas . Vida que segue.
JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.

Como diz Leila Diniz
Ayrton Rocha (*)
Era o ano de 1965
E o Rio, mesmo esvaziado de poder,
Com a ida da capital para Brasília,
Ainda bem! Continuava lindo, como até hoje continua.
Os políticos provincianos foram banidos daquela bela natureza,
Onde o Cristo Redentor falou e disse:
Nesta terra, só os puros humorados podem ficar.
Copacabana, com seu charme de mulher bonita,
E perfume de amor ardente, tomava conta de mim e do País.
O Mar de Copacabana soprava com força
Exalando o perfume da maresia,
E meu coração, batia forte com tanta beleza
Com tanta mulher bonita, que só Copacabana tinha e tem
Praias, boites, bares e muito amor
Amor aberto, amor escondido, amor bandido, amor astral e
total.
O Rio era só felicidade e continua sendo.
Ipanema esperava Copacabana ressaquear,
Mas até hoje, Copacabana nunca teve ressaca
Copacabana bebia muito, dormia pouco,

Copacabana é a democracia brasileira, de Pretas, Brancas e
Mulatas,
Onde as cores tão lindas formam o Arco Íris do Rio. Do meu
Rio.
Carlos Machado dominava a noite, com seus Shows Holiwoodianos
Com suas mulheres irresistíveis e belas.
O Lalau Ponte Preta mostrava ao Rio as Certinhas do Lalau.
Leila Diniz dava uma liberada geral
Na auto-estima da mulher brasileira.
Depois de sua entrevista ao Pasquim,
A mulherada brasileira queimou seus maiôs
E sutiãs e foi à praia com seus biquínis
Num grito de liberdade. Que maravilha! Era tudo que elas e
eu queria.
Num sábado de sol carioca, Carlos Machado
Convida um pequeno grupo de jornlistas para uma feijoada
na boite Fred’s
E apresenta as Certinhas que estreariam seu próximo show.
Foi ao sabor do uísque e da beleza das certinhas
Que conheci Leila Diniz.
Linda, ao meu lado, com a perna engessada,
Contida, esperando espaço para o grito da liberdade

Da mulher em busca do sexo livre.
Morávamos vizinhos em Copacabana.
Orlandino Rocha, o Betty, cidadão Carioca
Repórter de O Cruzeiro e das mulheres bonitas
Meu irmão de sangue mais querido,
Levava Leila para um Chá das Cinco
Na Academia Brasileira de Letras
E Leia afirmava: “Eles não são tão acadêmicos assim”.
Do Chá das Cinco para um bar de Copacabana
Leila e Betty foram um porre só. E o táxi vomitado por Leila
Deixou o motorista feliz, não pela sujeira,
Mas pela beleza de Leila e a grana que o Betty deixou
Para a lavagem do carro.
A revista O Cruzeiro, depois do porre dos dois,
Sai com Capa de Leila num Fardão, mudando também
Os costumes conservadores dos “Imortais”.
Joaquim Ferreira dos Santos biógrafo recente de Leila,
Contou o milagre, mas não disse o nome do Santo: Betty.
Que pena Joaquim, como diz Leila Diniz,
“Homem tem que ser durão”.
(*) Ayrton Rocha (Fortaleza), jornalista, publicitário, compositor
pequenoayrtonrocha@gmail.com

Pandemônios & Pandemias
Luiz Martins da Silva (*)
  
Por capricho de algum ogro,
Desses das insanidades,
Desafiam santos e milagres
Nos castigos à Humanidade.
Saem de tempos em tempos,
Lá de suas catacumbas,
A fustigar os humanos,
No capricho dos tormentos.

Ceará em Brasília

Mas eles têm seus motivos,
No teatro dos demônios,
Face a tanta vilania
Para vir com pandemônios.

E a caprichar na vingança,
Face a tanta estrepolia,
Enviam uma gripe suína
A última das pandemias.

Senão vejam quanto dano
A toda sorte de inocente:
Bicho, floresta, gente
E a camada de ozônio.

Pode ser que ainda não seja
Dos ogros última desídia.
A receita é muito velha:
É só mudar modos de vida.

Ganância de tanto lucro,
Crueldade e desrespeito,
Aquecimento e degelo
Trouxeram de volta as pragas.

(*) Luiz Martins da Silva. (Nova Russas), jornalista e professor
da UnB
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Eunício e Cid apresentaram projetos aos
presidentes da Câmara e do Senado
O deputado Eunício Oliveira e o Governador Cid
Gomes estiveram reunidos
em Brasília com o presidente
da Câmara Federal, Michel
Temer e do senado, José Sarney solicitando a aprovação
imediata dos projetos que
tramitam no Congresso Nacional voltados para a melhoria da
educação na região nordeste.
Cid Gomes apresentou ao Presidente a moção assinada no
XI Fórum de Governadores Nordestinos realizado em Natal, no
estado do Rio Grande do Norte.
De acordo com o documento, os governantes pedem
maior agilidade nos trabalhos para a aprovação dos projetos
de criação de novas universidades federais, como a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab
– PL 3891/08), na cidade de Redenção (CE). Pedido que já
havia sido encaminhado pelo peemedebista Eunício Oliveira
e prontamente atendido pelo presidente Michel.
A moção também pede a aprovação do PL 1746/07, que
permite o cumprimento dos compromissos assumidos nas fases
1 e 2 da expansão da Educação Superior (Reuni - Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais), e a PEC que permite que os recursos da Desvinculação
de Receitas da União (DRU) sejam computados para apuração
dos gastos com educação. Isso permitirá que os Estados possam
investir mais no ensino. Michel reconheceu a importância dos
projetos e se comprometeu em agilizar a votação no congresso
lembrando que o deputado Eunício Oliveira já havia encaminhado
o pedido mostrando toda preocupação com uma melhor qualidade
de ensino para a região. A reunião foi acompanhada pelo líder do
Governo na Câmara Federal Henrique Fontana, e pelo deputado
federal José Guimarães.

Governo criou Câmara
Setorial do Cajú

O governador do Estado do Ceará, Cid Gomes,
lançou no auditório do
Palácio Iracema, a Câmara Setorial do Caju. A
Câmara é um órgão consultivo, vinculado à Agência de Desenvolvimento
do Estado do Ceará (Adece), com a finalidade de apoiar e
acompanhar projetos e ações, visando o desenvolvimento
sustentável do agronegócio do caju no Estado do Ceará.
A Câmara é composta por representantes que integram
sua cadeia produtiva, incluindo os segmentos da produção e beneficiamento, além do setor público. Segundo a
Adece, o Ceará possui 57.577 produtores ocupando uma
área de 334.617 hectares. O setor do caju é responsável
pela geração de 28 mil empregos diretos.
O caju também é recordista na pauta de exportações
do estado do Ceará. Em 2008, as exportações de castanha de caju somaram US$ 150 milhões, representando
11,46% do total exportado, ficando atrás apenas dos
calçados.
O governador, Cid Gomes, falou da atenção especial
que dará à cajucultura e que vê nessa solenidade não
só uma forma de dar ênfase ao setor, mas vê também
uma oportunidade de trabalho e de decisão. Segundo
ele, essa Câmara será um marco para a busca de soluções reais.
Além do governador, participaram do evento os presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(Fiec), Roberto Macêdo, Federação da Agricultura do
Estado do Ceará (Faec), José Ramos Torres de Melo e
do Sindicato das Indústrias de Caju do Estado do Ceará
(Sindicaju), Antonio Lúcio Carneiro.

Prefeitos visitaram futuro
hospital da RMF

A Aprece, por meio de
seu Núcleo da Região Metropolitana de Fortaleza, está
empenhada em acompanhar
de perto as ações para a viabilização do novo hospital
da RMF. Cinco prefeitos do
Núcleo estiveram visitando
o empreendimento que poderá vir a ser destinado ao atendimento
clínico e cirúrgico de pacientes oriundos dos 12 municípios que
compõem a RMF, cidades que não contam com hospitais para
receber pacientes de alta complexidade. Doentes da Capital não
terão acesso à nova unidade hospitalar.
O hospital particular situado na Avenida Rui Barbosa em
Fortaleza, e que nunca foi colocado em funcionamento, deverá
ser adquirido pelo Governo do Estado para desafogar o Instituto
Dr. José Frota (IJF) e demais hospitais de urgência/emergência
da Capital. A unidade de saúde, que conta com 220 leitos, 100
apartamentos, está equipada com centro cirúrgico e Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
“Além de já estar todo pronto, o prédio pode ser adquirido
a um preço razoável”, disse o prefeito de Maracanaú, Roberto
Pessoa, durante a visita. Segundo ele, conforme as negociações
em curso com o governo do Estado, o hospital dos donos da
Clínica Radiológica Bogus Boyadjian pode ser comprado por
R$ 53 milhões e passar a atender pelo Sistema Único de Saúde.
Totalmente equipado, o empreendimento garantirá atendimento
de alta qualidade à população beneficiada.
Pessoa informou, ainda, que o custo médio anual será de R$
40 milhões. “O hospital deverá, ainda, gerar algo em torno de
1.500 empregos diretos”, acrescenta.
Participaram da visita, os prefeitos de Guaiúba, Marcelo
Fradique; de Horizonte, Manuel Gomes de Faria; de Pacatuba,
Zezinho Cavalcante; e de Maranguape, George Lopes Valentim

TRANSFERÊNCIA
UniCEUB
* Valores para pagamento até o dia 7 de cada mês.

De 1 a 26 de junho.

“Futuro brilhante,
aí vou eu.”

Já pensou em transferir-se para uma
faculdade de tradição, que todo mundo respeita?
Pois, este é o momento. Venha para o UniCEUB,
independentemente do semestre que estiver
cursando, e aproveite toda a excelência do melhor
centro universitário do Centro-Oeste.
Venha para o UniCEUB.

Cursos Superiores (mensalidades*) • Administração (R$ 855,95) • Arquitetura e Urbanismo (R$ 1.200,80) • Biologia (R$ 688,80) •
Biomedicina (R$ 934,80) • Ciência da Computação (R$ 917,70) • Ciências Contábeis (R$ 630,70) • Comunicação e Marketing (R$ 950,95) •
Direito (R$ 950,95) • Direito Vespertino (R$ 800,00) • Educação Física (R$ 668,50) • Enfermagem (R$ 986,30) • Engenharia Civil (R$ 1.200,80)
• Engenharia de Computação (R$ 1.200,80) • Fisioterapia (R$ 986,30) • Geografia (R$ 423,00) • História (R$ 423,00) • Jornalismo (R$
950,95) • Letras (R$ 423,00) • Nutrição (R$ 986,30) • Psicologia (R$ 950,95) • Publicidade e Propaganda (R$ 950,95) • Relações
Internacionais (R$ 872,10). Curso Tecnológico (mensalidade*) • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (R$ 600,00)

• Turmas reduzidas • A melhor biblioteca do Centro-Oeste • Laboratórios modernos • Prédio para atendimento comunitário
• Centro de convivência • Infraestrutura superior • Mensalidades acessíveis
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Leituras II
Lustosa da Costa (*)
A copia servil das roupas européias no tropico não constitui
novidade.O colonizado ,por imposição ou por imitação,tende a
idealizar os hábitos e os costumes do colonizador, seja como pessoa
física,seja como autoridade. Basta atentar para o desfile de tropas
africanas,que , às vezes ,a gente vê na televisão para sentir o sacrifício
dos negros com os pés apertados em suas botinas,o corpo igualmente
vitima de roupas de estilo e, principalmente,tecido de climas frios,
transpostos para o calor infernal em que vivem.
Antigmente nossos soldados não usavam quepes de metal!Talvez
fosse para defende-los do frio aqui existente,igual ao da Crimeia,da
Sibéria?
Gilberto Freyre fala dos tempos coloniais ou mesmo imperiais
em que o brasileiro se enfarpelava como o europeu ,trajando fraques
de casemira inglesa,colete e portando cartolas à cabeça. A mulher
era levada aos mesmos sacrifícios.
Em Sobral do meu tempo, a coisa não era diferente.
Estavam longe os tempos em que os sacerdotes usariam batinas
de tecido leve e cores claras.Ou roupas civis, isto é,igual a de nós
outros, seus clientes,os pecadores.
Na minha infância todos os padres vestiam batinas negras,de
fazenda pesada e traziam,ao pescoço, incômodos colarinhos de
plásticos sem falar em chapéus duros,pesados,armados.
O bispo, dom José, não admitia,sequer,que os padres de sua
diocese deixassem aparecer as pernas das calças que vestiam.
Exigia,além disso, que por cima das batinas pretas os padres se
cobrissem com sobretudos de fazenda pesada, usados,na Europa
como defesa contra o frio. Ele ficou chateado ao saber que o padre

Os manguitos das moças de Sobral

Austregésilo que terminou a vida ocmo bispo,não usava sobretudo
e comentou: Padre velho esgulepado”. O ideal era o padre José Lourenço Araújo ,capaz de se deslocar, meio dia em ponto,do seminário
ate o outro lado da cidade, de cabeça,sobretudo sobre a batina.
***
No tocante às mulheres as exigências eram maiores. Prendiamse,de certa forma, a inibição do sexo pela Igreja Católica que proibia
dançar o carnaval nos salões e o “coco”nos subúrbios e não via,com
simpatia, a dança pela aproximação física dos casais.
As filhas de Maria sofriam o diabo naquele clima. Naquele calorão
eram obrigadas a roupas verdadeiramente incômodas. Não podiam,
além disso, ir nem ao “sereno” das festas, isto é, acompanhar, da
calçada dos clubes ou das residências, o espetáculo da entrada dos
que iam se divertir. O vestido era de mangas compridas e a meia ia
até os joelhos. Tinham de usar, ainda, combinação que cobrisse até
três quartos do braço. “Era melhor ser logo freira”, queixa-se ainda
hoje Maria Dias Ibiapina.
Havia um pouco mais de liberalidade para as moças da Ação
Católica, a quem era permitido usar vestidos com mangas 3/4.
As senhoritas da sociedade acharam rapidamente uma saída para
satisfazer a vaidade sem ir para o inferno. Inventaram os “rnanguitos”,
uns canudos de pano, às vezes diferente do vestido, com que cobriam
os braços, apenas quando se encontravam no interior da Igreja. À
saída, se descobriam, fugindo do calor insuportável.
A grande guerra do Bispo e do clero era ,não apenas contra as
mangas curtas de blusas e vestidos,como também contra os decotes.
Chegavam a negar o sacramento da comunhão às senhoras que se
apresentassem para receber a hóstia, com o colo a descoberto.
A propósito,conta-se estória que ilustra bem as perplexidades do

clero com a atração e repulsa pela visão dos seios das penitentes. Conta-se que monsenhor Fontenele,conhecido pela obediência que tinha
para com tais imposições do bispo, falava,em seus sermões,contra
as mulheres que se apresentassem,ante a mesa da comunhão,com
decotes generosos,deixando entrever parte dos seios.
“ Não venham com grandes decotes à comunhão. Como é
que faço se,por acaso, a hóstia cai ali no interior dos vestidos?
Ninguém,exceto o padre,pode tocar na hóstia,transformada no
corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela cai, entre os seios de
uma moça ou senhora,fica ali ou sou obrigado a meter a mão para
recupera-la? “
Alias,monsenhor Fontenele era um dos padres mais sensíveis
à pregação repressiva do Bispo. Certa feita,ainda era vigário de
Ipueiras e recebeu,ali,a visita de dom José. Ao final da tarde, o bispo
cobrou: Agora vamos jantar”
Padre Fontenele disse que não havia onde jantar. Em sua casa
não podia “O senhor não proibiu aos padres terem cozinheira?!”.
monsenhor Fontenele: Vou pedir a vocês, senhoras, que vem dizer,na
confissão, haver cometido o pecado da inveja. Inveja tenho eu do
padre Palhano no gostosão do bispo” referia-se ao automóvel de luxo
da Diocese, pilotado por Palhano,o favorito da primeira autoridade
eclesiástica de Sobral.
Do mesmo Mons. Fontenele, explicando porque mantinha,como
era praxe à época, homens e mulheres ( mesmo casados ) no interior
do templo em que celebrava o santo sacrifício da missa:
“Só deixo misturar homem com mulher quando o fogo se acostumar com a pólvora”.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

