
   

CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

Impresso
Especial

9912205638/DR/BSB
Casa do Ceará em Brasília

CORREIOS

Jornal da Casa do Ceará Ano XXI - 216 - Junho de 2010

Ceará em Brasília
www.casadoceara.org.br

Ceará em Brasília

Editorial, pág. 2
Expediente, pág. 2
Conversando com o Leitor, pág. 2
Espaço Luciano Barreira,  pág. 2
Samburá – Praça do Ferreira, pág.3
Empresa indiana de aerogeradores deverá se instalar no Ceará, pág. 4
Anúncio de José Lirio, pág. 4
Anúncio do Banco do Nordeste, pág. 5
Programa Olho Vivo no Dinheiro Público chega a Sobral, no Ceará, pág. 6
Comenda Dom Hélder Câmara para luta dos direitos humanos, pág. 6
Estados e municípios obrigados a divulgar contas na internet, pág. 6
Anúncio do UniCeub, pág. 6
Leitura I - Um cearense acima de qualquer suspeita, artigo de JB Serra e Gurgel, pág.7
Documento/Cearensidade, No Eusébio, terra da Gráfica Cearense, se fala assim, pág. 8
Leitura II - artigo de Wilson Ibiapina, Pise no chão devagar, pág. 9
Ceará: quase dobrou o número de doadores de órgãos, pág. 9
Acaraú ganhou 5 Centro de Especialidades Odontológicas, pág. 9
AL homenageou Colégio Santo Inácio pelos 50 anos de fundação, pág. 9
Juíza concede liminar que dá 8% para a Câmara de Russas, pág. 9
 22 cidades do CE ainda são mudas para o celular, pág. 10
Segunda edição de “Caravelas, Jangadas e Navios”, do jornalista Rodolfo Espínola, coloca lado a 

lado passado e presente por meio de imagens, documentos e depoimentos históricos sobre o Ceará, 
pág. 10

Leitura III - Nada de perseguição artigo de Lustosa da Costa, pág. 11
Anúncio da Oboé, pág.11
Anúncio do governo do Estado do Ceará, págs. 12 e 13
Dossiê:/Os Muncípios pelo IBGE, Apenas 7,1% dos municípios têm delegacia da mulher, pág. 14
Leitura IV - A poesia de Luis Martins, Olhos d’água - Xamanismo - Rever a cidade, pag. 15
Governador participa de encontro com empresariado cearense e mostra “Para onde caminha o 

futuro do Ceará”, pág. 15
ZPE do Ceará: presidente Lula decreta criação, pág. 15
Anúncio da Confere, da Confederal, pág. 16
Leituras V - Humor Negro & Branco Humor, A TV forma, informa ou deforma?, pág. 17
BNB e Prefeitura de Caucaia firmam 1º termo de cooperação para estruturação de PPP, em âmbito 

municipal, no Nordeste, pág. 17
Cordelistas ganham prêmio após a regulamentação da profissão, pág. 17
Anúncio da Marquise, pág. 18
Página da Mulher -  Sino, coração da aldeia, Artigo de Regina Stella, Receitas Nordestinas Testa-

das e Aprovadas por Raimunda Ceará Serra Azul e Artigo de Yara Nazaré, Olá Boa Tarde!, pág. 19
Ceará terá maior polo de atacado da América Latina, pág.20
Metrô do Cariri entrou  em operação comercial, pág. 20  
Anúncio da Casa das Molduras, pág. 20
Vulcabrás / Azaléia vai investir R$ 24 milhões no Ceará, pág. 21
Anúncio de Aguiar de Vasconcelos, pág. 21
Chico Anysio visitou o Museu da Cidade em Maranguape onde é um dos homenageados, pág. 22
Giovani Oliveira lançou seu Direito de Rir V na Casa do Ceará, pág. 22
Castelão: Central divulga resultado das propostas técnicas, pág. 23
Portugal dá adeus a Dario Castro Alves, pág. 23
Empresa de beneficiamento de algas marinhas se instalará no Ceará, pág. 23
Anúncio das farmácias Pague Menos, pág. 24

Leia nesta edição

Brasília 50 anos de Ceará é o livro que a Casa do Ceará lançará em 15 de outubro, 
com apoio do grupo M. Dias Branco, marcando os 50 anos de Brasília. Leia mais na pág.  23
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Em diversas oportunidades temos encon-
trado resistência dos empresários cearenses, 
instalados e bem instalados em Brasília, em 
apoiar as ações da Casa do Ceará.

Há um certo distanciamento entre eles e a 
Casa e, certa forma, há um distanciamento entre 
a Casa e os cearenses, no dia a dia.

Dizem que a colônia cearense em Brasília 
seria de 300 mil pessoas, um oitavo da popula-
ção local. Pode ser mais ou certamente menos. 
Incluindo os descendentes de 2ª; geração.

Já nos sugeriram que criássemos unidades 
da Casa nas cidades satélites se pretendemos 
uma adesão maior da colônia. Mais do que 
isso, teríamos que oferecer serviços e ser-
viços de qualidade, diferenciados.

A tese te, alguma Consistência.
Não é todo uma inverdade a afirmação 

que, em 1963, quando a Casa do Ceará foi 
fundada ele era um ponto de convergência 
da colônia. Outros estados criaram casas e não 
tiveram como mantê-las. Só nós mantemos a 
nossa, Deus sabe como.

Com o crescimento de Brasília, a Casa acabou 
se tornando um ponto de referencia da Asa Norte, 
identificando-se com sua população, o que não é 
de todo ruim. Além do que nossa capacidade de 
contrapartida foi ficando cada vez mais limitada.

Torcemos para que o Projeto Fausto Nilo nos 
ajude novamente a atrair a colônia cearense de 
toda a Brasília, especialmente de suas cidades 
satélites.

Inacio de Almeida (Baturité) Diretor

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

Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
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Expediente Conversando com o Leitor 
+ Em maio, batemos o recorde acesso à página da Casa 

do Ceará na Internet com 7.380.Nunca tínhamos alcançado 
6.000.  A  média diária chegou a 238. Foi um salto de qua-
lidade. O total anual, últimos doze meses, chegou  a 57 mil. 
Isso é muito bom e nos anima a tocar esta nova mídia.

+ Depois do Brasil, os acessos, por países, foram Portugal, 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, República  Tcheca e 
Espanha.  Ao todo, 16 países.

+ Em termos de Brasil,  a maior quantidade de acessos é 
de Brasília, seguindo-se Fortaleza, mais de 10% do total, São 
Paulo (três vezes mais do que o Rio), Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte,  Salvador, Goiania, Curitiba, Campinas. Juazeiro 
do Norte, Santo André, Niterói, Porto Alegre, Patrocínio, 
Florianópolis, Apucarana, São Luís, Natal, Vitória, Ribeirão 
Preto, Sobral, Caxias do Sul e Joinville.

+ Por assuntos: os cursos da Casa, Odontologia, Policlí-
nica, Esportes, Notícias, parceiros, instituição, fale conosco, 
banco de imagens, galeria de artes, doações, associe-se, 
salão de festa, pousada, Projeto Fausto Nilo, histórico, fotos, 
Projeto Formando Campeões.

+ Como podem ver no site, colocamos mais dez prefeitu-
ras do Estado do Ceará como instituições parceiras. Estamos 
ampliando progressivamente e solicitamos aos senhores 
prefeitos que coloquem o site da Casa do Ceará em Brasília 
nos seus sites.

+ Estamos providenciando um novo site relativo ao Proje-
to Brasília 50 anos de Ceará. O site terá tudo sobre o Projeto, 
os textos e os 150 cearenses homenageados. Falta  um ou dois 
para completarmos a lista. Um dos últimos que entrou foi o 
Valdo Barbosa Jacó (Beberibe), um grande colecionador de 
CDs de MPB. Seu acervo chega a 12.500 cds.

+ Vejam no site chamada para o novo site,  Projeto Brasília 
50 anos de Ceará.

+ Registramos, com pesar, o falecimento do embaixador 
Dario Castro Alves. Lamentamos que no site do Governo 
do Ceará e no do Ministério das Relações Exteriores, onde 
foi ministro interino por mais de duas vezes, não tenha sido 
feito um registro. Foi um homem simples, de bem culto e 
que honrou a terra cearense.

+ Viviane Quintas participou de  exposição de pintura 
“Salão  de Artes Riachuelo de Marinha”, no Foyer da Sala 
Villa Lobos do Teatro Nacional, mostrando seu talento, sua 
criatividade e a beleza de suas peças..

+A colônia iguatuense ocupou a Casa do Ceará no lançamen-
to do livro de Giovani Oliveira, empresário e redator de humor.

+ O governo do Estado do Ceará, em função dos atrasos 
da Administração de Brasília, na aprovação do Projeto Fausto 
Nilo, deu novo prazo para o fechamento do convênio com 
a Casa do Ceará que possibilitou a elaboração do projeto.

Espaço Luciano Barreira
Ensinamentos das MÃES DE ANTIGAMENTE:

Pra lembrar e rir...
Coisas que nossas mães diziam e faziam...
Uma forma, hoje condenada pelos educadores e psicólogos, 

mas funcionou com a gente e por isso não saímos seqüestrando 
a namorada, nem matando os outros por aí, nem matando os 
nossos pais só para ficar com a herança e achar que seria feliz 
para sempre com o namorado também assassino.

Minha mãe ensinou a VALORIZAR O SORRISO...
“ME RESPONDE DE NOVO E EU TE ARREBENTO 

OS DENTES!”
Minha mãe me ensinou a RETIDÃO.
“EU TE AJEITO NEM QUE SEJA NA PALMADA!”
Minha mãe me ensinou a DAR VALOR AO TRABALHO 

DOS OUTROS..
“SE VOCÊ E SEU IRMÃO QUEREM SE MATAR, VÃO 

PRA FORA. ACABEI DE LIMPAR A CASA!”
Minha mãe me ensinou LÓGICA E HIERARQUIA..-.
“PORQUE EU DIGO QUE É ASSIM! PONTO FINAL! 

QUEM É QUE MANDA AQUI?”
Minha mãe me ensinou o que é MOTIVAÇÃO..
“CONTINUA CHORANDO QUE EU VOU TE DAR 

UMA RAZÃO VERDADEIRA PARA VC CHORAR!”
Minha mãe me ensinou a CONTRADIÇÃO...
“ FECHA A BOCA E COME!”
Minha Mãe me ensinou sobre ANTECIPAÇÃO...
“ESPERA SÓ ATÉ SEU PAI CHEGAR EM CASA!”
Minha Mãe me ensinou sobre PACIÊNCIA...
“CALMA!... QUANDO CHEGARMOS EM CASA VOCÊ 

VAI VER SÓ...”
Minha Mãe me ensinou a ENFRENTAR OS DESAFIOS...
“OLHE PARA MIM! ME RESPONDA QUANDO EU TE 

FIZER UMA PERGUNTA!”
Minha Mãe me ensinou sobre RACIOCÍNIO LÓGICO...
“SE VOCÊ CAIR DESSA ÁRVORE VAI QUEBRAR O 

PESCOÇO E EU VOU TE DAR UMA SURRA!”
Minha Mãe me ensinou MEDICINA...
“PÁRA DE FICAR VESGO MENINO! PODE BATER 

UM VENTO E VOCÊ VAI FICAR ASSIM PARA SEMPRE.”
Minha Mãe me ensinou sobre o REINO ANIMAL...
“SE VOCÊ NÃO COMER ESSAS VERDURAS, OS 

BICHOS DA SUA BARRIGA VÃO COMER VOCÊ!”
Minha Mãe me ensinou sobre GENÉTICA...
“VOCÊ É IGUALZINHO AO SEU PAI!”
Minha Mãe me ensinou sobre minhas RAÍZES...
“TÁ PENSANDO QUE NASCEU DE FAMÍLIA RICA É?”
Minha Mãe me ensinou sobre a SABEDORIA DA IDADE...
“QUANDO VOCÊ TIVER A MINHA IDADE, VOCÊ VAI 

ENTENDER.”
Minha Mãe me ensinou sobre JUSTIÇA..
“UM DIA VOCÊ TERÁ SEUS FILHOS, E EU ESPERO 

ELES FAÇAM PRÁ VOCÊ O MESMO QUE VOCÊ FAZ PRA 
MIM! AÍ VOCÊ VAI VER O QUE É BOM!”

Minha mãe me ensinou RELIGIÃO...
“MELHOR REZAR PARA ESSA MANCHA SAIR DO 

TAPETE!”
Minha mãe me ensinou o BEIJO DE ESQUIMÓ...
“SE RABISCAR DE NOVO, EU ESFREGO SEU NARIZ 

NA PAREDE!”
Minha mãe me ensinou CONTORCIONISMO.-..
“OLHA SÓ ESSA ORELHA! QUE NOJO!”
Minha mãe me ensinou DETERMINAÇÃO..-.
“VAI FICAR AÍ SENTADO ATÉ COMER TODA COMI-

DA!”
Minha mãe me ensinou habilidades como VENTRÍLOGO..
“NÃO RESMUNGUE! CALA ESSA BOCA E ME DIGA 

POR QUE É QUE VOCÊ FEZ ISSO?”
Minha mãe me ensinou a SER OBJETIVO...
“EU TE AJEITO NUMA PALMADA SÓ!”
Minha mãe me ensinou a ESCUTAR .....
“SE VOCÊ NÃO ABAIXAR O VOLUME, EU VOU AÍ E 

QUEBRO ESSE RÁDIO!”
Minha mãe me ensinou a TER GOSTO PELOS ESTUDOS..
“SE EU FOR AÍ E VOCÊ NÃO TIVER TERMINADO 

ESSA LIÇÃO, VOCÊ JÁ SABE!...”
Minha mãe me ajudou na COORDENAÇÃO MOTORA...
“JUNTE AGORA ESSES BRINQUEDOS!! PEGA UM 

POR UM!!”
Minha mãe me ensinou os NÚMEROS...
“VOU CONTAR ATÉ DEZ. SE ESSE VASO NÃO APA-

RECER VOCÊ LEVA UMA SURRA!”
Brigadão Mãe !!!
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Confraria
O 43º almoço da 

Confraria dos Cea-
renses, em Brasília, 
em 28.05, em casa de 
Geraldo Vasconcelos 
(Tianguá) e Maria, 
reuniu os ministros 
Valmir Campelo 
(Crateús) e José Coe-
lho (Novo Oriente) procurador Roberto Gurgel (For-
taleza), empresários Francisco Mirto (Fortaleza) e 
José Lirio Ponte de Aguiar (Sobral), general Antonio 
Florêncio (Fortaleza), jornalistas Fernando César 
Mesquita (Fortaleza), Tarcisio Holanda (Fortaleza), 
José Jézer de Olivera (Crato), Inácio de Almeida (Ba-
turité), Milano Lopes (Crato), Marcondes Sampaio 
(Uruburetama), José Wilson Ibiapina (Ibiapina), 
J.B. Serra e Gurgel (Acopiara), Lourenço Peixoto 
(Sobral), desembargadores José Cruz Macedo (Mau-
riti) e Humberto Rodrigues (Fortaleza) – atuando 
como convocado  no STJ –  Ministro Claudio Santos 
(Parnaiba), advogado Guilherme Campelo (Brasília), 
Mauricio Martins, do CEUB. Também presente ao 
encontro o jornalista Pádua Lopes, acompanhado de 
sua esposa, Jô Lopes e de seus filhos, Thaís e Victor, 
que é um grande contador de piadas.

B. de Paiva
Diretor, ator, educador e um dos guardiões da me-

mória de Dulcina de Moraes, B de Paiva (Fortaleza) 
está no elenco do curta de Inácio Amaral, Maria An-
tonieta faz aniversário, rodado em Corumbá de Goiás.

Jovem Talento
Após conquistar o primeiro lugar na 8ª Feira Brasilei-

ra de Ciências e Engenharia (Febrace) 2010, na catego-
ria Ciências Biológicas, o aluno João Batista de Castro 
David Junior, do Liceu de Maracanaú, foi premiado na 
Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel 
(Intel ISEF), realizada de 9 a 14 de maio, na Califórnia 
(EUA). O projeto vencedor é denominado Análise de 
extratos vegetais com potencial inseto-larvicida: Ca-
racterização química de biocontroladores utilizados em 
vetores de transmissão. O estudante obteve o terceiro 
lugar na categoria Medicina e Ciências da Saúde. A 
premiação totaliza US$ 2.500, o equivalente a R$ 4,8 mil. 
João Batista foi o único aluno de uma escola estadual 
do Nordeste a receber a premiação.

Várzea Alegre
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou 

João Eufrasio Nogueira, ex-prefeito de Várzea Alegre 
(CE), a pagar R$ 850.573,04, valor atualizado, por 
deixar de prestar contas dos recursos repassados 
ao município, por convênio, pelo Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs). Os recur-
sos foram repassados para a execução das obras de 
drenagem do córrego Riachinho, nos bairros Patos e 
Dona Rosinha. O Tribunal multou o ex-prefeito em 
R$ 10 mil. João Nogueira tem 15 dias para recolher 
os valores. O ministro-substituto André Luís de Car-
valho foi o relator do processo.

SAMBURÁ - Praça do Ferreira 
35 anos da UECE
A Assembleia Le-

gislativa realizou  em 
25.05 sessão solene 
requerida pelo de-
putado Artur Bruno 
(PT), para come-
morar os 35 anos 
da Universidade 
Estadual do Ceará 
(Uece). “A Universidade Estadual abriu novas possi-
bilidades de desenvolvimento para o Estado e para a 
região” disse Bruno.

Tabuleiro do Norte
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou 

o ex-prefeito de Tabuleiro do Norte (CE) Maiard de 
Andrade a devolver R$ 336.281,50, valor atualiza-
do, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). O ex-prefeito não prestou contas 
de recursos federais repassados ao município para 
a execução de obras de infraestrutura no Projeto de 
Assentamento Barra do Feijão, para recuperação 
de açude, em Tabuleiro do Norte. O responsável foi 
multado em R$ 8 mil. O relator do processo foi o 
ministro-substituto André Luís de Carvalho. Cabe 
recurso da decisão.

Hospital de Sobral em 18 meses
Começou e ficará pronta em 18 meses a constru-

ção do Hospital Regional de Sobral. Será o maior 
do interior do Nordeste. Aristarco Sobreira, diretor 
da Construtora Marquise, que executa a obra, diz: 
o hospital terá 54 mil m² de área coberta, 269 lei-
tos, uma unidade só para mulheres e criará 1.600 
empregos. Investimento: R$ 160 milhões, incluindo 
equipamentos.

Australia
O governador Cid Gomes recebeu a visita do o 

embaixador da Austrália, Neil Mules, que  se mostrou 
interessado nas potencialidades do Estado para desen-
volver parcerias e investimentos entre empresas locais 
e nacionais. Segundo o Governador, o momento bom 
da economia cearense, que tem crescido mais que a 
média do Brasil, coloca o Estado em uma posição fa-
vorável para receber novas empresas e indústrias Para 
o embaixador, a Austrália tem características geográ-
ficas muito parecidas com o Ceará. “temos grandes 
territórios do semiárido e podemos também trocar 
experiências nesta área”, disse.

