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Governador José Roberto Arruda recebeu a diretoria da Casa do Ceará e determinou que
secretários do Trabalho e da Desenvolvimento Social apóiem os projetos da Casa. Leia mais nas págs. 21

Secretária Eliana Pedrosa visitou a Casa do Ceará.

A Secretária do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal,deputada Eliana Pedrosa,estevena
Casa do Ceará em 05.03 quando foi recebida pelo presidente Fernando Cesar Mesquita epela diretora de Promoção
Social, Maria de Jesus Martins Monteiro, oportunidade em que começou a definir um programa de cooperação entre a
Secretaria e a Casa, que se acentuará na atenção aos idosos da Pousada Crysantho Moreira da Rocha.

O Carnaval dos Idosos da Casa do Ceará.

O Carnaval dos Idosos da Pousada Crysantho Moreira da Rocha,da Casa do Ceará,
em 19/02 foi dos mais animados com grande participação.

A Casa do Ceará se associa ao Centenário de Patativa do Assaré.

Leia mais na pág. 17
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Edi t o r i a l

Quanta coisa boa guarda a Casa do Ceará. Cada
vez que entro no Museu e vejo o conjunto da obra,sinto
que a Casa merecia um espaço maior para abrigar tantos
quadros de ilustres cearenses, liderados por Raimundo
Cela. O mesmo entusiasmo me surpreende com as duas
bibliotecas de Mauro Benevides e do desembargador José
Colombo de Souza, sem falar na réplica da Padaria Espiritual, de Antonio Sales. Centenas de livros dedicados ao
Ceará e ao Nordeste, resgatando nossa herança cultural.
Também me encanta de certo modo o Centro de Tradições
Culturais, incluindo os espaços das lamparinas, do padre
Cícero Romão Batista, dos bonecos de barro, dos objetos
como máquinas de costura, ferros de engomar, peças do
vestuário, artesanato em palha e tantas manifestações que
foram doadas à Casa por cearenses abnegados e esperançosos que seriam preservados no patrimônio da Casa. A
Casa nos encanta ainda pela Pousada dos Idosos, constituída pela maioria de não cearenses, mas de brasileiros,
nos conforta pelos atendimentos na Policlínica e na
Odontoclínica e nos entusiasma pelos cursos pro¿ssionalizantes que abrem espaço para que centenas
de brasileiros se capacitem a entrar no mercado de
trabalho, devidamente preparados.
Por isso não entendo como cearenses, que sabem
que isto existe e funciona, não se aproximam da Casa.
Não estendem sua mão generosa para ¿nanciar este
projeto que enaltece a nossa vocação de ser o que somos,
no país, um povo solidário.
Apelo para que cearenses ou não, residentes em
Brasilia ou não, atendam ao nosso chamado e se associem à
Casa, contribuindo mensalmente com apenas 20 reais. Não é
muito, mas se tivermos mil, dois mil, associados, a Casa terá
condições de multiplicar por mil a qualidade do atendimento
que presta e que faz. Hoje não temos 10% de mil.
Para a dimensão do nosso projeto a participação dos associados
não parece signi¿cativa. Isto não diminui a nossa representação, mas impacta a nossa representatividade.
Queremos mais cearenses nas nossas ¿leiras, do nosso
lado. Esta Casa , com 45 anos, merece muito mais de cada um
nós.
Lembremo-nos dos nossos gritos de guerra: A gente sai do
Ceará, mas o Ceará n ao sai de nós (Wilson Ibiapina). O
Brasil é grande, mas o Ceará é maior. (Pais de Andrade).
Pelo Brasil, eu morro. Pelo Ceará, eu mato.
(Paula Ney).
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Esse Partido Existe!
(*) Luciano Barreira
Certo dia,ali pela rua Marechal Deodoro, em Fortaleza,
“cheio dos paus”, trafegava no seu Chevrolet o pediatra AlÍsio
Mamede.
Por coincidência,mais atrás,no meu velho jipe, ia o autor
destas linhas, observando o carro do médico a sacudir-se todo
no calçamento esburacado.
Subitamente saltou uma das calotas do automóvel, fazendo
grande barulho ao rodopiar sobre o calçamento.
Freiando o jipe, saltei, apanhei a calota e fui na direção
de Alísiio que, meio cambaleante, também vinha na minha
direção. Quando ele chegou bem na minha frente, levantou
os olhos, reconheceu-me e em meio a um sorriso,parodiando
Lenin, exclamou?
- Puxa! Agora vi que esse partido existe!
Oitava...
Alísio Mamede, o nosso querido e inesquecível companheiro, certa vez resolveu dar uma de comerciante. Montou uma
casa de discos ali na Guilherme Rocha, em Fortaleza, bem
embaixo do antigo Hotel Excelsior. Admirador da boa música,
juntamente com bom repertório nacional, ali se encontravam
também obras dos mais famosos clássicos.
Um dia, Alísio estava no balcão quando entra umhomem
e pergunta:
- O Senhor tem a oitava
- Qual a oitava, de Mozart, de Beethoven, de Schubert
- Não, é a outra...
-Outra! Qual é o autor
- Sei não...

- Não sabe bem “pedacinho” dessa oitava
- É aquela que começa assim: oitava na paneira, oitava
penerando, oitava no namoro...
Muito sério, ainda profundamente decepcionado, o nosso
pediatra respondeu:
- Tenho sim, senhor, está ali na coleção dos clássicos!
Carne do rabo...
Tarcisio Leitão, hoje próspero e bem situado
advogado,nesse tempo era ainda estudante. Foi ele fazer
um comício ali pelos lados do Poço da Draga. Falava para
uma assistência de homens rudes, sofridos, de duas caras.
Em meio ao comício chega uma patotinha de ¿lhinhos do
papai em suas motocas. Pararam a um lado e começaram
a armar a provocação.
- Comunista, agente de Moscou! Gritava um.
- Agitador, subversivo! Proclamava outro.
Sem dar sinal de fraqueza, Tarcisio continuava sua falação. Então os “boyzinhos” ligaram os motores e foi uma
zoada infernal. Ao ronco dos motores em alta aceleração,
eles ainda juntavam gritos provocativos. Não seria mais
possível continuar o discurso. Entâo Tarcisio ergueu a voz
mais forte que seus pulmões puderar gerar e berrou:
- Pessoal, eles tão dizendo que vocês são carne de tripa
gaitera,carne de rabo, carne de cu!
Os rudes homens do cais,como se tivesse recebido
uma voz de comando, marcharam para os motoqueiros.
Apavorados,eles montaram em suas barulhentas maquinas
e se mandaram. Não era lámuito aconselhável esperar por
aqueles robustos ¿lhos do mar.
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor

Inácio de Almeida (Baturité), diretor

Março/09

Espaço Luciano Barreira

Recebemos:
“Caro JB Serra e Gurgel:
Ao ler o Informativo “Ceará em Brasília”, edição de
janeiro de 2009, tive a grata surpresa de encontrar no caderno “Leituras” o texto intitulado CHICO SOBRINHO O
LÍDER DO CLÃ QUE FARÁ 20 ANOS DE PODER EM
ACOPIARA.
Texto que narra a história do meu pai como homem e
líder político de forma brilhante. Confesso que a leitura me
fez sentir grande emoção, pois, Chico Sobrinho para mim,
exerceu e exerce em minha vida mais que o papel de pai;
na verdade o tenho como ídolo e exemplo a ser seguido por
mim e por toda minha família.
Portanto faço aqui os meus agradecimentos por utilizar
este canal de informação do povo cearense para relembrar
sua história ao mesmo tempo que a repassa a outras gerações
ou a quem não teve o privilégio de acompanhar de perto.
Parabéns pela iniciativa de oportunizar ao povo de nosso
Estado este espaço que eleva e engrandece a todos nós.
Aproveito a oportunidade para solicitar sua autorização
para que possamos publicar o texto aqui citado em outros
veículos de comunicação regional.
Por ¿m, fazemos votos de saúde e paz.
Atenciosamente,
Antônio Almeida Neto
Prefeito de Acopiara
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ Estiveram visitando a Casa do Casa e conversando
com a diretora Regina Studart Quintas Bené Fonteles e Yara
Magalhães, cearenses voltados para a Cultura. Yara faz uma
grande doação à Casa : a sua coleção de lamparinas que
está em móvel especialmente escolhido por d. Mary Porto