Eu-Ciará muleque
Marcondes Sampaio (*)
Não sou um Poti, bravo guerreiro,
Um Padre Mororó ou um Alencar,
Nem Jerônimo, ointrépido jangadeiro
Menos ainda um Dragão do Mar.
Se do Aderaldo tenho o verso ligeiro
E de Quintino o dom de provocar
Se deles não sou mais um herdeiro.
Sou só um muleque réi do Ceará.
Barack Obama

Serra, ar, sol e mar
No alto da serra, mais puro ar
Assisto o pulsar dos elementos
E o sol nascer qual rebento
Do grande ventre do mar
Olho no olho
Na janela de um vigésimo andar
Teotônio, boêmio também guerreiro
Intimou o amigo Paes a contemplar
“esse sol que parece olho vermelho,
de bêbado tresnoitado sob o luar”

Malandro por malandro elejo o Bara
Apelido adequado ao Barak Obama
Que, na sua cara que não me engana
Disse que o Luiz Inácio é o cara
Tendo ele mesmo a maior cara
De um grande e enrustido sacana

O número antes do setenta

Carla, a diferença

Data Vênia

O Brasil foi mesmo pioneiro
Na eleição de um Sarkosy
Antes de a França elege-lo
Elegemos o Collor aqui

De data vênia já apelidei
Muito cara enrolado
De tanto insistir no apelido
Acabei eu o apelidado

Recatada , com aparência de sessenta
Nega, já ter feito sessenta e novembro
Mas admite que antes do setenta
Fará o número num automóvel

A loira globalizada
Abre mais o teu olho, ô sol,
A loira por ti desposada
Já atraiu ítalo e espanhol.
Agora, vaidosa e amorenada
Seduz nórdico e até mongol,
Em noite quente, globalizada.
Fauna humana
É diversa a fauna humana
Rica em serpentes, piranhas
Hienas, falcões e ratazanas
Bonita e poética torna-se ela,
Quando povoada de garças,
Patativas, lebres e gazelas.
O chiado a beiro-rio
Manaus tem chiado como o do Rio
E seu grande rio mais parece um mar
A avenida ponta negra beira o rio
Como no Rio a Atlântica beira o mar
(*)Marcondes Sampaio (Uruburetama), jornalista e poeta

Ética
Por Osmar Alves de Melo (*)
Ao longo de toda minha vida pública e profissional, a ética
foi um farol, um cam inho sem desvios, porque sou convencido
de que o afrouxamento dos valores éticos e morais contribui, em
grande parte, para o subdesenvolvimento secular do Brasil e para
a penúria de grande parcela de sua população.
Por isso, a ética também tem sido uma preocupação constante. Ser humano ético é ser humano honesto. É alguém ornado
de virtudes morais, que tem como apanágio a obediência à lei
e ao senso de Justiça. É um ser justo que age com isenção e
imparcialidade.
Se a ética perde terreno, a corrupção ocupa o seu lugar. Segundo
estudo da Fundação Getúlio Vargas, de cada três reais arrecadados
no Brasil, um vai parar nos bolsos dos corruptos que saqueiam os
cofres públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios. Hoje, as quadrilhas organizadas valem-se dos métodos
mais sofisticados para arrebentar essas fechaduras.
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Por isso, o Brasil, com a mesma idade dos Estados Unidos da
América e mais velho cerca de duzentos anos do que a Austrália,
é, ainda, um país onde a pobreza absoluta e a miséria formam um
substrato inaceitável, pois é detentor de solo e subsolo riquíssimos, de condições climáticas favoráveis e de um povo habilidoso
e trabalhador.
O Código de Ética impõe aos advogados deveres impostergáveis, como o de zelar pelo prestígio de sua classe, pela dignida
de no subconsciente do ser humano, que, seja instruído ou não,
distingue o certo do errado e o belo do feio. Por isso, a ética se
manifesta no domínio da consciência e exterioriza-se no sentimento de culpa da cultura ocidental-cristã e greco-romana, ou no
sentimento de vergonha da cultura oriental.
Em carta que fiz, no dia 13 de abril de 1975, publicada no
Diário de Brasília, já extinto, ao então presidente da OAB/DF
conselheiro Hamilton de Araújo Souza, eu dizia e, com toda
convicção, repito hoje:
“Se a Ordem dos Advogados não exercer plenamente o seu

direito-dever de fiscalizar a atividade profissional, punindo os
infratores do Código de Ética e da Lei Estatutária, está encobrindo,
acobertando, amoitando elementos indignos da classe e renunciando à sua própria razão de ser e estimulando, com sua omissão, a
degeneração da advocacia”.
Finalmente, a título de ilustração, invoco os ensinamentos do
mestre Paulo Lobo:
‘A ética profissional impõe-se ao advogado em todas as circunstâncias e vicissitudes de sua vida profissional e pessoal que possam
repercutir no conceito público e na dignidade da advocacia. Os
deveres éticos consignados no Código não são recomendações de
bom comportamento, mas normas jurídicas dotadas de obrigatoriedade que devem ser cumpridas com rigor, sob pena de cometimento
de infração disciplinar punível com a sanção de censura (art. 36
do Estatuto) se outra mais grave não for aplicável”.
(*) Osmar Alves de Melo (Iguatu), conselheiro seccional e
persidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência da OAB/DF
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BNB e BNDES firmam convênio no valor total de
R$ 12 milhões, para patrocínio cultural em 2010 e 2011

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) firmam convênio para operacionalização do Programa BNB de Cultura - Edições
2010 e 2011 - Parceria BNDES, no valor total de R$ 12
milhões (R$ 3 milhões proveniente de cada Banco, em
cada um dos dois anos - equivalendo ao importe de R$ 6
milhões em cada ano).
O Programa é uma linha de patrocínio cultural direto do BNB, com a parceria do BNDES, para apoio à
produção e difusão da cultura do Nordeste e Norte de
Minas Gerais e do Espírito Santo (área de atuação do
BNB), mediante seleção pública de projetos.
A assinatura do convênio e o lançamento da edição
2010 do Programa acontecem nesta quinta-feira, 21, às
10 horas, no auditório do Banco do Nordeste (av. Conde da Boa Vista, 800), durante o seminário “Editais de
Cultura”, a ser realizado em Recife, nos dias 21 e 22,
pelo Ministério da Cultura (MinC), Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM-PR) e
Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O edital
do Programa estará disponível no Portal do BNB (www.
bnb.gov.br <http://www.bnb.gov.br/> ), a partir desta
quinta-feira, 21.
Parceria destina R$ 6 milhões para cultura em
2010
Juntos, os dois Bancos destinarão, no próximo ano,
o montante de R$ 6 milhões para projetos a serem selecionados nas seguintes áreas: música (com dotação de
R$ 1,25 milhão), literatura (R$ 800 mil), artes cênicas
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(R$ 1,1 milhão), artes visuais (R$ 800 mil), audiovisual
(R$ 800 mil) e artes integradas ou não-específicas (R$
1,25 milhão).
Serão contemplados pelo menos 225 projetos - sendo,
no mínimo, 49 de música, 30 de literatura, 46 de artes
cênicas, 33 de artes visuais, 18 de audiovisual e 49 de
artes integradas ou não-específicas.
O apoio ao Programa BNB de Cultura atende à diretriz adotada pelo BNDES de promover a descentralização territorial da oferta de bens culturais, aproveitando
a maior capilaridade do Programa no apoio a projetos
culturais no Nordeste e demais áreas de atuação do
BNB.
A parceria BNB/BNDES contribuirá para a ampliação
dessa possibilidade
de concretização
de ações
pensadas
pelos protagonistas
da cultura,
situados
nos mais
diversos
municípios
da área
de atuação
do BNB,
principalmente
naqueles
menos
providos de
atividades culturais.
Existente desde 2005, o Programa BNB de Cultura,
que em 2010 e 2011 contará com o apoio do BNDES, já
patrocinou 873 projetos nas cinco edições anuais anteriores, beneficiando diretamente 437 municípios, no valor
total de R$ 13,5 milhões.
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Divulgação do resultado em 30 de outubro
O BNB e o BNDES garantem que, no mínimo, 50% do
total dos recursos (ou seja, pelo menos R$ 3 milhões, em 2010)
desse programa de patrocínio cultural direto serão destinados
para projetos cujas ações sejam realizadas em municípios com
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média
do Nordeste (equivalente a 0,719) e/ou Índice de Exclusão
Social (IES) acima da média do Nordeste (igual a 36,07).
Os dois Bancos também asseguram que pelo menos
25% do total dos recursos (isto é, no mínimo R$ 1,5 milhão, em 2010) serão carreados para projetos cujas ações
sejam realizadas 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.
E, no mínimo, 50% do total dos recursos (ou seja,
pelo menos R$ 3 milhões, em 2010) serão destinados a
proponentes pessoa jurídica, sem fins lucrativos.
A meta das duas instituições é realizar, até 30 de
outubro deste ano, todo o processo de seleção da edição
2010 do Programa, compreendendo as seguintes fases:
realização de 44 oficinas de elaboração de projetos em
todos os 11 estados da área de atuação do Banco (em
junho e julho), período de inscrições (29 de junho a 24 de
julho), divulgação da lista de projetos habilitadas para o
processo de seleção (17 de agosto), análise dos projetos
(24 de agosto a 30 de setembro) e divulgação do resultado
das propostas selecionadas (30 de outubro).
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Leituras III
Sérgio Costa (*)
Naquele tempo, a geografia política de Fortalaza, era assim: Sede
do Município e cinco Distritos, Barro Vermelho, Porangaba, Mondubim, Messejana e Mucuripe. O Barro Vermelho, no sentido leste/
oeste começava no Colégio Santa Isabel fim da linha do bonde do
Alagadiço e ia até o trilho do trem às margens do Maranguapinho,
divisa entre Fortaleza e Caucaia. No sentido norte/sul era lindeiro
com o Atlântico nas cercanias da Barra do Ceará; a Marupiara e o
Pici no Distrito de Porangaba.
No Barro Vermelho, morava um sujeito, vindo do sertão da
Tejussuoca, por nome Bernardo, que tirava o sustento da família
fazendo frete numa carroça. Transportava de um tudo no seu
prosaico veículo. Mas seu forte mesmo era o fornecimento de capim Canarana, que crescia em abundância às margens do Riacho
do Machado, para as inúmeras e precárias vacarias da região. O
Riacho do Machado era um manancial que vinha lá das bandas do
Alagadiço, cruzava a principal via de acesso do Barro Vermelho,
uma estrada de piçarra, por baixo de uma estreita ponte, passava
por detrás da parede do açude da Escola de Agronomia e ganhava
o mundo, banhando o Sítio Ipanema, enchendo a lagoa Genibaú e
se desfazendo no Maranguapinho.
Pois bem, o Bernardo Carroceiro, como era conhecido no promissor ramo de distribuição de Canarana, morava no sítio do “seu
Leitão” numa casa de duas águas com a mulher e seis filhas. A mais
velha na casa dos vinte e a mais nova na casa dos catorze anos. Tudo
no ponto de abate. “Seu Leitão” era um funcionário graduado da J
Macedo, andava muito ocupado vendendo Jeep e raramente dava as
caras no sítio, o que conferia ao caseiro Bernardo ares de dono. Um
dia a mulher do Bernardo, dona Conceição, teve uma idéia:
- “Ramo butá um bazá de musga, ramo butar essarminina pra
dançá, e ramo cobrá a cota. Tu tá mamando cum zói fechado, home
de Deus”?!
Dito e feito. Dona Conceição foi até à Casa das Máquinas, o
Maior Crediário do Ceará, do “Seu Gontran”, tirou um rádio ABC
à prestação, e todo domingo das quatro às dez da noite o bicho tava
lá troando, sintonizado direto, na Rádio Iracema no programa Bazar
de Músicas.
Era assim o retrato: dona Conceição vendendo café com tapioca
ao lado da banca de Bozó do “seu” Quinzim; o Bernardo pintando