 
Suiça
O governador Cid Gomes recebeu o embaixador 

da Suíça no Brasil, Wilhelm Meier. A visita de cor-
tesia é resultado das boas relações diplomáticas que 
o Ceará vive na atualidade. Na ocasião, o embai-
xador parabenizou o trabalho executado no Ceará 
na área da educação. Cid explicou que no Estado 
estão sendo construídas 125 Escolas Estaduais de 
Educação Profissional com ensino integral. Atual-
mente já estão em funcionamento 59 escolas com 
19 mil alunos. 

Os 30 + Influentes
A revista Fale, de 

Fortaleza, homena-
geou os 30 + Influenes 
do Ceará, respectiva-
mente: Adísia de Sá 
(Cariré), Airton José 
Vidal Queiroz (Forta-
leza), Alexandre Pe-
reira (Fortaleza),Beto 
Studart (Fortaleza), Carlos Fujita (Fortaleza), César 
Asfor (Fortaleza), Cid Gomes (Sobral), Ciro Gomes 
(Pindamonhagaba), Deusmar Queirós (Amontada), 
Domingos Filho (Tauá), Ernesto Sabóia (Fortaleza), 
Eunício Oliveira (Lavras da Mangabeira), Evange-
lista Torquato (Nova Russas), Flávio Paiva (Inde-
pendência), Ivens Dias Branco (Cedro), José Carlos 
Pontes (Fortaleza), José Guimarães (Quixeramobim), 
José Pimentel (Picos), Luiziane Lins (Fortaleza), 
Lustosa da Costa (Sobral), Mairton Lucena, (Forta-
leza), Nelson Martins (Hidrolândia), Paulo Oliveira 
(Fortaleza), Roberto Cláudio (Fortaleza), Roberto 
Macêdo (Fortaleza), Roseane Medeiros (Fortaleza), 
Salmito Filho (Fortaleza). Tasso Jereissati (Fortale-
za). Ubiratan Aguiar (Cedro) e Valdetário Monteiro 
(Arneiroz).

Bicentenário do general Antonio de Sampaio
Dentro das comemorações pelo bicentenário 

de nascimento do Brigadeiro Sampaio, cearense 
de Tamboril e Patrono da Infantaria, articuladas 
pelo general Júlio Lima Verde, uma comitiva 
partiu da Base Aérea de Fortaleza até a cidade 
do homenageado.A cerimônia militar especial em 
Tamboril foi prestigiada pela bisneta de Sampaio, 
Maria Ruth Amaral; pela tetraneta Inez Amaral; 
pelo Ministro da Defesa, Nelson Jobim; Ministro do 
Superior Tribunal Militar, José Coelho Ferreira; 
pelos Generais  Enzo Martins Peri, comandante 
do Exercito, Américo Salvador de Oliveira, co-
mandante do Comando Militar do Nordeste,  Helio 
Chagas de Macedo Junior, Comandante da 10ª.
Região Militar, em Fortaleza, Raimundo Nonato de 
Cerqueira Filho (Exército), e, Júlio Campos Lima 
Verde, coordenador geral das comemorações. 

Conselho Consultivo do IHG do DF
Osmar Alves de Melo (Iguatu), membro do Instituto 

Histórico e Geográfico do Distrito Federal, acaba de 
ser eleito e empossado como membro do Conselho 
Consultivo do mesmo Instituto, presidido por Luis 
Carlos Fontes de Alencar.

 
Novos nomes para Fiec
Egidio Serpa antecipou na sua coluna no Diário 

do Nordeste: serão diretores ou conselheiros da 
futura diretoria da Fiec, em caso de reeleição do 
seu atual presidente Roberto Macedo, os empre-
sários Hélio Perdigão (Sindiembalagens), Roberto 
Amaral (Sindigran), José Dias (Sindiquímica), 
Marcos Vinicius (Sindiconfecções), Verônica Per-
digão e Ivan Bezerra Filho (Sinditêxtil). Eleição 
será em agosto.
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Empresa indiana de aerogeradores deverá se instalar no Ceará

O governador Cid 
Gomes recebeu a 
visita do indiano 

Tulsi Tanti, presidente e 
fundador da multinacio-
nal indiana Suzlon. Essa 
será a primeira visita do 
empresário ao Brasil. No 
encontro com o Governa-
dor, Tulsi discutirá opor-
tunidades no mercado de 
energia eólica no Ceará. A 
visita também incluiu en-
contros com a ministra do 
Meio Ambiente, Izabella 
Vieira, e o ministro inte-
rino de Minas e Energia, 
José Coimbra.

No mercado há 15 
anos, a Suzlon é a terceira 
maior fabricante mundial 
de aerogeradores e está presente em 21 países, com 
14 mil funcionários e operações nas Américas, Ásia, 
Austrália e Europa. Na área social e ambiental, a Suzlon 
possui iniciativas como a Fundação Suzlon, que desde 
2008 desenvolve projetos de sustentabilidade envolven-
do comunidades e organizações de base.

No Brasil a Suzlon vem investindo desde 2007, com 
sede em Fortaleza e projetos implantados ao longo da 
costa cearense. O país é líder no mercado de energia 
eólica na América Latina, com um potencial de gera-
ção de energia da ordem de 143 GW, sendo a região 
Nordeste a mais propícia para a atividade no país, com 
potencial de 75 GW. A empresa já instalou 182 turbinas 
eólicas no Ceará, todas em operação, resultando em uma 
capacidade de geração de energia de cerca de 380 MW, 
o que corresponde a 51% da capacidade nacional em 
operação, segundo dados da ANEEL.

Atualmente os três maiores parques em operação no 

Brasil estão instalados no Ceará e utilizam aerogeradores 
da Suzlon: Praia Formosa, em Camocim (CE), com 105 
MW; Canoa Quebrada, em Aracati (CE), com 57 MW; e 
Eólica Icaraizinho, em Amontada (CE), com 54.6 MW. A 
Suzlon emprega diretamente cerca de 160 funcionários 
no estado, sendo a quase totalidade de brasileiros que fo-
ram treinados pela empresa no exterior ou que receberam 
treinamento local com técnicos provenientes de outras 
unidades da Suzlon, como Dinamarca, Índia, Portugal, 
EUA e Austrália. A multinacional emprega diretamente 
cerca de 160 funcionários no Ceará e mantém contínuo 
investimento em recursos humanos, com previsão de 
aumento do quadro de funcionários para 250 pessoas 
até março de 2011.

A Suzlon vê o Brasil como um mercado promissor e 
estável, com um crescimento projetado de 1.500 a 2.000 
MW/ano. A empresa trabalha para a aquisição de 30% 
a 40% de market share nos próximos leilões de energia 

eólica realizados no país, a 
fim de manter sua liderança 
na implantação de projetos 
eólicos no país.

Perfil  de Tulsi Tanti – fun-
dador e presidente da Suzlon

Tulsi Tanti iniciou sua 
jornada na costa ocidental da 
Índia, na área têxtil. Como 
muitos empresários da década 
de 90, enfrentou na pele os 
custos crescentes de energia. 
Mas diferentemente dos ou-
tros, apostou em uma solu-
ção inovadora: encomendou 
duas turbinas eólicas para o 
fornecimento de eletricidade 
para a sua unidade têxtil. 
O empreendedor percebeu 
rapidamente as vantagens 

desta fonte de energia renovável que tinha custo 
competitivo, era sustentável, abundante e principal-
mente congelou os custos de energia em longo prazo. 
Seu próximo passo foi disponibilizá-la para o mer-
cado, trazendo benefícios não só para as indústrias, 
mas permitindo o desenvolvimento sustentável das 
próximas gerações. Nasceu assim a Suzlon Energy 
Limited, em 1995. Nestes 15 anos a Suzlon alcançou 
patamares cada vez mais altos, sendo hoje a terceira 
maior fornecedora de turbinas eólicas no mundo, com 
12.3% de market share global.

Tanti tem sido reconhecido mundialmente por seus 
esforços de sustentabilidade e foi nomeado “Herói do 
Meio Ambiente” pela Revista Time e “Empreendedor 
do Ano 2006” pela Ernst & Young. Em abril de 2009, 
o Programa Ambiental das Nações Unidas o no-
meou  Campeão da Terra 2009 pela sua visão ambiental 
no combate às alterações climáticas.

Há 
38 anos
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Programa Olho Vivo no Dinheiro 
Público chega a Sobral, no Ceará
A unidade regional da Controladoria-Geral da União 

no Ceará (CGU-Regional/CE) realizou, no período de 10 
a 14 de maio, em Sobral, a sétima edição do encontro de 
capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público. 
Serão capacitados 280 conselheiros e servidores de 28 
municípos: Sobral, Forquilha, Groaíras, Santa Quitéria, 
Cariré, Alcântaras, Santana do Acaraú, Meruoca, Massa-
pê, Coreaú, Moraújo, Senador Sá, Uruoca, Martinópole, 
Granja, Chaval, Barroquinha, Camocim, Jijoca de Jeri-
coacoara, Morrinhos, Marco, Bela Cruz, Cruz, Miraíma, 
Irauçuba, Acaraú, Itarema e Amontada.

O se realizou no Centro de Convenções Inácio Gomes 
Parente, em Sobral. Na ocasião, teve palestra do presidente 
do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Ernesto 
Sabóia de Figueredo Júnior, bem como a premiação de um 
concurso cultural de vinhetas e cartazes realizado pela CGU, 
em parceria com a Receita Federal do Brasil, cujo tema é 
“Olho Vivo no Dinheiro Público”. No encerramento, haverá 
show do poeta e violeiro-repentista Geraldo Amâncio.

Durante os cinco dias trabalho, houve palestras de 
representantes de órgãos responsáveis pelo controle de 
recursos públicos e combate à corrupção, bem como 
diversas atividades realizadas em forma de oficina. A me-
todologia das oficinas foi baseada na educação de adultos, 
no construtivismo e na educação continuada, buscando 
orientar e mobilizar os participantes para melhor atuarem 
em suas funções, seja como funcionários públicos, exe-
cutando suas ações com transparência e de acordo com 
os dispositivos legais, ou como conselheiros, realizando 
um efetivo controle social dos gastos públicos. 

Estados e municípios obrigados a 
divulgar contas na internet

Entrou em vigor em 28.05 uma lei que começou a 
tramitar em 2003 no Senado, como projeto de lei do 
então senador João Capiberibe (PSB-AP). Pela Lei 
Complementar n° 131/10, os estados e municípios com 
mais de cem mil habitantes serão obrigados a divulgar 
pela Internet suas receitas e despesas, de forma clara e 
sem proteção por senha, ao contrário do que acontece 
no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal, o Siafi, que exige senha. Dentro de três 
anos, segundo a lei, todos os estados e municípios do país 
serão obrigados a cumprir a lei.

A publicação terá que vir acompanhada dos nú-
meros dos processos e das pessoas físicas e jurídicas 
beneficiadas com pagamentos dos governos estaduais 
e municipais. A lei vai obrigar estados e municípios 
entre 50 mil e 100 mil habitantes a adotar o sistema 
até a data limite de maio de 2011.Os municípios com 
menos de 50 mil habitantes, terão prazo até maio de 
2013. As prefeituras que não cumprirem a lei, deixarão 
de receber transferências da União, como os fundos de 
participação de estados e municípios. 

Quando o Senado aprovou o projeto, em novembro de 
2004, o autor, senador João Capiberibe, falou à repórter 
Larissa Bortoni, da Rádio Senado:

- Não é um Siafi, que é complicado e precisa de senha. 
Nosso projeto obriga que todos os entes públicos abram 
seus sistemas de administração orçamentária e financeira, 
coloquem tudo na Internet, o que foi comprado, de quem 
foi comprado e qual o valor pago.

Comenda dom Helder Câmara
para luta dos direitos humanos

O Plenário 
do Senado apro-
vou em 20.05 a 
criação da Co-
menda de Di-
reitos Humanos 
Dom Hélder 
Câmara, com 
a qual a Casa 
agraciará personalidades que tenham oferecido contri-
buição relevante a essa causa no Brasil. 

A indicação dos candidatos, acompanhada do res-
pectivo currículo e justificativa, deverá ser feita à Mesa 
do Senado até 1º de agosto. A comenda será conferida 
a cinco personalidades, anualmente, durante sessão do 
Senado especialmente convocada para esse fim. 

O autor do projeto, senador José Nery (PSOL-PA), 
destacou o papel de Dom Helder Câmara, ex-arcebispo 
de Recife e Olinda, como um dos fundadores da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em 1952, e do Conselho Episcopal Latino-americano 
(Celam), em 1955. 

Proibido de se manifestar pelo regime de 1964, Dom 
Helder atuou com firmeza contra a ditadura e a tortura 
de presos políticos, como lembrou José Nery. 

O senador Eduardo Suplicy, além de ressaltar a traje-
tória do ex-arcebispo de Recife e Olinda na defesa dos 
direitos humanos no Brasil, citou o seu engajamento na 
luta pela erradicação da fome. 

O CEUB orgulha-se de acompanhar todas as etapas da vida de seus estudantes, da educação básica ao ensino superior, com estrutura 
completa, aliada ao melhor corpo docente focalizado na qualidade de ensino e na responsabilidade social, conduzindo seus alunos a 

seguir uma carreira de sucesso e independência.
Colégio CEUB: Ensino Fundamental - Ensino Médio

UniCEUB: Graduação - Pós-Graduação - Mestrado - Doutorado

Pós-graduação

Pós-graduação

Formando pessoas para o mundo

Pós-graduação

Pós-graduação

Formando pessoas para o mundo
Pós-graduação

Pós-graduação

Formando pessoas para o mundo



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

Leituras I
Um cearense acima de 

qualquer suspeita

19 distritos reúnem condições para que 
sejam transformados em municípios

O presidente da 
Assembleia 
Legislativa, 

deputado Domingos 
Filho (PMDB), anun-
ciou, a lista de 19 dos 
57 pedidos de eman-
cipação de distritos, 
encaminhados ao Le-
gislativo desde o início 
do ano, que estão aptos 
a tramitar por terem 
conseguido preencher 
os requisitos exigidos 
pela Lei estadual se-
guirem em tramitação 
na Assembleia, após 
reunião dos deputados que compõem o referido colegia-
do. Já os demais distritos foram reprovados nos critérios 
de população, econômico-financeiro e infraestrutura.

No caso dos que foram rejeitados por falta de infra-
estrutura, Domingos disse que as pendências estavam 
na ausência de equipamentos comerciais, como exige a 
legislação. Eles ainda tiveram um prazo de 15 dias para 
que revissem a situação. Pecém, distrito de São Gonçalo 
do Amarante, onde fica o porto com o mesmo nome, é 
um dos distritos que não preencheram o requisito da 
infraestrutura.

Segundo o presidente da Assembleia, os pareceres fa-
voráveis aos 19 distritos foram publicados no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE), lidos no plenário da Assembleia 
Legislativa, e encaminhados às comissões técnicas para 
apreciação e, posteriormente, deliberação no plenário.

Decretos
Acontecendo tal processo, os pedidos são convertidos 

em decretos legislativos e encaminhados ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), para que este 
prepare os processos de plebiscitos dos distritos que 
querem se emancipar dos respectivos municípios, com 
o intuito de saber se as populações destas regiões são 
ou não favoráveis ao desmembramento.

“Após o plebiscito, o resultado é encaminhado à 
Assembleia e é convertido em projeto de Lei para a 
criação do novo Município, e, com a aprovação, segue 
para a sanção do governador”, explicou o presidente da 
Comissão de Triagem, Elaboração de Projetos e Criação 
de Novos Municípios do Ceará, Luiz Carlos Mourão.

Indagado se, caso os plebiscitos para emancipações 
possam ser realizados ainda na eleição deste ano, quem 
irá pagar a conta, pois o TRE-CE apenas estima os gas-
tos que terá que fazer para adaptar as urnas eletrônicas, 
Mourão explicou que o governador Cid Gomes (PSB) 
garantiu que, se a Assembleia Legislativa, precisar de 
crédito suplementar, o Executivo assim irá fazê-lo para 
o Legislativo.

Antes mesmo da definição sobre a realização dos 
plebiscitos, ainda há que ser decidida a questão da cons-
titucionalidade ou não da Lei que permite a Assembleia 
criar novos municípios no Estado do Ceará.

O primeiro questionamento foi levantado pelo 
deputado Heitor Férrer (PDT), sob a alegação de que 
não há a Lei Complementar Federal determinada pela 
Constituição Federal para que os Estados possam ter 
competência de criar municípios.

Distritos
Ao todo, os 19 dis-

tritos que atenderam 
todos os requisitos (po-
pulação, viabilidade 
econômica e infraes-
trutura) foram Jurema 
(Caucaia), Pajuçara 
(Maracanaú), Antô-
nio Diogo (Redenção), 
Santa Tereza do Trici 
(Tauá), Mineirolândia 
(Pedra Branca), Ponta 
da Serra (Crato), Pa-
lestina (Mauriti), San-
ta Felícia (Acopiara), 
São João do Aruaru 

(Morada Nova), São Pedro do Norte (Jucás), Sucesso 
(Tamboril), Nova Floresta Feiticeiro (Jaguaribe), Itape-
bussu (Maranguape), Amanari (Maranguape), Juritianha 
(Acaraú), José de Alencar (Iguatu), Iguape (Aquiraz), 
Lisieux/Macarau (Santa Quitéria) e Parajuru (Beberibe).

CIC debateu emancipação
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado 

Domingos Filho (PMDB), e o deputado Heitor Férrer 
(PDT) participaram, do Ciclo de Debates do Centro In-
dustrial do Ceará (CIC), que teve como tema “A Criação 
de Novos Municípios”. Domingos Filho citou vantagens 
da emancipação, como a melhoria dos serviços públi-
cos, e disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já 
autorizou a realização de plebiscitos para criação de 
municípios. 

A presidente do CIC, Roseane Oliveira de Medei-
ros, destacou a preocupação do setor produtivo com o 
impacto econômico gerado pela criação de municípios. 
“Não queremos discutir só a constitucionalidade da lei. 
Queremos saber quem vai pagar os custos da nova estru-
tura administrativa ou se haverá aumento na tributação”, 
afirmou a empresária.

Ainda durante o debate, o presidente Domingos Fi-
lho destacou o rigor dos critérios para emancipação no 
Ceará e afirmou que 2.232 municípios brasileiros não 
preenchem os requisitos da lei. O parlamentar informou, 
ainda, que 57 distritos apresentaram pedidos de emanci-
pação. Destes, 19 foram aprovados, 23 vão acrescentar 
informações e 15 foram arquivados. “A Assembleia faz 
esta análise inicial, mas a decisão final caberá à popu-
lação”, ressaltou.

Já o deputado Heitor Férrer discordou dos benefícios 
da emancipação apontados pelo presidente. Segundo ele, 
os novos municípios farão a sociedade pagar mais servi-
ços públicos, além de salários de vereadores e prefeitos. 
“O desejo por emancipação é um atestado da falência da 
gestão pública municipal, que deixou seus distritos sem 
assistência. É nos municípios que começa a solução e 
também os problemas”, afirmou o parlamentar.

Ferrer citou dados da Controladoria Geral da União 
(CGU), que apontam desvios de recursos públicos 
em 95% dos municípios brasileiros. “Resta saber se 
a sociedade quer bancar isso”, questionou. De acordo 
com o deputado, somente uma lei federal pode criar 
efetivamente novos municípios. “No estado podemos 
aprovar o plebiscito, mas não a criação do município 
de fato”, disse. 