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

para guardar as lamparinas. Bené tem projetos para área
cultural da Casa.
+ Expectativa para a assinatura do convênio da Casa
com a a Unifor.
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ Passamos de 3.500 jornais impressos e distribuídos
no eixo Brasília-Fortaleza
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ A Casa continua convocando os cearenses de todo o
Brasil para se associar pagando apenas 20 reais por mês.
Peça o seu boleto por e-mail ou por telefone.
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ Nossa página na internet continua atraindo a atenção
da comunidade cearense em todos os cantos. Foram 2.812
visitas no mês de fevereiro.Nos últimos 12 meses, de
março de 2008 a fevereiro de 2009, foram 44.002 visitas.
Os cursos e o Jornal são os links mais visitados.
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ Ceará na Internet e no site da Casa
Vejam no site da Casa do Ceará o belo video sobre o Ceará, “Eu sou do Ceará”, com imagens de Ricardo Gondim, a
quem manifestamos os agradecimentos pela possibilidasde
de divulgarmos o seu trabalho.
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
+ Lembrete aos que preencheram a ¿cha de inscrição
como associados da Casa do Ceará: os Estatutos estabelecem que o atraso de três nos pagamentos é razão para que
se faça o desligamento. Daí o apelo para que aqueles que
subscreveram a ¿cha se empenhem no pagamento ou dos
atrasados ou dos meses futuros.
ƔƔƔƔƔƔƔƔƔ
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SAMBURÁ
Patricia Saboya
Confirmada no cargo de 4ª
secretária da Mesa após uma
disputa que envolveu PDT
e PR, a senadora Patrícia
Saboya (PDT-CE) apresenta
em seu currículo a presidência
da comissão parlamentar de
inquérito (CPI) que investigou, entre 2003 e 2004, a
exploração sexual de crianças
e adolescentes. Ela também
esteve à frente da Comissão de
Assuntos Sociais (CAS): primeiro como vice-presidente,
entre 2005 e 2006, e em seguida como presidente, entre
2007 e 2008. E é a autora dos projetos que ampliam a
licença-maternidade - transformada na Lei 11.770, de
9 de setembro de 2008 - e a licença-paternidade, que
tramita na Câmara dos Deputados
Inovação e sucesso
Um sucesso na Metrópole do Cariri, o site criado por J.
Alcides, para a cidade de Juazeiro do Norte www.juanorte.com.br Na sua equipe estão Menezes Barbosa, Daniel
Walker, Luiz Carlos, Renato Casimiro, Abraão Batista,
Wilkier Barros e Raphael Bruno. Trata-se do 1º jornal digital do Ceará e do interior do Ceará, não fosse J. Alcides o
nome de Juazeiro do Norte, embora nascido em Caririaçu.
A criação da Diocese de Juazeiro, a canonização do padre
Cícero, a ampliação do Aeroporto Regional do Cariri, hoje
o maior do interior do Norte, a implantação do Carrefour
são temas que foram estampados pelo Juanorte.
Bééééééé
Ancelmo Gois publicou em 01.02 a seguinte nota:
“Bééééééé Do cearense José Wilker (Juazeiro do Norte)
nosso grande ator, à Gazeta de Cambuí, de Campinas, SP:
- “Um tio m eu, depois de casado, foi embora com uma...
cabra. E morou com ela até morrer. Não só com ela, mas
com várias, pois as cabras iam morrendo”.
Carrefour em Juazeiro
Com investimentos de R$ 30 milhões e obras já iniciadas,
a rede Carrefour, segundo maior grupo varejista do mundo, estará inaugurando em Juazeiro do Norte, no primeiro
semestre de 2009, o seu hipermercado Atacadão, maior
grupo atacadista do Brasil. É o que garante seu presidente,
Roberto Mussnich, em São Paulo, com exclusividade ao
Juanorte. Será o primeiro da rede no Ceará e Juazeiro foi
escolhido por ser a principal cidade do Nordeste central do
Brasil, atraindo 2,5 milhões de consumidores. Em área de
52 mil metros quadrados, o Atacadão de Juazeiro vai gerar
400 empregos diretos e 800 indiretos, e oferecer 10 mil itens
em produtos de qualidade e preços baixos para comerciantes
e consumidores de todo o Cariri.
Rosas
Quem está vibrando com o Terminal de Cargas do Aeroporto Pinto Martins é o empresário gaúcho Robert Reijer,
maior exportador de rosas do Ceará. ´É o terminal de carga
com a melhor infra-estrutura do País´. Reijer produz rosas
em 24 hectares de estufas instaladas na serra da Ibiapaba,
em São Benedito. Semanalmente, ele exporta 11 toneladas
de rosas, a maioria das quais vai para a Holanda, maior
consumidor mundial .
Museu do Crato
Recebemos o livro de João Teófilo Pierre, Museu do Crato – de
Vicente Leite e outros temas”, em que denuncia “a falta de cuidado
como Museu de Arte Vicente Leite”, que tem no seu acervo 22 telas
de Sinhá D’Amora e dois desenhos de Pedro Américo.
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Ceará/Vietnã
O governador
Cid Gomes, recebeu no Palácio
Iracema, o embaixador do Vietnã
no Brasil, Nguyen
Thac Dinh.
“O Ceará, em
2008 exportou para o Vietnã cerca de US$ 20 milhões e
importou cerca de US$ 3 milhões. Nossa expectativa é
ampliar em um prazo de até três anos as exportações de
produtos, como a fruticultura que no ano passado teve
um crescimento de cerca de 40%”, confirmou.
Imitação da vida
Publicou o blog de Macário Batista: “Uma vez,
acompanhando o presidente Sarney à ONU, o brilhante
jornalista Wilson Ibiapina, o não menos brilhante Zarur,
presidente da Radiobrás, o famoso Toninho Drumont,
diretor da TV Globo de Brasília e o locutor que vos fala,
acampamos num restaurante para o almoço em NY. Era
uma cantina da máfia. Assistimos a uma degradante cena,
de vermos um casal com uma criança num carrinho de
bebê ser enxotado do restaurante pelo maitre. – Eles
vêm pra cá, jogam alguma coisa quente na criança e
nos processam, explicou pra gente diante da estupefação
geral. Mas o que eu queria dizer é que fomos, todos, bater
retrato com o presidente americano, na época o Ronald
Regan, igualzinho a este que a prefeitada pagou 30 paus
em Brasília junto de uma cartela com Lula e Dilminha.
A vida gira em círculos”.
Chico Anysio...
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho disparou firme
contra o programa de humor Uma Escolinha Muito Maluca, que tem Sidney Magal como o professor da turma.
Bopni que foi chefão da Rede Globo e que hoje chefia
uma emissora de TV no Vale do Paraíba, a TV Vanguarda, escreveu em seu blog que a Band fez uma cópia do
sucesso Escolinha do Professor Raimundo, que tinha o
humorista Chico Anysio com o papel que dava nome ao
programa. Para ele, a Band ta não poderia ter copiado a
invenção de Chico, ressaltando que o próprio humorista
deveria ter sido contratado para poder reeditar a atração.
“A Escolinha Maluca copia, vergonhosamente, toda a
estrutura do Chico. Bateram a carteira dele. É furto de
direito autoral”, Boni elogiou o belo trabalho de Chico
Anysio durante quase meio século à frente da TV: “Com
uma doçura ímpar, o velho Professor Raimundo era como se diz no humor - a escada perfeita para apoiar a
atuação de todos os alunos. O Raimundo era centrado
enquanto os outros personagens eram absolutamente
loucos”, comentou.
Jericoacoara
Do Chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Arialdo
Pinho,a Egidio Serpa: ´No próximo mês de julho, o governador Cid Gomes assinará a ordem de serviço para o
início das obras de construção do Aeroporto Internacional
de Jericoacoara”, com pista de 2.500 metros, estação de.
O projeto da pista do aeroporto de Jeri ¿cou pronto e será
encaminhado nos próximos dias à análise técnica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na sua construção,
incluindo a compra do terreno já escolhido no município
de Gijoca, serão investidos R$ 24 milhões, divididos meio
a meio entre o Governo Federal e o Estadual . O Federal já
liberou R$ 3 milhões. Arialdo Pinho antecipa: o aeroporto
de Jericoacoara ¿cará pronto em julho de 2010.

TCU confere dados do FPM
O Tribunal de Contas da
União fará auditoria para avaliar os procedimentos utilizados
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) na realização da contagem e estimativas populacionais.
Esses dados são utilizados pelo
TCU para efetuar o cálculo das
quotas e fixar os coeficientes de
participação de cada município
brasileiro na distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Infraero
Welington Santos que era chefe da Infraero em Fortaleza
foi designado para a Superintendência-adjunta da Infraero no
Nordeste. Seu substituto é Sérgio Baltoré, vindo de Campina
Grande com o compromisso de fazer com que o terminal de
cargas seja colocado em funcionamento .
Air Italy
Há cinco meses, a Air Italy, que voa semanalmente de
Milão e Roma para Fortaleza, tenta obter da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) autorização para tornar
regular esse vôo que é charter e que tem, desde seu lançamento dois anos atrás, taxa de ocupação de 90%. A Air Italy
comprou a Egypt Air e a Air Polska, da Polônia. Seus 14
Boeing 767, para vôos de longa distância, incluindo o de
Fortaleza para Roma, Milão e Varsóvia, e seus sete Boeing
737, para as rotas curtas na Europa, exibem a inscrição: Air
Italy Group. Por enquanto, a Air Italy só emite passagens
de Roma, Milão e Varsóvia para Fortaleza; daqui para lá,
só quando a Anac autorizar
Wellness Resort
O grupo americano Paladin, especializado em gestão
e desenvolvimento imobiliário é o novo controlador da
construtora e incorporadora InPar, empresa paulista
responsável pela construção e administração do empreendimento Beach Park Wellness Resort, no Porto
das Dunas, em Aquiraz. O grupo adquiriu, por R$
180 milhões, lote de 100 milhões de ações da InPar,
que agora passa a ser presidida por Álvaro Simões.
Com 335 apartamentos comercializados — 93% das
360 unidades lançadas em março de 2008, o Beach
Park Wellness Resort entra em fase final de vendas.
Com VGV de R$ 110 milhões, aguarda a contratação
da construtora que irá realizá-lo. ´As obras começam
em março e serão entregues no prazo contratual, em
março de 2011 .
Chefia de Gabinete
A Ministra de Segunda Classe Ana Lucy Gentil Cabral
Petersen (Fortaleza) é a nova Chefe de Gabijete do Secretário
Geral de Relações Exteriores do Itamaraty, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, descendente de cearenses.
Projeto
A Profa. Erotilde Honório pilota o projeto que alunos da
Unifor estão fazendo sobre a Memória do Radio e da Televisão do Ceará com depoimentos dos jornalistas Fernando
Cesar Mesquita, José Wilson Ibiapina, Tarcisio Holanda,
Nazareno Albuquerque e Paulo Cabral de Araújo. O projeto
será transformado em DVD.
Ministro Cesar Rocha
Neste 13.03, a Academia Brasileira de Letras Jurídicas
entregou o diploma de Membro Honorário ao Ministro
Cesar Rocha, saudado pelo Ministro Gilmar Mendes,
presidente do STF.
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Construção do Hospital Regional do
Cariri em Juazeiro do Norte

Duas comissões de inquérito em funcionamento no Senado
O Senado entra em 2009
com duas Comissões Parlamentares de Inquérito
(CPIs) em funcionamento. A CPI sobre crimes de
Pedofilia, que tem como
presidente o senador Magno
Malta (PR-ES), terá de ser
prorrogada novamente na
abertura do ano legislativo,
uma vez que foi prorrogada por 180 dias no último
dia 4 de agosto. Já a CPI
que investiga as Organizações Não Governamentais
(ONGs), presidida pelo
senador Heráclito Fortes
(DEM-PI), teve seu prazo prorrogado por igual período em 23
de novembro de 2008.
Tendo como relator o senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
e como vice-presidente o senador Romeu Tuma (PTB-SP), a CPI
da Pedo¿lia já apresentou vários projetos de lei tipi¿cando novos
crimes, entre eles o Projeto de Lei do Senado (PLS) 250/08, que
criminaliza a aquisição e a posse de material pedó¿lo e outras
condutas relacionadas à pedo¿lia na Internet. O projeto foi
transformado na Lei 11.829, sancionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 25 de novembro último.
A CPI também conseguiu, entre outras coisas, acesso a
18.500 álbuns fechados do portal de relacionamentos Orkut
suspeitos de conter imagens de pornogra¿a infantil. A CPI já
tinha obtido, em abril, acesso a outros 3.261 álbuns que levaram à identi¿cação de mais de 500 pedó¿los. Outra conquista
foi o termo de cooperação visando agilizar o fornecimento de
dados sobre internautas investigados por pedo¿lia assinado
pelas empresas TIM, OI/Telemar e Brasil Telecom. Em sua
última reunião do ano, a CPI aprovou a realização de diversas
atividades para 2009.