Bernardo Redivivo

de esmalte vermelho a unha do polegar da rapaziada, controlava a
porta do “bazar” e cobrava a cota; “arminina” dançando e a negada
pagando dois mil réis pelo bate-coxa. No chamego do “bazar” a
nêgada dançava até discurso!
O Bernardo tá ficando rico... já tem três carroças, dezessete vacarias comprando capim, duas cunhãs amojadas e um par de chifre
– diziam os invejosos.
Um dia de quarta feira, mais ou menos às dez da manhã, correu a
notícia pelas ruas do Barro Vermelho: o Bernardo Carroceiro morreu.
O que foi o que não foi?! Ninguém sabia dizer ao certo. São certas
coisas que não são certas – tava ali o homem bom amigo, trabalhador,
bom marido, bom pai... e morto!
- Rapaz, o home tava bonzim, deu um alvoroço lá nele, caiu pra
trás e pronto, taí a desgraceira – comentou “seu” Quinzim com o
braço já passado na cintura da viúva, que, diga-se de passagem, tinha
lá seus encantos, mas naquele momento, traspassada de dor estava
inconsolável, já tinha dado duas pilouras e falava até em se matar!
As meninas, tirando prosa com os clientes do bazar, faziam do
acontecimento uma festa, vendendo café, bolo, tapioca e por baixo
dos panos, vez por outra, uma lapada de Zinebra.
- Sei não, sei não... isso parece é castigo, fazer da casa um cabaré!
Cochichava dona Niquita nos ouvidos da dona Mendinha.
- Pois num é mulher, que bicha sem vergonha! O defunto nem
esfriou e talí ela, toda ancha, esfregando a “prissiguida” nas ventas
do Quinzim!
No salão de dança do bazar tava lá o Bernardo, durim da silva,
arrodeado de vela acesa, esticado numa tábua colocada em cima de
dois tamboretes com a paciência dos mortos, vestido numa mortalha
de São Francisco, esperando um caixão de defunto que os “solidário
na dor” com o diz a canção de Adelino Moreira, tinham ido buscar
emprestado na Santa Casa de Misericórdia pra fazer o enterro.
- Chegou a urna funerária nêgada, vamo botar o home dentro!
Bradou “seu” Quinzim, banqueiro de Bozó, locutor do serviço de
alto-falante São Jorge e sério pretendente à mão da viúva.
- Conceição, chama as meninas e vamos tirar um terço – ordenou
dona Mendinha, filha do seu Sizisnando empresário do ramo de
maniva e capim, cliente do Bernardo.
Toda vez que a viúva entrava no salão onde estava o defunto,
desatava o pau a chorar, queria era morrer bebendo soda cáustica com
criolina, queria ser sepultada junto com o Bernardo, aí desmaiava,

no que era imediatamente removida do local amparada pelo braço
amigo do seu Quinzim, e soluçando mal conseguia expressar sua
gratidão:
- É nessas hora que se conhece os amigo! Seu Quinzim, o senhor
é um anjo!
- Marminino, é chifre muito! Arrematou o Paulo Maria, propagandista do laboratório Le Petit, com uma pontinha de ciúme, porque de
vez em quando prestava assistência técnica a dona Conceição.
Lá pelas duas da manhã, do lado de fora da casa, o pessoal da
cachaça tava no ponto, chamando Jesus de Genésio, cachorro de
caixa e Jeep de píper. Do lado de dentro, dona Mendinha, puxando
o terço, entre um mistério e outro, pedia silêncio e mais respeito
pelo defunto. Vai daí que no meio da Salve Rainha, o Bernardo deu
um urro, sentou-se no caixão, arregalou os olhos, e apavorado, sem
entender nada do que estava acontecendo, abraçou-se com dona
Mendinha. O caixão virou com Bernardo e tudo, caiu de cima das
tábuas sobre dona Mendinha que gritando desesperada, deu um
safanão no Bernardo e meteu o pé na carreira. Aí, se instalou o caos,
foi o maior siribôlo. Todo mundo correndo pra todo lado ao mesmo
tempo indo pra lugar nenhum. Dona Conceição, a quase viúva, da
carreira que deu sentou a testa na parede abrindo uma brecha duns
dez centímetros acima das sobrancelhas. Aí, desmaiou de verdade,
só acordando na Assistência Municipal, com mais de vinte pontos
bordados na testa.
Pense num fuá! Em menos de dez segundos, o povo que tava no
velório desapareceu e o rádio ABC também. Desse dia em diante
o negócio do bazar de músicas fracassou. As vacarias cancelaram
os pedidos de Capim Canarana, dona Conceição foi-se embora
com o Quinzim lá pras bandas da Floresta, seu Leitão mandou
derrubar a casa, seu Gontran levou um cano (nunca mais recebeu
as prestações do Rádio ABC) e “arminina” foram morar no cabaré
da Margô lá na Cachoeirinha, onde fizeram grande furor junto à
elite das classes produtoras. E o Bernardo? Bem, o pessoal diz que
depois da ressurreição milagrosa virou evangélico e foi ser pastor
no interior do Pará.
Aí, adeus bazar de músicas, adeus Barro Vermelho, adeus tempo
bom. Adeus Maria Fulô, acendeu o cachimbo, mas não fumô.
(*) Sérgio Costa (Fortaleza) , ex-vereador de Fortaleza, advogado, cantor, compositor, filho de Antony Costa.

Humor Negro & Branco Humor
Conselho de um amigo que trabalha em RH:
Nesta altura da vida já não sei mais quem sou... Vejam só que
dilema!!!
Na ficha da loja sou CLIENTE, no restaurante FREGUÊS,
quando alugo uma casa INQUILINO, na condução PASSAGEIRO,
nos correios REMETENTE, no supermercado CONSUMIDOR.
Para a Receita Federal CONTRIBUINTE, se vendo algo importado CONTRABANDISTA. Se revendo algo, sou MUAMBEIRO, se o carnê tá com o prazo vencido INADIMPLENTE,
se não pago imposto SONEGADOR. Para votar ELEITOR,
mas em comícios MASSA , em viagens TURISTA, na rua
caminhando PEDESTRE, se sou atropelado ACIDENTADO, no hospital PACIENTE. Nos jornais viro VÍTIMA, se
compro um livro LEITOR, se ouço rádio OUVINTE. Para
o Ibope ESPECTADOR, para apresentador de televisão
TELESPECTADOR, no campo de futebol TORCEDOR.
Se sou rubronegro, SOFREDOR. Agora, já virei GALERA.
(se trabalho na ANATEL, sou COLABORADOR ) e, quando morrer... uns dirão... FINADO, outros ..... DEFUNTO,
para outros ... EXTINTO, para o povão ... PRESUNTO.
Em certos círculos espiritualistas serei ... DESENCARNADO, evangélicos dirão que fui ... ARREBATADO.
E o pior de tudo é que para todo governante sou apenas
um IMBECIL !!! E pensar que um dia já fui mais EU.

Rodolfo Espínola (*)
Não temos o gosto nem tradição de rememorar datas, ressaltar ou
discutir personagens, causas e efeitos daquilo que fizeram ou deixaram de
fazer. Até mesmo o nosso ‘descobrimento’ não está mais sendo lembrado.
O último 22 de abril, por exemplo, o nosso Cabral não mereceu uma
linha sequer, nem contra nem a favor, pelo contrário, recebeu sim, uma
sentença definitiva a um eterno esquecimento. Tanto no Brasil como em
Portugal. O feriado aqui foi para comemorar ‘Dia de Tiradentes’, dono
de uma história até bem pouco tempo nebulosa. Mas aqui acolá, porém,
escapa uma efeméride, uma data mais emblemática, ‘redonda’, capaz de
produzir uma rima ou servir de gancho para uma campanha de marketing.

Ceará em Brasília

Fio desencapado
1) Quando você chega no bar e pede uma cachaça:
- no Copo?
- Não, animal, derrama no chão e traz no rodo !!!!!!!!!!!!!!1
2) Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na sua cama, com
a luz apagada e te perguntam:
- Você ta dormindo?
- Não, tô treinando pra morrer!
3) Quando a gente leva um aparelho eletrônico para a manutenção
e o técnico pergunta:
- Tá com defeito?
- Não é que ele estava cansado de ficar em casa e eu o trouxe
para passear.
4) Quando está chovendo e percebem que você vai encarar a
chuva, perguntam:
- Vai sair nessa chuva?
- Não, vou sair na próxima.
5) Quando você acaba de levantar, aí vem um idiota (sempre)
e pergunta:
- Acordou?
- Não. Sou sonâmbulo!
6) Seu amigo liga para sua casa e pergunta:

Tordesilhas.

De oba-oba, geralmente sem nenhum conteúdo. Só pirotecnia.
Isto vem a propósito do último dia 4 de junho. Sim 4 de junho, e
não 4 julho, que é o Independence Day , o dia da Independência dos
Estados Unidos, cuja população festeja-o de modo muito especial. O
nosso 7 de setembro só existe porque o jornalista Luiz Sucupira, então
deputado constituinte de 1947, apresentou projeto instituindo-o e pouca
gente sabe disso.Da mesma forma nesse dia 4 de junho de 1953 morreu
o jornalista Gilberto Câmara, segundo presidente da ACI, o homem que
concretizou a instalação da estátua de José de Alencar, na praça. Temos,
reconhecidamente, memória (e história) curta. E pobre, porque nossa
meia dúzia de heróis e outro tanto de fatos marcantes não desperta uma
mínima sensação de amor pátrio.

- Onde você está?
- No Pólo Norte! Um furacão levou a minha casa pra lá! (cara,
essa é o melhor do mau humor)
7) Você acaba de tomar banho e alguém pergunta:
- Você tomou banho?
- Não, mergulhei no vaso sanitário!
8) Você tá na frente do elevador da garagem do seu prédio e
chega um que pergunta:
- Vai subir?
- Não, não, tô esperando meu apartamento descer pra me pegar.
9) O homem chega à casa da namorada com um enorme buque
de flores. Até que ela diz:
- Ô meu amor, vc me trouxe flores?
- Não!!!!!!!! Cenouras. (tolerância: -100)
10) Você está no banheiro quando alguém bate na porta e
pergunta:
- Tem gente?
- Não! É o cocô que está falando!
11) Você chega ao banco com um cheque e pede pra trocar:
- Em dinheiro??
- Não, me dá em clips e borrachinhas

O dia 4 de junho só para refrescar é uma das datas mais importantes
do mundo, especialmente para nós brasileiros que fomos à conseqüência. Nesse dia, há exatos 514 anos (nem rimou e nem é ‘redondo’)
representantes diplomáticos de Portugal e Espanha assinaram na cidade
de Tordesilhas, na Espanha, o tratado dividindo o planeta Terra em duas
bandas. Valeu? Muitos acham que não, porque nunca se mediu, a partir
do Cabo Verde, as 370 léguas ‘el poniente’, uma das exigências do documento. Mas permanece até hoje uma linha de Belém até Laguna, em
Santa Catarina, definindo as bandas de cada uma das coroas. Quem a fez
se nunca foi feita tal medição? O assunto cabe reflexão.
(*) Rodolfo Espínola (Fortaleza), jornalista e escritor
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Inaugurada nova unidade do Hospital Geral de
Fortaleza que se chamará Regis Jucá

O

governador Cid Gomes inaugurou em 29.05, a nova unidade
do Hospital Geral de Fortaleza
(HGF). A obra permitirá dobrar a capacidade de realização de cirurgias, exames
laboratoriais e atendimentos ambulatoriais. O número mensal de exames saltará
dos atuais 98 mil para 174 mil. O total de
atendimentos ambulatoriais realizados
a cada mês aumentará de 12.800 para
28.800. O número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) crescerá de 61
para 118. Vinte leitos serão exclusivamente para pacientes com AVC - Acidente
Vascular Cerebral, a doença que mais
mata no Ceará e no Brasil. A inauguração
da nova unidade acontece quando o HGF
completa 40 anos de existência.
Com a nova unidade, o HGF fará
todos os meses 1.300 cirurgias de média
e alta complexidade, 780 a mais do que
as 520 realizadas atualmente. As salas de
cirurgias aumentam de 11 para 21, sendo
que quatro delas são definidas como
salas cirúrgicas inteligentes, porque todo
o controle dos equipamentos médicos é
feito através de comando de voz, controle
remoto, telas e botões que contribuem
para a otimização dos procedimentos e no
combate a infecção hospitalar e oferecem
mais conforto e segurança aos pacientes.
Na tela de comandos, com um toque, é
possível estabelecer comunicação entre as
salas cirúrgicas e outros hospitais e instituições de pesquisa e ensino de qualquer
lugar do mundo. Esse intercâmbio científico, com imagens ao vivo, contribui para
o avanço da medicina e com as pesquisas
acadêmicas.
Só na aquisição de equipamentos para

a nova unidade o Governo do Estado,
com recursos próprios, fez um investimento de R$ 25 milhões. Nas obras, o
total investido na primeira e segunda
etapas é de R$ 64,24 milhões. A maior
parte dos recursos foi do Tesouro do Estado (R$ 44,85 milhões). A outra parcela
veio do Ministério da Saúde, cerca de R$
19,3 milhões.
Mais R$ 15,4 milhões serão aplicados
nas obras da terceira e última etapa do
hospital, que inclui a construção de 96
leitos de internação até o fim deste ano.
Essa etapa já está em licitação.
Nesses investimentos, ainda é preciso
somar os recursos da reforma e modernização da emergência, que não estavam
previstos no projeto original do novo
HGF. Em obras foram aplicados R$
2,1 milhões, sendo R$ 1,1 milhão do
Tesouro do Estado e $ 1 milhão do
Ministério da Saúde.
Para a compra de equipamentos o
Ministério liberou R$ 1,8 milhão e o
Governo do Estado mais R$ 400 mil.
Somando obras e equipamentos, a nova
emergência, que já está funcionando,
custou R$ 4,3 milhões.
Homenagem a Régis Jucá
A nova unidade do HGF que o
Governador inaugura no dia 29 vai
se chamar Régis Jucá. Médico sanitarista e radiologista, Eduardo Régis
Jucá nasceu em Fortaleza em 1936.
Em 1962, graduou-se em medicina
pela Universidade Federal do Ceará.
Atuou no movimento estudantil. Foi
presidente do Diretório Central dos
Estudantes.

Tribunal de Justiça do Ceará
tem três novos desembargadores
Os juizes
de Direito Haroldo
Correia de
Oliveira Maximo e Francisco Pedrosa
Teixeira e a
procuradora Vera Lúcia Correia Lima são
os novos desembargadores do Tribunal
de Justiça do Ceará, substituindo, respectivamente, o desembargador José Claudio
Nogueira Carneiro, e as desembargadoras
Lúcia Maria do Nascimento Fiúza Bitu e
Maria Celeste Thomaz de Aragão.
No fechamento desta edição, o desembargador Haroldo Máximo, escolhido
por merecimento,em 29.05, vencendo
os candidatos os também candidatos,
juízes Clécio Aguiar de Magalhães, Paulo
Camelo Timbó, Jucid Peixoto do Amaral,
Emanuel Leite Albuquerque, Francisco
Willo Borges Cabral, Francisco Suenon
Bastos Mota e Durval Aires Filho, tomou
posse em 04.06.

O desembargador Francisco Pedrosa Teixeira, por
antiguidade, tomou
posse em 18.06, e a desembargadora
Vera Lucia Correia Lima nomeada
em 10.06 pelo governador Cid Gomes escolhida na lista tríplice com os
procuradores José Valdo Silva e Paulo
Francisco Banhos Ponte, pelo quinto
constitucional do Ministério Público
estadual, deverá tomar posse em 25.06.
Na próxima edição, daremos mais
detalhes sobre as investiduras dos três
novos desembargadores, com suas
trajetórias no Judiciário e no Ministério
Público do Ceará.
As escolhas foram saudadas pelo
presidente do Tribunal de Justiça do
Ceará, desembargador Ernani Barreira,
como naturais .