(*) JB Serra e Gurgel
O marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 

(Messejana) era um  homem simples. Fez brilhante carreira 
militar. Entrou para a História pela porta da frente, pelas 
transformações econômicas e sociais que promoveu no país.

Fugiu ao padrão do militar brasileiro, de épocas passadas,  
quadradão e prepotente.

Era suave nos gestos mas resoluto. Era homem de 
leitura, fino gosto e fino trato. Conhecia vinhos. Educado. 
Civilizado.

Exerceu importantes comandos. Chegou a general de 
brigada, depois de combater na 2ª. Guerra Mundial, na 
Italia. Seu ex-chefe na FEB, marechal Mascarenhas de 
Moraes, o levou para trabalhar consigo no Estado Maior das 
Forças Armadas, o EMFA, como representante do Exercito.  
De lá foi para a Escola Superior de Guerra, a Sorbone da 
Praia Vermelha, como professor de Estratégia, dali saindo 
para o Comando do IV Exercito, no Recife, e depois para 
o Estado Maior do Exército, no Rio de Janeiro, de onde foi 
escolhido por seus eleitores da Junta Militar para a Presi-
dência da República, em 1964. No EMFA, chamou para 
trabalhar consigo o então sargento Osvaldo Quinsan, que 
o acompanhou e que teve papel relevante no seu  governo 
na Direção da Fazenda Nacional e ao reequipar a Casa do 
Moeda o que permitiu ao Brasil imprimir seu papel moeda.

Os altos comandos lhe deram liderança sobre seus pares 
que foram descobrindo novos valores.

Jamais renegou sua condição de cearense, estampada 
em seu porte diminuto, cabeça grande e chata, orelhas de 
abano, o que lhe custaram apodos desagradáveis de Qua-
símodo, Tamanco e Sataruga, pronunciados intramuros 
pelos invejosos.

Austero na vida publica e privada, não há notícias de 
exageros. Não teve fortuna.Vivia modestamente.

Julgava-se um intelectual. Falava e escrevia em francês, 
estivera a França e lá estudara. Conhecia a obra de Machado 
de Assis e José de Alencar, de quem era parente. Um amigo 
certa vez foi surpreendido no Planalto por ele que lhe de-
sejava que visse uma edição histórica de Dom Casmurro.

Reservado jamais, permitiu que alguém colocasse a 
mão no seu ombro, batesse na sua barriga ou lhe cutucasse.  
Homem de pouquíssimos amigos, entre eles o marechal 
Ademar de Queiroz e general Alfredo Malan. Queiroz lhe 
indicou os generais Ernesto Geisel e Golbery do Couto e 
Silva para trabalhar consigo, como chefe do Gabinete Mi-
litar e chefe do SNI. Malan, tido como seu principal amigo, 
teve a desventura de enfrentar o acidente do seu filho, 2º 
tenente da Aeronáutica, que colidiu seu caça a jato com o 
teco teco de Castelo, matando-o.

Luis Viana Filho, acadêmico bahiano, que foi chefe do 
Gabinete Civil, e escreveu densa biografia sobre Castelo, 
não era seu amigo. Chegou ao ministério por indicação de 
Bilac Pinto, que imaginava que Luiz Viana Filho, junto 
com seus amigos bahianos, Adonias Filho e Jorge Amado, 
pudessem colocar Castelo na Academia Brasileira de Letras, 
na cota dos exponenciais. Castelo tinha um sonho: chegar 
a ABL; Contou com o apoio da cearense de Rachel de 
Queiroz (Quixadá). Se Castelo nunca escrevera um livro, 
outros exponenciais, como Getulio Vargas e JK, também 
não escreveram. Alias a lista de acadêmicos sem livros é 
grande e oculta. A Academia optou por premiar o general 
Lira Tavares, também na cota dos exponenciais, por suas 
simplórias produções literárias.

Consta que antes do acidente, depois de uma longa viu-
vez, estaria para se casar de novo com uma moça do SNI, 
que conhecera. Uma virtude, era namorador.

Em 1964, quando os brasilienses imaginaram que o 
Rio de Janeiro voltaria a ser Capital da República, com o 
Palacio Laranjeiras, a pleno vapor, Castelo manteve o ritmo 
de desenvolvimento de Brasília, no que foi acompanhado 
pelos presidentes militares.

JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.
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No Eusébio, terra da gráfica cearense, se fala assim...
Documento/Cearensidade

Há diferenciação 
Porque cada região 

Tem seu jeito de falar 
O Ceará é excelente 

Tem um jeito diferente 
Que a outro não se iguala 
Alguém chato é Abusado 

Se quebrou, Tá Enguiçado 
É assim que a gente fala 

 
Uma ferida é Pereba 

Homem alto é Galalau 
Ou então é Varapau 
E coisa ruim é Peba 

Cisco no olho é Argueiro 
O sovina é Pirangueiro 

 
Enguiçar é Dar o Prego 
Fofoca aqui é Fuxico 
Desistir, Pedir Penico 

Lugar longe é Caxaprego 
Ladainha é Lengalenga 
E um estouro é Pipoco 

Qualquer botão é Pitoco 
E confusão é Arenga 

 
Fantasma é Alma Penada 

Uma conversa fiada 
Por aqui é Leriado 

Palavrão é Nome Feio 
Agonia é Aperreio 

E metido é Amostrado 
O nosso palavreado 
Não se pode ignorar 
Pois ele é peculiar 

É bonito, é Arretado 
E é nosso dialeto 

Sendo assim, está correto 
 

Dizer que esperma é Gala 
É feio pra muita gente 
Mas não é incoerente 

É assim que a gente fala 
 

Você pode estranhar 
Mas ele não tem defeito 

Aqui bala é Confeito 
Rir de alguém é Mangar 

 
Mexer em algo é Bulir 
Paquerar é Se Inxirir 

E correr é Dar Carreira 
Qualquer coisa torta é Troncha 

Marca de pancada é Roncha 
E a caxumba é Papeira 

 
Longe é o Fim do Mundo 
E garganta aqui é Goela 
Veja que a língua é bela 

E nessa língua eu vou fundo 
Tentar muito é Pelejar 

Apertar é Acochar 
 

Homem rico é Estribado 
Se for muito parecido 

Diz-se Cagado e Cuspido 
E uma fofoca é Babado 
Desconfiado é Cabreiro 

Travessura é Presepada 
Uma cuspida é Goipada 
Frente de casa é Terreiro 

 
Dar volta é Arrudiar 

Confessar, Desembuchar 
Quem trai alguém, Apunhala 

Distraído é Aluado 
Quem está mal, Tá Lascado 

É assim que a gente fala 
 

Aqui valer é Vogar 
E quem não paga é Xexeiro 

Quem dá furo é Fuleiro 
E parir é Descansar 

Um rastro é Pisunhada 
A buchuda é Amojada 

E pão-duro é Amarrado 
 

Verme no bucho é Lombriga 
Com raiva Tá Com a Bixiga 

E com medo é Acuado 
Tocar em algo é Triscar 
O último é Derradeiro 
E para trocar dinheiro 
Nós falamos Destrocar 

 
Tudo que é bom é Massa 

O Policial é Praça 
Pessoa esperta é Danada 

Vitamina dá Sustança 
A barriga aqui é Pança 
E porrada é Cipoada 

 
Alguém sortudo é Cagado 

Capotagem é Cangapé 
O mendigo é Esmolé 

Quem tem pressa é Avexado 
A sandália é Percata 
Uma correia, Arriata 

Sem ter filho é Gala Rala 
O cascudo é Cocorote 
E o folgado é Folote 

É assim que a gente fala 
 

Perdeu a cor é Bufento 
Se alguém dá liberdade 
Pra entrar na intimidade 
Dizemos Dar Cabimento 

Varrer aqui é Barrer 
Se a calcinha aparecer 

Mostra a Polpa da Bunda 
Mulher feia é Canhão 
Neco é pra negação 

Nas costas, é na Cacunda 
 

Palhaçada é Marmota 
Tá doido é Tá Variando 

Mas a gente conversando 
Fala assim e nem nota 

Cabra chato é Cabuloso 
Insistente é Pegajoso 

Remédio aqui é Meisinha 
Chateado é Emburrado 
E quando tá Invocado 

Dizemos Tá Com a Murrinha 
 

Não concordo, é Pois Sim 
Tô às ordens é Pois Não 

Beco ao lado é Oitão 
A corrente é Trancilim 

Ou Volta, sem o pingente 
Uma surpresa é, Oxente! 

Quem abre o olho Arregala 
Vou Chegando, é pra sair 

Torcer o pé, Desmintir 
É assim que a gente fala 

 
A cachaça é Meropéia 

Tá triste é Acabrunhado 
O bobo é Apombalhado 
Sem qualidade é Borréia 

A árvore é Pé de Pau 
Caprichar é Dar o Grau 

Mercado é Venda ou Bodega 
Quem olha tá Espiando 
Ou então, Tá Curiando 

E quem namora Chumbrega 
 

Coceira na pele é Xanha 
E molho de carne é Graxa 
Uma pelada é um Racha 

Onde se perde ou se ganha 
Defecar se chama Obrar 
Ou simplesmente Cagar 
Sem juízo é Abilolado 
Ou tem o Miolo Mole 

Sanfona também é Fole 
E com raiva é Infezado 

 
Estilingue é Baladeira 

Uma prostituta é Quenga 
Cabra medroso é Molenga 
Um baba ovo é Chaleira 

Opinar é Dar Pitaco 
Axilas é Suvaco 

E cabra ruim é Mala 
Atrás da nuca é Cangote 
Adolescente é Frangote 
É assim que a gente fala 

 
Lugar longe aqui é Brenha 

Conversa besta, Arisia 
Venha, ande, é Avia 

Fofoca é também Resenha 
O dado aqui é Bozó 

Um grande amor é Xodó 
Demorar muito é Custar 

De pernas tortas é Zambeta 
Morre, Bate a Caçuleta 

Ficar cheirando é Fungar 
 

A clavícula aqui é Pá 
Um mal-estar é Gastura 

Um vento bom é Frescura 
Ali, se diz, Acolá 

Um sujeito inteligente 
Muito feio ou valente 

É o Cão Chupando Manga 
Um companheiro é Pareia 

Depende é Aí Vareia 
Tic nervoso é Munganga 

 
Colar prova é Filar 

Brigar é Sair no Braço 
Nosso lombo é Ispinhaço 

Faltar aula é Gazear 
Quem fala alto ou grita 

Pra gente aqui é Gasguita 
Quem faz pacote, Embala 

Enrugado é Ingilhado 
Com dor no corpo, Ingembrado 

É assim que a gente fala 
 

Colar prova é Filar 
Brigar é Sair no Braço 

Nosso lombo é Ispinhaço 
Faltar aula é Gazear 

Quem fala alto ou grita 
Pra gente aqui é Gasguita 
Quem faz pacote, Embala 

Enrugado é Ingilhado 
Com dor no corpo, Ingembrado 

É assim que a gente fala 
 

Mulher desqualificada 
Chamamos de Lambisgóia 

Tudo que sobra, é Bóia 
E muita gente é Cambada 

O nariz aqui é Venta 
A polenta é Quarenta 

Mandar correr é Acunha 
Ter um azar é Quizila 
A bola de gude é Bila 

Sofrer de amor, Roer Unha 
 

Aprendi desde pivete 
Que homem franzino é Xôxo 

Quem é medroso é um Frouxo 
E comprimido é Cachete 
Sujeira em olho é Remela 

Quem não tem dente é Banguela 
Quem fala muito e não cala 

Aqui se chama Matraca 
Cheiro de suor, Inhaca 

É assim que a gente fala 
 

Pra dizer ponto final 
A gente só diz: E Priu 

Pra chamar é Dando Siu 
Sem falar, Fica de Mal 

Separar é Apartá 
Desviar é Ataiá 

E pra desmentir é Nego 
Quem está desnorteado 

Aqui se diz Ariado 
E complicado é Nó Cego 

Coisa fácil é Fichinha 
Dose de cana é Lapada 
Empurrão é Dá Peitada 
E o banheiro é Casinha 

 
Tudo pequeno é Cotoco 

Vigi! Quer dizer, por pouco 
Desde o tempo da senzala 

Nessa terra nordestina 
Seu menino, essa menina! 
É assim que a gente fala    

NE: este texto complementa o Lin-
guajar Cearense, de Josenir Lacerda, 
publicado na edição nº 201, de março 
de 2009, passando a integrar a Memoria 
Cultural do Ceará em Brasília. 
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Ceará: quase dobrou o número 
de doadores de órgãos.

Ceará registra nos últimos três anos só boas notícias na 
área de doação e  transplantes de órgãos e tecidos. A mais 
nova é que o número de doadores efetivos aumentou de 
11,2 em 2009 para 19,1 por cada milhão de habitantes, no 
primeiro trimestre deste ano. Fica abaixo apenas de São 
Paulo, com 22,0 doadores efetivos. Antes o Ceará ficava 
abaixo de quatro Estados - Santa Catarina, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e ainda do Distrito Federal. 

Para o secretário da saúde, Arruda Bastos, diversos fatores 
contribuem para o crescimento do número de doações. Ele 
destaca a sensibilização das famílias cearenses, que com mais 
informações sobre o processo de doação, estão ficando cada 
vez mais solidárias. “E aqui a imprensa tem sido um importante 
aliado porque é recorrente na abordagem do tema, mobilizando 
a população para o ato de doar e salvar vidas”, afirma Arruda 
Bastos. Outro fator que contribui para elevar o número de doa-
dores é a descentralização dos serviços de captação dos órgãos 
e tecidos no Interior. Há pouco mais de um ano a captação é 
realizada em Sobral e no Cariri, com o transporte aéreo dos 
órgãos para a capital garantido pela Casa Civil do Estado.  

Com mais doadores, as possibilidades de realização de 
transplantes aumentam. Este ano, até a última segunda-
feira, 17, já foram realizados 315 transplantes de órgãos 
e tecidos no Estado. Em 2006, durante todo o ano, foram 
feitos 446 transplantes. Nos anos seguintes - 2007, 2008 
e 2009, a Central de Transplantes do Estado comemorou 
recordes sucessivos. Em 2007, foram 618 transplantes, 739 
em 2008, pulando para 767 em 2009, ano em que o Ceará 
ficou em primeiro lugar no ranking nacional em transplante 
de coração  por milhão de habitantes.  

Dos 315 transplantes feitos este ano, 160 são de córneas 
e 45 de fígado.  Nesse mesmo período do ano passado, de 
janeiro a meados de maio de 2009, o número de transplantes 
de fígado não chegava a metade. 

Leituras II
Pise no chão devagar

Wilson Ibiapina (*)
 
Cuidado  com a importância que você pensa que 

tem. As homenagens geralmente são para o cargo, 
para o papel que você exerce profissionalmente. 
Não adianta sair por aí botando banca, arrotando 
importância. Ator fora de novela, sem fazer filme 
ou atuar numa peça não é chamado nem para ani-
mar festa de quinze anos. 

O jornalista Rangel Cavalcante costuma lembrar 
a história do diretor da SUDENE que foi demitido 
e que continuou recebendo mimos de uma empre-
sa nos finais de ano. Um dia ele se emocionou e 
ligou para agradecer o presente e a amizade dos 
empresários, os únicos que ainda continuavam 
lhe homenageando, mesmo depois de ter deixado 
a SUDENE. Foi o suficiente para ser cortado da 
relação, onde continuava por descuido de um fun-
cionário. O mesmo acontece com os políticos. Em 
fim de mandato o capim cresce na porta da maioria. 
O papel de representante do povo é passageiro, 
como o prestígio que ele pensa que tem. 

Qualquer um que se ache importante quebra a 
cara. Até mesmo jornalista. O Armando Nogueira, 
grande cronista esportivo que durante anos dirigiu 
a Central Globo de Jornalismo, estava sempre pre-
ocupado com os repórteres que aparecem no vídeo. 
Martelava que o importante é a empresa e não ele. 
Um dia o Chacrinha, que dava a maior audiência à 
Globo, teve de ouvir do Boni que a maior estrela 
ali era a emissora e não ele. 

Tem muito repórter de TV, dominado pela vai-
dade, se achando mais importante até mesmo do 
que a notícia que tenta transmitir. Jornalista sem 
jornal, sem TV, revista ou rádio não é lembrado 
nem para forró ou roda de samba. E se quiser testar 
o prestígio é só pedir um favor a uma autoridade. 
As pessoas dão importância é ao órgão que se 
trabalha. E quando se tem consciência disso, as 
falsas homenagens que nos chegam causa mais 
tristeza que alegria. 

Agora mesmo, Carlos Heitor Cony escreveu 
que um famoso cronista, estava sem jornal, quando 
aniversariou, ano passado. Como ninguém apa-
receu ou  mesmo telefonou. resolveu mobilizar 
cinco amigos e foram a um restaurante, jantar 
por conta dele. Ninguém sabia que ele estava se 
comemorando. Este ano, conta Cony, empregado, 
com coluna em jornal de grande circulação, não 
reconhecia todos aqueles que lhe festejavam. A fes-
ta de aniversário foi organizada pelos amigos que 
pagaram tudo. Pensou até esquecer o aniversário 
do ano passado. A uma amiga que perguntou se 
agora ele estava mais feliz, ele disse: “estou pior 
do que no ano passado.”  Estiveram lá festejando o 
colunista do jornal , não a ele. Uma lição de vida, 
para sempre lembrarmos:  somos o que somos e 
não o que pensamos que somos.

Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Acaraú ganhou 5 Centro de 
Especialidades Odontológicas

 Em Acaraú, mu-
nicípio do Litoral 
Oeste, há três obras 
do Governo do Esta-
do na área da saúde: 
o Hospital Regional 
de Acaraú, a poli-
clínica regional e o 
Centro de Especia-
lidades Odontológi-
cas regional. O CEO  foi inaugurado em 25.05 pelo governador 
Cid Gomes e o secretário da saúde do Estado, Arruda Bastos. 

Numa área construída de 496,90 metros quadrados e um 
total de 41 profissionais, o CEO fará 136 atendimentos por 
dia. A população de 199.633 habitantes dos municípios de 
Jijoca de Jericoacoara, Bela Cruz, Itarema, Morrinhos e 
Acaraú passam a ter acesso, na própria região, a serviços 
especializados em saúde bucal, como ortodontia, perio-
dontia, próteses, cirurgias e diagnóstico de câncer de boca. 
Para as pessoas com deficiência, a nova unidade acolhe e 
atende em condições e estrutura adequadas. 

Foram investidos R$ 974.977,20 nas obras do CEO 
regional em Acaraú, que fica na Rua Desembargador Ar-
mando Louzada, s/n. Os recursos foram garantidos pelo 
Tesouro do Estado. Na aquisição de equipamentos o inves-
timento foi de R$ 940.538,00, recursos também do Tesouro 
Estadual. Totalizando 1,9 milhão em investimentos. 

Além do CEO regional em Tauá, o Governo do Estado, 
através da Secretaria da Saúde, já entregou à população o 
CEO regional em Ubajara, o CEO regional em Juazeiro do 
Norte, o CEO regional em Baturité e o CEO regional em 
Russas. No total, são 16 novos Centos de Especialidades 
Odontológicas, além de mais uma unidade ampliada e 
reformada em Sobral. 