Já a CPI das ONGs, que tem como vice-presidente a senadora
Lúcia Vânia (PSDB-GO) e como relator o senador Inácio Arruda
(PCdoB-CE), pretende agora investigar contratos da Fundação
de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec)
com o governo do Piauí e as prefeituras de Recife, São Paulo,
Vitória, Fortaleza e Nova Iguaçu. Também quer investigar os
repasses superiores a R$ 50 mil feitos pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a entidades
sem ¿ns lucrativos entre 1999 e 2007.
Investigações futuras
Uma outra CPI já foi lida em Plenário, mas ainda não foi instalada. Destinada a investigar os gastos do governo federal com
cartões corporativos, não houve designação de seus membros.
Aguarda a instalação também a CPI para investigar os conÀitos na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em
Roraima, e os problemas envolvendo a soberania nacional nas
áreas de fronteira, como o trá¿co internacional e as guerrilhas. A
CPI da Amazônia, como está sendo chamada, foi pedida pelo senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). Mozarildo já anunciou
em Plenário sua intenção de pedir uma outra CPI, para investigar
ações da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

“Esse é o maior hospital
do Interior do Ceará, incluindo a rede particular. Nele a
população terá exames como
ressonância magnética, procedimento só encontrado na
Capital. No Cariri, o Governo
do Estado ainda construirá o
Ceasa, o Centro de Convenções do Crato, a Praça e o Centro dos Romeiros, além da instalação do
programa Ronda do Quarteirão que será implantado em julho”. O anúncio
foi feito pelo governador Cid Gomes durante a solenidade de assinatura
da ordem de serviço para a construção do Hospital Regional do Cariri
(HRC), em 11.02, em Juazeiro do Norte.
Na ocasião, o governador enfatizou que a construção do hospital é um
compromisso de campanha que, além de desenvolver a saúde da Região,
vai oferecer um tratamento digno às pessoas que precisam. “Além disso
o Hospital Regional do Cariri, representa um importante incremento na
geracão de emprego e renda disponibilizando para a área médica, mais
1.115 empregos, sendo 342 médicos”, relatou.
Com recursos do Tesouro do Estado, no valor de R$44.224.380,00
o Hospital Regional do Cariri contará com 209 leitos, garantindo à população de 1.366.709 habitantes de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha,
Icó, Iguatu e Brejo Santo assistência especializada em diversas áreas da
saúde como: traumato-ortopedia vascular; cardiologia; proctologia; gastroenterologia; urologia; oftalmologia; mastologia; e clínica médica.
No HRC, a população terá acesso a serviços que atualmente, na
rede pública, são realizados apenas na Capital. É o caso da ressonância
magnética. Pelo Sistema Único de Saúde, somente o Hospital Geral de
Fortaleza, unidade da rede estadual de saúde, realiza o exame. Outro
importante serviço oferecido pelo hospital é a tomogra¿a computadorizada. Na relação de serviços, estão incluídos ainda ultrassonogra¿a
geral, radiologia geral, endoscopia digestiva, endoscopia respiratória,
ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma.
Dos 209 leitos, 87 são cirúrgicos, 87 clínicos, 20 de UTI para adultos e
15 semi-intensivos. O Hospital Regional do Cariri, previsto para ser concluído em 18 meses, contará com oito salas cirúrgicas, sendo quatro de média
e alta complexidade. Nos leitos de urgência e emergência, dois são para
ressuscitação, 15 para estabilização dos pacientes e 32 de observação.

Há 37 anos
Quer vender?
Quer comprar?
J. Lírio Aguiar
J. Lírio Aguiar
Imóveis
Hábito de servir Bem!
Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950
jlirio@terra.com.br
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Leituras I
Edmílson Caminha (*)
Há pessoas que não somente nos passam pela vida, mas
também a marcam por toda a existência, pela grandeza
humana e pelo brilho do saber com que se fazem merecedores da nossa afeição e do nosso respeito. Assim foi o
mestre Edmílson Monteiro Lopes, meu querido professor
de português no Ginásio (hoje Colégio) 7 de Setembro,
do inesquecível Dr. Edílson Brasil Soárez. Muitas eram
as a¿nidades entre nós: a homonímia, o sermos canhotos
e paixão por nossa língua. Tanto que freqüentes vezes me
perguntaram se eu era ¿lho dele... Orgulha-me, ainda hoje,
tê-lo ouvido considerar-me um dos cinco melhores alunos

A Grande Lição do Professor Edmilson
que tivera ao longo de toda a carreira.
Admira saber um professor de tamanha competência
a dar aulas para alunos do ginásio, quando, agora, são
pouquíssimos os bons no magistério universitário. O
Professor Edmílson não apenas sabia português: entusiasmava-nos pelo estudo, pelo domínio do idioma, pela
leitura dos bons textos, pelo conhecimento dos grandes
autores. A ele, sou para sempre grato pelo amor com
que me dediquei a estudar e, depois, a transmitir aos
jovens o que me foi dado aprender da língua que temos
o privilégio de falar.
Membro da Academia Brasileira e da Academia Cearense da Língua Portuguesa, autor de vários livros, docente

que mereceu o carinho dos colegas e admiração dos seus
milhares de alunos, o Professor Edmílson Monteiro Lopes
era, sobretudo, um homem simples e bom, que deu o melhor de si no desempenho da pro¿ssão que fez mais digna
e maior. A ele, aplica-se a con¿ssão de Paulo Apóstolo,
na carta a Timóteo: combateu o bom combate, cumpriu
a carreira, guardou a fé. Quanto a nós, enriquecidos pela
grande lição que nos deixou, só lhe podemos expressar
GRATIDÃO, essa “palavra-tudo”, como escreveu Drummond.
(*) Edmilson Caminha (Fortaleza), escritor, Assessor
Técnico do Senado Federal