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

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Copa 2014 custará R$ 9,4 bilhões, 61,67% já estão garantidos

governador Cid Gomes e a prefeita Luizianne Lins
divulgaram em 04.06, o plano de investimentos e
ações que deverão ser executados na capital cearense
para a realização da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014.
As ações, envolverão recursos da ordem de R$ 9,4 bilhões,
dos quais, já estão garantidos pelas esferas federal, estadual
e municipal, R$ 5,8 bilhões, o que corresponde a 61,67%
do montante total. A demanda restante, 38,33%, será levada
ao presidente Lula, que já se prontificou a apoiar ações em
mobilidade urbana nas capitais escolhidas pela Fifa. “Nós
vamos garantir a execução das ações que serão necessárias
para que Fortaleza possa cumprir bem a missão de sediar
os jogos do mundial de 2014”, afirmou o governador Cid
Gomes que apresentou em 05.06 o Plano de Investimentos
na Assembléia Legislativa.
Entre as ações apresentadas, as áreas de transporte e trânsito
são as que mais demandam investimentos. São aproximadamente R$ 5,98 bilhões, sendo que já foram captados 52%
(R$ 3,03 bilhões). Na área do meio ambiente e saneamento
urbano, serão necessários R$ 1,7 bilhão, tendo já captados R$
1,49 bilhão (25,6%). Um dos destaques da apresentação foi a
construção do Hospital de Emergência na avenida Perimetral,
no valor de R$ 125 milhões. “Todas as ações para a Copa que
nós estamos desenvolvendo seguem uma diretriz estabelecida
pela Fifa”, explicou Cid Gomes. O governador acrescentou
ainda que não se deve comparar as ações exclusivas da Copa
com as ações paralelas do Governo, justificando que a prioridade da Fifa tem sido voltada para a área de mobilidade urbana.
“Na saúde, na segurança, por exemplo, nós vamos reforçar
o que já tem sido feito. Não podemos misturar investimento
para a Copa com Plano de Governo”, ressaltou.
A reforma, ampliação e modernização dos estádios de
futebol estão entre as prioridades. De acordo com o secretário do Esporte do Estado, Ferruccio Feitosa, as obras desse
segmento serão feitas através de Parcerias-Pública-Privada
(PPP). “Os valores aqui apresentados são estimativas do
consórcio de empresas que já mostrou intenção em apoiar o
projeto”, explicou Ferruccio. Após aprovação, o projeto do
consórcio, estimado em R$ 451,9 milhões, será submetido a

Casa do Ceará vai homenagear
Pioneiros cearenses nos
50 anos de Brasília

O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita,
criou comissão composta por JB. Serra e Gurgel, diretor de
Comunicação Social, Ari Cunha, Wilson Ibiapina, Adirson
Vasconcelos, José Jezer de Oliveira, José Colombo de Souza
Filho e Roberto Aurélio Lustosa da Costa, para elaborar um
livro que será distribuído em 21 de abril de 2010, contando
a história dos pioneiros cearenses que desembarcaram em
Brasília , participaram da construção da nova Capital e aqui
se instalaram definitivamente.
O formato do livro e o conteúdo serão definidos pela Comissão, que está aberta a sugestões dos cearenses que residiram
ou residem em Brasília e que queiram destacar a presença de
familiares, no setor publicou ou privado, na época da construção de Brasília.A informações, propostas e idéias poderão ser
encaminhada pelo e-mail casadoceara@casadoceara.org.br
Uma grande instituição do Ceará já asssumiu o patrocínio do
projeto editorial. A idéia inicial era de homenagear 50 cearenses, pelos diferentes setores de atividades, que de algum modo
contribuíram para a consolidação de Brasilia.
O objetivo do livro, segundo Fernando, é resgatar a
contribuição dos cearenses, dando ênfase não apenas que
participaram do processo como protagonistas, mas, e ´principalmente, como figurantes. Dizia-se que os cearenses, como os
nordestinos principalmente do Piaui e da Paraiba, constituíram
a principal mão de obra da construção civil da nova Capital.
Os cearenses inicialmente se instalaram no Núcleo Bandeirantes e numa invasão entre o Núcleo e o Guará chamada
cidade do Samdu transferida pela Companhia de Erradicação
de Invasões-CEI, para o local onde hoje é a Ceilândia.
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um processo de licitação. A Fifa exige, que um ano antes da
realização da Copa, o estádio esteja em pleno funcionamento.
As principais intervenções no Castelão serão: arena multiuso,
centro aquático, previsão de instalação de hotéis, proximidade do campo de jogo, mudança da coberta, instalação de
restaurantes, lounges, e prédio de garagem com 4.200 vagas.
O Governo do Estado do Ceará desde 14.01 que tem um
projeto básico de Engenharia e
Arquitetura e Garantias Governamentais e Complementares da candidatura de Fortaleza à Copa do
Mundo FIFA de 2014 para o Comitê Organizador da Copa
FIFA 2014.
O projeto é composto de:
Documentos que compõem as obrigações da cidade de
Fortaleza em tornar-se uma das 12 sub-sedes da Copa do
Mundo. São eles: Garantias da Prefeitura Municipal de Fortaleza; Garantias do Governo do Estado e;
Documento dos Potenciais Investidores (Garantias Complementares); Projeto Básico; Relatório em atendimento
ao Termo de Compromisso (aspectos técnicos) e Vídeo do
Projeto do Complexo Esportivo do Novo Castelão em três
dimensões (versão 3D).
Desde setembro de 2007, 30 pessoas do Governo do
Estado e da Prefeitura de Fortaleza trabalham na concepção
da candidatura cearense à Copa do Mundo FIFA 2014 e nas

respostas aos cadernos de encargos e questionários da Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de base, e do
Comitê Organizador (Abdib) da FIFA e CBF.
Dentre a vasta e detalhada documentação que será entregue
nesta quarta (14) à CBF e FIFA, o Estado do Ceará aponta
como pontos diferenciais, dentre tantos outros, da candidatura de Fortaleza em relação às cidades concorrentes alguns
aspectos técnicos e logísticos como:
•GEOGRÁFICO - Distância de 6h30min da Europa e da
América do Norte e 4h30min do continente africano;
•ECOLÓGICO - Projeto do Estado do Ceará é titulado
como ‘Copa Carbono Zero’. Dentre outras ações, terá a instalação de duas turbinas eólicas para manutenção energética do
Complexo Esportivo do Novo Castelão; além disso, até 2010
o Estado do Ceará se tornará auto-suficiente e exportador de
energia limpa;
•CLIMÁTICO - Período da realização da Copa do Mundo FIFA 2014 em julho na Capital cearense apresenta clima
agradável, sem possibilidades de chuvas e com bons ventos;
•COMUNICAÇÃO - Confiabilidade máxima na transmissão de dados, já que todos os cabos de fibra ótica chegam a
Fortaleza para o restante do País; além disso, até 2010 será
disponibilizada gratuitamente internet banda larga a todo o
Estado com o Cinturão Digital;
•ESTRUTURAIS- CASTELÃO - Área livre no raio de
2km no entorno do estádio Castelão para construção de demais
suportes técnicos e operacionais; posicionamento central do
estádio Castelão 3,5Km do Aeroporto Internacional Pinto
Martins, a 9 Km do Centro de Fortaleza e 9,5Km da rede
hoteleira da Capital;
•TRANSPORTE - Conclusão do Metrô de Fortaleza e
fixação de VLTs que ligarão Mucuripe-Castelão e ParangabaAeroporto-Castelão; além disso, Fortaleza registra ainda em
comparação às demais capitais
do País excelente fluidez de trânsito;
•HOTELEIRO - Estimativa de construção de três grandes
resorts; além disso, Fortaleza, como uma Capital litorânea,
prevê a ‘instalação’ de hotéis flutuantes com a chegada de
transatlânticos aos portos do Mucuripe e Pecém.

Casa do Ceará elabora Projeto Formando Campeões
Com governo do DF para atender 820 pessoas
O governador Cid Gomes e a prefeita de Fortaleza,
Luizianne Lins, se reuniram com representantes de secretarias e assessores das duas esferas de poder para discutir
a proposta do Plano de Investimento da Copa do Mundo
de 2014. Confirmada como uma das sub-sedes da Copa
estima-se que serão aplicados – em investimentos – entre
R$ 8,5 bilhões e R$ 9 bilhões. Do montante, cerca de R$
5 bilhões já estão assegurados, pois já fazem parte das
ações que o Estado e a Prefeitura estão executando, independente da realização da Copa. Exemplo dessas ações
estão à conclusão do Metrô de Fortaleza (Linha Sul e
Linha Oeste), a reconstrução do estádio Presidente Vargas,
a reurbanização das bacias dos rios Cocó e Maranguapinho,
duplicação, construção e recuperação de rodovias, entre
outros. A outra parte dos recursos para a infraestrutura
da Copa será proveniente de apoios federais e através de
Parcerias-Público-Privada (PPPs).
O serviço proposto será voltado para o atendimento de
820 pessoas que se encontram no ciclo da infância (entre
7, 8 e 9 anos), pré-adolescência (entre 9, 10, 11 e 12 anos),
adolescência (entre 12, 13 e 14 anos), Juventude (entre 15,
16 e 17 anos) e suas respectivas famílias moradoras das
comunidades do Lago Oeste e Vila Basevi, Nova Colina,
Região administrativa de Sobradinho 1 e Assentamento
do Recanto das Emas localizado na cidade satélite do
Recanto das Emas.
O serviço socioeducativo visa abarcar: aulas de artesanato (Vila Basevi), aulas de arte(no Assentamento do
Recanto das Emas), karate (todos os núcleos), futebol
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(em três núcleos), acompanhamento escolar (em todos
os núcleos, os instrutores também darão aulas de educação ambiental e farão atividades lúdicas utilizando o
teatro), informática (em dois núcleos, pois não há pessoal/
estrutura para ministrar aula em todos os núcleos, nem
equipamentos.
O Projeto está buscando outros parceiros para viabilizar
essa atividade em todos os núcleos), educação ambiental
(Aulas em todos
os núcleos com as Instrutoras de Acompanhamento
Escolar e um trabalho diferenciado na Vila Basevi, com
um educador ambiental em virtude da sua característica
geográfica e devido ao fato de ter uma estrutura adequada
para o trabalho de permacultura) e acompanhamento das
famílias por profissionais de serviço social e de psicologia.
A proposta se insere no perfil de convivência geracional
e intergeracional determinada na proteção social básica da
Portaria 114 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Transferência de Renda do Distrito Federal SEDEST. A realização das atividades se dará por meio de
caráter regular, contínuo, sistemático, interdependente e
planejado. Por meio dessas modalidades e agindo de forma integrada com outras atividades culturais, as crianças
atendidas participarão de dinâmicas e de várias intervenções sociais que permitirão uma melhor formação cidadã,
a vivência de novas oportunidades, o estabelecimento
de novas relações sociais e a otimização das habilidades
esportivas através da participação em eventos e atividades
socioassistenciais.
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Senadores destacaram luta de Dom Hélder Câmara pelos direitos humanos
e contra a ditadura foi a homemagem do Senado Federal ao seu centenário

O Senado homenageou o centenário de nascimento
de Dom Helder Câmara (1909-1999), que foi arcebispo
de Olinda e Recife e um dos fundadores da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O prelado nasceu em Fortaleza, no dia 7 de fevereiro. Sua trajetória, e
principalmente sua luta pelos direitos humanos e contra
a ditadura militar, foi lembrada pelos parlamentares que
participaram da sessão.
A homenagem foi realizada a pedido dos senadores
Inácio Arruda (PCdoB) e Tasso Jereissati (PSDB) - ambos do Ceará, estado onde Dom Helder Câmara nasceu
- e também do senador Cristovam Buarque (PDT-DF),
pernamabucano, estado onde ele exerceu boa parte de
seu minist´rio sacerdotal..
Ao comentar a biografia do homenageado, o senador
Mão Santa (PMDB-PI), que presidiu a sessão, declarou
que “a luta que marcaria definitivamente sua vida foi
travada à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife,
que comandou de 12 de março de 1964 até o ano de
1985, quando se aposentou”.
- Esse período coincidiu com o da vigência dos anos de
chumbo - ressaltou ele.
Foi nesse contexto, recordou Mão Santa, que o arcebispo
denunciou, durante pronunciamento em Paris realizado em
1970, a prática de tortura contra presos políticos no Brasil.
Inácio Arruda, por sua vez, ressaltou que o envolvimento
de Dom Helder Câmara com os movimentos sociais começou
quando ele ainda vivia no Ceará. Segundo o parlamentar, no
mesmo ano que se tornou padre, em 1931, ele criou a Liga
Cearense do Trabalho e, em 1933, criou a Sindicalização
Operária Feminina Católica.
- Dom Helder não via a preocupação social separadamente
de sua vocação sacerdotal e de sua atuação pastoral na Igreja
- disse o senador.
A participação no Concílio Vaticano 2, no início da década
de 1960, foi assinalada por Inácio Arruda, Tasso Jereissati e
Marco Maciel, entre outros. De acordo com Inácio Arruda,
Dom Helder “trabalhou a fim de incluir a questão da miséria
na pauta daquelas discussões”. O senador disse ainda que o
arcebispo “reforçou e incentivou” a atuação das Comunidades
Eclesiais de Base, “cujo papel de resistência e de mobilização
social, naquele momento da história [durante a ditadura],
dificilmente pode ser exagerado”.
Prêmio Nobel
Tasso Jereissati lembrou que Dom Helder Câmara foi
indicado ao Prêmio Nobel por quatro vezes, mas não o conquistou devido “à ação subterrânea de boicote promovida
pelo governo militar”. Além disso, o senador ressaltou o
papel do prelado “na disputa interna que, ao longo dos anos,
foi travada entre os conservadores e aqueles [como o arcebispo] que queriam uma Igreja mais aberta, mais próxima
das pessoas” - disputa que, observou Jereissati, foi intensa
durante o Concílio Vaticano 2.
- A mensagem de Dom Helder Câmara vinha na direção da
abertura da Igreja ao povo de Deus. E seu percurso deságua
na opção preferencial pelos pobres - frisou Jereissati.
O senador, no entanto, ressaltou que a alcunha de “arcebispo
vermelho”, que teria sido utilizada pelos militares durante a
ditadura, “não faz o menor sentido, pois Dom Helder não se
afastou um centímetro dos princípios da Igreja; apenas abraçou
mais firmemente os princípios que conduziam à caridade”.
Cristovam Buarque (PDT-DF) - autor do requerimento de
homenagem, junto com Inácio Arruda e Tasso Jereissati - declarou
que o arcebispo deveria significar, para a juventude, “acreditar”.
- E não falo apenas da crença em Deus e na Igreja Católica,
mas na possibilidade de as pessoas se libertarem e também
em um Brasil novo - ressaltou.
Para o senador pelo Distrito Federal, “o amor à pátria, tão
fora de moda nos dias atuais, foi outra característica de Dom
Helder que os jovens deveriam conhecer: amor à Nação e
ao povo brasileiro, sem preconceito de classe, que resulta na
opção pelos pobres”.
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- Outra lição seria sobre o verbo lutar - disse Cristovam,
acrescentando que, em sua opinião, “a luta dele, hoje, seria
para que houvesse uma escola igual, e de qualidade, para
todos neste país”.
Profeta da Paz
Pedro Simon (PMDB-RS) afirmou que Dom Helder Câmara era um “profeta da paz que, na luta pelos deserdados da
vida, utilizava uma arma certeira e fulminante: a verdade”.
- Armado com ela, nunca teve medo de percorrer as vias
escuras e tenebrosas do autoritarismo - ressaltou.
Segundo Flávio Arns (PT-PR), a pessoa de Dom Helder
“se projeta no contexto dos grandes homens que dignificaram
a condição humana”.
- Em seu físico pequeno estava presente a grande alma e
o grande coração, capaz de acolher a todos, sem distinção
alguma - disse ele, ressaltando que, “por viver intensamente
o sentido da irmandade e sofrer com os que sofrem, foi amado
incondicionalmente e também incompreendido”.
Marco Maciel (DEM-PE) lembrou que Dom Helder Câmara, após sair do Ceará e antes de se fixar em Pernambuco,
Exposição sobre Dom Helder
Uma fotografia
tirada na véspera do
golpe militar de 1964,
estampando um aperto de mãos entre o
presidente João Goulart e o então arcebispo de Olinda, Dom
Helder Câmara, foi
destacada por Raimundo Caramuru Barros como uma das mais emblemáticas
da exposição Dom Helder Câmara: Memória e profecia no
seu centenário - 1909/2009.
Raimundo Caramuru - um dos organizadores do livro Dom
Helder: O artesão da paz, relançado também nesta quarta
pelo Conselho Editorial do Senado - opinou que a foto foi
publicada pela imprensa naquela época para insinuar que
Dom Helder e João Goulart estariam associados na luta para
levar o Brasil para um regime comunista.
Antes de os senadores Marco Maciel (DEM-PE), Cristovam
Buarque (PDT-DF), Inácio Arruda (PCdoB-CE), Tasso Jereissati
(PSDB-CE) e Arthur Virgílio (PSDB-CE), junto com o arcebispo
emérito de Brasília Dom José Freire Falcão e a sobrinha de Dom
Helder, Myrna Câmara, cortarem a fita e inaugurarem a exposição, o ator Murilo Grossi leu um poema do homenageado.
Sonhei que o Papa Enlouquecia, foi a poesia escolhida.
No poema de Dom Helder, o Papa, em sonho, ateava fogo ao
Vaticano e à Basílica de São Pedro e saía pelas ruas de Roma
distribuindo o dinheiro do Banco do Vaticano entre os pobres.
No final do sonho, lamentava Dom Helder: “Que vergonha
para os cristãos / Para que um Papa viva o evangelho / Temos
que imaginá-lo em plena loucura”.

foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro. Nessa época,
frisou o parlamentar, “ele subiu os morros e visitou as
favelas para defender os direitos humanos e sociais”. O
senador destacou que o arcebispo deixou mais de 7 mil
meditações, incluindo esta: “Ninguém é tão pobre que
não possa ajudar; ninguém é tão rico que não precise
de ajuda”.
Já Eduardo Suplicy (PT-SP) declarou que Dom
Helder, se estivesse vivo, defenderia a proposta do
senador de instituição de uma renda mínima para todos
os brasileiros. Para Suplicy, sua proposta - que se tornou
lei em 2004 - vai ao encontro do ideal do prelado de
erradicar a pobreza no país.
José Nery (PSOL-PA) relatou que o arcebispo não somente sofreu pressões do regime militar, como também
foi questionado - por diversas vezes - por parlamentares
do Senado e da Câmara. Por isso, a homenagem desta
quarta representaria um ato de desagravo à memória e à
trajetória de Dom Helder. O senador recordou que há um
projeto de sua autoria que cria o Prêmio Dom Helder Câmara,
a ser conferido a instituições brasileiras que se dediquem à
promoção dos direitos humanos.
Para José Agripino (DEM-RN), o arcebispo foi uma “referência especialíssima” a sua época. Ele disse não se lembrar
de manifestações mais marcantes, naquele tempo, do que as
de Dom Helder. O senador ressaltou ainda que o prelado foi
fundamental para a criação da CNBB.
Irmão dos Pobres
Ao destacar a luta do arcebispo contra a ditadura, Jarbas
Vasconcelos (PMDB-PE) disse que Dom Helder “não foi
perseguido apenas pelo regime militar, mas também por
setores conservadores da sociedade”. E que, “no ambiente
de mediocridade em que o Brasil vive hoje, é importante
homenageá-lo”.
O presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), afirmou
que Dom Helder foi “uma figura solar”. E que, antes de visitar
o Vaticano, pediu ao arcebispo para que fosse seu conselheiro
e confessor. Sarney disse que o Conselho Editorial do Senado prestou sua homenagem ao editar o livro Dom Helder, o
Artesão da Paz.
Líder do PSDB na Casa, Arthur Virgílio (AM) elogiou
Dom Helder por “sua maneira pacífica de combater a ordem
social injusta, desumana e sobretudo anticristã que encontrou
no país ao longo de sua vida, especialmente durante a ditadura”. O arcebispo foi, segundo o parlamentar, “um símbolo
da luta por liberdade”.
Renato Casagrande (ES), líder do PSB no Senado, declarou que o arcebispo não foi só “irmão dos pobres”, mas
uma liderança religiosa. E que, além de ser uma referência
dentro do país, também foi “uma voz que se ouvia fora do
Brasil”. Antônio Carlos Valadares, o outro representante do
PSB na Casa, disse que, em contraste com a busca por lucros
e poder que caracteriza o capitalismo, Dom Helder deixou
um exemplo de humildade e engajamento.
Para Eduardo Azeredo (PSDB-MG), o prelado foi o “grande artesão da paz, que soube entender as dificuldades dos mais
pobres e enfrentou as desigualdades sociais e regionais”.
Mais homenagens
Fez ainda parte das homenagens ao centenário do bispo
a exposição Dom Helder Câmara: memória e profecia no
seu centenário – 1909/2009, no Salão Branco da Casa, e o
relançamento pelo Conselho Editorial do Senado do livro
Dom Helder: O artesão da paz.
Antes de alguns senadores, junto com o arcebispo emérito de Brasília dom José Freire Falcão e a sobrinha de dom
Helder, Myrna Câmara, cortarem a fita e inaugurarem a
exposição, o ator Murilo Grossi leu um poema de autoria do
homenageado: Sonhei que o Papa enlouquecia.
Foi apresentado no Auditório Petrônio Portella, do
Senado, o documentário Dom Helder Câmara: o santo
rebelde, da diretora Erika Bauer, que mostra a trajetória
do arcebispo.
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Dossiê

Fausto Nilo nos 10 anos do Centro Cultural Dragão do Mar:
“Mudaria no varejo, não no atacado´

Fausto Nilo: ´Para mim, a preservação dos sobrados, a instalação do Aquário e da Caixa Cultural já significam que o Dragão
teve capacidade de funcionar´
´Acho que o Dragão funcionou e que há motivos pra comemorar´. A afirmação é de Fausto Nilo Costa Júnior, vencedor, ao lado
do colega de arquitetura Delberg Ponce de León, do concurso de
projetos para a obra que se tornaria o Centro Dragão do Mar
de Arte e Cultura. Falando ao Caderno 3, Fausto reflete sobre
os 10 anos do equipamento cultural, suas contribuições para a
cidade, suas conquistas, limitações e perspectivas
Dez anos depois pode-se dizer que o Dragão cumpriu os
propósitos para os quais foi concebido, como trazer novo
fôlego e conectar os espaços naquela área de Fortaleza? Em
que medida? Com que acertos e que limitações nesses 10 anos
em que o projeto foi ´testado´ pela cidade?
Na realidade, a questão tem que ser entendida com um cuidado que o Ceará não pratica e o Brasil, muito pouco. Hoje em
dia eu tenho amadurecido muito essa questão do urbanismo,
que tem quatro bases: política, social, ambiental e econômica. É
necessário que o urbanista compreenda que as implementações
que são relacionadas com mudanças na qualidade em uma cidade
passam pela conjugação desses âmbitos. As metrópoles deram
uma surra muito grande nas técnicas urbanistas durante muito
tempo. Mas hoje em dia já há muito amadurecimento sobre essas técnicas, e uma delas diz respeito à reabilitação de áreas de
declínio. Popularmente chamam de revitalização, mas não gosto
desse termo, porque não é rigoroso, em termos de urbanismo.
O tecido velho, por esvaziamento econômico, deslocamento de
atividades-âncora, perde suas propriedades, seu valor comercial,
os proprietários ficam com vontade de derrubar. Mas, ao mesmo
tempo, a gente quer a memória preservada. Esse paradoxo, esse
desencontro só pode ser resolvido se você dá umas injeções. É
como a acupuntura: você coloca em velhas estruturas o que em
urbanismo chamamos ´catalisadores urbanos´.
São ações para reverter esse processo... Como agora se fala
no Oceanário, como um projeto que vem causando polêmica
pelo custo, mas que vem sendo defendido como uma continuidade do processo pensado para aquela área...
São novas oportunidades, que se supõe que estejam previstas,
num bom planejamento. Nelas, o velho e o novo se juntam, como
sempre foi. Em Paris você vê arquitetura de vários períodos. E
reabilitando as pessoas não querem mais derrubar. É como um
palimpsesto, com v árias camadas. Quando houve o concurso
do Dragão do Mar, entramos com esse critério: como se inserir
na situação existente, da Monsenhor Tabosa com grande fluxo
de pessoas que percorriam a pé a avenida, chegavam naquela
praça e voltavam, e ali embaixo uma orla abandonada e em
ruínas. Apostamos na recuperação da orla e na estabilidade da
Monsenhor Tabosa. Aí veio a lógica do nosso projeto como
um conector. Não como um edifício convencional. O projeto
do Dragão foi executado, na época, dentro da disponibilidade
de recursos.
É uma idéia da qual o Governo do Estado afirma não abrir
mão, mas que vem causando polêmica...
Essa posição existiu antes também na idéia do Centro de
Eventos, que seria no Poço da Draga. Agora, o Aquário não é
projeto nosso, não quero me referir a ele. Mas a existência de
um Aquário é uma conclusão a que vários grupos chegaram para
aquela área. De maneira que sou a favor da geografia de localização e da construção do equipamento, porque ele solidifica as bases
para o desenvolvimento de um bairro de caráter cultural, que é a
vocação mesmo ali, e turístico, dentro da visão do turismo que a
gente acha correta no urbanismo, que inclui a comunidade local,
e nunca uma ilha de visitantes. A ilha de visitante é que leva ao
turismo sexual, a tudo o que a gente sempre combateu.
Mas, nessa discussão sobre o Oceanário, não fica parecendo que ele viria para resolver todos os problemas daquela
região? Problemas que podem ser mais complexos?
Se você perguntar se só o Dragão e o Aquário resolvem, eu
responderia que não, que ainda está incompleto, que tem que
ter mais coisa ali. Principalmente estimular uma nova inserção
de moradias, dar um sentido comunitário mais forte. Porque
erroneamente se expulsou a comunidade que morava ali. Na
época, eu disse isso. Quanto mais se expulsava, mais a qualidade desse turismo ia piorar. É reconhecido: onde se tem focos
de convergência entre comunidade e turista, tem um turismo de
qualidade. O Dragão contribuiu com essa reabilitação? Acho
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que sim. Mas, embora muita gente não saiba, os processos de
reabilitação são lentos. As pessoas pensam que é coisa de dois
anos. Não é assim. Eles são lentos, porque têm que configurar
um benefício legítimo a todos.
A seu ver, o Dragão atingiu esse objetivo? E quanto ao
que aconteceu com a Praia de Iracema?
O Dragão foi configurado com o objetivo de atrair pessoas de
várias idades e de várias faixas sociais. E isso se pode conferir
todo fim de semana ali. E felizmente ele se legitimou: ele não é
um prédio que alguém deseje derrubar pra fazer um supermercado. Então, foi esse o ideário. Existe o problema da Praia de
Iracema, mas isso pode ser restaurado. Agora, precisa de uma
posição muito firme quanto à mobilidade urbana. Desde o pedestre até o transporte público e individual. A Praia de Iracema tem
muitas inconveniências. A expulsão dos moradores, a iluminação
precária, o tráfego de passagem do porto que fica ali dentro, da
Almirante Barroso, com impacto muito ruim ali, caminhões a
toda hora... Para mim, a preservação dos sobrados, a instalação
do Aquário e a instalação da Caixa Cultural já significam que o
Dragão teve capacidade de funcionar. A recuperação do calçadão
que a Prefeitura quer fazer, a recuperação da Ponte Metálica...
Quer dizer, tem como ir solidificando isso. Aí as pessoas voltarão
a morar, você pode colocar regras, evitar paredão de som, desestimular tráfego de automóveis, estimular transporte local. É isso
que faz uma zona turística ser internacionalmente qualificada e
útil também para seus moradores. O Dragão é um indês, como se
dizia antigamente: é um ovinho ali pra ver se as galinhas põem.
E tá segurando a onda. Eu sempre digo, eu e Delberg, que so-