AL homenageia Colégio Santo 
Inácio pelos 50 anos de fundação

A Assembleia 
Legislativa ho-
menageou ,  em 
(24/05), no Plená-
rio 13 de Maio, o 
Colégio Santo Iná-
cio, pelos 50 anos 
de fundação. A ses-
são solene partiu 
do presidente da 
Casa, deputado Domingos Filho (PMDB). O parlamentar 
ressaltou a vocação dos jesuítas para a educação, fazendo 
menção aos religiosos que já dirigiram o educandário 
fundado pelo padre Antônio Monteiro da Cruz.

Domingos Filho lembrou que quando o Colégio Santo 
Inácio surgiu a cidade de Fortaleza possuía apenas 503 
mil habitantes, e já na época, “matricular seus filhos nessa 
instituição era garantia de uma formação primorosa”. O 
parlamentar salientou que a formação dada pelos jesuítas 
era e continua sendo calcada numa visão integral do cida-
dão. Segundo ele, uma visão que educa para a vida, com 
base em Deus, na Pátria e na cidadania. “O Santo Inácio 
edifica pessoas para serem úteis para a sociedade”.

Durante a homenagem, alunos da escola fizeram um 
desfile no Plenário 13 de Maio carregando o estandarte 
do Colégio Santo Inácio. O reitor interino do colégio, 
reverendo padre Ponciano Petri, recebeu da Casa uma 
placa comemorativa pelos 50 anos de fundação da ins-
tituição de ensino. Ele agradeceu a homenagem e frisou 
que o colégio está preparando mudanças na estrutura 
e no projeto pedagógico para que continue formando 
novas lideranças. 

Juiza concede liminar que dá 8% 
para a Câmara de Russas

A juíza titular da 1ª 
Vara da Comarca de 
Russas, Antônia Neu-
ma Dias Vasconce-
los, concedeu liminar, 
através do mandado 
de segurança nº 2095 
02.2005.8.06.0158/0, 
em favor da Câmara 
Municipal de Russas determinando que aquele município, 
distante 160 km de Fortaleza, repasse ao Legislativo o 
duodécimo no percentual de 8%.

Na decisão, a magistrada levou em consideração que “a 
Emenda Constitucional [EC] nº 58/2009, que só entrou em 
vigor em 2010, não pode retroagir para invalidar a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias [LDO] e a Lei Orçamentária Anual do 
Município de Russas [LOA], ambas promulgadas em 2009”.

No entendimento da juíza, o valor do repasse da Prefeitura 
de Russas ao Legislativo municipal não pode ser inferior ao 
contido na LDO e na LOA, em razão da EC nº 58/2009, que 
entrou em vigor no último mês de janeiro. “Pelas leis anterio-
res, os municípios com até 100 mil habitantes devem receber 
repasse de 8% e a Emenda Constitucional determina repasse 
de 7%, mas, quando uma lei que altera regras orçamentárias 
e tributárias entra em vigor, ela só terá validade depois de 
uma ano de sua implementação. Portanto, a Emenda Cons-
titucional só valerá a partir de 2011”, esclarece a magistrada.

O presidente da Câmara Municipal de Russas, vereador 
Francisco Agaci Fernandes da Silva, impetrou mandando 
de segurança com pedido de liminar urgente contra “ato tido 
como ilegal praticado” pelo prefeito do município, Raimundo 
Cordeiro de Freitas. 
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22 cidades do CE ainda 
 são mudas para o celular

O prazo final para as operadoras OI, Claro e TIM 
levarem os serviços da telefonia móvel às últimas 22 
cidades cearenses se esgotou dia 30 de abril. Fazendo 
uma consulta a base de dados dos compromissos de 
abrangência dos municípios no site da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), é possível constatar que 
a relação de cidades que deveriam ter recebido o sinal 
do celular ainda não sofreu atualização alguma.

(...)
Pelo documento da Agência, os municípios de Alcân-

taras, Antonia do Norte, Apuiarés, Ararendá, Araripe, 
Arneiroz, Baixio, Catunda, Choró, Deputado Irapuã 
Pinheiro, Ererê, General Sampaio, Ibaretama, Ipapo-
ranga, Moraújo, Pacujá, Palmácia, Potengi, Potiretama, 
Senador Sá, Tarrafas e Tejuçuoca continuam “mudos” 
para o sinal do celular. As operadoras se manifestaram 
através de suas Assessorias de Imprensa.

“A OI entregou no dia 3 de maio à Anatel comunicado 
oficial confirmando o cumprimento das metas relativas 
ao Compromisso de Abrangência, firmado com a Anatel 
em 2008”.

“A Claro realizou 100% dos investimentos, todos os 
terrenos foram contratados e todas as torres construídas. 
A operadora está aguardando as informações de forne-
cedores sobre o processo de integração final”.

“A TIM informa que realizou todos os investimentos 
necessários para o cumprimento das metas de cobertura 
estabelecidas pela Anatel referentes ao edital de 3G. 
Foram realizadas obras de infraestrutura, instalados os 
equipamentos e as antenas e contratados os sistemas 
de transmissão necessários para a interligação desses 
equipamentos”, disse a nota.

Telefonia móvel
Planos promocionais podem custar mais
Oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel como 

supostas “opções econômicas”, alguns planos promo-
cionais podem representar verdadeiras armadilhas ao 
consumidor. “A pessoa precisa saber o seu perfil como 
usuário de celular, se aquele plano realmente atenderá 
às suas necessidades de uso diário. As empresas acabam 
sendo pouco informativas do ponto de vista do direito 
do consumidor. Quem aderir ao plano e se sentir preju-
dicado por falta das informações adequadas, pode pedir 
seu cancelamento”, orienta a coordenadora institucional 
da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro 
Teste), Maria Inês Dolci.

Várias linhas, uma única conta e minutos comparti-
lhados. Os planos família podem ser uma boa opção para 
famílias que se comunicam muito via celular. Contudo, 
é bom comparar vantagens e preços oferecidos para 
não ter dor de cabeça depois. Com relação a planos 
que concedem descontos durante uma quantidade de 
meses pré determinada, a atenção deve ser ainda maior, 
para que não vire uma tremenda desvantagem ao bolso 
futuramente. “O cliente precisa olhar como ficará sua 
conta após o período estipulado do desconto, porque 
ele pode ter a falsa ideia de uma vantagem inicial. As 
promoções são válidas, mas deve-se prestar bem atenção 
ao contrato”, destaca a advogada. Maria Inês também 
chama atenção para o fato de as operadoras vincularem a 
venda de aparelhos celulares à planos, o que acaba sendo 
uma prática abusiva. O desbloqueio do aparelho, sempre 
que for solicitado pelo consumidor, também deve ser 
feito. Com relação às mensagens de texto divulgando 
ações de marketing, sorteios de carro, dentre outros, o 
consumidor pode pedir à operadora na qual é cliente 
que não as envie mais. (LB)

Lívia Barreira, Repórter do Diário do Nordeste

Segunda edição de “Caravelas, Jangadas e Navios”, do jornalista 
Rodolfo Espínola, coloca lado a lado passado e presente por meio de 

imagens, documentos e depoimentos históricos sobre o Ceará.

Documento

(*) Wilson Ibiapina
O livro era sobre o Mucuripe. Foram tantas pesquisas 

em Fortaleza, Madri e Lisboa que virou um compêndio 
da história do Ceará: “Caravelas, jangadas e navios – 
histórias do Ceará – resgates e contrastes”. Dois anos 
sem dormir direito. À noite, luz do quarto do hotel, em 
Brasília, era vista pela janela do 4º andar. O computador 
só faltou soltar fumaça. Fosse no tempo da máquina de 
escrever Rodolfo Espínola teria sido expulso pelo barulho 
provocado pelo bater nas teclas. Em 510 páginas estão o 
surgimento do comércio através dos portos, os escravos, o 
começo de Sobral, Camocim e Aracati. O porto por onde 
entraram espanhois, portugueses e holandeses. Revela 
a existência de uma base americana no Mucuripe no 
tempo em que os garotos da época disputavam heróicas 
competições. Entre esses nadadoras estava João Gentil Jr 
que, aos 20 anos, ganhava todas. Hoje, aos 80, continua 
nadando e lembrando do tempo em que o Mucuripe era 
só mar e dunas. Tem até as composições de Fausto Nilo, 
Irapuan Lima, Fagner, Ednardo, Luís Assunção e de 
outros artistas sobre a beleza de nossas praias, jangadas 

História do Ceará
e portos. Várias fotos do Zeppelin, o dirigível inventado 
pelo conde alemão Ferdinand Von Zeppelin que nos anos 
30 desceu em Fortaleza. Outra curiosidade que ele foi 
buscar na praia de Iracema: o edifício de Pedro Philomeno 
em três momentos:a construção, o auge e a decadência. 
O mar carregou a praia e o tempo destruiu o hotel que 
abrigou gente como Hebe Camargo, Orson Welles e Lúcio 
Brasileiro. Edson Queiroz está lá, assistindo o lançamento 
ao mar de um gigantesco tanque para armazenar o gás 
que começava a chegar para mudar comportamento e 
modernizar as cozinhas cearenses. O texto do Rodolfo 
começa com a chegada das caravelas e vem até o porto 
do Pecém. Mostra como o progresso veio pelo mar,como 
as exportações impulsionam nossa economia. A maior 
sacada do autor é a prova que apresenta de que os espa-
nhois chegaram ao Ceará antes dos portugueses à Bahia. 
Vicente Pinzón desembarcou no Mucuripe três meses 
antes de Cabral em Porto Seguro.

O Ceará não tem nenhum outro livro com tanta in-
formação e ilustração sobre sua história.

Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

A viagem começa pelo Arquivo Ge-
ral das Índias, em Sevilha, onde estão 
guardados mais de 45 mil documentos 
sobre o descobrimento e colonização das 
Américas, e vai até a criação da Secretaria 
Especial dos Portos no Governo Lula, em 
2007. Uma trajetória comprida contada 
pelo jornalista Rodolfo Espínola, que se 
dedica à pesquisa na área há 15 anos.

A segunda edição de “Caravelas, 
Jangadas e Navios - histórias do Ceará” 
ganha o subtítulo “Resgates e Contrastes” 
e mais páginas, agora tem 510. “É um 
aprofundamento do trabalho, com eventos 
da Segunda Guerra inéditos. São revela-
ções estrondosas até então desconhecidas. 
Tem, por exemplo, o depoimento do então 
tenente Gentil que viu submarinos alemães na nossa costa”. 
Rodolfo ainda apresenta o que chama de documentos secre-
tos da Marinha, Aeronáutica e Exército.

No que diz respeito à história do Ceará, promete surpre-
ender a população de Camocim, com documentos antigos, 
sendo o primeiro datado de 1862. Tem ainda o registro da 
passagem do avião Sampaio Correia que trouxe Pinto Mar-
tins. “O jornal local noticiou e panfletou”. Junto ao Porto de 
Aracati, o jornalista vai desenhando a relevância destes para 
o desenvolvimento socioeconômico da região até alcançar 
o esvaziamento dessas cidades por conta da construção da 
Estrada de Ferro de Baturité. “Não me limito a isso, porque 
também faço a comparação com a Transnordestina, que ligará 
os portos do Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, 
ao Piauí”.

O Mucuripe
Sobre o Porto, ao qual dedica especial atenção no livro, 

Espínola descreve a presença do titã, máquina responsável 
pela construção do molhe de pedras, para viabilizar sua 
construção. Era “o maior equipamento produzido pelo ho-
mem no Ceará. E o mais moderno e importante, porque não 
tinha semelhantes nas regiões Norte e Nordeste”. E lamenta 
o pouco caso com a nossa história: “até ser transformado 
em sucata, por ideia de algum iluminado em troca de uns 
poucos dinheiros”.

São reproduzidas ainda fotos das muitas casas derruba-
das na Praia de Iracema, que não resistiram à fúria do mar, 
além das imagens do Mucuripe no tempo em que as famílias 

viajavam para passar o final de semana 
ali. Da paisagem observada nas fotos, só 
resiste a Igrejinha de São Pedro.

Foi no entanto no registro da vista 
aérea com imagens do Mucuripe que o 
jornalista confessa ter tido maior prazer 
na realização deste livro. Um ponto onde 
o solitário farol localiza-se, no final dos 
anos 30, passando pelas já inúmeras casas 
que as rodeiam, na praia do Titanzinho, e 
uma Beira-Mar ainda sem prédio algum, 
nos anos 50, até os dias de hoje, com a 
crescente verticalização da cidade.

Entre outras defesas, Espínola reafir-
ma a vontade de ver hoje a monumenta-
lização do Mucuripe por dois motivos: 
seria o ponto onde se deu a passagem pio-

neira do espanhol Vincente Pinzón no Brasil, tese defendida 
pelo jornalista, e também onde, durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi construída uma base militar norte-americana. 

Síria Mapurunga, Repórter, Diário do Nordeste
O lançamento do livro de Rodolfo Espíndola, “Cara-

velas, Jangadas e Navios – Histórias do Ceará, Resgates 
e Contrastes” na Casa do Ceará em Brasília, em 17.06, 
contou com as presenças dos ministros do STJ, Raul Araú-
jo Filho e Claudio Santos, presidente da Casa, Fernando 
César Mesquita, dos diretores, Luis Gonzaga de Assis, 
José Sampaio de Lacerda Jr., JB Serra e Gurgel, Osmar 
Alves de Melo, Ângela Parente, jornalistas Marcondes 
Sampaio, Jorge Cartaxo, Rangel Cavalcante acompanhado 
da esposa, Celina, e da filha, Patrícia, Silvio Leite Campos  
e Nazareno Albuquerque, poeta Serra Azul e sra., Raimun-
dinha Ceará Serra Azul, pioneiro Carlos Ananias Barbosa, 
prof. Pedro  Jorge de Castro e Nina Josy Pereira, Emanoel 
Vasconcelos, Heloisa Helena Medeiros Afonseca, Geová 
Sobreira, Isaias Silva Neto, Antonio Jorge Rachid, além 
de grupo numeroso da Secretaria dos Portos, liderados  Ri-
cardo de Pontes, incluindo os srs, Rogério Menescal, Luis 
Fernando ,João Afonso Dentice e Fabrizio Pierdomenico. 
Rodolfo foi saudado por Fernando César  e anunciou que 
fará o lançamento do livro em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Portugal e que está aprofundando suas pesquisas para 
um novo livro em 2011 .Rodolfo estava acompanhado de 
sua esposa, Nilda, que recordou sua presença na Casa.

Rodolfo Espínola
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Leituras III
Nada de perseguição

Lustosa da Costa (*)

Uma das primeiras lições que ouvi e lembro 
de meu pai foi quanto à marcação de professores, 
a eventual perseguição que o mestre ou a mestra 
movia contra um dos alunos. Ele não acreditava 
em tais sentimentos e quando neles criava, não 
achavam iam durar muito. Para ele, o bom aluno, 
que estuda,que rala, que da duro nao alimentava 
tais razões de queixas.

O que ele não queria permitir à prole, simples-
mente, é que debitassse a terceiros as razões de 
seu fracassado. Não passassem a outrem o que 
era resultado de pouco estudo ou pouca aplicação 
ao estudo.

Isto também evitou a maior parte dos filhos as 
queixas contra os que os prejudicaram na vida. 
Nada disso. O fracasso é meu, só meu.

***
Escrevo muitas páginas autobiograficas e 

os leitores hão de lembrar de que elas não são 
recheadas apenas de coisas boas, de exitos. 
Também falam de derrotas, de vexames. Nunca, 
porém, responsabilizei ninguém por eles.

***
Fui demitido do alto posto de Editor Chefe 

dos Diarios Associados por haver respondido, 
com palavrão altissonante a acusação do superior 

hierarquico que achava indevida. Depois, cabeça 
fria quando ocupava outro emprego, não tive du-
vidas em lhe pedir desculpas não pelo gesto em si 
e simplesmente pela falta de educação. Perdido 
o emprego, não fiquei em casa me queixando do 
algoz nem de vida. Fui a luta e, graças a Deus, ga-
nhei dinheiro e prestígio produzindo, com Dorian 
Sampaio, edições do Anuário do Estado do Ceará.

***
Disputei o mandato de deputado federal. Perdi. 

Candidato sem eira nem beira, sem dinheiro nem 
apoio de chefes políticos tradicionais do interior, 
era inexoravel o malogro. Perdi, aceitei a perda sim-
plesmente porque conhecia os costumes políticos 
da epoca e os aceitara quando ingressei na disputa.

***
15 anos
Mais tarde em Brasília, trabalhei, durante quinze 

anos na sucursal de O Estado de S.Paulo. Os Mes-
quitas passaram este tempão todo para descobrir 
minha incompetência. Quando o descobriram, 
puseram me no olho da rua. Eu e a maioria da equi-
pe. Nao fui me queixar da vida, pedir aos amigos 
tivessem pena de mim, um pobre desempregado 
que nunca mais trabalharia num jornal tao grande, 
de tamanha tiragem no país. Continuei a exercer 
minha profissão no DN, em moderno jornal de 
provincia. Nele fiz amizade com José Saramago, 
Mário Soares, lancei livros em Paris em Lisboa, em 

Praia e tenho recebido tantas homenagens que, 
às vezes, ma acode a indagação pessimista do 
Narcelio Limaverde: Estarei próximo a morrer, 
diante de tantas coisas boas que me tem aconte-
cido nos ultimos tempos? Ao invés de apontar 
alguém como responsável por minha demissão, 
queixar-me deste outro algoz, fui à luta, escrevi 
meus livros, divulguei os aqui e no exterior e nao 
tenho razoes de me queixar da vida. Por que? Ao 
invés de ficar, na coxia, raspando minha sarna 
com caco de telha, em tristes lamentações, fui à 
luta. Suei a camisa.

***
A meus filhos tento passar a mesma lição. 

Primeiro que fujam à dependencia. Nada de 
esperar empregos dados por amigos do pai. E 
,sim,atraves de concurso publico. Depois lá, 
imponham-se pelo trabalho.

É a lição que se puder darei, por igual aos 
netos. Vão à luta que so ela garante o exito 
duradouro e a paz consigo mesmo. Queixas 
dos outros, lamentações da vida, reclamações 
contra o Destino em nada aliviam nossas penas 
e servem apenas de contentamento aos que de 
nos nao gostam.

(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e 
escritor
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Os Muncípios pelo IBGE, Apenas 7,1% dos municípios têm delegacia da mulher
Dossiê:

Dez anos depois de sua primeira edição, a Pesquisa de In-
formações Básicas Municipais (Munic) coletou, novamente, 
informações a partir de questionários respondidos por 5.565 
prefeituras.

Além da Administração, Habitação, Esporte, Cultura, 
Segurança, Transporte, Meio Ambiente, foram investigados, 
pela primeira vez, três novos temas: Direitos Humanos, Saúde 
e Políticas de Gênero dos municípios brasileiros.

A seguir, as principais informações da pesquisa:
Percentagem de prefeitas não chega a 10% e aumenta 

pouco entre 2005 e 2009
Em 2005, as prefeitas eram 8,1% do total; em 2009, passaram 

a 9,2%. Esse aumento ocorreu principalmente no Nordeste, 
que concentra o maior percentual de prefeitas (51,2% do total), 
seguida pelo Sudeste (24,0%). A concentração de prefeitas é 
maior em municípios com até 100 mil habitantes.