O Don Juan das Acopiaras
Carlos José Gurgel (*)
Jairo Alves nasceu e cresceu em Acopiara. Seu pai, o
velho Pedro Alves era um rico comerciante (diziam que
era o mais rico da cidade) que tinha um grande armazém
de “secos e molhados” e negociava algodão, além de ter
inúmeros prédios comerciais, sítios (o maior era o Tigre)
e muito gado.
Teve, como se diz, um berço e uma juventude de ouro.
Não gostava de estudar e somente concluiu o 1o Grau.
Mas era muito bom negociador, razão pela qual seu pai o
colocou à frente dos negócios da família. Sorriso largo,
rico e bonitão desde cedo pegou a fama de namorador. E
de fato era um “grande pegador”. Não dispensava nada.
Rica, pobre, bonita, feia, solteira ou casada (era sua
fraqueza), comia todas. Não dispensou nem a mulher
do seu maior amigo (mantido em sigilo para preservar a
memória).
Na falta de “novas vítimas”, não pensava duas vezes, frequentava todos os cabarés das redondezas, principalmente
do Iguatú que tinha os melhores bordéis da região. Quando
vinha para Fortaleza então, era uma farra só. Percorria todos
os puteiros de luxo da época (a Leila, o Oitenta, o Chez
Pierre, etc.). Era muito vaidoso e adorava perfumes caros
e roupas de seda. Nas palavras de algumas ex, se vestia
e cheirava como um príncipe. Também gostava muito de
carros. Foi um exímio motorista e gostava de velocidade.
Foi ele que ensinou meu pai a dirigir e eu morria de medo
de andar de carro com ele, pois quando pegava na direção
só andava “voando”. Me recordo quando ele foi a São
Paulo o voltou pilotando um “ITAMARATI”, o carro mais
luxuoso e caro daquela época. A¿nal era o carro do Prefeito
de Acopiara.
Sua outra grande paixão (talvez a maior) foi a CERVEJA
BRAHMA. Era um consumidor voraz dessa bebida, a qual
não dispensava em nenhuma oportunidade. Seu ponto era
no bar do Emídio Calixto (um dos maiores amigos), onde
diariamente bebia uma dúzia de garrafas antes do almoço
e outra dúzia antes do jantar. Nos bares gostava de sentar
na cabeceira da mesa (para mostrar poder), numa grande
roda de amigos ou quem quisesse sentar e não deixava
ninguém pagar a conta. Sempre fazia questão de pagar
tudo sozinho.
Outra coisa que ele adorava eram as festas no clube de
Acopiara, em especial o Carnaval. Também foi um grande
dançarino, o chamado “pé de valsa”. Foi um incentivador
dos carnavais na época em que foi prefeito e sempre saía no
Bloco dos Casados. Na sua mesa no clube (sempre reservada
e num local estratégico) a bebida corria solta. Cerveja e
Whisky não podia faltar. E como sempre, ninguém pagava
nada. Bancava tudo sozinho.
Entrou na política pela mão do amigo e ex-prefeito Mi-
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guel Galdino (que depois o traiu) contra a vontade do pai,
que detestava políticos e as baixarias da política local. E
foi na política que Jairo Alves conheceu a glória, a traição
e sua desgraça. Elegeu-se prefeito de Acopiara no ¿nal de
1968 e exerceu o mandato de 1969 a 1972. Fez uma administração magní¿ca e de inúmeras obras. Abriu avenidas,
fez praças, construiu colégios e estradas nos distritos. Foi
na sua administração que se iniciou a construção e pavimentação da estrada Acopiara-Iguatú, com a construção do
ponte sobre o Rio Trussú. Numa eleição disputada e com
muitas brigas e baixarias conseguiu fazer seu sucessor,
elegendo o Dr. Edmilson como prefeito. Infelizmente seu
sucessor não continuou sua obra e Dr. Edmilson fez uma
administração desastrada. Incompetente, desviou recursos,
não fez absolutamente nada e deixou a prefeitura falida e a
cidade abandonada. Para não perder os eleitores e o poder,
Jairo Alves passou a bancar com seu dinheiro as obras e
todas as despesas do Município.
Candidatou-se novamente, apostando no seu prestígio
e fama de bom prefeito. Gastou toda fortuna e todo o
patrimônio da família. Endividou-se para bancar uma das
eleições mais caras e disputadas da história de Acopiara. Seu
grande rival político e inimigo pessoal foi o Dr. Francisco
Sobrinho, que acabou vencendo a eleição e botando Jairo
Alves literalmente “para correr” de Acopiara. Comprou
uma briga cara, pois Chico Sobrinho também era rico
(empresário e fazendeiro) e chegaram a sair “no braço”
numa briga ocorrida dentro do Clube Social e que ¿cou
famosa. Chico Sobrinho levou a pior e ameaçou Jairo de
morte, o qual passou a andar armado e acompanhado com
um capanga (Chico de Nanosa). Foi uma eleição viciada e
marcada pelas traições e muita corrupção e negociatas, de
ambos os lados. Me recordo com detalhes, pois foi minha
primeira eleição e me colocaram logo como Fiscal de uma
Seção. Quase morro de medo, pois fui ameaçado várias
vezes durante as votações e foi uma roubalheira geral em
todas as Zonas.
Eleição perdida, não restou outra opção para Jairo senão
fugir de madrugada, logo após a apuração dos votos e a
con¿rmação da derrota. Estava completamente falido e
endividado, no comércio de Acopiara, Iguatú e Mombaça,
com o Banco do Brasil, com agiotas, com meio mundo.
Fugiu direto para Fortaleza, onde tinha construído uma
mansão com 12 suítes e até jardim interno (um luxo para
aquela época). Endividado até a alma, traído pelos falsos
amigos, sem dinheiro e sem emprego, conheceu o inferno.
Para sobreviver, colocou os dois carros com os quais fugiu
e que sobraram do patrimônio para rodar como táxi. Por
algum tempo foi sua única renda. Os táxis eram dirigidos
pelo ex-capanga e ex-pistoleiro Chico de Nanosa (fugiu
depois por problemas com a polícia) e pelo seu único e
¿el amigo Picica, seu motorista quando ele foi prefeito e

que nunca o abandonou. O “nêgo” Picica tinha verdadeira
adoração por Jairo e rodava 16 horas no táxi e passava fome
para dar dinheiro ao patrão. Foi um dos poucos amigos de
Acopiara que compareceu ao seu enterro. Depois de muito
sofrimento, passar inúmeras necessidades e percorrer incontáveis gabinetes, conseguiu um emprego de “assessor”
na Assembléia de Estado. Foi sua salvação e única renda
até sua morte.
Posteriormente vendeu a casa, o que restou do patrimônio herdado em Acopiara, os carros e pagou suas dívidas. Nesse ponto ele sempre foi muito correto. Ficou na
miséria absoluta, mas pagou todos a quem devia. Só não
passou fome porque a mãe, os cunhados e a família (inclusive papai) ajudavam com as despesas e com a feira.
Uma tia (irmã de sua mulher Maria Irene) bancou o estudo dos ¿lhos. Minha tia Maria Irene passou a costurar
e vender roupas para ajudar nas despesas. Depois de muito
sofrimento conseguiu comprar uma casinha no bairro da
Parquelândia e, não sei como, conseguiu também se aposentar da Assembléia. Apesar de toda desgraça e sofrimento
nunca abandonou suas paixões: MULHERES e CERVEJA
BRAHMA.
No seu novo endereço tornou-se freguês assíduo do
Bar Azulão, pertinho da sua casa. Era seu ponto, onde
diariamente bebia inúmeras cervejas e fugia para a casa
das “amantes” que, segundo minha tia, ele ainda mantinha.
De tanto beber cerveja, começou a ter problemas de saúde
e tornou-se alcoólatra assumido. Seus ¿lhos, prevendo o
desfecho da situação, resolveram tira-lo do bairro. Compraram um apartamento na Aldeota e alugaram a casa, para
ajudar na renda dele. Não deu resultado. No novo endereço,
passou a frequentar o bar mais próximo, uma mercearia
muito conhecida, chamada de “Raimundo Tricolor”. E
o que era pior, não deixou de frequentar o velho Bar
Azulão. Diariamente, de manhã cedo, pegava um ônibus
e ia para a Parquelândia “rever os amigos”. Dizia minha
tia que não, que ele ia era atrás das suas “raparigas”. Só
voltava de tarde, encharcado de Brahma. Desenvolveu
Parkinson e começou a perder a memória e a sofrer
quedas e fraturas. Os problemas de saúde foram se agravando e em novembro último teve uma convulsão e não
resistiu. Enquanto foi lúcido, reclamava das traições dos
amigos e da ingratidão dos seus conterrâneos. Desde a
sua derrota em 1972, somente retornou a Acopiara em
duas oportunidades e mesmo assim rapidamente. Algumas
vezes foi ao Iguatú, ali vizinha, mas não botava os pés
na sua cidade natal. Foi enterrado em Fortaleza por pedido
próprio, quando ainda estava lúcido. E por decisão dos
¿lhos, que assim como o pai, também não andam mais lá
nem de passagem.
(*) Carlos Gurgel, (Acopiara) engenheiro
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Governo assinou contrato com Banco
Mundial no valor de US$ 240 milhões

BNB apóia projetos em benefício de
crianças e adolescentes carentes

Iguatu ganhará Faculdade
Tecnológica – Fatec

O Governo do Estado
assinou em 14.12 contrato de operação de crédito
com o Banco Mundial
(Bird) no valor de US$
240 milhões, destinado
ao apoio à inclusão social
e crescimento econômico, dentro da operação
SWAp II. O contrato foi
assinado pelo governador
Cid Gomes e pelo diretor do Bird para o Brasil, Makhtar Diop.
O contrato tem por ¿nalidade manter os avanços sociais conquistados pelo Ceará nos últimos anos, tornando-os permanentes
a partir do crescimento econômico sustentado, assegurando apoio
aos investimentos programados no Plano Plurianual 2008-2011,
elaborado de forma participativa e regionalizada. Na avaliação
do governador Cid Gomes, a assinatura do contrato, além de
assegurar investimentos nas áreas sociais, de infraestrutura e
administrativa, comprova a con¿ança das instituições ¿nanceiras
no Ceará. “Em todo lugar só escutamos a palavra crise, mas esse
é o momento que cada um tem que dar mais de si para superar as
di¿culdades. O Estado do Ceará está fazendo a sua parte”, avalia
o governador.
Com prazo total de 26 anos, o contrato tem garantias da União
e contra-garantia de quotas de repartição constitucional das Receitas Tributárias do Estado. O projeto SWAp II tem como um
dos objetivos reembolsar as despesas dos programas de gastos
elegíveis, que estão integrados como programas constantes no
Plano Plurianual - PPA.
Os desembolsos estão programados para ocorrer a cada seis
meses, com exceção do primeiro que é retroativo, com liberação
de 20%, e o último que acontecerá um ano após o sétimo desembolso. Atenderão, prioritariamente, as áreas do setor público,
educação, saúde, gestão dos recursos hídricos, abastecimento de
água, saneamento, ambiente de negócios e inovação.

Este é o segundo ano que o Banco aporta recursos
para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FIA), que recebe doações de empresas tributadas pelo
lucro real e de pessoas físicas, até o limite de 1% e 6%,
respectivamente, contribuições passíveis de abatimento
integral no imposto de renda.
“A participação do BNB na promoção da defesa
da criança e do adolescente, por meio da contribuição
ao FIA, fortalece sua missão de atuar como agente de
desenvolvimento social da região nordestina, mantendo-o
em sintonia com a política pública do Governo Federal”,
a¿rmou o gerente do Ambiente de Responsabilidade
Socioambiental, Danilo Lopes.
Seleção
Os projetos sociais apoiados pelo Banco do Nordeste
em 2008 foram inicialmente selecionados e certi¿cados
pelos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que veri¿caram a viabilidade
técnica e ¿nanceira das ações propostas. Em seguida, as
demandas passaram por uma pré-avaliação dos assessores
das Superintendências Estaduais, sendo efetivamente
aprovadas por uma comissão da Direção Geral.
“Conforme aprovado pela Diretoria, o Banco focou
suas doações em 13 iniciativas voltadas para a erradicação
do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente,
formação pro¿ssional e geração de emprego e renda para
adolescentes, para as quais destinou mais de R$ 540 mil,
bene¿ciando cerca de duas mil crianças e adolescentes
nordestinos”, explicou Danilo Lopes.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Olinda (PE),
Gilson Braga, a contribuição do BNB vai muito além do
aporte ¿nanceiro.