mos autores do projeto: todo projeto tem defeito. Se eu pudesse
reformar muita coisa no Dragão, reformava. Mas arquitetura
não é brinquedo, tem dinheiro público, uma responsabilidade
grande. Mas eu fico tranqüilo em saber que o atacado dele até
hoje não se comprovou como errado. Os probleminhas dele são
no varejo. Eu mudaria no varejo, não no atacado. O que é trágico
em arquitetura pública é quando um projeto fracassa no atacado.
Aí dá vontade de o arquiteto mudar de cidade.
É um processo que leva tempo, ao contrário de algumas
soluções que às vezes aparentam ter sido rápidas, como em
Lisboa com a Expo, em Barcelona com a Olimpíada, por
conta de grandes eventos...
Leva tempo. Todas as cidades do mundo onde se promoveu
reabilitações urbanas, as coisas levam tempo. Em muitos casos
são com mais propósitos, com cronogramas mais rigorosos, e
mesmo assim são prazos de décadas pra você perceber resultado. Há quanto tempo São Paulo procura resolver sua área ali da
Estação da Luz, no Centro? Essas soluções nessas cidades, com
esses eventos, elas ganham mais visitantes e mais renda. Agora,
o cuidado é se fazer de forma que o evento acabe e aquilo fique
útil para seus residentes. Por isso sou radical nessa idéia de que
o espaço para atrair visitantes tem que ser o mesmo para atrair
moradores. Então, acho que o Dragão funcionou, acho que há
motivos pra comemorar.
Você já passou por problemas como ter os seus shows
no anfiteatro atrapalhados pela música que vem dos bares
no entorno do Dragão. Mas como é que você se sente como
usuário do Dragão? Como pessoa que vai lá, por exemplo, em
um final de semana, atrás de algo interessante para ver?
Eu vou uma vez ou outra. Acompanho visitando e acompanho
as estatísticas de visitação que eles fazem desde o começo, e que
são muito boas, sempre ascendentes. Eu tava lá na exposição do
Rodin e me emocionei vendo crianças suburbanas a um metro de
distância do ´Pensador´. Porque isso confirma a idéia do equipamento: ele é o lugar que apresenta situações casuais de impacto
com essa coisa. Isso foi um propósito do projeto e acho que deu
resultado. Agora, há pequenos detalhes... Eu hoje, se fosse desenhar, faria uma indicação mais clara da entrada do Memorial.
Muita gente passa direto ali, aquilo é um defeito na gramática.
Acho que o teatro, que eu já usei, a retaguarda do teatro é pequena, a infra-estrutura de camarim é muito sacrificada. Eu faria isso
bem melhor hoje em dia, porque tenho mais trato com a matéria.
Faria uma retaguarda melhor no anfiteatro também. Felizmente,
foi complementado o anfiteatro. E o Dragão, a gente vem fazendo
uma monitoria pós-uso. Vendo o que o prédio pede, coisas que
na época o dinheiro não deu. E já fizemos uma parte disso. A
parte ligada à acessibilidade, que foi pioneira, mas vai melhorar
mais ainda. Me arrependo muito de por economia não ter posto
dois elevadores. Foi feito um. Mas mesmo assim aquela rampa
permite, você vê grávidas, velhinhos... É um prédio acessível.
Mas tem muita coisa que eu refaria: a Praça Verde era pra ser
um ´playground´ e acabou descoberta como lugar de shows. Mas
precisa ser complementada pra isso, com um palco fixo com
qualidade, pra ópera, balé, e fechamentos melhores que aquelas
madeiras. Essas coisas estão sempre em avaliação.
Nessa questão das despesas, à época houve críticas quanto
a ser um megaprojeto, em um Estado pobre...
Mas ele é um prédio pobre. A construção dele foi na época um
metro quadrado baratíssimo, milagroso até. Ele tem acabamentos franciscanos, de propósito, como é a arquitetura popular do
Ceará. Só usa ar condicionado nos escritórios, em pouquíssimos
lugares. É um prédio sustentável, e por isso ganhamos o direito
de usar aquela iluminação à noite, com a economia do dia. E é
um prédio que foi feito pra dialogar com essa luz aqui, por isso
fotógrafos do mundo inteiro produzem fotos dali. Acho que ele
dialoga bem com a brisa, aproveita sua própria sombra e cria
lugares que propõem você se encontrar, bater papo. Também
revelou-se um edifício democrático, no sentido das diferentes
culturas, acolher várias tribos. Tem espaços para o que foi
pensado, mas deixa folga pra que as pessoas inventem outras
atividades. Vi um dia um maracatu naquela passarela, e aquilo
ali me emocionou demais. Essas coisas foram mais ou menos
planejadas com a expectativa de produzir esse resultado. Agora,
tem muita coisinha pra melhorar, e pacientemente estamos sempre próximos ali, esperando essas oportunidades de recursos pra
fazer essas complementações.
Dalwton Moura, Repórter do Diário do Nordeste
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Programa de Abrigamento do Idoso
da Casa do Ceará tem qualidade

BNDES aprova R$ 1,4 bilhão
para termelétrica no Ceará

Instalada na Assembléia a CPI do
Reajuste de Energia Elétrica

A Casa do Ceará conta com a Pousada para Idosos “Crysantho Moreira da Rocha”; na modalidade abrigo, nos termos
da Lei n°4.176 de 16 de julho de 2008. E também com base
na Resolução n°10 de 27 de novembro de 2007 do Conselho
dos Direitos do idoso, em especial em seus Art. 4° e Art. 5°.
O Programa passou por importantes ajustes e a Pousada foi
reestruturada para se adequar as exigências do Conselho e do
Ministério Público. “Tivemos que superar muitas incompreensões e dificuldades, mas estamos convencidos que os ajustes
promovidos nos transformou em uma das melhores instituições
do gênero no Distrito Federal.’, disse o presidente da Casa,
Fernando César Mesquita.
A Diretora Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem)
apresentou as condições atuais da Pousada:
Para que um idoso possa ingressar na Pousada, deve satisfazer aos seguintes critérios:
·Ter 60 anos ou mais, de acordo com o art. 2° da Política
Nacional do Idoso;
·Ser independente e desenvolver suas atividades de higiene
sem a dependência de outra pessoa;
·Não ser portador de doença infecto-contagiosa ou doença
grave, paraplégico, doente mental, idoso em estado avançado de
arteriosclerose e portador de acidente vascular cerebral grave,
tendo como base o art. 4°, parágrafo único da Política Nacional
do Idoso e o art. 18 do decreto 1.948;
·Observar um prazo de 30 (trinta) dias de experiência/
adaptação;
·Apresentar atestado médico atualizado.
Instalações da Pousada
Os hóspedes da Pousada contam com um prédio de
342,57m2, compreendendo as seguintes instalações:·Salão de
atividades múltiplas; ·Sala de visita; ·Sala de administração;
·Aposentos com banheiro e armário embutido individual;·Sala
de enfermagem para pequenos curativos; ·01 Refeitório; ·Cozinha; ·Lavanderia; ·Caixa D’água; ·Oratório.

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) aprovou em 21.05 financiamento de R$ 1,4 bilhão para a construção de usina
termelétrica em São Gonçalo do Amarante, Ceará. A nova
usina terá capacidade de geração de 720 MW e faz parte do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante
a fase de construção, as obras vão gerar 1,5 mil empregos.
A usina entrará em operação no início de 2012.
Os recursos serão liberados para a Sociedade de Propósito Específico, Porto de Pecém Geração de Energia S/A,
formada pela MPX e EDP Energias do Brasil e criada
para gerar e comercializar energia. O BNDES financiará
45,51% do total previsto, de R$ 3,4 bilhões, e o Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID) 30%, equivalentes a R$ 1
bilhão.
A usina usará como combustível carvão mineral, que
apresenta alto índice de combustão e baixa concentração
de enxofre, reduzindo, portanto, os impactos ambientais.
A unidade será construída utilizando modernas técnicas de
engenharia e equipamentos, buscando adotar tecnologias
de queima limpa (Clean Coal Technologies).
A empresa investirá em queimadores que reduzem a
emissão de gases poluentes. Por solicitação do BNDES, a
SPE concordou em antecipar a utilização do sistema FGD
( filtros de sulforizadores com calcário), equipamento que
reduz a emissão de enxofre, para o início da operação
comercial da termelétrica, previsto, inicialmente, para
5 anos após a entrada em operação. O BNDES também
poderá solicitar à SPE a contratação de auditoria ambiental
especializada independente, às custas do empreendedor,
caso considere necessário.

A Assembléia Legislativa instalou em 27.05, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Reajuste
da Energia Elétrica. Na ocasião, foram escolhidos,
por meio de votação secreta, o deputado João Jaime
(PSDB) para presidência, Roberto Cláudio (PHS) para
vice-presidência e Lula Morais (PCdoB) para relatoria
da CPI. A Comissão vai apurar possíveis práticas abusivas da Companhia Energética do Ceará (Coelce) no
tocante ao reajuste autorizado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) de 11,25% na tarifa de energia
do mês abril.
O relator Lula Morais questionou o fato de a Coelce
dar um reajuste duas vezes maior que o da inflação. Para
ele, a empresa está indo na contramão da economia. Lula
ressaltou que “o mundo inteiro está enfrentando uma
queda nos lucros, no entanto, a Coelce, mesmo sem o
reajuste de 11,25%, teve um lucro líquido de R$ 80,5
milhões no primeiro trimestre de 2009”, enfatizou ele
afirmando que ficou surpreso com a iniciativa da Coelce
de tentar junto à Justiça, barrar a instalação da CPI.
No quadro efetivo da Comissão Parlamentar de
Inquérito estão os deputados: João Jaime (PSDB), Idemar Citó (PSDB), Sérgio Aguiar (PSB), Artur Bruno
(PT), Manoel Castro (PMDB), Lula Morais (PCdoB),
Roberto Cláudio (PHS), Dedé Teixeira (PT) e Edísio
Pacheco (PV).
Já os suplentes são os deputados Tomás Figueiredo
(PSDB), Moésio Loiola (PSDB), Antônio Granja (PSB),
Ronaldo Martins (PMDB), Neto Nunes (PMDB), Nelson
Martins (PT), Rômulo Coelho (PSB), Ana Paula Cruz
(PMDB) e Gomes Farias (PSDC). Todos foram indicados pelas lideranças dos respectivos partidos.
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Memória

O adeus ao guru Augusto Pontes, o homem que brincava com as palavras.
Wilson Ibiapina, Isabel Lustosa e Álvaro Augusto

Fortaleza se despediu de Augusto Pontes, filósofo,
compositor, publicitário, ex-secretário de Cultura do Estado.
Acima de tudo, um grande agitador cultural, capaz de costurar
em torno de si artistas das personalidades mais distintas,
atraídos pela inteligência inquieta e pela sempre-ironia que
o fizeram guru de várias gerações.
Quando a mesa cresce, a cultura desaparece. A frase ecoa
desde os tempos de Bar do Anísio, na Beira-mar da Fortaleza
dos anos 60. Em tom espirituoso, bem à cearense, integra a
extensa lista de tiradas de um intelectual que sempre cuidou de
unir as letras à boemia. Paradoxalmente, em desacordo com a
própria assertiva, os muitos amigos que na manhã de ontem se
despediram de Francisco Augusto Pontes tinham em comum
a lembrança de uma pessoa absolutamente gregária. Capaz
de apaziguar interesses divergentes e egos inflados, reunindo
à mesma mesa - ou na mesma produção cultural - artistas de
diferentes linguagens, propostas, universos. Todos envoltos
pela inteligência provocativa, mas também acolhedora, do guru
da geração do Pessoal do Ceará. E de outras que a sucederam.
Na efervescência dos pátios universitários, nas primeiras
canções do Pessoal nos bares e programas de TV, na diáspora
Brasil afora da geração de Fagner, Belchior, Ednardo, Téti,
Rodger, Fausto Nilo, entre outros talentos, no renovado burburinho
na Massafeira Livre, promovida há 30 anos, na contribuição ao
desenvolvimento da publicidade local, Augusto Pontes deixou sua
marca no cenário cultural cearense. Um impacto estendido ao longo
de décadas, em contraste com o curto período em que respondeu
Homenagem I

Lembrança de Augusto Pontes
Isabel Lustosa (*)
Antes de conhecer Augusto Pontes, eu conheci a lenda Augusto
Pontes.
Graças às tantas histórias que dele me contou seu amigo de toda
a vida, Fausto Nilo. O apartamento em que Fausto e Bené moravam
na outrora tranquila Ladeira dos Tabajaras era o reduto em que se
reuniam os cearenses que desembarcavam no Rio de Janeiro na
segunda metade da década de 70. Ali e na casa de Vera Duarte,
nos encontros que se prolongavam pelas mesas do Baixo Leblon,
onde nos reuniamos, eu, Stélio, Silvinha, Petrúcio, Ataliba, Rui e
Paulo Barão, além dos eventuais que, de vez em quando arriscavam
uma vinda à cidade maravilhosa, as histórias do Augusto Pontes
circulavam e se gravavam na memória.
Lembro até hoje dos hai-kais dele sobre Brasília onde viveu e
foi professor da UNB: “Como dizia meu avô, eu vou/como dizia
minha avó vai mas, vai só”; “Como dizia o Oscar/ vou para nunca
mais voltar”. “Como dizia Lúcio Costa/ foi eu que fiz mas ficou
uma bosta”. E tinha aquela história da resposta que deu a seu
parceiro, Belchior que lhe escrevera de São Paulo pedindo letras
para algumas de suas músicas. No final da carta, antes de assinar,
Augusto escreveu: “x, y, z, as três últimas letras do alfabeto para
você”. Me contaram que, uma vez participando de uma mesaredonda, quando uma das pessoas da platéia lhe dirigiu uma daquelas perguntas longuíssimas que é quase uma outra conferência,
sugeriu: “Troque o ponto de interrogação por um de exclamação
no final de sua pergunta que você obterá uma boa resposta”.    
Comigo foi sempre afetuoso, gentil e agradável, demonstrando alegria em me ver. Mas com muitos outros dos que conosco
partilhavam a mesa de bar, implicava até à exasperação. Eram o
criador de motes e de apelidos tão apropriados e inteligentes que,
repetidos de forma exaustiva, se fixavam para sempre aos personagens e às situações. Lembro que, nos 60 anos de nosso querido
amigo, Antonio Carlos Campelo, Augusto, que era pelo menos
dez anos mais velho do que o aniversariante, mas que ao contrário
daquele, continuava a ostentar uma vasta e negra cabeleira, repetia
o tempo todo: “Como o Campelo está bem, quando ficar velho
quero ficar igual ao Campelo”. Na pré-história da vida boemia de
nossa geração, seu grande rival era o Cláudio Pereira, do qual nos
últimos anos se aproximara, como, de resto, se aproximaram todos
os demais remanescentes daqueles tempos ditosos.
Pois os sobreviventes daquela geração da Beira-mar, do bar do
Anísio, das noites enluaradas do abandonado Estoril, dos quais
Augusto era o decano, apagaram quaisquer resquícios de rivalidade, reunidos hoje em torno das lembranças de um momento tão
especial de nossas vidas, em que Fortaleza era outra, muito outra
Sentirei saudade de você, Augusto.
(*) sabel Lustosa
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formalmente pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado, no
início dos anos 90. Uma influência de quem, longe de enfileirar
livros publicados e lançamentos em clubes sociais, se fez referência para os círculos intelectuais. Nos versos de suas canções, na
ousadia de seus projetos, nos detalhes peculiares de suas leituras
da realidade, no magnetismo instigante de sua convivência.
O publicitário cearense deixou quatro filhas: Clarissa, Cecília,
Natércia e Isadora.
Dalwton Moura Repórter, do Diário do Nordeste

Amigos e lembranças

Uma despedida assim, do Augusto, não tem como não ter gente
rindo. Porque são muitas as histórias, as tiradas, os casos. Com a
propriedade dos tantos anos de convivência, o cineasta e produtor
cultural Francis Vale somava seu testemunho ao dos amigos de
Augusto Pontes, reunidos na manhã de ontem, para as derradeiras
homenagens ao boêmio e intelectual. ´Aquela frase da mesa era
das mais antigas, das clássicas mesmo. Mas isso era só sarro dele.
Ele gostava mesmo era de mesa grande, de muita gente. Mas sabia
quem ele queria na mesa´, ressalva.
´Outro tempo, depois de voltar de Brasília, ficou falando só
com haikais. Um amigo queria levar ele pra conhecer uns poetas