Entre 2005 e 2009, cresceu a proporção de prefeitos com 
nível superior, de 43,8% para 47,5%, enquanto diminuiu a de 
prefeitos com ensino fundamental incompleto, de 8,9% para 
6,3%. Ainda com relação à escolaridade, das prefeitas, 62,7% 
tinham curso superior completo, contra menos da metade 
(45,9%) dos prefeitos.

Quase metade dos prefeitos havia sido reeleita
Em 2009, 41,92% dos prefeitos haviam sido reconduzidos 

ao cargo, enquanto 58,1% tinham sido eleitos pela primeira 
vez. Os municípios com mais de 10 mil a 20 mil habitantes 
concentravam o maior percentual de novos prefeitos (61,0%). 
Em 2009, os partidos com maior número de prefeitos no país 
eram os seguintes: PMDB (21,2%), PSDB (13,9%), PT (10,1%), 
PP (9,9%) e DEM (9,0%).

De 2008 para 2009, contingente de servidores municipais 
cresce 9,7%

Em 2009, cerca de 5,7 milhões de pessoas trabalhavam na 
administração municipal, 94,9% destas na administração direta 
e 5,1% na indireta. Em relação a 2008, esse contingente cresceu 
9,7% e superou as taxas de períodos anteriores (2,1% entre 2006 
e 2008; 6,5% entre 2005 e 2006; e 5,4% entre 2004 e 2005).

A maior parte dos que trabalhavam na administração direta 
municipal eram estatutários (62,2%), percentual próximo 
ao de 2008 (63,5%). A participação do pessoal sem vínculo 
permanente (15,4% em 2008) subiu, em 2009, para 16,8%. 
Já os estagiários e os ocupados sem vínculo permanente au-
mentaram, respectivamente, de 1,9% e 15,1%, em 2008, para 
2,1% e 16,8% em 2009. Dos 5.565 municípios, 2.968 (53,3%) 
haviam realizado concurso público nos 24 meses anteriores à 
pesquisa, e em 84,4% destes o edital previa vagas para pessoas 
com deficiência.

56,3% dos municípios adotam incentivos fiscais para 
atrair empreendimentos

Em 2009, 3.134 municípios (56,3%) adotavam mecanismos 
de incentivos à implantação de empreendimentos, 59,5% deles 
estavam nas regiões Sul e Sudeste. Mesmo incentivando a 
implantação de empreendimentos, 23,5% desses municípios 
restringiam à implantação de empreendimento prejudiciais ao 
meio ambiente.

60,0% dos municípios têm página na Internet e 87,6% 
têm política de inclusão digital

Em 94,2% dos municípios brasileiros havia alguma forma 
de atendimento a distância. As mais utilizadas eram telefone 
convencional (84,0%) e Internet (77,1%). Em 99,9% dos muni-
cípios havia computadores na administração direta. Em 89,4% 
destes, os computadores estavam ligados em rede, 99,5% com 
acesso à Internet, e 96,4% destes através de banda larga. Em 
2009, 60,0% dos municípios (3.339) tinham página na Internet.

Grande parte dos municípios brasileiros (87,6%) informou 
desenvolver política ou plano de inclusão digital em 2009. Tais 
políticas estavam presentes em 95,0% daqueles com mais de 
500 mil habitantes.

Cresce percentual de municípios com Secretaria Muni-
cipal Exclusiva de Educação

Todos os 5.565 municípios brasileiros tinham, em 2009, 
secretaria de educação, e em 43,8% havia secretarias exclusi-
vas (contra 26,3% em 2006). Também cresceu o percentual de 
municípios com Plano Municipal de Educação, de 31,0% em 
2006 para 56,0% em 2009. Dos 3.138 municípios com este 
plano, 52,0% comprometiam-se formalmente com a introdução 

no currículo de questões sobre direitos humanos, iniciativa 
mais frequente em Mato Grosso do Sul (81,6%), Pernambuco 
(71,7%), Sergipe (66,7%) e no Rio de Janeiro (65,0%).

Rio de Janeiro tem o maior percentual (82,6%) de mu-
nicípios com escolas inclusivas

Em 2009, 48,0% dos municípios brasileiros informaram ter 
escola municipal apta a receber pessoas com deficiência. O Rio 
de Janeiro tinha a maior proporção (82,6%) de municípios com 
unidades inclusivas, com Mato Grosso do Sul (78,2%) e Acre 
(77,3%) a seguir. Na outra ponta, estavam Tocantins (23,0%) 
e Piauí (24,1%).

Entre 2006 e 2009, foi de 68,0% para 79,1% o percentual 
de municípios com Conselho de Educação.

Em 95,1% dos municípios havia equipes de saúde da 
família

Em 82,5% dos municípios brasileiros havia secretarias 
municipais exclusivas para a saúde.

Em 95,1% dos municípios havia equipes de saúde da famí-
lia, variando de 99,6% no Centro-Oeste e 99,5% no Nordeste, 
até 89,9% no Sudeste. Em apenas 275 municípios não havia 
Programa de Saúde da família (PSF).

Oito municípios com PSF não tinham médicos. Em 10,0% 
dos municípios havia mais de 1 médico por equipe, num total de 
32.445 médicos. Havia 33.883 enfermeiros nas equipes de PSF, 
mas 20 municípios (48 equipes) não contavam com este tipo 
de profissional. Já os odontólogos (21.888) estavam presentes 
em 93,0% dos municípios.

33,8% dos titulares dos órgãos gestores municipais de 
saúde não tinham superior completo

Os dados mostram que 66,2% dos titulares dos órgãos ges-
tores municipais da saúde concluíram o nível superior e 26,8% 
tinham pós-graduação. No outro extremo, 4,7% dos titulares 
que não haviam concluído o ensino médio, em 2009, e 1,0% 
sequer concluíram o ensino fundamental (tabela abaixo). Entre 
os titulares com nível superior, 529 (9,5%) eram médicos e 793 
(14,2%), enfermeiros.

Em 6,5% dos municípios não havia Fundo Municipal 
de Saúde

Desde 2004, os municípios devem investir 15,0% de suas 
receitas orçamentárias no financiamento do SUS (portaria nº 
2.047 de 5 de nov. de 2002). No entanto, em 2009, 6,5% dos 
municípios não tinham Fundo Municipal de Saúde (FMS). 
Dos 5.204 municípios que tinham o FMS institucionalizado, 
em 65,0% o órgão responsável pela sua gestão era a secretaria 
municipal de saúde.

Em 195 municípios, os Conselhos de Saúde não eram 
paritários como determina a lei

Em 2009, 148 municípios declaram não ter um conselho de 
Saúde. Dentre os que mantinham conselho, 30,6% o haviam 
criado entre 1989 e 1992, logo após a Constituição Federal e a 
Lei Orgânica da Saúde.

Em 195 municípios, os conselhos não eram paritários como 
determina a lei nº 8.142, de 1990. E dentre os que têm conselho 
com paridade, em 12,1% o caráter do conselho não era delibe-
rativo. Em 63 municípios, seu conselho Municipal de Saúde 
instituído não se reuniu nos últimos 12 meses.

Menos de um terço dos municípios consideravam aces-
sibilidade para ônibus intramunicipal

Pela primeira vez a Munic questionou os gestores se, nas 
concessões, permissões ou autorizações para a exploração dos 
serviços de transporte coletivo por ônibus intramunicipal, são 
considerados critérios e normas técnicas de acessibilidade, 
nas adaptações em toda ou parte da frota de veículos, para 
sua utilização com segurança por pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Dos 589 municípios que assim agiam, 
76,7% estavam no Sudeste e Sul.

Menos de 10,0% dos municípios possuíam secretaria 
exclusiva para cultura

Em 2009, na maior parte (70,9%) dos municípios havia 
secretarias municipais de cultura conjuntas com outras políticas 
(principalmente educação, turismo e esportes). Apenas 9,4% dos 
municípios tinham secretaria exclusiva de cultura, e 1,9% tinha 
órgão da administração indireta para essa área.

Nos 1.618 municípios com legislações municipais de prote-
ção ao patrimônio cultural, 96,4% destas legislações se referiam 
ao patrimônio material e 24,8% delas tratavam, também, do 

patrimônio imaterial (conhecimentos, processos de saber e 
fazer, rituais, festas, ritmos, literatura oral, etc).

Em 5,9% dos municípios não havia órgão gestor para 
o esporte

Em 2009, apenas 5,9% dos municípios não possuíam 
nenhum tipo de estrutura para administrar o esporte. Havia 
secretarias municipais exclusivas para o esporte em 11,1% 
dos municípios com até cinco mil habitantes, e em 55,0% nos 
municípios com mais de 500 mil habitantes.

Mais de 80,0% dos municípios cadastram famílias em 
programas habitacionais

Cerca de 67,0% dos municípios tinham algum órgão para o 
setor habitacional. Os percentuais tendiam a ser mais elevados 
nos municípios maiores, passando de 90,0% entre aqueles com 
mais de 100 mil habitantes. Em cerca de 1/3 dos municípios, o 
setor habitacional era subordinado a outra secretaria, e apenas 
6,0% tinham uma Secretaria de Habitação exclusiva. Essa 
proporção era de 40,0% entre os municípios com mais de 500 
mil habitantes.Mais de 80,0% dos municípios não tinham Plano 
de Habitação.

Nordeste foi destaque em órgãos para o transporte
Em 2009, 75,5% dos municípios possuíam estrutura para a 

política de transporte. Todos os municípios com mais de 500 mil 
habitantes possuíam órgão de transporte: 37,5% como secretaria 
exclusiva e 45,0% ligados à administração indireta. Mais de 
97,0% dos municípios com entre 100.001 e 500 mil habitantes 
tinham órgão gestor para o transporte. A região em destaque 
foi o Nordeste (79,7%), seguidos pelo Centro-Oeste (76,8%).

Vans e mototáxis estavam presentes em mais da metade 
dos municípios brasileiros

Em 53,9% dos municípios havia serviço de transporte por 
mototáxi, com maior presença nos municípios com população 
entre 50 mil e 100 mil habitantes. Já o percentual de municí-
pios com serviço de vans atingiu 66,7%, e 81,5% naqueles 
com população entre 20 mil e 50 mil habitantes. Os serviços 
de transporte mais presentes entre os pesquisados foram táxi 
(80,8%), van (66,7%) e mototáxi (53,9%).

Havia transporte por barco em 11,3% dos municípios, prin-
cipalmente nos do Norte (51,5%). Já o metrô estava presente 
apenas nos municípios com mais de 50 mil habitantes, e em 
22,5% daqueles com mais de 500 mil.

Em um ano, municípios com estrutura ambiental passam 
de 77,8% para 84,5%

Em 2009, 84,5% dos municípios tinham algum órgão para 
tratar do meio ambiente. Em 2008, o percentual era de 77,8%. 
Houve aumento generalizado, e os maiores percentuais esta-
vam entre os municípios mais populosos. Entre os municípios 
com estrutura ambiental, predominava a secretaria municipal 
conjunta com outras (52,5%). Vinham, em seguida, aqueles 
com secretaria municipal exclusiva (23,9%) e os subordinados 
a outra (16,0%). Mesmo não sendo a região mais desenvolvida 
do país, o Norte tem o maior percentual de municípios com 
estrutura administrativa para o Meio Ambiente (92,2%).

Pela 1ª vez mais de metade dos municípios têm Conselho 
de Meio Ambiente

Em 2009, 3.135 municípios brasileiros (56,3%) tinham 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA). Foi a pri-
meira vez em que mais da metade dos municípios declararam a 
existência de conselho. Esse órgão estava presente em todos os 
municípios com mais de 500 mil habitantes. Entretanto, ainda 
era baixa a presença de CMMA comparativamente a outros 
tipos de conselhos, como os de Assistência Social (99,3% dos 
municípios), Saúde (97,3%), Direitos da Criança e do Adoles-
cente (91,4%) e Educação (79,1%).

Agenda 21 está em elaboração em 19,9% dos municípios
Em 2009, 19,9% dos municípios tinham iniciado o processo 

de elaboração da Agenda 211, percentual menor do que o de 
2002 (29,7%). Ela estava sendo criada sobretudo nos municípios 
maiores (60,0% entre aqueles com mais de 500 mil habitantes) 
e de 100 mil a 500 mil habitantes (49,4%).

A Agenda 21 era mais frequente na região Norte (27,4%), 
seguida por Nordeste (25,8%), Sudeste (18,5%), Centro-Oeste 
(13,7%) e Sul (12,4%). Em relação a 2002 houve uma queda 
expressiva no percentual da região Nordeste (de 63,8% para 
25,8%), mas nas demais regiões, cresceu a participação de 
municípios elaborando a Agenda 21.
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 Leituras IV
Luiz Martins da Silva (*)
Estes teus olhos profundos 
(Mais parecem espelhos d’água) 
Convidam-me por ir ao fundo 
De nuvens no céu espalhadas. 
Ah! Estes teus olhos-enigma 
(De lhes não ter exatidão) 
Seriam um mistério, abertos: 
Labirinto, mapa, cifra de coração. 
Ora, se deles me afasto, 
Num fôlego de calma vaga, 
Ergue-se de pronto algum frêmito 
Como se em ânsias de naufrágio. 
Barquinho, nau de insensato, 
(Por onde teus olhos naveguem) 
Lá estarei eu de marujo, 
No mastro, bandeira pirata. 

Xamanismo 
 
Dedicado a Maju, curadora de acervos. 
Reservei para um livro sagrado uma caixa de cedro, 
Dessas que não se vendem mais, dos artífices 
Que nelas incrustam mandalas com pedrarias, 
Sabendo que se destinam à guarda de devoções. 
Quase uma oferenda, junto com a grande obra 
Depositei um sachê de ervas do campo, 
Retratos sepiados de minhas saudades 
E mais um feixe de incenso de rosa musgosa. 
E então, quando retorno ao tesouro da minha arca, 
Deixo que os aromas amansem essa fera que é o tempo 
E me levem para um delta, um estuário, um remanso. 
Ler, como se a leitura fosse o flutuar de um casco, 
Que as ondas lambem com o seu paladar de limo, 
Cada parábola, cada versículo, cada linha, cada 

metáfora. 
Rever a cidade

Para os meus amigos formosenses 
Rever a cidade,
De minhas pioneiras evocações profanas,
Atrevidas iniciações heróicas, estóicas e
De saudações a Eros, Baco e outras folias,
Até as do Divino Espírito Santo.
Rever as velhos calçamentos,
As taipas, ainda carcomidas de sentimentos;
Os signos do tempo, curvos nas aldrabas,
O ocre original das caiações dos adobes,
Pervertido no ocre do descaso das casas.
Rever as pessoas,
Algumas ainda ambulantes,
Inclusive os loucos, os vadios, os feirantes...
Os mesmos sorrisos,
Ainda que, agora, incompletos nos dentes.
Rever os amigos,
Alguns ainda nestas abertas adegas
De balcões encardidos de suor e respingos,
O tira-gosto que nunca tira o gosto...
Ah! As ironias escrachadas ao gosto dos tragos!
Rever Goiás..
E me atualizar na crônica das histórias
De quem já se foi ou ainda é o hoje
De mais um dia de estar na glória
De quem deixa no rastro o ontem para trás.
* Formosense é quem nasce em Formosa (GO).
 (*) Luis Matins da Silva (Nova Russas), poeta, jor-

nalista e prof. da UnB.

Olhos d’água Governador mostra ao empresariado cearense
 “Para onde caminha o futuro do Ceará”

O governador  Cid 
Gomes participou  em 
24.05, de uma discussão 
sobre o desenvolvimento 
do Ceará para os pró-
ximos 30 anos. Foi na  
19ª edição do Projeto 
Fazendo Acontecer, en-
contro que reuniu 26 
empresários que atuam 
no Estado. O objetivo é construir uma inteligência 
empresarial coletiva com vistas a um novo patamar de 
desenvolvimento empresarial e pessoal dos participan-
tes. “São obras com foco na melhoria da infraestrutura-
cearense e que permitem que novos empreendimentos 
se instalem no Estado.

Nosso foco é a redução das desigualdades sociais, além 
da melhoria da qualidade de vida de nosso povo”, disse 
Cid Gomes.

Cid Gomes destacou, durante discurso, que as obras, 
além do desenvolvimento econômico, também permitem 
a geração de novas “oportunidades de emprego para os 
cidadãos”. Segundo Cid, a média histórica do Estado até 
o início de seu governo era de 23 mil vagas.

Atualmente esse montante se elevou para 84 mil em-
pregos. Nas obras executadas pelo Estado foram gerados 
31 mil empregos. “A construção civil foi a área que mais 
gerou empregos”, confirmou.

Educação
Implantação de 125 escolas de educação profissional e 

ensino integral, construção de Centros de Educação Infan-
til (CEI), no Interior do Estado, edo Centro de Treinamento 
Técnico Corporativo (CTTC), do Pecém, implantação de 
duas faculdades de tecnologia Saúde.

Construção de dois hospitais regionais, no Norte e no 
Cariri, de 21 Policlínicas,  de 16 Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO), reforma e ampliação de todas os 
hospitais da rede pública estadual.

Turismo
Construção de Centro 

de Eventos do Ceará, 
Construção do Centro 
de Convenções do Cari-
ri, construção do maior 
aquário da América La-
tina; Parque de Expo-
sições da região Norte, 
construção e recuperação 

de vias de acesso para as áreas turísticas, Caminhos de 
Assis. construção de Aeroportos em Camocim e Aracati.

Segurança
Implantação do Ronda do Quarteirão em toda a Região 

Metropolitana de Fortaleza e em municípios com popula-
ção acima de 80 mil habitantes, construção da Academia 
de Polícia, implantação do Programa Pró Cidadania em 
municípios com menos de 50 mil habitantes, construção 
de 50 novas delegacias no Interior, construção da Divisão 
de Homicídios, Construção de duas Casas de Privação 
Provisória e Liberdade (CPPL).

Recursos Hídricos
Construção dos trechos II, III, IV e V do Eixão das 

Águas, início do projeto Cinturão das Águas Comunicação 
e energia Cinturão Digital, que viabilizará banda larga para 
91% da população urbana do Ceará, implantação de usina 
termelétrica, da Usina de Energia Solar, em Tauá, e de 14 
Parques de Energia Eólica.

Infraestrutura
Ampliação do Porto do Pecém, entrega da Linha Sul do 

Metrô de Fortaleza para setembro de 2010, implantação do 
Metrô do Cariri; início da implantação do Metrô de Sobral, 
construção e recuperação de 3 mil quilômetros de rodovias 
estaduais.

Indústrias Estruturantes
Indústria de extração de urânia e fosfato (Itataia), início 

das obras da Siderúrgica, memorando de Instalação da 
Refinaria Premium.

ZPE do Ceará: presidente Lula decreta criação
O Ceará acaba de ser incluído 

definitivamente na rota de de-
senvolvimento sustentável que 
é promovido pelas Zonas de 
Processamento de Exportação 
(ZPEs) em todo o mundo. Após 
trabalho intenso do Governo 
do Estado, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva assinou o 
decreto de criação da ZPE do 
Pecém em 16.06.O  próximo passo, agora, é a criação da 
empresa que vai gerenciar o empreendimento e criar toda 
a infraestrutura necessária.

“A criação da ZPE do Ceará é uma vitória e um sonho 
antigo alcançado.

Todos os esforços realizados para garantir o empre-
endimento que vai gerar milhares de empregos para os 
cearenses foram coroados com a assinatura do presidente 
Lula. A ZPE do Ceará será uma das mais modernas do 
mundo e já nascerá com um empreendimento de grande 
porte, que é a siderúrgica, que já está em obras. Outras 
diversas empresas e indústrias já se apresentaram queren-
do também fazer parte, o que demonstra que estamos no 
caminho certo”, afirmou o governador Cid Gomes.