A previsão é de as obras
estejam concluídas no ¿nal
do ano para que as aulas
iniciem já em 2010.
Com o objetivo de investir no Estado, através da
quali¿cação dos cearenses,
o Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Educação
Superior (Secitece) implantará uma Faculdade de Tecnologia
Centec (Fatec) na Região Centro-Sul do Estado. A Fatec ¿cará
localizada em Iguatu e atenderá a população de toda a região.
Para dar início aos trabalhos, o governador Cid Gomes, assinou
na última sexta-feira (30) o Decreto-Lei nº 3.365, de desapropriação de um imóvel, localizado no Centro de Iguatu, onde será
construída e implantada a Faculdade. A previsão é que até o ¿m
deste ano, as obras estejam concluídas para que as atividades
letivas comecem no primeiro trimestre de 2010.
A desapropriação do terreno, que conta com 38 mil metros
quadrados, está localizado no centro de Iguatu. O imóvel estava
desativado há mais de 10 anos, quando funcionava uma fábrica
de algodão e óleo. A Fatec, além de trazer ensino e capacitação
à Região Centro-Sul do Estado, trará mais quali¿cação e valorização ao Centro de Iguatu.
A Fatec de Iguatu deverá oferecer cursos superiores de
Tecnologia, Cursos Técnicos de nível médio e cursos de quali¿cação pro¿ssional inicial e continuada para toda mesorregião
do Centro Sul do Ceará. Inicialmente, a previsão é que sejam
implantados três cursos superiores de Tecnologia (Gestão da
Tecnologia da Informação, Gestão Pública e Gestão de Recursos
Humanos).demanda da Região Centro Sul, haverá aumento no
número da oferta para novos cursos.
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Leituras II
A época dos “entas”
Lustosa da Costa (*)
Um dia destes,depois de perguntar por muitos contemporâneos,
dona Dolores brincou:” Até me surpreendo de estar ainda viva aos
noventa e quatro anos de idade. Ainda não cheguei á idade de minha
mãe, mas já estou, há muito, contando décadas e comemorando os
entas. Mais de quarenta que me formei em Direito.Há cinqüenta que
sou amigo do Lucio Brasileiro e do Frota Neto.Há sessenta comecei
a estudar em Tianguá, com os frades alemães. Tem pior. Ou melhor?
Daquele tempo, possuo colegas e amigos.
Filho da Santana
Um dia destes, deu - me na telha tentar descobrir o paradeiro de
um colega de escola franciscana de Tianguá, do ¿nzinho da década de
quarenta,o João Batista Nogueira com quem ,posteriormente, deixei o
seminário de Ipuarana, em Campina Grande ,em junho de 1953. Como
quando a gente ¿ca velho só conta os acontecimentos na casa dos enta,
ia dizer que fazia cinqüenta e seis anos que não o via. Quando consegui localizá-lo, ele me advertiu para o engano .Porque ,quando residi
no Rio em 1967,fui com outro colega de seminário,Antonio Carlos
Martins Melo,- o que foi juiz federal até um dia desses,- visitá-lo em
Teresópolis onde era comerciante e se elegeu vereador. Faz apenas
42 anos que não nos vemos. Nadinha.
***O Guimarães
Falei, aqui,de haver reencontrado outro colega destes tempos,o
João Guimarães lá da Serra da Meruoca que atendeu a convite para
participar da festa de lançamento de minha biogra¿a, produzida
pela jornalista Luiza Amorim. A ele vira, pela ultima vez,em 1953.

Guimarães, talvez com remorso de haver dado o cano em Deus, de
não se haver tornado frade, como era de esperar, comprou nesga da
terra pertinho do prédio do seminário onde estudamos para cultivar
agricultura orgânica, sem agrotóxicos. Será remorso ? Da mesma
maneira, João Batista Nogueira deu a sua mimosa pousada entre
Teresópolis e Friburgo a denominação de Hotel do Rio dos Frades.
Estará atacado da mesma moléstia, remorso? Se eu for insistir em tal
tese, haverá quem me acuse do mesmo,-o de ter estudado em colégio
de frades, porque o ensino era bom e barato,e não ter terminado
como um deles,- por só escrever estórias de sacristia que envolvem
padres e bispos? O certo é que João Batista prometeu estar presente,
em Sobral ,ao lançamento do livro de Luiza Amorim, se o prefeito
Leônidas Cristino con¿rmar esta festa na Princesa do Norte, esticando
depois à terrinha, Santana do Acarau, donde saíram outros amigos
e colegas nossos de seminário,Valdeci Vasconcelos e Clever Rocha.
Com relação aos dois cujo destino pesquisei e que tive o prazer de
localizar, trata-se de amizade contraída entre 1949 e 1950 ,na Escola
Apostólica S.José, de Tianguá .Ali,sofremos juntos a derrota da seleção brasileira para a do Uruguay,ouvindo a sangrentadisputa do radio
portátil colocado na janela do quarto de frei Candido.
Tragédia
Penalizamo-nos quando soubemos que,em Santana, o pai de João
Batista faleceu,ao transportar o corpo da mulher morta para a câmara
mortuária. Os frades,muito generosos, acolheram seus três irmãos no
colégio para que estudassem, sem preocupação de encargos ¿nanceiros. Batista já era prodigiosamente inteligente,mas tinha apenas 12
anos, sem condições, portanto de cuidar dos irmãos.

Passeata
De Guimarães ,lembro que comandou passeata contra frade
novato, frei Amando,que nos pareceu mais autoritário que outros
patricios. Ele o apelidara de Cascudo, por causa do brilho de sua
careca e foi gritando tal alcunha que o seguimos pelos corredores.
Não me lembro de punição por tal manifestação de rebeldia.
O provedor
Não sei se em Tianguá, Guimarães já virara o chefe do abastecimento informal do seminário, controlando a colheita de jacas,e
conservando o fruto a salvo da gulodice dos outros, surrupiando ovos
do galinheiro dos frades e uma porção de alimentos importantíssimos
para matar a fome daqueles meninotes de onze, doze, treze anos,
naquele clima ameno. Sei que ele desenvolveu tais dotes em Ipuarana
para onde fomos depois de concluído o curso primário.
Frio
O de que recordo era do friozinho da madrugada pois naquele
tempo fazia frio nas serras cearenses. Fixava o olhar na telha de
vidro,morto de saudades de casa. Estava envolto num cobertor azul
ordinário ,com lista vermelha que me espinhava e de que ainda hoje
tenho horror.
Por que a procura
Fico me indagando porque ando atrás destes ¿apos do passado,do
meu passado. Será porque eles me devolvem aos onze ,doze anos de
idade, quando nos conhecemos ? Rever amigos daquele tempo restituem me ,de alguma maneira, à infância,ao inicio da adolescência.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

Um recanto dentro da noite
Wilson Ibiapina (*)
O Lustosa da Costa pede que escreva sobre a boite Alabama, uma
das primeiras a funcionar em Fortaleza. Me socorro do Narcélio
Limaverde, o nosso Google.
Aí lembrei que aqui em Brasília moro na casa que o dono da
boite, o Antônio Pompeu, construía para morar. Depois que vendeu
a boite, Pompeuzinho mudou-se para Brasília. Antes de concluir
a casa desapareceu da obra. Foi encontrado morto no apartamento
que tinha na Asa Norte. Nunca se soube o que aconteceu.
O carro dele desapareceu. Morte trágica para um homem que viveu parte da vida em meio a música, amigos e mulheres bonitas.
A boite Alabama ¿cava alí onde hoje é o hotel Esplanada. A frequência era a mais re¿nada possível. Toda quinta feira, o radialista
Irapuan Lima transmitia pela rádio Iracema, direto da Alabama,
“um recanto agradável dentro da noite calma”
A rapaziada em Fortaleza, no inicio dos anos 60, frequentava
mesmo era as pensões do centro da cidade. A boite Alabama veio
mudar o estilo de diversão da moçada. Na boite tomava-se um

drinque, dançava-se ao som de uma boa música. Tudo na penumbra. Podiam levar a namorada. Paulo Tarso, que tocava um
violão elétrico de quatro cordas, fazia o som com seu conjunto.
Paulo havia participado dos Vocalistas Tropicais. O Carlos Alberto
Laranjeira, que cantava também nos programas de auditório da
Rádio Iracema, se apresentava quase todas as noites. Digo quase
porque nas quintas a atração era Joran Coelho. Segundo o Narcélio
Limaverde, Joran conquistava os freqeuntadores da boite, principalmente quando cantava Molambo ( “Eu sei que vocês vão dizer
que é tudo mentira..”)
O garçon mais famoso era o Simbá. Era ele quem atendia os
radialistas e jornalistas que apareciam por lá, todos lisos, mas
cheios de boas intenções. O Antônio Pompeu tinha um quarto
anexado à boite.
As paredes eram cheias de papeis e cheques. O Narcélio jura
que eram os vales e cheques voadores dos radialistas e jornalistas
que decoravam as paredes do local.
A boite fechou pressionada pelo progresso. No local foi erguido
o hotel Esplanada, depois vendido e hoje passando por uma lenta