Homenagem 1I
Um grande abraço
Alvaro Augusto (*)
Quando o Procurador da República Álvaro Augusto recebeu do
cunhado, jornalista Augusto Cesar Benevides, a notícia da morte
do Augusto Pontes, respondeu assim:.
“Compadre Gutinho.
Obrigado por me dar a notícia da morte do Augusto. Mas será
que morreu mesmo?
Quando um amigo se vai, a gente vai também e fica. E assim,
cada um de nós vira dois. E o que foi também fica na gente. E
assim, passa também a ser dois. Desse modo, aqui e lá onde habitam os que se foram, somos quatro. Somos como estrelas que se
multiplicam na imagem lembrada e no olhar de hoje que continua
amanhã. O Augusto era, é e será uma estrela.
Vista, lembrada ou esquecida, sempre uma estrela. Está presente
de dia, mas o excesso de luz da estrela mais próxima pode ocultá-la.
Mas quando chega a noite, mesmo quando o céu está nublado, não é
difícil encontrar no céu mais íntimo da amizade e no infinito da estima
a luz do seu dizer, do rir de si mesmo e dos outros; enfim, do brilho
de sua lucidez e inteligência. Por isso é que, lembrando-o, ficamos
momentaneamente menos parvos; e podemos até imaginar a alegria de
seu riso irônico, olhando de longe o nosso presunçoso pensar. Mas não
faz mal. – Rin...rin..rin... – era um dos seus jeitos de rir assim. – Não
quero ovo com cultural novo! Ra...ra...ra... – era um dos seus “haikai”
naquelas mesas do Bar do Anísio, quando as velas do Mucuripe ainda
não tinham saído para pescar. E nós, que por enquanto aqui ficamos
e com ele nos fomos, agradecemos às estrelas o pedacinho de luz que
dele surrupiamos e trazemos como precioso amuleto na mochila de
nossas melhores lembranças. É um jeito de não levar demasiadamente
a sério o inevitável; e, muito menos, tudo o mais que não cabe no bolso
de quem se vai.” Um grande abraço, do Alvaro.
(*) Alvaro Augusto (Fortaleza), Procurador da República, exministro Chefe da AGU

novos de Fortaleza. E ele: ´Não quero ovo com intelectual
novo´´, recorda. ´E a cerveja rolando. Aí ele dizia: ´A cultura
em álcool imersa lodo dissipa e dispersa´. Ficou um tempo
assim, em haikais´.
Sobre a verve crítica, sarcástica de Augusto nos muitos
debates travados, Francis recorda que sequer os amigos mais
chegados eram poupados de comentários mais ácidos. ´Ele
não poupava nem os amigos, nem ele mesmo. Tinha essa coisa
de brincar com todo mundo, com muita ironia, mas com muita
inteligência. Inventava histórias e dizia que tinham acontecido
com um ou com outro. As pessoas vinham perguntar, mas eu
não gostava de contar, porque a versão dele era sempre muito
mais interessante´.
Aspectos também lembrados pelo escritor Juarez Leitão,
que situa o humor de Augusto entre Bernard Shaw e José Luís
Borges. ´Ele inventava citações na hora e creditava a grandes
autores. Fazia isso tão bem que as pessoas acreditavam´,
destaca. ´As histórias eram incríveis, corriam a cidade. Ele
dizia as coisas com tal originalidade que era preciso parar um
pouco, pra entender aquela fina ironia´.
Recordações compartilhadas pelo ex-governador Lúcio
Alcântara, companheiro de rodas de conversa em espaços
como o Clube do Bode e o Ideal Clube. ´No Ideal, estive com
ele há pouco tempo. Augusto era extremamente criativo, dono
de uma irreverência muito lúcida. Sempre aproveitava um fato
qualquer para fazer uma ironia´, testemunha.
(...)
Gilmar de Carvalho, Jornalista e professor universitário

Homenagem III
A morte do Augusto Pontes, o homem que brincava
com as palavras. Foi-se o guru.
Wilson Ibiapina (*)
Augusto se definia como “apenas um rapaz latino americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes” A frase
aproveitada por Belchior, parceiro, ficou famosa. Guru de várias
gerações, incentivou cabeças para a música, literatura, jornalismo
artes plásticas. Solidário, detestava brigas, embora fosse o primeiro
a brigar. Arranjava motivo para abandonar um projeto quando se
sentia desmotivado. Mas estava sempre pronto a ajudar. A união só
se faz à força, dizia. Parceiro de Ednardo, Fagner, Rodger Rogério.
Nos versos de o Carneiro, exaltava o sonho de todos de ir para o
Rio e voltar em revistas coloridas e na tv. Isso se amanhã der o carneiro..Conheci Augusto nos programas da PRE-9, respondendo as
perguntas que João Ramos fazia ao auditório. O hai-kai, inventado
pelo japonês, foi aperfeiçoado por ele. “A felicidade dos outros
me deixa de saco cheio. Papai Noel” Na mesma noite em que
agonizava em Fortaleza, o Aderbal aproveitava, no Rio, o intervalo
do ensaio e contava para o elenco histórias dele. Lembrava uma
que Fausto Nilo conta, a do prêmio Pessoa Anta que criou para o
Melhor Poeta Ruim e o Pior Poeta Bom. Um vencedor de O Melhor
Poeta Ruim não gostou e foi se queixar. Augusto disse que não
tinha nada a ver e aconselhou o poeta a ficar com o prêmio, pois é
Bom ser o Melhor.. Augusto esteve nos bastidores dos movimentos
culturais que sacudiram Fortaleza. Idealizou festivais, gravação
de discos, edição de livros. Sua bagagem cultural foi reconhecido
pelo governador Ciro Gomes que o levou para ser Secretário de
Cultura. Formou-se em jornalismo na UnB, onde foi professor de
Comunicação. Foi também, editor na Rede Globo. No período em
que morou em Brasília, teve dificuldade para assimilar as siglas
que identificam as vias e logradouros da cidade: SQS, SQN, SHIN,
EPTG , SCS, SBN, etc. Um dia perguntei se ele já sabia andar pela
cidade. Disse, brincando, que ainda estava nas primeiras letras. A
última vez que nos vimos foi no clube do Gato, no Country, em
Fortaleza. Estava com o poeta Luciano Maia. Ficamos molhando a
palavra numa noite que quase não acaba. O acervo deixado por ele
tem material para muitos livros, que não quis escrever em vida. O
Francis Vale e o Rodger Rogério chegaram a compor uma música
para homenageá-lo, mas sem nunca pensar que ele fosse furar a
fila. Estava com 73 anos de idade Ficou doente numa terça, foi
hospitalizado na quarta e morreu na madrugada de sexta, dia 15.
Muito rápido, sem dar trabalho. Antes de ser apanhado por essa
hepatite medicamentosa, Augusto foi atacado pela gota. Quando
melhorou foi levada pelo Sérgio Costa ao dr. Dari, homeopata
que estava mudando a vida de seus pacientes Tratamento a longo
prazo, que ele rejeitou argumentando que não teria mais tempo.
É como ele dizia:”Vida, vento, vela, leva-me daqui”.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista
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Unifor assina convênio com a Casa do Ceará
A Unifor vai certificar cursos profissionalizantes realizados na instituição e promover ações socioculturais
A Fundação Edson Queiroz, através da Universidade de
Fortaleza (Unifor), assinou ontem convênio de Cooperação
Técnico-Científica e Cultural com a Casa do Ceará, instituição
sem fins lucrativos que existe em Brasília desde 1963 e que
presta serviços diversos para pessoas carentes no Distrito
Federal. O documento foi assinado pelo chanceler Airton
Queiroz e pelo presidente da Casa do Ceará, Fernando César
Mesquita, e tem validade até 31 de dezembro de 2010.
Na mesma ocasião, o arquiteto Fausto Nilo apresentou
o projeto da nova Casa do Ceará, que terá mais instalações
físicas ampliadas para 16 mil metros quadrados.
Com o convênio de cooperação, a Unifor passará, a partir
do próximo semestre, a colaborar nas áreas técnico-científica
e cultural, por meio da organização de programas, projetos
e atividades realizadas pela Casa do Ceará. O presidente da
entidade, jornalista Fernando César Mesquita, disse que o
convênio vai viabilizar a realização de cursos profissionalizantes. “Trata-se de uma parceria que vai ser muito importante
para a Casa do Ceará, que é uma instituição filantrópica que
precisa de apoio para suas atividades”, disse o presidente da
entidade, César Mesquita.
Conforme ele, a Casa do Ceará presta serviços importantes
à comunidade brasiliense, não só ao cearense, como assistência médica e odontológica, cursos profissionalizantes, pousada
para idosos, além da parte cultural, com museu com obras de
pintores cearenses e pinacoteca.
“Os brasilienses têm a oportunidade de conhecer um pouco
da cultura cearense através da Casa do Ceará”, explica.
Com esse convênio, Fernando César Mesquita anunciou
que a Casa do Ceará vai ampliar as suas atividades nas áreas
cultural, educacional e social. “Temos a intenção de começar
um trabalho amplo a partir desse convênio”.
O jornalista anunciou ainda que a entidade, com a parceria
dos pesquisadores da Universidade de Fortaleza, vai lançar, no
próximo ano, um livro em homenagem aos 50 anos de Bra-
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sília, que trata da contribuição do cearense na construção da
capital brasileira. Acrescentou também que a Unifor, com seu
quadro de professores e profissionais, vai ajudar a instituição
a realizar um plano de gestão moderna para a casa.
O vice-reitor de Extensão da Unifor, professor Randal
Pompeu, destacou que o convênio de cooperação entre as
duas partes vai possibilitar a realização de cursos profissionalizantes à distância e também de forma presencial. Ele
explica que, mesmo sendo realizados em Brasília, os cursos
terão certificação da universidade.
“Neste primeiro momento, os cursos serão realizados à
distância e na etapa presencial nossos professores se deslocarão até a casa”, informa vice-reitor de Extensão da Unifor.
O vice-reitor de Extensão da Unifor ressaltou que a universidade disponibiliza para a população em geral uma série
de cursos de extensão nas mais variadas áreas e também atua
com projetos sociais na Comunidade do Dendê, no bairro
Edson Queiroz.
Contribuição
Na mesma ocasião, o superintendente da Nacional Gás,
Edson Queiroz Neto, anunciou a renovação de convênio
que a empresa já mantinha com a Casa do Ceará. Conforme
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Edson Neto, um percentual sobre os produtos da Nacional
Gás vendidos em Brasília continuará revertido em benefícios
para a Casa do Ceará.
“A Nacional Gás tem como uma de suas prioridades investir
na área social. Em Brasília, desenvolvemos uma ação muito
interessante, pois a Casa do Ceará é uma instituição fantástica, que realiza um trabalho de base e atende uma população
carente, servindo de apoio para os brasilienses e aos cearenses
também”, finaliza.
Fique por Dentro
Entidade reconhecida como de utilidade pública
A Casa do Ceará surgiu em Brasília em 1953, quase junto
com a capital brasileira. Foi a partir do espírito de Crysantho
Moreira da Rocha, com a intenção de criar um espaço que
reproduzisse o aconchego e a cultura cearense para aqueles
que estavam longe da terra natal, que a idéia tomou corpo.
Para fundá-la, Crysantho Moreira da Rocha convocou alguns
de seus inúmeros amigos para a tarefa de criar uma instituição
que irmanasse os cearenses.
Hoje, a Casa do Ceará em Brasília é uma entidade reconhecida como de utilidade pública pelos governos Federal, do
Distrito Federal e do Ceará. Desenvolve ações para promover
e difundir a cultura do Nordeste, em especial a do Ceará;
promover o ensino, prestar apoio e divulgar o artesanato,
especialmente o cearense; realizar a confraternização entre
cearenses e descendentes radicados em Brasília.
Além disso, promove vários cursos profissionalizantes aos
adolescentes e adultos carentes, preferencialmente aqueles
que se encontram desempregados e presta serviços gratuitos
e permanentes aos usuários, como os serviços médico-odontológicos e culturais.
Em seu complexo, na Asa Norte, tem espaços esportivos,
com uma academia de ginástica, ginásio coberto, quadra
poliesportiva, piscinas aquecidas e quadras para futebol
society.
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Página da Mulher
Regina Stella (*)

Maio, cada vez menos Mês de Maria, está indo embora...

Na cidade grande, por conta da competição, dos compromissos, cronometrado o tempo e escravo das horas, o homem
artificializa a vida, prisioneiro de uma agência de urgências
que quase nunca é cumprida satisfatoriamente.Dura a peleja
para enfrentar,quase todos se enclausuram numa couraça e se
defendem embotando a sensibilidade e fechando o coração.E
se bloqueiam, se mimetizam, ocultando aquela face por onde
julgam se tornam vulneráveis.
Em prontidão permanente afivelam uma máscara á alma,
e se fazem de duros, de secos, amargos e indiferentes aos
anseios dos outros, no intuito de não serem perturbados, interrompidos nos projetos a triunfar.. Protocolada, grampeada,
dividida em compartimentos, perde a vida a simplicidade, e o
homem esquece a alegria de naturalmente viver, de participar
do ritual da festa de cada alvorecer, iluminadas as manhãs,
plenas de promessa de beleza que se oculta no desdobrar das
horas comuns.Artificializada a vida, se transfere o encanto
para o que é diferente, inusitado, ao sabor da novidade.Fica
preterida a singeleza das pequenas coisas, a magia do que
não é requintado mas cheio de um encanto próprio feito de
crença, de misticismo, do só acontecer.
Maio vai a meio,quase sendo vencido no calendário.Nele

as reminiscências retornam e pedem passagem, como se
quisessem cobrar um tempo que na distância se perdeu, sem
possibilidade de volta.E me ponho quieta ao vê-las passar,
dorido o coração, tantos os instantes de ontem acenando,
esfumando silhuetas no estirão do tempo. Um maio de céu
azul, de flores, de alegria, de festa.
Não havia o insistente apelo da televisão tiranizando
horários, deformando hábitos e empurrando famílias inteiras
para os cantos da sala ou dos quartos, atendendo ao persistente chamado para as novelas, escravização coletiva à tela
iluminada, amordaçadas platéias,
imóveis e passivas assistindo a tragédia de desconhecidos
personagens.Contrastando, ontem, na lembrança, numa Igreja
iluminada, ao som do Órgão, o canto, em coro, enchia a nave
inteira, e se embalava a fé na alegria da doce cantilena: “Sancta Virgo Virgimum, ora pro nobis”, “Mater Puríssima, ora
pro nobis”, “Turres ebúrnea”, “Foederis arca”... na ladainha
à Virgem . Era Maio, o Mês de Maria.
O chamado para a Novena se fazia suave, ao entardecer,
no dobrar dos sinos, repicando festivos. E era o encontro
dos amigos, a comunicação, os apertos de mão no patamar
da Igreja.E se apressavam todos, atentos à cerimônia, às
homenagens à Virgem Maria. Então se exaltava o amor, a
fidelidade, a amizade, o dever dignificando o homem pela

integridade do caráter, pela honradez, pela hombridade.
Num ambiente de crença e de fé no amanhã, de mãos dadas,
trocavam ternos olhares os eternos enamorados, e por entre
os versos da ladainha cantavam o próprio amor e repetiam
as juras de benquerer. Doce Maio de sermões da sabedoria
bíblica, de incenso e “Tantum ergo”.Terminada a novena,
na praça iluminada que cercava a igreja, no vai-vem dos
pequenos grupos em volta dos jardins, os furtivos olhares se
insinuavam cheios de promessa, acenando esperanças.Tempo
feliz, sem artifício, ingênuo e doce.
Diferentes as lições e os estímulos de hoje. Na TV sobressaem a traição, a covardia, o adultério, a ambição, e se destaca
como mais inteligente e vencedor aquele que mais engana,
o que mais finge e dissimula, o que mais mente. Elegante,
rico, vitorioso, o crápula, aquele que leva para si todas as
honrarias e as glórias.
Maio agora, uma vez mais no interminável correr das horas, está indo embora, marcado pela ausência do repicar dos
sinos, sem as ladainhas, sem os grupos risonhos no patamar
das Igrejas. Até onde chegaremos, e até quando resistiremos
a este cerco de insídias e às ausências de certezas nas opções
a adotar e nos caminhos a seguir.
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora

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

Bolo de Batata-Doce
1 kg de batata-doce
1/2 kg de açúcar
1 copo de leite de vaca
1 copo de leite de coco
250 g de farinha de trigo
3 ovos
1 colher (café) de fermento em pó

1 pitada de sal
manteiga
Cozinhe as batatas com a casca e descasqueas ainda quentes. Passe-as na peneira, junte uma
colher de sopa de manteiga e misture. Peneire o
açúcar e junte-o às batatas. Acrescente, então, o
sal, o fermento, o leite de vaca e o de coco. Misture bem.
Aos poucos, peneire a farinha de trigo sobre a
mistura anterior, mexendo sempre, para misturar

bem. Bata as claras em ponto de neve; à parte,
bata as gemas. Misture a massa lentamente, à
medida que for adicionando pouco a pouco
os ovos batidos.
Despeje a massa numa forma untada e
enfarinhada e leve-a ao forno médio para
assar, até que as beiradas fiquem douradas.
(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Canjica Light
Rendimento: 8 porções de 80 calorias cada.
6 espigas de milho
3 xícaras (chá) de leite desnatado
3 colheres (sopa) de adoçante em pó (tal
qual açúcar)

l colher (sobremesa) de margarina light
l colher (sobremesa) de canela em pó para polvilhar
Preparo: Debulhe o milho cortando as espigas
bem rente. Coloque no liquidificador com l xícara de leite e bata bem até obter um purê. Passe

pela peneira e coloque em uma panela antiaderente. Junte o restante do leite, o adoçante
e a margarina e leve ao fogo médio. Mexa até
que fique um creme grosso. Coloque em uma
travessa, polvilhe com canela e deixe esfriar.

Brasília da República Brasil
Luzimar Paiva (*)
Brasília é efetivamente uma linda mulher com belas curvas e segurança que beira o exagero. O olhar é enigmático e
perscrutador, que nos atrai e intimida. Às vezes sábia, às vezes
impune, faz o que quer e não dá qualquer satisfação.
Fêmea, sabe usar seus dotes para conquistar e encantar: a
silhueta delicadamente estruturada; a leveza de deslizar entre
as pessoas sem vulgaridade ou apelação; a aparência impecavelmente ajustada às tendências da moda com muito estilo.
Brasília é admirável! Seus cabelos longos se perdem pela
linha do horizonte de um azul estonteante. Mergulhar em suas
madeixas é permissivamente sensual.
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Sincera e voluptuosa, não esconde seus desejos e vontades,
espalhando-se preguiçosamente pela sala de estar refrescada
pelos parques e áreas verdes. De sua ampla sala de jantar
decorada com monumentos a céu aberto, é uma anfitriã
receptiva.
Na alquimia de seu caldeirão, sintetiza as várias facetas de
si mesma e das pessoas que vão a seu encontro. Serve a todos
as delícias ricamente testadas em sua cozinha, onde há vários
assentos para conversas, risadas, segredos e café.
Nascida para o coroamento de uma época de apogeu e desenvolvimento, ainda ingênua, viu marchar por suas ruas a dureza da
intolerância. Ao chegar à nubilidade, reviu seu príncipe (exilado
pela bruxa malvada) retornar e desposá-la num final feliz.

Com a frouxidão dos papéis, vem buscando lugar num
relacionamento que se propõe longo e promissor. Está alegre
e renovada, pois aos trancos e barrancos sabe que está no
caminho certo.
Muitos insistem em sugerir retoques com vistas a apagar
as marcas que o tempo deixou, entretanto sua experiência e
capacidade de aprender imprimem-lhe um charme especial a
ponto de qualquer homem desejar perder-se em seus braços
macios e ardentes.
(*) Luzimar Paiva, Formada em Biblioteconomia pela
UnB (Brasília) e funcionária da Câmara dos Deputados
desde 1997.
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Casa do Ceará em Brasília agradece ao Governador Cid Gomes
pelo convênio que permite a refundação da Casa
A diretoria da Casa do Ceará em Brasília
e a Confraria dos Cearenses de Brasília
homenagearam em 12.06 o governador
Cid Gomes, presidente de honra da Casa,
de acordo com os estatutos, pela aprovação
do convênio entre o Governo do Estado do
Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho e a Casa para o
desenvolvimento de um projeto ousado de
arquitetura e urbanismo que significará a
refundação da Casa, criada em 15.10.1963,
em nova área construída de 10 mil metros
quadrados, em terreno de 15 mil metros
quadrados. no lote G da Super Quadra 910
Norte, em Brasília, DF.
A Casa do Ceará venderá um dos dois lotes da atual área da
Casa para financiar a construção da nova sede.
Ao evento realizado no Espaço Estênio Campelo compareceram
além do governador Cid Gomes e dos secretários Fátima Catunda
e Bismark Maia: arquiteto Fausto Nilo (Quixeramobim), dom
José Freire Falcão (Ererê-Limoeiro do Norte), o primeiro cardeal
cearense e cardeal Emérito de Brasília,senadores Pedro Simon
(Caxias do Sul/RS) e Inácio Arruda (Fortaleza), deputado Aníbal
Gomes (Acaraú), Geraldo Vasconcelos (Tianguá), ministros
Valmir Campelo (Crateús), Claudio Santos (Fortaleza) e
José Coelho (Novo Oriente), ex-deputado Paes de Andrade
(Mombaça), embaixadores Jerônimo Moscardo de Souza
(Fortaleza), George Prata Monteiro (Fortaleza) e Maria Edileuza
Fontenele Reis (Viçosa), ministro Fred Arruda (Fortaleza),
conselheira Mariana Moscardo de Souza (Nova Iorque/EUA),
procurador geral da República, Antonio Fernando (Fortaleza),
sub procurador Roberto Gurgel (Fortaleza), procurador José
Adonis de Sá Calou (Juazeiro do Norte), Sub procurador João
Henrique Serra Azul (Fortaleza) e Raimunda Ceará Serra Azul
(Uruburetama), jornalistas Ari Cunha (Mondubim), José Jézer
de Oliveira (Crato), José Wilson Ibiapina (Ibiapina), Inácio de
Almeida (Baturité), Tarcisio Holanda (Fortaleza), Jota Alcides
(Juazeiro do Norte), Luis Joca (Fortaleza), Elicio Pontes
(Fortaleza) e Lourenço Peixoto (Sobral), publicitário Carlos
Pontes (Nova Russas), empresários José Lírio Ponte Aguiar
(Sobral) e seu filho Hélio Rubens Neto (Brasília) , Francisco
Mirto (Fortaleza), Alexandre Paes dos Santos, Estênio Campelo
(Crateús) e seu filho Guilherme, Raimundo Nonato Viana
(Mundaú), Irani Barbosa (Itapipoca), general Antonio Florêncio
(Fortaleza), deputado distrital Chico Leite, srs. Lucidio Frota
Carneiro (Sobral), Helder Carneiro (Sobral), José Valmir Paulino
Dias (Sobral), Giovanni Cavalcante da Ponte (Sobral), Secretário
Especial do Governador do Ceará, Valdir Fernandes (Sobral),
Gidel Dantas de Queiroz (Fortaleza), desembargador José
Macedo (Brejo Santo), advogado Osmar Alves de Melo (Iguatu)
e Ivete Magalhães Alves de Melo, advogadas Elisabeth Valentim
(Fortaleza) e Daniela Teixeira.
Pela Casa do Ceará estiveram presentes o presidente Fernando
César Mesquita (Fortaleza), os vices presidentes Luiz Gonzaga
de Assis (Limoeiro do Norte) e José Nasion de Melo (Fortaleza),
os diretores Leimar Leitão de Assis (Fortaleza), Stela Quintas
(Fortaleza), Wanderley Girão (Fortaleza), João Rodrigues Neto
(Independência), Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem
e JB Serra e Gurgel (Acopiara), e os membros do Conselho
Fiscal: José Carlos de Carvalho Itapipoca), José Aldemir Holanda
(Baixio), José Colombo de Souza Filho (Fortaleza) e José
Ribamar Oliveira Madeira (Uruburetama)
Implantação do Projeto Fausto Nilo
A publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará, em 11.05,
do convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Trabalho do Ceará e a Casa do Ceará em Brasília, inaugurando a
refundação da Casa, determinou que fossem deflagradas as providências para a sua implementação, começando com a assinatura
do contrato de prestação de serviços de elaboração de projeto de
arquitetura, entre s a Casa , como contratante, e a empresa Fausto
Nilo Arquitetura S/S, como contratada,
O Projeto Arquitetônico deverá atender a todas as previsões
contidas no programa de necessidades fornecido pela Casa do
Ceará, que indicou o arquiteto Fausto Nilo Costa Júnior como
responsável pela coordenação e compatibilização dos Projetos
Complementares que compõem o Projeto Executivo Completo e a
quem caberá realizar consulta prévia aos órgãos com competência
reguladora sobre a área objeto do projeto, obtendo, quando for o
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caso, as diretrizes que deverão ser observadas na elaboração dos
mesmos. Deverá atender as exigências da NBR-9050/2004, relativa
à adequação da edificação a portadores de necessidades especiais.
Elaboração do Projeto Arquitetônico
Em seu desenvolvimento o Projeto Arquitetônico cobrirá 4
etapas:
1. Estudo Preliminar
2. Anteprojeto
3. Projeto Básico
4. Projeto Executivo
Elaboração dos Projetos Técnicos Complementares
Os aprofundamentos gradativos dos Projetos Complementares
se darão em quatro etapas sincronizadas com aquelas do Projeto
Arquitetônico:
1. Anteprojeto
2. Projeto Básico
3. Projeto Executivo
4. Orçamento Definitivo, Caderno de Encargos, Memoriais Descritivos e Planilhas de Medições
Atividades Técnicas Componentes dos Projetos Técnicos
Complementares
Serão elaboradas mediante contratos efetuados diretamente
entre a Casa do Ceará e as empresas responsáveis pelos serviços:
1. Projeto de Cálculo Estrutural de Concreto Armado :
2. Projeto de Cálculo Estrutural de Metal :
3. Projeto Hidro-sanitário:
4. Projeto Elétrico
5. Projeto de Condicionamento de Ar
6. Sistema de Proteção e Combate a Incêndio
7. Projeto de Circuito Fechado de TV
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8.
Projeto de Alarme Sensorial
9.
Projeto de Segurança Patrimonial
10.
Projeto de Luminotecnia
11.
Orçamentos e Especificações
12.
Elaboração de Caderno de Detalhamento/especificações Técnicas e Caderno
de Memoriais Descritivos e de Encargos.
Apresentação do Projeto Executivo de
Arquitetura
O Projeto Executivo de Arquitetura será
concluído e entregue contendo desenhos
em pranchas que everão ser apresentados
da seguinte forma:
- Pranchas de desenho:
Prazo de execução, cronograma para o Projeto Arquitetônico e Custos
Fausto Nilo executará os serviços e no prazo máximo de 200
(duzentos) dias, conforme o seguinte cronograma:
1ª Etapa - A Contratada Apresentará Estudo Preliminar Arquitetônico Com Estimativas Gerais de Custos / Até 40 (quarenta)
dias após a emissão da ordem de serviço pela Administração.
Valor R$ 35.700,00
2ª Etapa - A Contratada Deverá Apresentar O Anteprojeto
Arquitetônico Para Análise Pela Contratante, A Qual Indicará
As Alterações Necessárias, Comentários E Outras Orientações,
Com A Devida Aprovação, No Prazo De Até 05 (Cinco) Dias
/ Até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da ordem de
serviço pela Contratante e tendo sido concluída a 1ª etapa.
Valor R$ 47.600,00
3ª Etapa - A contratada entregará o Projeto Básico, de arquitetura o qual será analisado pela Contratante para posterior
deliberação, no prazo de até 05 (cinco) dias / Até 55 (cinquenta
e cinco) dias após a emissão da ordem de serviço pela Administração autorizando o início desta etapa. Valor R$ 71.400,00
4ª Etapa - Após verificação final do Projeto Básico pela Contratante com a respectiva aprovação, a Contratada entregará o
Projeto Executivo de Arquitetura, registrado e carimbado no
CREA-, acompanhado das respectiva CART. / Até 60 (sessenta)
dias após a emissão da ordem de serviço pela Administração
autorizando o início desta etapa. Valor R$ 83.300,00
Vigência
O contrato vigorará pelo prazo de 210 (duzentos e dez ) dias,
contados da assinatura, sendo 200 (duzentos) dias para execução dos
serviços e 10 (dez) dias para os recebimentos provisório e definitivo.
Conteúdo final do Projeto Executivo de Arquitetura
O Projeto Executivo de Arquitetura deverá conter no mínimo
os seguintes projetos e elementos:
● Planta de situação
● Planta Baixas de cada pavimento
● Planta das áreas externas incluindo, praça, pátios, estacionamentos, calçadas e demais pavimentações externas
● Cortes transversais e longitudinais em quantidades compatíveis com a complexidade do projeto
● Fachadas principal, laterais e posterior com detalhamento e
pormenores construtivos
● Planta da coberta, com terraços e jardins com detalhamento
e pormenores construtivos
● Paginação do forro
● Paginação dos pisos internos
● Indicação das posições de Divisórias
● Paginação e detalhes de esquadrias em geral
● Detalhes de banheiros e sanitários
● Lay-out preliminar das áreas de trabalho com mobiliário para
desenvolvimento posterior pela equipe de interiores
● Planta, cortes, fachadas e detalhes de gradis e muros
● Detalhes de componentes de acessibilidades para pessoas
com deficiências
● Plantas e detalhes de escadas, rampas, guarda-corpos e
corrimãos
● Detalhes de beirais, empenas,soleiras e peitoris
● Detalhes de jardineiras
● Detalhes de bancos e assentos em zonas externas
● Planta e detalhes de construção de guarita de controle/
segurança
● Planta com definição das áreas de implantação dos projetos
de Paisagismo
● Definição de cores e texturas para as paredes externas de
toda edificação, etc.
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