Ainda segundo Cid, os trabalhos em execução para ga-
rantir a infraestrutura necessária para a ZPE foram pontos 
que aceleraram o decreto de criação. “A aprovação do 
nosso projeto é resultado também dos investimentos que 
estão sendo feitos em infraestrutura, como a construção de 
uma termoelétrica e do Eixão das Águas, que a suprirão 

com energia e água necessárias, e 
a ampliação do Porto do Pecém, 
já que é um empreendimento que 
voltará suas atenções basicamen-
te para exportações”, disse.

Com a publicação do decreto 
presidencial, o Estado tem 90 
dias para criar a empresa que 
gerenciará a ZPE. “O governador 
Cid Gomes já destinou R$ 26 

milhões para a implantação da empresa e para o início 
dos trabalhos de infraestrutura. A empresa será responsá-
vel também, entre outras coisas, por construir o projeto 
de alfandegamento junto à Receita Federal”, afirmou 
Eduardo Diogo.

Pecém (CE)
A ZPE de Pecém será instalada em uma área de 4.271,41 

hectares, no município de São Gonçalo do Amarante, no 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, situ-
ado a cerca de 60 km de Fortaleza. O terreno da futura 
ZPE foi considerado como de utilidade pública por meio 
de Decreto Estadual. O CIPP está localizado na região 
metropolitana de Fortaleza com população em torno de 
três milhões de habitantes. O CIPP foi concebido para 
abrigar atividades diversas, tendo como infraestrutura 
e equipamentos previstos: gasoduto, usina termelétrica, 
energia convencional e possibilidades de utilização de 
formas alternativas (eólica e solar), ferrovia, refinaria, 
siderúrgica, porto e atividades industriais relacionadas. A 
ZPE ficará a 20 km do cais do porto.
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Leituras V
BNB e Prefeitura de Caucaia firmam 1º termo de cooperação para 

estruturação de PPP, em âmbito municipal, no Nordeste
O Banco do Nordeste e a Prefeitura Municipal de 

Caucaia assinaram em (25.06), o primeiro convênio 
para estruturação de Parcerias Público-Privadas (PPP), 
em âmbito municipal, da Região Nordeste. 

De acordo com o termo de cooperação, o Banco do 
Nordeste vai disponibilizar recursos não-reembolsáveis 
para a contratação de consultoria especializada na ela-
boração dos estudos necessários a estruturação da PPP 
do Centro Administrativo do Município de Caucaia.

A solenidade acontecerá no Grêmio de Recreio de 
Estudos de Caucaia (Rua José Rocha Sales, 100 – Cen-
tro), às 11h, com as presenças do diretor de Gestão do 
Desenvolvimento do BNB, José Sydrião de Alencar 
Júnior; do Prefeito de Caucaia, Washington Luiz de 
Oliveira Góis, além de todo o Secretariado municipal.

O acordo prevê a modelagem da PPP do Centro Ad-
ministrativo do Município de Caucaia, compreendendo 
as seguintes etapas da estruturação do projeto: Estudo 
de Arquitetura e Engenharia, Estudo Socioambiental; 
Estudo Financeiro e Avaliação Econômica e Estudo 
Jurídico (minutas de edital e contratos, implementação 
do procedimento licitatório e acompanhamento da 
licitação).

A Parceria Público-Privada é uma modalidade de 

concessão que atrai o investimento privado para a pres-
tação de serviços públicos que, apesar de atrativos para 
a iniciativa privada, por si só não proporcionam retorno 
econômico satisfatório, o que demanda complemento da 
renumeração por parte do parceiro público, respaldado 
invariavelmente por garantias que impeçam os futuros 
governos de descumprirem o combinado.

O BNB vem atuando nas PPPs junto aos estados da 
região Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Maranhão e Alagoas, por meio de ações 
antecedentes ao lançamento das PPPs, funcionando 
como consultor, e na atuação de agente financeiro no 
apoio a projetos de PPPs na sua área de atuação. 

Centro Administrativo de Caucaia a Prefeitura Mu-
nicipal de Caucaia definiu como projeto prioritário, 
enquadrável em PPP, a construção do Centro Admi-
nistrativo do Município, que vai reunir as Secretarias 
municipais em um único ambiente, criando sinergia 
entre as pastas, ao mesmo em tempo que se espera a 
prestação de um serviço mais eficiente e ágil para os 
cidadãos daquele município, além de uma economia 
significativa em relação aos gastos com aluguéis e de-
mais despesas relacionadas à manutenção dos imóveis 
atualmente ocupados pelas secretarias do Município.

Vejam só o que alguns dos vestibulandos foram capazes 
de escrever na prova de redação da Universidade Federal de 
Minas Gerais, tendo como o tema: 

‘A TV possui um grau elevadíssimo de informações que 
nos enriquece de uma maneira pobre, pois se tornamos uns 
viciados deste veículo de comunicação’. (Deus!)

‘A TV no entanto é um consumo que devemos consumir 
para nossa formação, informação e deformação’. (Fantás-
tica!) 

‘A TV se estiver ligada pode formar uma série de imagens, 
já desligada não...’ (Ah bom, uma frase sobrenatural) . 

‘A TV deforma não só os sofás por motivo da pessoa 
ficar bastante tempo intertida como também as vista’ (Sem 
comentários). 

‘A televisão passa para as pessoas que a vida é um conto 
de fábulas e com isso fabrica muitas cabeças’ (Como é que 
pode?). 

‘Sempre ou quase sempre a TV está mais perto denosco 
(?), fazendo com que o telespectador solte o seu lado obscuro’  
(esta é imbatível).

‘A TV deforma a coluna, os músculos e o organismo em 
geral’ (É praticamente uma tortura!). 

‘A televisão é um meio de comunicação, audição e porque 
não dizer de locomoção’ (Tudo a ver). 

‘A TV é o oxigênio que forma nossas idéias’ (Sem ela 
este indivíduo não pode viver).

‘...por isso é que podemos dizer que esse meio de trans-
porte é capaz de informar e deformar os homens’ (Nunca 
tentei dirigir uma TV). 

‘A TV ezerce (Puxa!!!) poder, levando informações di-
árias e porque não dizer horárias’ (Esse é humorista, além 
de tudo). 

‘ E nós estamos nos diluindo a cada dia e não se pode dizer 
que a TV não tem nada a ver com isso’ (Me explica isso?). 

‘A televisão leva fatos a trilhares de pessoas’ (É muita 
gente isso, hein?).

‘A TV acomoda aos tele inspectadores’ (Socorro!!!). 
‘ A informação fornecida pela TV é pacífica de falhas’ 

(Vixe!).
‘A televisão pode ser definida como uma faca de trezgu-

mes. Ela tanto pode formar, como informar, como deformar’ 
(Puta que pariu, onde essa criatura arrumou esta faca???).

Fodinhas e Outras

Arrojado cardápio do restaurante Os Telhadinhos, de 
Ponte de Lima, Minho:

- Fodinhas quentes (pataniscas de bacalhau) 
- Escarrapachadas quentes (codornizes)
- Biquinhos de amor (caprichos do mar)
- Tique-taques no Redondo (coração de frango no prato)
- Vanico de Ronca (orelha de porco)
- Perigoso na Racha (Fígado de cebolada no meio do pão)
- Corno na Racha (prego no pão)
- Com Sola na Racha (panado no pão)
- Mamadeiras Quentes (coxas de frango)
- Mentirosos Quentes (bolinhos de bacalhau)
- Corninhos de Marcha Lenta (caracóis)
- Chupões de Molho Verde (polvo em molho verde)
- Cu de Galinha Recheado (atum, cebola e salsa)
- Saquinho Cheio (rissol)
- Charuto da Avó (pão misto com salsicha)
- Cociguinhas feitas à mão (punheta de bacalhau)
- Meia Queca (meia tigela de vinho)
- Queca Cheia (tigela cheia de vinho)
As fodinhas podem ser embrulhadas (no guardanapo), na 

racha (pão) ou no redondo (prato).
Todo o menu pode ser acompanhado por uma Putinha
(malguinha) de “bom vinho de lavrador”, garantiu.

Humor Negro e Branco Humor
A TV forma, informa 

ou deforma?’

Cordelistas ganham prêmio após a regulamentação da profissão
Ministério da Cultura lança edital 

em Juazeiro do Norte (CE) que contem-
plará 200 projetos, com investimento 
total de R$ 3 milhões. É a primeira ação 
de incentivo desde a regulamentação 
da profissão, em janeiro deste ano. Na 
ocasião, serão contemplados artistas da 
região do Cariri Cearense selecionados 
no edital Microprojetos Mais Cultura.

Poetas, editores, produtores e pes-
quisadores que atuam com as culturas 
populares agora têm um prêmio de incentivo a suas 
produções.

É a primeira ação de incentivo ao cordel desde a 
regulamentação da profissão, em 14 de janeiro. O 
Ministério da Cultura lançau em 08.06 em Juazeiro do 
Norte (CE), o Edital Prêmio Mais Cultura de Literatura 
de Cordel 2010 - Edição Patativa de Assaré, que fará a 
seleção de 200 iniciativas culturais vinculadas à criação 
e produção, pesquisa, formação e difusão da Literatura 
de Cordel e linguagens afins. Estão orçados R$ 3 mi-
lhões, distribuídos entre as iniciativas contempladas. 
As inscrições encerram-se no dia 30 de julho de 2010.

O prêmio vem ressaltar a importância da Literatura 
de Cordel como patrimônio imaterial brasileiro, enten-
dendo sua unicidade e papel fundamental na construção 
da identidade e da diversidade cultural brasileira. Podem 
concorrer poetas, repentistas, cantadores, emboladores 
e demais artistas populares e profissionais da cultura em 
quatro categorias:

Criação e Produção (apoio à edição e reedição de 
folhetos de cordel, livros, CDs e DVDs); Pesquisa (dis-
sertações de mestrado, teses de doutorado ou reedição 
de livros publicados até 10 de março de 2010);

Formação (projetos que contribuam para a formação 
de profissionais que atuam em áreas que dialogam com 
a Literatura de Cordel e suas linguagens afins, como 
cursos, seminários, etc) e Difusão (eventos e produtos 

culturais que contribuam para a valori-
zação e propagação da cultura popular, 
como feiras, mostras, festivais e outras 
iniciativas).

Na ocasião do evento, serão entre-
gues as premiações aos selecionados do 
Microprojetos Mais Cultura no Cariri. 
Ao todo, foram mais de 1.200 projetos 
de artistas, produtores culturais e gru-
pos artísticos da região do semiárido 
contemplados no edital, com valor total 

de R$ 13,5 milhões. Cada projeto recebeu entre um e 30 
salários mínimos. Esse foi o primeiro edital do MinC 
direcionado ao financiamento de pequenos projetos 
culturais do semiárido.

Serviço:
O QUE: Lançamento do Edital Prêmio Mais Cultura 

de Literatura de Cordel e premiação dos contemplados 
no Edital Microprojetos Mais Cultura no Cariri

QUANDO: 8 de junho, terça-feira, às 18h
ONDE: Centro Cultural do Banco do Nordeste-Cariri 

[Rua São Pedro, 337 -
Centro - fone: (88) 3512.2855 - Juazeiro do Norte 

(CE)]

Mais informações:
*       Neila Baldi, assessora de Imprensa da Dire-

toria do Livro, Leitura e Literatura, pelo telefone (61) 
2024 2628 ou pelo email neila.baldi@cultura.gov.br 
<mailto:neila.baldi@cultura.gov.br>

*       Rafael Ely, assessor de imprensa da Secretaria 
de Articulação Institucional, pelo telefone (61) 2024-
2325 ou pelo email: rafael.ely@cultura.gov.br

*       Luciano Sá (assessor de imprensa do Cen-
tro Cultural Banco do Nordeste) - (85) 3464.3196 / 
8736.9232 - lucianoms@bnb.gov.br
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Lula e Cid Gomes inauguraram Banco Público de Cordão Umbilical
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 

o governador Cid Gomes inauguraram em 
08.06, no Hemoce, o primeiro Banco Pú-
blico de Cordão Umbilical e Placentário do 
Norte e Nordeste. Eles foram recebidos pelo 
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão; 
pelo Secretário da Saúde, Arruda Bastos; 
e pela diretora geral do Hemoce, Luciana 
Carlos. Com investimentos de R$ 3,5 mi-
lhões, o banco é o oitavo da Rede de Bancos 
Públicos de Sangue de Cordão Umbilical 
(Rede BrasilCord) a ser inaugurado.  Para 
o Presidente, o que era privilégio somente 
das regiões Sul e Sudeste, está se expandido 
para todo o Brasil, principalmente na área 
da saúde.

“O que anteriormente precisávamos buscar no exte-
rior, temos agora no nosso país e com uma qualidade 
até mesmo superior”, comemorou Lula.

“Cem entre cem cearenses precisam de um bom 
serviço público de saúde.

Com mais esse empreendimento, uma grande parcela 
da população que tinha que recorrer fora do Estado e 
até do País por um transplante está sendo ajudada”, 
disse Cid Gomes.

Até 2011, a Rede pretende inaugurar bancos de 
sangue umbilical em Belém, Recife, Curitiba e Minas 
Gerais. Em uma segunda etapa, a Rede pretende cons-
truir bancos em Maranhão, Bahia, Amazônia e Mato 
Grosso do Sul.

Segundo Temporão, apenas 25% dos pacientes 

encontram doadores nas famílias, o restante recorre 
ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea 
(REDOME), que possui cerca de 1.600.000 doadores. 
“Com esses bancos de sangue umbilical, as chances de 
um paciente encontrar um doador compatível subiu de 
10 para 60%”, afirmou o Ministro.

O presidente da Rede BrasilCord do Ministério da 
Saúde, Luís Fernando Bouzas, explicou que o banco 
armazenará e congelará, a princípio, 3.600 bolsas com 
células retiradas de cordão umbilical e placenta de 
recém-nascidos na rede pública de saúde. O tanque 
que vai acondicionar o material fica resfriado a -190º 
C e completamente isolado em ambiente de risco 
biológico.

Atualmente, o banco já possui estrutura para receber 
mais um tanque, chegando a atingir capacidade total de 
7.200 bolsas de células crio-preservadas.

Funcionamento do Banco
Aqui no Ceará, a princípio, as mães que ti-

verem seus filhos na Maternidade Escola Assis 
Chateaubriant, no Hospital Geral César Cals 
e no Hospital Nossa Senhora da Conceição 
poderão doar as células-tronco dos cordões um-
bilicais de seus filhos para o Banco de Cordão. 
Elas precisam ter mais de 18 anos de idade, a 
gestação deve ser acompanhada pelos médicos 
das unidades, não correr riscos, não ter doen-
ças genéticas ou transmissíveis. As bolsas de 
células-troncormazenadas poderão salvar a vida 
de milhares de pacientes no Brasil e no mundo, 
já que a Rede BrasilCord faz parte da NetCord, a 
rede mundial de doadores de medula óssea e de 

células do cordão umbilical.Cerca de 6 mil pessoas en-
tram por ano na fila de espera por transplante de medula 
no Brasil 1.200 conseguem passar pelo procedimento.

Com o convênio assinado com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
em 2008, a Rede BrasilCord recebeu um investimento 
de R$ 31,5 milhões do Fundo Social do BNDES para 
a construção de unidades em 8 estados, incluindo a 
do Ceará. Hoje, o sistema já conta com cinco bancos 
instalados no país. A meta é armazenar cerca de 50 mil 
bolsas com células de cordões umbilicais nos 13 bancos 
que passarão a formar a Rede. Além da construção dos 
novos bancos de cordão, o recurso do BNDES será 
utilizado na compra de equipamentos das unidades já 
em funcionamento e treinamento de pessoal.

São R$ 4 milhões em investimentos só no Ceará.
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Página da Mulher  Sino, coração da aldeia

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

ENSOPADO CAIPIRA
Ingredientes

1 kg de carne
1/2 kg de batatas
1/2 kg de cenouras
2 cebolas
3 tomates

1 cubo de caldo de carne
3 colheres de sopa de azeite

Modo de fazer

Cortar a carne em cubos de 3 cm mais ou menos.
Picar a cebola e fritar ligeiramente em azeite.
Acrescentar a carne aos poucos e fritar até dourar.
Juntar os tomates picados e o caldo de carne dissol-

vido em duas xícaras de água quente. Cozinhar por 30 
minutos

Descascar e cortar as batatas e cenouras em cubos 
e acrescentar à carne.

Provar o tempero e cozinhar por mais 15 minutos, 
pingando mais água, se necessário.Sirva o molho de 
pimenta à parte

(*)Raimunda Serra Azul (Uruburetama), ad-
vogada.  

 (*) Regina Stella
“Sino, coração da aldeia
sino, coração da gente,
um, sente quando bate,
outro, bate quando sente”
De quem são os versos? _De alguém sensível e terno, certa-

mente. Remonta aos séculos, vem de longe o ecoar dos sinos, 
em tempo de guerra, em tempo de paz. Como um  mensageiro, 
auspicioso, levando e trazendo boas notícias, alvíssareiro, 
confraternizando, prometendo alegria. Solidário, em lentas 
badaladas, cadenciadas,  anunciando o luto, a agonia, o fim da 
vida. Como uma carta aberta, sem palavras, mas em som, no 
alto do campanário, para a cidade ou para a aldeia, propalando 
a dor mais pungente, ou bimbalhando, festivo, proclamando 
o brado  mais vibrante. E pelas praças, e pelas ruas, subindo 
montanhas ou descendo vales, entrando nas casas, nos alber-
gues, nos conventos, o repicar que é apelo, clamor, convite, 
sinal de alerta.

As lembranças afloram. Lembro a serra dos meus amores 
embrulhada em névoa, Guaramiranga, linda, amanhecendo, 
e, subindo para a Capela da Gruta pela alameda de ciprestes, 
os grupos em silêncio, braços cruzados, aconchegados, que 
o frio enregelava os ossos. E o sino tocando, convidando, 
lembrando que há “um depois”desta caminhada, invisível e 
eterno. A missa ia começar.

Aos domingos, um Cruzeiro no Largo da Matriz, no topo da 
ladeira, anunciava a proximidade da igrejinha branca onde se 
aglomeravam homens e mulheres, jovens e velhos,  o povo da 

Vila, aos poucos chegando, em roupa domingueira, um véu, um 
missal, um terço na mão, e uma fé no coração, intensa e forte. 
Chovesse ou fizesse sol, na missa das dez, o frade capuchinho 
iria falar de Cristo, de generosidade e bem, na crença de um 
Deus que criara o mundo em sete dias, e por bondade se apieda-
va  deste pobre pecador, o homem, a quem prometera o Paraíso. 
O sino ganhava a serra inteira, entrando nas Casas Grandes, nas 
Casas Pequeninas fazendo o seu convite, insistindo no apelo, e, 
atendendo,  o coração em festa, se preparavam todos, o vestido 
mais bonito, o sapato mais lustroso.