e gradual reforma.
O garçon Simbá virou dono de restaurante na Beira Mar. O
Pompeuzinho, em Brasília, montou uma loja de molduras para
retratos, espelhos. A casa que era dele foi concluída por mim depois
que a comprei dos herdeiros. Hoje, quando estou em casa nos ¿ns
de semana, vez por outra, preparo uma dose de rum com coca-cola,
que era a bebida da época, e coloco o disco da Elizeth Cardoso pra
tocar. A faixa é Molambo, samba canção de Jaime Thomás e Augusto
Mesquita que foi sucesso desde o momento em que foi gravado
pela primeira vez em 1953. Fico recordando a boite Alabama ,
que marcou toda uma geração de fortalezenses. Fecho os olhos
e parece que estou vendo o Pompeuzinho, todo solicito, olhando
para todos os lados para ver se falta alguma coisa. É quando a voz
da Elizeth vai mudando... aí começo a ouvir o Joran Coelho, com
aquele bigodinho de ator do cinema mudo, cantando com aquele
vozeirão: “...¿cou pra matar a saudade/ A tremenda saudade que
não me deixou....”
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Obama é um sinal profético?
Gervásio de Paula (*)
Drew Pearson(1897-1969), historiador, escritor e jornalista
norte-americano, escreveu, em 1959, ´EEUU Potência de Segunda Classe?´. Nessa época a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS) estava no apogeu técnico-cientí¿co,
a partir das boas perspectivas de um bem sucedido lançamento,
em redor da terra, de um satélite espacial. Seria posteriormente
o Sputnik e de um ser humano; mais na frente, o astronauta Yuri
Gagarin. Nesse livro -que depois reeditou com o também jornalista norte-americano Jack Anderson(1922-2005) - ele previu a
ascensão social do negro na sociedade norte-americana.
Isto, há 50 anos.
Pouco ou quase nada representam para a história da sociedade humana.
Os soviéticos resguardavam-se na união de várias repúblicas socialistas - seus satélites - que se denominava ´Cortina de
Ferro´. O prestígio vermelho perante o mundo se devia mais a
sua participação de¿nitiva na derrota dos nazistas na Segunda
Grande Guerra Mundial. Mas, nada é eterno.
Dew Pearson fez um comparativo técnico-cientí¿co entre as
duas potências - EEUU e URSS - cujas observações, à luz da sua
profunda experiência como historiador, além de jornalista sempre presente, pro¿ssionalmente, em quase todos os emaranhados
políticos e sociais do Século XX -mostrava uma liderança dos
vermelhos à corrida espacial.
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Essa vantagem, no entanto, era com um certo sacrifício de
grande parte da população comunista nos seus anseios básicos
de conforto, o que a¿rmava a máxima de que ´nem só se pão
vive o homem´, se uma nação pode oferecer-lhe também outros
meios; de lazer, de divertimento e de descanso. Comparando,
mais ou menos, com a resistente Cuba de hoje, o povo soviético era privilegiado em educação, saúde e habitação. Mesmo
assim, as necessidades de locomoção, de iguarias domésticas e
de outros recursos de meios de conforto ¿cavam a desejar. E,
o que era mais lamentável, não faltavam para as castas e seus
acólitos burocráticos.
Poder ´socialista´ concentrava suas forças econômicas no
desenvolvimento bélico. E essa política governamental, gradativamente, foi isolando-se das bases sociais, após os períodos de
guerras sangrentas. Tanto que os diques políticos foram minados
gradativamente, via guerra fria, pelos mais diversos adversários agregados ao capitalismo. E quando surgiu a avalanche
destruidora das ondas do capital - levando e roldão barragens e
comportas de esperanças dos soviéticos - a casta se desmoronou.
Porque, ao contrário de Cuba, o Poder Central e suas castas se
distanciaram das bases sociais. Por isso não tiveram seu apoio.
Não houve resistência. Pelo contrário, muitas correntes contribuiram para essa desagregação comunista. Demolindo, inclusive,
alguns símbolos da grande vitória revolucionária soviética, como
bustos de heróis, estátuas de ícones ideológicos e bandeiras, em
praças públicas. Sem esquecer o famoso muro de Berlim.

Drew Pearson profetiza em sua obra que - partindo da evolução social da humanidade, a exemplo dos escravos construtores
de colossais monumentos arquitetônicos universais, a custa de
sangue, suor e lágrimas, nos períodos em que o branco mandava
sem saber fazer e o negro construía sem mandar - o futuro da
sociedade racista norte-americana um dia seria governada por
um ex-segregado da raça negra, abrindo caminho para que a
casta branca sentisse na carne a necessidade de uma sociedade
onde todos tenham as mesmas condições de sobrevivência e
semelhantes oportunidades de trabalho. E, estatisticamente,
justi¿ca que nessa metamorfose social, o negro sabiamente em
seu silêncio, ainda que economicamente subalterno, vai superar
sua pseudo-inferioridade na época do conhecimento, aperfeiçoando sua quali¿cação pro¿ssional no aprendizado e na produção
político-social.
A era do conhecimento já chegou. Mesmo surgindo a ilusória mágica capitalista do capital ¿nanceiro, mola da economia
mundial, vão ¿cando os fossos nos setores produtivos que são
ocupados pelos que legitimamente sabem fazer; os negros.
Resta-nos, agora, esperar por mais uma lição da história na
trajetória da evolução social dos povos, espelhada nas atuais
transformações da sociedade norte-americana.
Será Barack Obama um sinal da profecia lógica de Drew
Pearson?
(*) Gervásio de Paula (Fortaleza), jornalista
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Hospital de Messejana testa novo
modelo de Coração Artiﬁcial
O procedimento será realizado em um animal bovino no
Centro de Pesquisas e Cirurgias Experimentais do Hospital de
Messejana (Cenpex). O objetivo é que o aparelho permaneça no
animal para acompanhar os resultados do tratamento.
Neste sábado, dia 31, das 9 horas às 13 horas, o Hospital
de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes realiza um
experimento piloto de implante de Suporte Circulatório Mecânico Totalmente Implantável (Coração Arti¿cial). O protótipo
X-TIDE foi desenvolvido e fabricado na Itália. É um modelo de
segunda geração que apresenta melhores resultados. A diferença
entre o novo equipamento e o modelo já utilizado no Hospital
de Messejana, é que ele pode ser implantado dentro do corpo do
paciente, possibilitando mais conforto, mobilidade e a permanência de até sete anos. É a primeira vez que o protótipo X-TIDE
será testado no Brasil. Segundo o coordenador do projeto piloto,
Juan Mejia, modelos semelhantes já são utilizados em pacientes
nos EUA desde 2005.
O implante do ‘Coração Arti¿cial’ totalmente implantável será
demonstrado pelo cirurgião cardíaco italiano, Alexandre Verona.
O procedimento será realizado em um animal bovino no Centro
de Pesquisas e Cirurgias Experimentais do Hospital de Messejana
(Cenpex). O objetivo é que o aparelho permaneça no animal para
acompanhar os resultados do tratamento. O projeto piloto está
sob a coordenação do cirurgião cardiovascular Juan Mejia, que
também é coordenador cirúrgico da Unidade de Transplante e
Insu¿ciência Cardíaca. Após a realização da experiência, será
de¿nido um protocolo de pesquisa experimental para a aprovação
do uso em humanos.
O Projeto Coração Arti¿cial consiste em um estudo que inclui
a utilização de dispositivos de assistência ventricular (coração
arti¿cial) como suporte circulatório mecânico em pacientes
da lista de espera para transplante cardíaco, que se encontram
em grave estado de saúde, a ponto de não poder esperar pela
doação de um órgão. Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes
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Profª. Fátima Veras é a nova reitora
da Universidade de Fortaleza-Unifor

OAB retoma gestões para anular
patente da rapadura por alemães

Em atuação desde 1978 na Universidade de Fortaleza, a
prof.ª Fátima Maria Fernandes Veras é formada em Medicina
pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Fatima Veras é cearense, nascida em Guaraciaba do Norte, em 3 de março de 1951. É casada, tem três ¿lhos e um
neto. Tem residência médica em Infectologia no Hospital S.
Sebastião de Doenças Transmissíveis; especializações em
Saúde Publica, Medicina Tropical e Tecnologia Educacional;
e mestrado em Farmacologia. A professora é membro da
Sociedade Brasileira de Infectologia.
A nova reitora atuou também no Hospital São José. Foi
professora de Epidemiologia da Área da Saúde, na Universidade de Fortaleza, coordenadora do Núcleo de Atenção
Médica Integrada (Nami) da Unifor, no período de 1978 a
1992, diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS) desta
Universidade de 1992 ao primeiro semestre de 2008, quando
assumiu a Vice-Reitoria de Ensino de Graduação, cargo que
ocupará até tomar posse como reitora da Universidade de
Fortaleza.
A profa. Fátima Veras substitui o prof. Carlos Alberto
Batista na reitoria da Unifor.

A Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB vai realizar gestões para tentar anular o registro da
marca “rapadura” por uma empresa da Alemanha, a Rapunzel
Naturkost AG. A pedido da Seccional da OAB do Ceará (OABCE), o presidente da Comissão e ex-presidente nacional da
entidade, Roberto Busato, vai contatar os órgãos americano e
alemão que representam os advogados naqueles países para
solicitar ajuda aos colegas em processos que a OAB já está
movendo contra o patenteamento da rapadura pela empresa
alemã. Ela patenteou a marca nos órgãos o¿ciais do registro na
Alemanha, desde 1989, e nos Estados Unidos, desde 1996.
Roberto Busato se reuniu com o ex presidente da OAB-CE,
Hélio Leitão; com o conselheiro estadual e presidente da Comissão de Cultura daquela Seccional, Ricardo Bacelar e com a
advogada Manoela Bacelar, que é membro da mesma Comissão
cearense. Recebeu da comitiva um relato dos processos e pedidos de providências que a entidade deÀagrou em 2006 – quando
foi descoberto o registro da rapadura pelos alemães. Pedidos
e noti¿cações para que intercedam pela anulação da patente
foram endereçados ao Itamaraty, ao Ministério Público Federal
e às Embaixadas da Alemanha e dos Estados Unidos no Brasil.
Mas todas as gestões foram infrutíferas até o momento.
“Assim sendo, ante a grave situação que arranha nossa
soberania e os preceitos do direito, entendemos que a Ordem
dos Advogados, no exercício de seu mister, deve atuar de
forma mais contundente para elidir a conduta a empresa alemã”, sustenta documento entregue pela comitiva da OAB-CE
ao presidente da Comissão de Relações Internacionais. Os
cearenses se empenham pela revogação da patente registrada
pelos alemães, lembrando que a rapadura “é doce tipicamente
nordestino, subproduto da cana de açúcar, produzido no Brasil
desde os tempos do Império; o doce foi e é item de subsistência
de milhares de famílias pobres do nordeste que o produzem
de forma artesanal”.
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Arquivo/Memória
Fortaleza Antiga – Os Cinemas da Cidade
“O escurinho do cinema há mais de um
século é um ambiente
mágico.
Escolhido pelos espectadores que ali vão
esquecer um pouco a
realidade e viajar para
universos contígüos,
não importa o tema. O
público quer vivenciar histórias diferentes e a grande tela
no ambiente escuro proporciona esse deleite. A história modi¿cou muito o hábito e o certo é que hoje há muito menos
cinemas que há cinqüenta anos.
A região metropolitana de Fortaleza hoje abriga quase três
milhões de habitantes, mas a quarta capital do país comporta
apenas 19 cinemas.
Este número é proporcionalmente ín¿mo se levarmos em
consideração que em 1951, a cidade tinha 280 mil moradores
e os cinemas chegavam a 22.
As mudanças de hábito foram as principais causas para o
não crescimento das salas de exibição e até mesmo do desaparecimento de muitas delas, se observarmos, por exemplo,
o Centro de Fortaleza.
Hoje em dia o audiovisual está muito mais acessível, a
tecnologia da era dos DVDs poporcionou ao homem moderno
a possibilidade de ter seu ´home teather´, redundantemente,
se traduzirmos, em casa. As salas devideocine se proliferam
em profusão, apesar do grande apelo ser a indústria audiovisual da pornogra¿a. Tempos modernos que substituem um
passado recente, quando se escolhiam as melhores roupas
para encarar nas telas o glamour da sétima arte.
Resistindo heroicamente à voragem do tempo, o Cine São
Luiz, hoje Centro Cultural SESC Luiz Severiano Ribeiro, é
o último cinema do Centro. Ali mesmo, na Praça do Ferreira
já estiveram o
Cine-Teatro-Majestic-Palace e o Cine Moderno. Hoje a
diversão proporcionada pela grande tela se concentra nos
shoppings centers e singulares investidas criam espaços
como o Cine Benjamin Abrahão, na Casa Amarela Eusélio
Oliveira, na Universidade Federal do Ceará.
Completos 49 anos, o Cine São Luiz foi inaugurado no
dia 26 de março de 1958, mas sua construção foi iniciada em
1939. Quando de sua inauguração o São Luiz foi elogiado
pela imprensa da época como a mais bela casa de espetáculos
cinematógra¿cos do país. Hoje as sessões continuam, assim
como os festivais de cinema de Fortaleza: o Cine Ceará que
teve sua 17ª edição e o For Rainbow, o Festival de Cinema
da Diversidade Sexual que acontece pela primeira vez, dos
dias 27 a 31 deste mês.
Na Praça do Ferreira do início do século XX, inaugurou-se
o Cine-Teatro-Majestic-Palace no dia 14 de julho de 1917.
Para a confusão do público presente o espetáculo de inauguração foi o show de
uma transformista,o que, é lógico, suscitou diversas
especulações sobre o sexo da artista italiana, seu nome:
Fatima Miris.
Quatro anos depois inaugurava-se o Cine Moderno, também na Praça do Ferreira. As torres imponentes e a marquise
frontal constituída de peças vítreas de diferente cores davam
ao edifício a elegância que condizia com a ´belle epóque´ de
Fortaleza e os frequentadores não poupavam medidas para
assitirem às sessões elegantemente. Nem o Majestic nem o
Moderno existem mais.
Hoje é outro Majestick, assim com ´k´, que o diferencia
do original, assim como a programação exibida. O novo é na
verdade uma sala de video-cine e a programação é apenas a
pornográ¿ca. Este Majestick se ombreia às outras salas do
Centro: Paladium, Star, Rex, Babilonia etc.
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O antigo Cine Majestic sofreu um incêndio no di 4 de abril
de 1955, queimando
inclusive os prédios
vizinhos, mas isto não
o impediu de continuar
funcionando. Na madrugada de 1º de janeiro
de 1968, um segundo
incêndio marcaria o ¿m da casa de espetáculos.
A lista de cinemas espalhados pelos bairros é longa. Havia
o Cine Centro Artístico Cearense que funcionou de 1926 a
1957. O Cine Luz exibiu ¿lmes por 20 anos, desde 1931. O
Cine Nazaré, depois Familiar, existiu no Otávio Bon¿m de
1942 a 1970. O Cine Rex durou de 1943 a 1960. O Joaquim
Távora projetou películas de 1951 a 1959. En¿m, outros
tempos. Existiram ainda O Cine Ventura e o Cine Santos
Dumont, na Aldeota; o Cine Paroquial, que ¿cava vizinho à
Igreja do Pequeno
Grande e o Cine Pio X, na Praça da Igreja do Coração de
Jesus, no Centro.
Na Rua Barão do Rio Branco havia o Cine Diogo e o Cine
Fortaleza. O primeiro foi inaugurado no dia 7 de setembro de
1940 e a última sessão ocorreu no dia 30 de janeiro de 1997.
O Fortaleza fechou no dia 29 de abril de 1999, encerrando o
ciclo de cinemas do Centro que não resistiram à chegada das
salas múltiplas nos centros comerciais fechados, fenômeno
que começa a ocorrer em julho de 1998.
A Rua Floriano Peixoto tinha o Cine Jangada, conhecido
pelos mais novos, também como cinema de ¿lmes adultos,
mas ele foi inaugurado no dia 24 de fevereiro de 1949 e tinha
programação normal até a década de 1970. Inclusive a história cultural da cidade registra que foi nas décadas de 1950
e 1960 que o Cine Jangada foi pioneiro em exibir produções
inglesas, italianas e francesas. Da década de 1980 até a sua
extinção é que o cinema passou a exibir ¿lmes eróticos, mas
surpreendentemente havia um costume singular no meio de
toda aquela programação adulta. Em todas as Semanas Santas, na Sexta-feira da Paixão, invariavelmente se podia ver
A Paixão de Cristo, no Cine
Jangada. Sua última exibição foi em 22 de julho de
1996.
Mais novo que o Cine Jangada, próximo ao Instituto Dr.
José Frota, havia o Cine Art. Este foi inaugurado em 1959.
Em seus últimos dias teve também que apelar para a exibição
pornográ¿ca e ¿lmes de ´karatê´, mas nem isso impediu que
ele ¿zesse sua última sessão no dia 29 de outubro de 1989.
Em 1974, na Avenida Santos Dumont, se inaugurava o
primeiro shopping center da cidade, o Center Um, e com o
centro comercial também vinha um cinema. O Cine Center
Um, que depois passaria a chamar-se Cine Gazeta, foi pródigo em trazer aos fortalezenses ¿lmes de arte e clássicos da
cinematogra¿a mundial, assim como cinema independente e
obras fora do circuito. Ali, por exemplo, se exibiu Cidadão
Kane, de OrsonWelles; A Laranja Mecânica, de Stanley
Kubrick; Dodeskaden, de Akira Kurosawa, entre outros.
Depois de sofrer a concorrência de outras salas e o declínio
de público o cinema fechou suas portas no dia no dia 3 de
setembro de 1993.
Houve ainda o Studio Beira-Mar, na avenida que lhe dava
o nome, inaugurado no dia 3 de agosto de 1995 e que teve sua
última sessão no dia 27 de novembro de 2000.
Das lembranças dos cinemas de passados distante e mais
recente restou o encanto daqueles que testemunharam o nascimento desta era da imagem que vivemos hoje. Em breve a
projeção deverá se dar em nossos próprios celulares e tudo
será passado.”
Extraído do Blog do Guilhon