Depois, na casa do Coronel Chichiu, família Mattos Bri-
to, Dona Adelaide de Queiroz pontificava a mesa de quatro 
metros, a toalha branca, e o café fumegante, e os biscoitinhos 
caseiros desmanchando na boca, os pãezinhos de minuto para 
os convivas, de todos os domingos. Portas e janelas abertas, 
as rosas no jardim, os canteiros de amor perfeito, as violetas 
escondidas, a conversa amena, e um a um chegando, trocando 
caloroso abraço.

E o sino repicando, em festa, fazendo parte do cenário e da 
felicidade. Esquecer, quem pode? Ali, naquela casa antiga, de 
pesados portões de ferro, a vida me presenteou com dias adorá-
veis. Ali, me vi frente a frente com os livros, M.Delly, Max du 
Veuzit,”A filha do  Diretor do Circo”e  meu primeiro encontro 
com Goethe, o maior escritor alemão, por quem, fascinada, adotei, 
como leme, uma frase que escreveu e que guardei de cor, e que 
transcrevi em todos os cadernos e livros de adolescente, como um 
carimbo marcando uma definição.” Dá inicio a tudo quando fores 
capaz de fazer ou imaginar. Na audácia há gênio, força, magia.”

Dos anos verdes, ah! como são doces as lembranças, como 
um compromisso, uma obrigação para avivar a cor dos valiosos 
tempos,voltando, vou impreterivelmente á Igreja do Pequeno 
Grande, preciosa, arquitetura de ferro em rebuscados arabescos, 
o teto de ardósia, e, na nave, a impressão é que se vai pisando 
em terra santa, num ontem há muito tempo perdido que por 
milagre perdura, trancado no coração. E nesse instante se os 
sinos começam a repicar, o “ Ângelus”, lançando o apelo á 
reflexão, então se dobram os joelhos, e na nave vazia, parada 
a respiração, é solene o momento, a criatura frente ao Criador.

O’ tempora! O’moris ! Os sinos estão ameaçados e poderão 
parar!”As badaladas da discórdia” proclama a notícia no jornal.
Um impacto, para o pároco do Lago Sul, a reclamação ao Ins-
tituto Brasília Ambiental (Ibram), contra as badaladas diárias 
da Igreja, pelo empresário ou doutor, morador nas cercanias 
de São Pedro de Alcântara. Estarrecido, o vigário conta apenas 
com trinta dias para uma explicação, uma defesa, e tentar um 
acordo pela poluição sonora, medida em decibéis! Dois minutos, 
apenas, a duração das badaladas, mas o senhor doutor não pode 
ter seu descanso interrompido!  Mais fácil amordaçar os sinos!

Com a notícia, lembrei que há algum tempo, na Praça do 
Coração de Jesus, em Fortaleza, na Igreja dos Frades Capu-
chinhos, numa linda tarde de junho, os sinos badalaram mais 
fortes, vibrantes, e ecoaram longe, levando uma mensagem de 
bem, uma mensagem de fé no amanhã. Repicavam com tanta 
alegria quanto o meu coração que batia acelerado, a caminho 
do altar. Eu caminhava pela nave da Igreja, de grinalda e véu...

 (*) Regina Stella, (Fortaleza), jornalista e escritora

 Olá, Boa Tarde!
(*) Yara Nazaré
Era uma tarde daquelas com sol ameno que nos convidava 

para uma caminhada. Vesti a roupa apropriada, calcei meus 
tênis confortáveis e convidei meu neto, que na época estava 
com doze anos para me acompanhar em uma das minhas ca-
minhadas em volta da Superquadra Sul onde residimos e ele 
aceitou prontamente.

As cigarras cantavam fortemente, talvez anunciando chuva e 
os ipês e as quaresmeiras com suas flores de um amarelo lindo 
enfeitavam as pistas ao lado do Eixão. Realmente era um lindo 
panorama que fazia muito bem aos nossos olhos e porque não 
dizer, também aos nossos pulmões e coração, pois não havia 
poluição nos ares.De repente,cruzamos com um casal também 
vestidos esportivamente, muito elegantes no seu modo de ca-
minhar, porém com um ar sisudo estampado nas faces. Eu, não 
perdi a vez, tratei logo de cumprimentá-los com o meu sorriso 
e com um simpático “Boa tarde”.

Pelo menos, modéstia inclusa, eu acho o meu “Bom dia”, o 
meu “Boa tarde”, e o meu “Boa noite” muito simpáticos. Outros 
casais vieram na nossa direção e eu sempre repetindo o mesmo 
cumprimento e eles me respondiam com o mesmo ar assustado 
e  de desconfiança desconfiança estampado no rosto. Notei que 
eles demonstravam surpresa, mas assim mesmo e talvez por 
força das circunstâncias respondiam ao meu cumprimento meio 
temerosos. Era até engraçado, pois eles se surpreendiam com 
o meu cumprimento! Meu neto que a cada cumprimento dado 
me olhava surpreso, logo me interrogou:-Vó, você os conhece? 

Respondi que não os conhecia. E meu neto voltou a perguntar: 
E como é que você cumprimenta alguém que não conhece, vó? 
Você é muito engraçada! Respondi, sorrindo:- Meu netinho 
querido, as pessoas andam sempre com tanta pressa, correndo 
tanto, tão assustados com medo da violência que assola o mundo 
atualmente, tão desconfiados uns dos outros que talvez prefiram 
se fechar, talvez até como uma medida de defesa.. Mas você 
viu como eles me responderam, mesmo surpresos? Na próxima 
vez, com certeza, já me retribuirão o cumprimento com mais 
simpatia e sem susto.

E, são essas atitudes  que consigo observar no nosso dia-
a-dia, as pessoas sempre apressadas, sisudas, desconfiadas, 
que mesmo sendo cumprimentadas respondem com uma certa 
desconfiança e sem um sorriso. E me fez lembrar a diferença 
dos tempos passados, quando lá na minha cidade natal, à tardi-
nha, era prática das donas de casa colocarem suas cadeiras de 
balanço, de vime, na calçada , e as amigas que por ali passa-
vam, sentavam-se para uma prosa alegre, e é claro, tomavam 
um gostoso cafezinho com biscoitinhos deliciosos. Todos se 
conheciam, se cumprimen tavam , e na prosa trocavam receitas, 
desabafavam os probleminhas, “tricotavam” sobre a vida alheia, 
riam, trocavam idéias sobre as novidades dos discos “long play”, 
de vinil, que haviam chegado  nas lojas de venda de discos, 
comentavam sobre o último baile que foram no clube tradicio-
nal da cidade, sobre os vestidos usados pelas amigas, falavam 
na beleza e charme de Tirone  Power e na elegância de Rita 
Hayworth, no último filme assistido em um dos dois cinemas 

da cidade e divertiam-se com os “causos” contados, mas sem 
deixarem os biscoitinhos e o cafezinho de lado. Não sobrava 
um biscoito no final daqueles encontros vespertinos. Mas como 
os tempos são outros, a dinâmica das relações sociais também 
sofreu suas mudanças e me faz lembrar de uma passagem do 
texto do grande escritor Paulo Mendes Campos, “ Para Maria 
das Graças” extraído do seu livro “O AMOR ACABA”, texto 
que ele escreveu como uma mensagem para os adolescentes, 
mas que serve de reflexão para nós, adultos, e no qual diz: “ 
Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, 
nos negócios, na política, nacional e internacional, nos clubes, 
nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até 
marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando cor-
rida.São competições tão confusas, tão cheias de truques, tão 
desnecessárias, tão fingindo que não é, tão ridículas, muitas 
vezes por caminhos tão escondidos, que quando os corredores 
chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar: “ A corrida 
terminou, mas quem ganhou?” È bobice, Maria das Graças, 
disputar uma corrida, se a gente não conseguirá saber quem 
venceu. Para o bolso: se tiveres de ir a algum lugar, não te pre-
ocupes com a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se 
chegares sempre onde quiseres, ganhaste...” É assim...sozinho 
você pode até chegar mais rápido, porém, acompanhado, com 
certeza você chegará mais longe”.

(*) Yara Nazaré, formada em nível de pós graduação, em 
Pedagogia e Filosofia, Monitora de Teatro, Artes Cênicas, 
Web Designer
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Ceará terá maior polo de atacado 
da América Latina

O governador 
Cid Gomes lançau 
em (27/05) no mu-
nicípio de Caucaia, 
Região Metropo-
litana de Fortaleza 
– RMF, (entronca-
mento da BR-020 com BR-222) a Pedra Fundamental da 
Cidade do Atacado. O empreendimento está estimado em 
R$ 230 milhões e será erguido numa área total de 1,6 mi-
lhão de metros quadrados, onde serão construídos armazéns 
e pontos de venda para a comercialização de produtos em 
grandes quantidades.

A Cidade do Atacado será o maior espaço de ne-
gociação por atacado da América Latina e gerará 3,2 
mil empregos diretos e 11,4 mil indiretos. Utilizará o 
conceito de sustentabilidade, com materiais última ge-
ração, iluminação natural e a construção de unidades de 
tratamento de água e resíduos. No Complexo da Cidade 
do Atacado haverá também área de lazer, escola, creche, 
hotel, centro de saúde, praça de alimentação, centro 
ecumênico, área de esportes, espaço do caminhoneiro, 
aluguel de empilhadeiras e heliponto.

Segundo o diretor da Varicred do Nordeste, Michel 
Amin Jereissati, responsável pelo investimento, em 
parceria com a Associação Cearense dos Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos Industrializados do Estado do 
Ceará – ACAD, a escolha do Ceará para a instalação da 
Cidade do Atacado deve-se, sobretudo pela localização 
estratégica no município de Caucaia. 

Metrô do Cariri entrou  
em operação comercial  

Após  se is 
meses de ope-
ração assisti-
da, o Metrô do 
Cariri entrou  
em operação 
comercial em 
31.05). O sis-
tema liga os 
municípios de 
Juaze i ro  do 
Norte e Cra-
to ao longo de 
13,6 quilôme-
tros. 

O Metrô passou a circular de segunda a sexta-feira, 
das 6 horas às 19 horas; e aos sábados das 6 horas às 
14 horas. Aproximadamente 1.200 passageiros devem 
ser transportados por dia. O valor da passagem é R$ 
1,00.

O percurso de Juazeiro do Norte a Crato é feito 
em 30 minutos. Na operação comercial, serão ao 
todo 46 viagens por dia de segunda a sexta-feira e 
30 viagens aos sábados. O sistema começa a operar 
com sete estações: Crato, Padre Cícero, Muriti, São 
José, Antônio Vieira, Teatro e Juazeiro do Norte. A 
previsão é que a Estação Fátima fique pronta até o 
fim de junho.

O sistema é operado com dois veículos leves 
sobre trilhos (VLTs), cada um com dois carros. 

O equipamen-
to oferece ao 
usuário confor-
to e segurança, 
pois possui ar-
condicionado, 
c a p a c i d a d e 
para 330 pas-
sageiros, sen-
do 230 em pé e 
100 sentados; 
acentos prefe-
renciais e lo-
cal destinado a 
cadeirantes; e 

comunicação visual e sonora.
O Metrô do Cariri é o primeiro projeto do Governo 

do Ceará de requalificação do transporte ferroviário 
de passageiros no Interior do Estado e revitalizou 
a indústria férrea nacional, que há mais de 30 anos 
não produzia nenhum vagão no Brasil. O Metrô 
é um benefício para toda a região do Cariri, pois 
vai fomentar o desenvolvimento local a partir da 
ligação de importantes pólos geradores de viagens, 
como universidades, comércio, escolas, indústrias. 
O serviço também vai estimular o turismo, que tem 
um calendário diversificado com atrações como a 
Exposição Agropecuária do Crato (Expocrato) e as 
festas religiosas em homenagem a Padre Cícero, em 
Juazeiro do Norte
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Vulcabrás / Azaléia vai investir R$ 24 milhões no Ceará
É só a 1ª fase de um projeto que aplicará 

R$ 44 milhões até 2012 e irá gerar 4.100 
empregos na fábrica de Horizonte

A Vulcabrás/Azaléia divulgou que, ainda 
neste ano, irá investir R$ 79 milhões em uni-
dades fabris brasileiras. A fábrica do Ceará, 
localizada no município de Horizonte, vai 
concentrar a maior parte deste volume de 
investimentos, praticamente 30%, ou seja, 
R$ 24 milhões. Outros R$ 19 milhões irão 
para a unidade da Argentina.

Segundo o presidente da empresa, Mil-
ton Cardoso, essa é a primeira parte de um 
projeto da companhia de investir um total 
de R$ 44 milhões na fábrica cearense até o 
final de 2012, com previsão de abertura de 
4.100 vagas diretas e ampliação física de 
9 mil metros quadrados. “Estamos nego-
ciando com o governador Cid Gomes uma 
plataforma de incentivos para viabilização 
do projeto. Temos certeza de uma boa conclusão até 
de forma acelerada”, afirmou Milton, ressaltando que 
a adição desses novos postos de trabalho irá colocar a 
unidade local em primeiro lugar entra as demais da rede 
industrial em número de empregados. Atualmente, 13 
mil funcionários trabalham na fábrica de Horizonte. “Há 
um complexo de empresas do grupo na Bahia que ofere-
ce 18 mil empregos, porém, como única planta, o Ceará 
terá a maior unidade industrial”, assinalou o presidente.

Ele destacou, ainda, a importância estratégica - cada 
vez maior - da unidade fabril de Horizonte para a Vul-
cabras/ Azaleia. “É a fábrica mais moderna da América 
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Latina na produção de calçados de alta tecnologia. Além 
disso, é a única que também produz confecções, na 
área esportiva. É a nossa raiz. Foi essa fábrica que nos 
permitiu assumir a liderança do mercado e a compra da 
Azaleia”, revelou Milton. Em Horizonte, são fabricadas 
as linhas de mais alta tecnologia d os tênis esportivos das 
marcas Olympikus e Reebok, além das camisas oficiais 
de quatro grandes clube do futebol brasileiro: Flamengo, 
São Paulo, Internacional e Cruzeiro. De acordo com 
informações da própria Vulcabras/ Azaleia, no primeiro 
trimestre de 2010, a empresa obteve lucro líquido de R$ 
23 milhões, superando igual período do ano anterior em 

10%. A receita bruta de vendas foi de R$ 464 
milhões ante R$ 388 milhões dos primeiros três 
meses de 2009, alta de 19%. A margem Lajida 
(Lucro Antes dos Juros, Impostos, Deprecia-
ção e Amortização), também conhecida como 
Ebtida, foi de R$ 52,4 milhões entre janeiro e 
março deste ano, um pouco menor do que a de 
intervalo similar imediatamente anterior, que 
registrou R$ 53,8 milhões.

Mais vagas
Esses resultados proporcionaram a criação 

de 2,2 mil novos postos de trabalho (40% destas 
oportunidades foram abertas no Ceará), elevan-
do para 42 mil o número de funcionários espa-
lhados por 26 unidades fabris do grupo, só no 
primeiro trimestre deste ano. Para o presidente 
da empresa, os números comprovam o aque-
cimento do mercado. Ele aponta dois motivos 
para esse bom desempenho: o fortalecimento do 
mercado interno, com a ampliação do poder de 

compra do consumidor e a medida do governo federal 
com apoio da esfera estadual, tomada provisoriamente 
em setembro de 2009 e fixada por mais cinco anos em 
março deste ano, de inibir as importações ilegais, estabe-
lecendo barreiras comerciais (antidumping), sobretudo, 
para produtos concorrentes oriundos da China, comba-
tendo mais fortemente a prática predatória de preços. 
“Isso permitiu que a indústria de calçados gerasse 60 
mil empregos no Brasil”, completou Milton

Ilo Santiago Jr. Especial para Economia, Diário do 
Nordeste
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Chico Anysio visitou o Museu da Cidade em Maranguape onde foi um dos homenageados 
Chico Anysio foi ho-

menageado no II Festi-
val Nacional de Humor de 
Maranguape. Ele visitou o 
Museu de Cidade onde estão 
marionetes e caricaturas de 
alguns de seus personagens

A noite de lua cheia desse 
mês de maio foi especial lá 
na Serra de Maranguape. 
Na boquinha da noite, seu 
filho mais ilustre, Francisco 
Anysio de Oliveira Paula 
Filho, mais conhecido como 
Chico Anysio, esteve por lá. 
Passagem rápida, já que no 
dia seguinte tinha de estar 
na Paraíba para apresentar 
mais um espetáculo. Che-
gou lento e desceu devagar do 
carro que logo ficou rodeado 
de crianças, com papel e caneta na mão para tentar um 
autógrafo. Está cansado, nosso gênio do humor. Na noite 
da terça-feira, 18, teve que ser internado com princípio de 
infarto “e precisou desentupir três veias”, diz André Lucas, 
o filho e empresário que o acompanha nas viagens quase 
ininterruptas. “Mas na terça-feira, seguinte, 25, essa semana, 
já estava gravando novamente”, completa J. de Camilis, o 
Quinzinho, sobrinho de Valter D´ Ávila (seu Baltazar da 
Rocha), que acompanha Chico há 54 anos. “Todas minhas 
saudades e tristezas são daqui de Maranguape. Ninguém sabe 
como fui feliz aqui até os oito anos”. E, durante a entrevista 
rápida, tanto pela concorrência, quanto pela necessidade de 
não cansá-lo, ele discorre na memória o tempo em que a 
empresa de ônibus do pai foi destruída em um incêndio, da 
ida para o Rio de Janeiro de barco, e dos primeiros passos 

Chico Anysio conversa com os seus conterrâneos de Maranguape durante o Segundo Festival Nacional de Humor : 
“Todas minhas saudades e tristezas são daqui de Maranguape”  Natinho Rodrigues

no humor. “O primeiro personagem que criei foi o professor 
Raimundo, em 1957. Sempre tive facilidade em imitar as 
pessoas. Com 16 anos tinha um espetáculo montado com 
32 personagens que eu apresentava pelas rádios. Ganhava 
tudo, ganhei tanto que ninguém queria mais que eu concor-
resse”, recorda.

O olhar está cansado, a respiração mais curta, o ombro 
pouco encurvado, mas a elegância, criatividade, vontade 
de produzir e charme também estão todos lá. Chico está 
preparando um novo show “Tudo Eu”, onde o desafio será 
apresentar 12 personagens que “ainda estão na fase de testes, 
para ver o quem se adapta melhor ao palco”. Mas já estão 
sendo confeccionados perucas e figurinos.

Entre as poucas dezenas que vieram recepcioná-lo no 
Centro de Arte Popular, que agora exibe duas exposições 

permanentes com seus perso-
nagens, Chico Anysio observa 
as 15 marionetes confeccio-
nadas pelo artista e curador 
da mostra, Gandhy Piorski 
Aires. “Tem o Qualhada, Sil-
va, Alberto Roberto, Profeta, 
Bento Carneiro, Tim Tones, 
Pantaleão, Roberval Taylor, 
Painho, Veio Zuza e Salomé”, 
diz o simpático maranguapense 
Vilamar, de 15 anos, fazendo 
as vezes de guia. “Nessa outra 
sala, temos os originais das 
caricaturas extraídas do livro 
“É mentira, Chico?”, de diver-
sos artistas e organizado pelo 
Ziraldo”, explica Vilamar

Enquanto se encaminha 
para a praça Capistrano de 
Abreu, uma pequena multidão 

se esbalda com as apresentações da mostra competitiva do 
II Festival Nacional de Humor de Maranguape que segue 
até amanhã, domingo, com oficinas, shows e cortejos. 
Os humoristas Falcão, João Claúdio Moreno, Marmita, 
Raimundinha, Augusto Bonequeiro com o boneco Fuleira-
gem, Saulo Laranjeira, Papudim, Hiran Delmar, além das 
atrações musicais: Neo Pi Neo, Groovytown e Baby Dolls, 
e outros artistas, também marcaram presença. Já na Mostra 
Competitiva participaram Francisco Eliomar, Nana Pinhei-
ro, Francisco Rogério, Oscabritto, Antonio Irapuan, Luan 
Damasceno, Daniel Felício, Tiquinho, Edmar Valentim, Ed 
Mai, José Iranildo, Cibalena e Iraldo Show. O resultado da 
mostra será conhecido na noite de domingo.

Natercia Rocha Repórter

Giovani Oliveira lançou seu Direito de Rir V na Casa do Ceará
O empresário e es-

critor de humor Gio-
vani Oliveira (Iguatu) 
lançou na Casa do Ce-
ará em Brasília, em 
01.06,  seu último tomo 
do seu  tratado de hu-
mor, O Direito de Rir 
V, reunindo principal-
mente seus conterrâne-
os de Iguatu, em evento 
que contou com as presenças dos diretores da Casa, Osmar 
Alves de Melo (Iguatu), que representou o presidente 
Fernando César Mesquita (Fortaleza), J. B. Serra e Gurgel 
(Acopíara) e Regina Stela Quintas (Fortaleza), o represen-
tante do Conselho Fiscal, José Colombo de Souza Filho 
(Fortaleza)  o presidente da Federação do Comércio do 
Estado do Ceará, Luis Gastão (Fortaleza). Giovani estava 
acompanhado de sua esposa, sra. Joana Oliveira.

Giovani que mora e trabalha em Iguatu, na sua cerâ-
mica, é vice presidente da Fecomércio e conselheiro do 
SESC/SENAC do Ceará, há sete anos realiza em Iguatu  
o FHC, como diz, o Festival de Humor Cearense, que 
em versões anteriores já apresentou o ACM, Airton Ca-
chorro Magro, e o CPI, Concurso de Piada Instantânea.  
O Festival costuma durar quatro dias, geralmente em 
agosto, e este ano terá Adamastor Pitaco e Biba como 
atrações.“Não sou humorista, escrevo humor”, sentencia 
bem humorado, mas seus conterrâneos o consideram 

um grande contador de piadas  com performances que 
atraem grandes públicos.

Giovani foi saudado por Osmar Alves de Melo que 
recordou os grandes nomes da cultura de Iguatu, como 
Eleazar de Carvalho, Humberto Teixeira e Evaldo Gou-
vea e pelo presidente da Fecomércio/CE, Luis Gastão, 
este ressaltando sua condição de empresário bem suce-
dido e empreendedor bem como sua veia humorística 
e agradeceu com um festival de piadas, envolvendo 
inclusive alguns conterrâneos presentes, que foram seus 
amigos de infância e hoje moram em Brasília. Leu para 
conhecimento os telegramas que recebeu do Presidente 
Lula, dos presidenciáveis José Serra, Dilma Roussef e 
Marina Silva, justificando suas ausências na  noite de 
autógrafos.

Giovani contou que este negócio de pesquisa elei-
toral nasceu em Iguatu, onde foi fundado o Ipote.  Um 
cidadão tinha uma bodega onde vendia cocada e ofere-

cia água de pote aos 
compradores. Numa 
das eleições, colocou 
três potes com os no-
mes dos candidatos e 
sustentou que o pote 
do candidato a se 
esvaziar em primeiro 
lugar assegurava a 
vitoria eleitoral. Não 
precisou de questio-

nário, pesquisador, computador. Realmente a eleição 
foi vencida pelo candidato cujos eleitores esvaziaram 
rapidamente o pote, de tanto comer cocada! Assim 
nasceu o Ipote do Iguatu!

Entre os presentes  Nazareno Alves  Sobrinho (Iguatu), 
José Roberto da Silva Neto (Iguatu) Antonio Assunção 
(Iguatu) e Evanir Rangel (Baixio), Erivan Ranchel (Bai-
xio) e Sandra, Francisco Alves Junior e Sandra (Iguatu), 
Augusto Cesar Lima Santos (Crato), Romero Leitão 
(Fortaleza), Ana Claudia Martins (Fortaleza), Claudio 
Brilhante (Fortaleza), Silvia Brito (Frtaleza), José Ailton 
Nogueira Faria (Iguatu) e Maria Goreti, Afonso Celso 
Machado (Quixeramobim),  Silvio Leite (Fortaleza), 
Jorge Cartaxo (Crato), Inacio de Almeida (Baturité) e 
Tereza,  B. de Paiva (Fortaleza), Wilson Ibiapina (Ibia-
pina), Raimundo Nonato Viana (Mundaú), Paulo Leal, 
Humberto Aquino, João Batista Olilveira (Iguatu) Jardel 
Oliveira (Brasília).
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Brasília 50 aos de Ceará é o livro que a Casa do Ceará lançará em 15 de outubro, 
com apoio do grupo M. Dias Branco, marcando os 50 anos de Brasília.

O projeto Brasília 50 anos de Ceará, desenvolvido 
pela Casa do Ceará em Brasília, com apoio do grupo 
empresarial M. Dias Branco, que tem como objetivo 
central o lançamento de um livro com a relação de 
150 cearenses que, entre tantos outros,  se destacaram, 
e contribuíram para a consolidação de Brasília, será 
lançado dia 15 de outubro, nas comemorações dos 
47anos da Casa do Ceará. 

Não foi fácil selecionar os 150 homenageados, disse 
o presidente da Casa, jornalista Fernando Cesar Mes-
quita. É preciso termos em mente que muitos outros 
poderiam ter sido lembrados, mesmo porque, na falta 
de dados precisos, não será de toda uma inverdade 
afirmarmos que mais de 200 mil cearenses passaram 
por Brasília desde sua criação e mais de 10 mil par-
ticiparam direta e anônimamente, como candangos e 
trabalhadores da construção civil, com seu familiares 
inclusive, das obras de centenas de prédios e edifícios, 
praças, jardins, escolas, hospitais, destinados a uso 
público e privado.

O prof. JB Serra e Gurgel que coordenou a sele-
ção do nomes junto com Adyrson Vasconcelos, José 
Colombo de Souza Filho, José Jezer de Oliveira 
e Wilson Ibiapina assinala que “começamos com 
uma lista de 90 que rapidamente cresceu para 120, 
depois 150 e chegou a 185, mas muitos, por moti-
vos pessoais, pediram para ficar de fora. Foi muito 
difícil fechar a lista dos homenageados, mesmo 
porque nem todos forneceram todos os dados so-

licitados. Muitos familiares resistiram bravamente 
a homenagem, por uma questão de foro íntimo e 
foram respeitados.

In memoriam
O livro lembrará muitos cearenses que aqui 

e s t i v e r a m em determi-
nados mo- men tos  de 
suas vidas,   tais como o 
Presidente H u m b e r t o 
d e  A l e n - car Castello 
B r a n c o (Messejana), 
os governa- dores  Parsi-
fal Barroso Fortaleza) , 
V i r g i l i o Távora (Ja-
guaribe) e Cesar Cals 
(Fortaleza), os ministros 
d e  E s t a - do marechal 
Juarez Fer- nandes Tá-
v o r a  ( J a - g u a r i b e ) , 
g e n e r a l A f o n s o 
Augusto de A l b u q u e r -
q u e  L i m a (Fortaleza), 
a l m i r a n t e H e n r i q u e 
Saboia (So- b r a l ) ,  A r -
mando Fal- cão (Fortale-
za), Juracy Maga lhães  
(Fortaleza), general Edu-
ardo  Hen- rique Ellery 
(Fortaleza), Embaixador Dario Castro Alves (Forta-

leza), os jornalistas Dario Macedo (Uruburetama),  
Edisio Sobreira Gomes de Matos (Fortaleza), Esaú de 
Carvalho (Iguatu), Expedito Quintas (Rio de Janeiro/
RJ), José Helder de Souza  (Fortaleza),  Luciano Bar-
reira (Quixadá), Paulo Cabral de Araújo (Fortaleza); 
senadores Fausto Cabral (Fortaleza) e Pompeu de 
Souza (Fortaleza) deputados Álvaro Lins Cavalcante 
(Pedra Branca), Chrysantho Moreira da Rocha (Forta-
leza),  Ernesto Gurgel Valente (Aracati), Flavio Por-
tela Marcílio (Picos/Pi), Francisco Carneiro (Sobral), 
José Colombo de Souza (Itapipoca), José Martins 
Rodrigues (Fortaleza), Miguel Arraes de Alencar 
(Araripe ) Pires Saboia (Independência), engenheiros 
Stênio Bastos (Fortaleza) e José Inácio Ferreira Filho 
(Fortaleza), radialistas Mario Garófalo (Baturité) e 
Francisco Nogueira Saraiva (Fortaleza), empresários 
Antonio Frota Soares (Sobral), Antonio Venancio da 
Silva (Assaré),  Edson de Alencar Cabral (Fortaleza) 
e Francisco de Assis Pereira de Alencar (Aurora); 
fotógrafo Gabriel Gondin (Fortaleza) servidores 
Baltazar Madeira (Itapipoca), Luiz Tarcisio do Vale 
(Fortaleza), José Florentino de Carvalho (Saboeiro), 
João Borba (Fortaleza), Justino Rangel (Jardim), co-
ronel Aulio Adriano Pinheiro (Fortaleza); ministros 
do STJ, Inacio Moacir Catunda (Santa Quitéria), José 
Candido de Carvalho Filho (Boa Viagem), Jesus Costa 
Lima (Itaiçaba), a pioneira e ex-presidente da Casa 
do Ceará, Maria (Mary) Calmon Porto (Fortaleza), e 
Silva e Raimundo Carnauba.

Portugal dá adeus a
Dario Castro Alves

Eis a íntregra do telegrama do embaixador de Portugal 
no Brasil, JoãoSalgueiro, dirigido a familia do embaixador 
Dario Castro Alves, falecido em Fortaleza

Ao tomar conhecimento da morte do embaixador Dário 
Castro Alves, este domingo, em Fortaleza, o embaixador 
de Portugal no Brasil, João Salgueiro, enviou à família do 
diplomata a seguinte mensagem de condolências:

“Em nome da Embaixada de Portugal no Brasil e em 
meu nome pessoal transmito à família enlutada os nossos 
mais sinceros e profundos sentimentos de pesar pelo fale-
cimento do Embaixador Dário Castro Alves.

Ao longo de toda a sua actividade diplomática e cultu-
ral, o Embaixador Dário Castro Alves mostrou ser, com 
todo o carinho e afabilidade que o caracterizavam, um 
verdadeiro amigo se Portugal, muito tendo contribuído 
para relevar, em permanência, os laços históricos, de 
sangue, língua e cultura que ligam os nossos dois países 
e reforçar, em todos os planos, as presentes relações entre 
Portugal e o Brasil.

Como ele próprio gostava de sublinhar, Dário Castro 
Alves considerava-se um Embaixador luso-brasileiro, 
tal era a identificação com que assumia a proximidade 
entre as duas pátrias lusófonas, herdeiras de um legado 
comum que se projecta hoje na Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa.

Perda irreparável para todos os que prezam essa 
proximidade entre Portugal e o Brasil, o seu exemplo 
permanecerá entretanto vivo na memória que dele e do 
seu exemplo saberemos manter, preservar e desenvolver.”

João Salgueiro Embaixador de Portugal no Brasil
NE. A Casa do Ceará se associa ao esforço que se 

faça para ressaltar a dignidade e a cearensidade de Dario 
Castro Alves.

Castelão: Central divulga resultado 
das propostas técnicas

O Governo do Estado, por meio da Central de Lici-
tações divulgou em 01.06, durante Sessão Pública, o 
resultado das propostas técnicas das empresas aptas a 
continuar no processo licitatório para a reforma, am-
pliação, adequação e manutenção do estádio Plácido 
Aderaldo Castelo (Castelão). A Comissão divulgou o 
resultado do julgamento da fase técnica do certame 
onde foram classificados os consórcios:

Marquise/EIT/CVS com nota técnica de 100 
pontos, e Novo Castelão Carioca Christiani Nielsen 
Engenharia S.A., Fujita Engenharia LTDA., Queiroz 
Galvão Engenharia S.A. e Somague Engenharia S.A.) 
que atingiu um total de 99 pontos; além da empresa 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A, 
com 88 pontos.

O consórcio Arena Multiuso, formado pelas so-
ciedades Galvão Engenharia S/A, Serveng Civilsan 
S/A e BWA Tecnologia de Informação Ltda., que 
também participou da primeira etapa da licitação 
não teve o resultado na proposta técnica divulgado 
em cumprimento à decisão da desembargadora Vera 
Lúcia Correia Lima, devido a recurso de autoria do 
consórcio Novo Castelão, que considerou o consórcio 
inabilitado.

Durante a Sessão Pública a comissão definiu que, 
como todos os representantes das três empresas habi-
litadas estavam presentes, ficou estipulado o prazo de 
cinco dias úteis, com início nesta quarta-feira (02), até 
a próxima quarta-feira (09), para a entrada de recurso 
junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE), por partes 
das empresas participantes.

Empresa de beneficiamento de algas 
marinhas se instalará no Ceará

O presidente da Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará (Adece), Francisco Zuza de Oliveira, 
assinou em 31.05 Memorando de Intenções com a 
Empresa Sete Ondas Biomar, para a produção de algas 
úmidas no litoral cearense. Por meio do documento 
assinado, a empresa se instalará no município de Choro-
zinho, Região Metropolitana (RMF), e será responsável 
pela implantação de uma estrutura de cultivo intensivo 
de algas úmidas em sete municípios cearenses (Icapuí, 
Aracati, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, 
Acaraú e Camocim).

As algas úmidas são insumo necessário para a pro-
dução da goma Carragena, um importante estabilizante 
utilizado principalmente pela indústria alimentícia na 
produção de achocolatados e sorvetes. Segundo o dire-
tor da empresa, Alexandre Feder, a indústria demanda 
entre oito milhões a dez milhões de toneladas das mais 
variadas espécies de algas úmidas por ano. No Ceará, 
informa Feder, a empresa pretende produzir 800 mil 
toneladas por mês de Carragena.

Já o diretor de agronegócios da Adece, Fernando Pes-
soa, fez questão de destacar o alcance social do projeto. 
“A atividade representará um avanço para auto-suficiência 
do mercado brasileiro e um resgate social para as comuni-
dades litorâneas do Ceará”. Pessoa ressaltou ainda que a 
implantação da atividade vai garantir renda o ano inteiro 
para as pessoas que vivem exclusivamente da pesca ex-
trativista. As algas são colhidas a partir do crescimento 
natural ou por meio do cultivo, entretanto, 90% da produ-
ção é oriunda do cultivo. Atualmente, existem 42 países 
produzindo a Carragena em escala comercial. China, 
Filipinas e Indonésia lideram o segmento. No Brasil, o 
mercado de algas marinhas é recente e ainda artesanal.
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O CE lidera com R$ 195 milhões 
o agroamigo do BNB

O presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, participou em 08.06 da co-
memoração dos cinco anos do programa 
de microcrédito produtivo rural Agro-
amigo, do Banco do Nordeste.Iniciado 
em 2004 de forma piloto, nas agências 
do BNB de Floriano e Oeiras, no Piauí, 
o programa efetivou, de 2005 a março 
de 2010, um total de 887.938 operações, 
correspondendo a R$ 1,2 bilhão em 
contratações.

Do total, 144.925 financiamentos 
vieram para o Ceará, com o desembolso 
estimado em R$ 195,4 milhões.

O programa está presente em 158 
unidades do BNB, atendendo a 1.736 
municípios da região Nordeste e Norte 
de Minas Gerais. Considerando todo o 
seu raio de atuação, a carteira ativa do 
programa é da ordem de R$ 635 milhões, 
contemplando 534.238 operações. Dentre 
os estados atendidos pelo o programa, 
o Ceará é o primeiro em quantidade de 
operações contratadas e o segundo em 
valores desembolsados, revezando com 
a Bahia a liderança nas contratações 
acumuladas por estado. A Bahia contabi-
liza de 2005 para cá 141.492 operações, 
somando R$ 203,7 milhões.

O evento do 
aniversário do 
Agroamigo foi 
transmitido por 
sistema de vi-
deoconferência 
para todas as 
Superintendên-
cias Estaduais 
do Banco. 

A programação contemplou ainda as 
assinaturas do milionésimo contrato de 
operação do Agroamigo, e do Termo de 
Parceria entre MDA e Instituto Nordeste 
Cidadania, para aquisição, com recursos do 
MDA, de 250 motocicletas a serem utiliza-
das pelos assessores de microcrédito rural.

O presidente do Banco do Nordeste-
solicitou ao presidente Lula a liberação 
R$ 10 bilhões para aumentar o capital do 
Banco, que segundo ele será destinado a 
aplicações de longo prazo. “Nossa cobran-
ça é para que possamos investir não só no 
microcrédito, mas também nas fábricas de 
calçados, cimento, fosfato e de energias, 
que estão chegando a nossa Região”, ex-
plicou. A solicitação foi atendida publica-
mente, quando o presidente Lula pediu que 
fosse autorizada a liberação do montante.

Ceará receberá R$ 46 bilhões 
em investimentos do PAC

O  C e a r á 
receberá até 
2014 R$ 46 
bilhões em in-
ves t imen tos 
dos recursos 
do Programa 
de Aceleração 
da Economia 
(PAC). O anún-

cio foi feito em 08.06 pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do 
governador Cid Gomes, durante sole-
nidade de comemoração dos cinco anos 
do programa de crédito rural Agroamigo, 
no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
em Fortaleza.

O presidente também reafirmou a 
implantação da Refinaria de Premium 
no Ceará e destacou o interesse de par-
ticipar dos inícios das obras de terrapla-
nagem ainda em 2010. Lula citou ainda 
as obras de Transposição do rio São 
Francisco e da Ferrovia Transnordestina. 
Com a implantação da Siderúrgica no 
Ceará, o presidente aposta na instalação 
o quanto antes de um polo industrial e 
um polo petroquímico. “Há 25 anos não 
se investia nesse Brasil. Hoje, o país não 

para de crescer. Trinta e um milhões 
de pessoas saíram das classes D e E 
para a classe C e 20 milhões deixaram 
a extrema pobreza”, citou. Na ocasião, 
Lula defendeu a instalação do estaleiro 
no Ceará e pediu empenho do Senado 
Federal para a aprovação da instalação 
da Universidade Luso Afro Brasileira 
(Unilab) em  Redenção.

Durante discurso, o governador Cid 
Gomes destacou que ao mesmo tempo em 
que se investe no microcrédito, o Ceará 
passa por um cenário de transformação 
que começa a alavancar a economia do 
Estado. “São investimentos em parques 
eólicos, indústrias, zonas de processa-
mento de exportação, entre outros”.

Na ocasião o ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Guilherme Cassel 
parabenizou a execução do programa e 
afirmou que já são mais de R$ 2 milhões 
de agricultores familiares no Nordeste. 
O presidente do BNB, Roberto Smith, 
citou os números alcançados com o 
Agroamigo, que atende agricultores 
familiares com renda bruta anual de até 
R$ 6 mil reais, e na oportunidade assinou 
simbolicamente a operação de número 
1 milhão.