Crise irá gerar impacto
aos cofres municipais
A crise que abala economias
de vários países deve chegar com
força aos cofres dos 184 municípios cearenses em 2009. No
último ano, o repasse do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM) registrou alta de 22% frente a 2007. Se acrescido o aumento
de 1% repassado pelo fundo em
dezembro, o incremento chega a
26%. No entanto, para este ano,
as previsões não são tão otimistas,
face ao atual cenário de desaceleração na atividade industrial e no consumo.
´Di¿cilmente, nesse ano, o FPM crescerá acima de 8% no
País e no Ceará´, prevê o consultor econômico da Associação
dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece) e
também ex-tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), José Irineu de Carvalho. O fundo utiliza como
base de cálculo, justamente os tributos federais Imposto de
Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
O primeiro mês de 2009 já se foi, deixando os primeiros reÀexos no orçamento municipal do Ceará. Na soma
dos primeiros 31 dias do ano, o repasse do FPM — valor
corrigido e incluindo parcela do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Pro¿ssionais da Educação, o Fundeb —, somou R$
175.211.223 milhões. O montante é 1% menor ante à cifra
transferida em janeiro de 2008, quando os 184 municípios
do Estado foram bene¿ciados com R$ 176.929.545 milhões
oriundos do FPM.
Em valores nominais (sem a atualização do FPM de
janeiro de 2009 e incluindo parcela do Fundeb), entretanto,
o valor de repasse ainda é maior, superando o primeiro mês
do ano passado em 4,9%. Os dados foram informados pela
CNM.
Caminho similar de queda de 1% também foi a realidade
dos municípios em âmbito nacional. “A crise econômica
atingiu principalmente a arrecadação de imposto de renda e
do IPI”, avalia o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
Ele observa que a receita do IR depende muito da lucratividade das empresas, que está em queda, enquanto o
IPI depende do nível de produção industrial, também em
declínio. “O nível de produção industrial caiu 6,2% em novembro. Ainda não foi divulgado o resultado de dezembro,
mas tudo indica que houve uma nova queda no indicador,
que afeta diretamente a arrecadação tributária”, disse o
presidente da CNM.
Com menos dinheiro em caixa, os novos prefeitos já
teriam então um novo desa¿o além de gerenciar de forma
responsável os recursos que recebe: encontrar medidas alternativas para compensar as perdas. A recém-eleita presidente
da Aprece, Eliene Brasileiro, se diz temerosa com a queda
de arrecadação no ´bolo de impostos´ que compõe o FPM.
´É preciso intensi¿car a ¿scalização na arrecadação de impostos municipais como o ISS [Imposto Sobre Serviços]´,
diz a prefeita de General Sampaio.
Impacto do novo mínimo
Segundo o consultor da Aprece, o novo salário mínimo
de R$ 465,00 (R$ 50,00 a mais do que atual), que passou a
vigorar em 1º de fevereiro trará impacto de até 12% nas folhas salariais dos municípios em 2009. ´Tirando o pessoal da
área da saúde com grau superior, a maior parte dos servidores
ganha um salário mínimo´, diz Irineu de Carvalho. ´Considerando a inÀação de 4,5% e um crescimento econômico de
2%, teoricamente, a receita cresceria entre 6,5% e 7%´.
Com apoio de Lívia Barreira, Especial para Economia,
Diário do Nordeste
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Brasília, uma “ilha da fantasia” imune à crise
Com emprego garantido e altos salários, funcionários públicos seguem
comprando e aquecem a economia da capital
BRASÍLIA. Crise? Que crise? Os altos salários pagos pelo setor público nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário mantêm a economia da
capital federal aquecida, reforçando a imagem de que Brasília é uma ilha
da fantasia, imune à turbulência global. Sem a ameaça de desemprego ou
de redução de salários, os funcionários públicos continuam consumindo
como se a crise global não existisse.
Essa condição privilegiada sustenta um mercado imobiliário em expansão - cujo metro quadrado é um dos mais altos do país - e movimenta
o comércio de automóveis, que em janeiro cresceu 19,27%, contra uma
média nacional de apenas 1,63%.
Nos últimos três anos, as vendas de veículos no Distrito Federal
cresceram 42%, turbinadas pelos aumentos salariais concedidos aos
funcionários públicos. Na média, os rendimentos do setor público são 4,1
vezes maiores do que a renda no setor privado, mas, em tempos de crise
¿nanceira, o fator mais valorizado é a estabilidade no emprego.
- Nossos clientes são funcionários públicos com renda média R$ 12
mil, que desfrutam vantagens como o crédito consignado. São clientes
exigentes, que buscam veículos mais so¿sticados - explica Ricardo Lima,
presidente dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Autorizados
do Distrito Federal (Sincodiv-DF).
“Só vejo a crise no noticiário”
Com salários iniciais que variam entre R$ 10 mil e R$ 12 mil, as
carreiras de elite do Executivo, do Legislativo e do Judiciário chegam
ao seu topo com rendimentos entre R$ 19 mil e R$ 24,5 mil, teto salarial
para o setor público, mas, contando vantagens pessoais, muitos salários
superam esse valor.
Policial rodoviário federal, Ricardo Rocha, de 40 anos, comemora
a compra do segundo carro para a família, um Gol zero quilômetro
adquirido este mês numa concessionária de Brasília. Ele e a mulher são
funcionários públicos, e a renda conjunta supera os R$ 15 mil, o que
permitiu a compra do segundo carro ¿nanciado.
- Fizemos as contas e vimos que seria possível assumir a prestação.
Temos uma renda garantida no ¿m do mês. Não tem o risco de uma empresa privada. Só vejo a crise no noticiário - a¿rma Ricardo Rocha.
Se a venda de automóveis é um indicativo de como a crise não chegou
ao Distrito Federal, é no setor imobiliário que isso ¿ca mais evidente.
O preço dos imóveis em Brasília é um dos mais altos do país - entre R$
8 mil e R$ 10 mil o metro quadrado - e, ainda assim, o mercado tem
uma demanda reprimida que só faz crescer o custo da moradia para as
classes média e alta.
Há poucos dias, o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL colocou
à venda um terreno de 170 hectares em área nobre de Brasília para a
construção do Setor Noroeste- um bairro destinado à classe média e
alta - e vendeu 90% dos lotes em poucas horas.
O mercado estima que o preço do metro quadrado nessa área ¿cará

em torno de R$ 8 mil, mas os valores podem subir ainda mais até a venda
no Distrito Federal, quase o dobro do crescimento do mercado paulista
efetiva dos apartamentos.
(13,6%), por exemplo. E a expectativa das lideranças empresariais é
- Brasília é uma cidade administrativa, e a estabilidade no emprego dá
de um crescimento de 20% em 2009, mesmo que a crise econômica se
tranquilidade para trabalhar e gastar - observa Marcelo Oliveira, diretor
torne mais aguda.
da Paulo Otávio Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras
- Brasília não está totalmente imune à crise mundial, mas está protedo Distrito Federal.
gida por suas peculiaridades. O poder aquisitivo da população é um dos
Ele descreve o per¿l de seus clientes. Dois terços são funcionários
mais altos do país, e 60% da massa salarial vêm dos governos federais
públicos; em geral, o marido e a mulher trabalham no setor público e a
e local - destaca o presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado
renda familiar chega a R$ 20 mil, o que garante uma sobra para adquirir
Imobiliário, Adalberto Valadão.
um bom imóvel no Plano Piloto - a área central de Brasília.
“Temos uma renda garantida no ¿nal do mês. Não tem o risco de uma
Essa família compra depois outros imóveis para os ¿lhos e assim
empresa privada. Só vejo a crise no noticiário”
contribui para manter a demanda aquecida.
Ricardo Rocha, policial rodoviário federal
- Esses dois terços (dos compradores) estão preservados.
“Aqui não temos sentido essa crise. O consumo continua”
É um mercado cativo que não sofre com as intempéries - a¿rma o
Cláudio Júdice, funcionário da Itaipu binacional
executivo.
“A estabilidade no emprego dá tranquilidade para trabalhar e gas“Se o consumo cai, a crise piora”
tar”
O Distrito Federal tem 181 mil funcionários públicos, de um total
Marcelo Oliveira, diretor da Paulo Otávio Empreendimentos
de mais de 1,1 milhão de trabalhadores. Estimase que os ser vidores são
“Brasília não está totalmente imune à crise mundial, mas está proteresponsáveis por cerca de 60% da massa salarial da cidade. A capital tem
gida por suas peculiaridades”
também um dos custos de vida mais altos do país.
Adalberto Valadão, presidente da Associação dos Dirigentes do
Segundo Oliveira, essa parcela de clientes é conservadora e costuma
Mercado Imobiliário
aplicar em imóveis, o que também contribui para o aquecimento do
(Texto de Regina Alvarez , publicado em O GLOBO, em 22.02)
mercado imobiliário no Distrito Federal.
O fato de a cidade ser
tombada como patrimônio
cultural da humanidade
reduz ainda mais os espaços
nobres disponíveis.
Cláudio Júdice, de 64
anos, trocou em janeiro
um apartamento de 150
TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
metros quadrados por outro
de 250 metros quadrados
no Setor Sudoeste, outro
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense
bairro nobre de Brasília.
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de
Funcionário aposentado da
passageiros
Itaipu Binacional, Cláudio é
Àuminense e mora na capital
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileira,
desde 1975.
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.
- Aqui não temos senEm 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas uma
tido essa crise. O consumo
continua, mas se cair a crise
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma frota
piora, não é mesmo?
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros, 2
Setor imobiliário cresJatos, 2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.
ceu 25%
O processo de ampliação da companhia com Boeings foi
No ano passado, o setor
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros e
imobiliário cresceu 25%

cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas da
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileiras,
incluindo 9 capitais.
Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boeings
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Luis,
Belém,
Macapá
e
Caiena
na
Guiana
Francesa. As linhas transportam uma média
mensal de 16.000 passageiros, chegando a
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de
alta estação.
Além do transporte aéreo, a TAF é
reconhecida pela qualidade de sua oficina de
manutenção e seus serviços de apoio a
aeronaves. Em março deste ano, a empresa
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da Anac
para manutenção de Boeings. A mesma
também é homologada para manutenção de
helicópteros, aviões turbo hélice e jatos
executivos.
O hangar da TAF é utilizado por várias
companhias regionais além de atender ao
governo de vários estados, artistas e
empresarios no tocante a viagens executivas.
Recentemente foi construída uma sala Vip com
todo conforto exigido pelos clientes usuários
da aviação executiva.
TAF Linhas Aéreas SA
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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O LINGUAJAR CEARENSE
Muito junto é encangado
Água com açúcar é garapa
Cor vermelha é encarnado
Muita coisa dá mêimundo
Sendo Mundim é Raimundo
Valentão é arrochado

Que atinge mais de légua
‘Tá ca peste!’ ‘Só no Crato!’
‘Tá lascado!’ e ‘Aarre égua!’
‘Corra dentro!’ ‘ Qué cirmá? ‘
‘É de rosca? ‘Éé de lascar! ‘
‘Vôte!’ ‘Ôxente! ‘Isso é pai d’égua!’

No Ceará todo habita
A fubuia e o merol
A truaca e a birita
Amansa sogra ou quentinha
Engasga gato, caninha
A meropéia e a mardita

Todo poeta de fato
É grande observador
Seja da rua ou do mato
Seja leigo ou professor
Faz verdadeira pesquisa
Vasto estudo realiza
Buscando essência e teor

A rede velha é ¿anga
Com raiva é apurrinhado
Careta feia é munganga
Baitinga é o mesmo viado
O bom é só o pitéu
Bajulador, xeleléu
Sem jeito é malamanhado

Se é muito longe, arrenego
Que Deus do céu nos acuda
É pra lá da caixa prego
Lá no calcanhar do juda
Nas bimboca ou cafundó
Nas brenha ou caixa bozó
Onde o vento a rota muda

O picolé no saquinho
Aqui se chama dindin
Se é o dedo menorzinho
É chamado de mindin
Riso sonoro é gaitada
Confusão é presepada
Atrevido é saidim

Por esse nato talento
Na hora de versejar
Busca o tema e o momento
Visa o leitor agradar
Não sente conformação
Se não passa a emoção
Que dentro do peito está

Bater fofo é não cumprir
Etecetera é escambau
Sujar muito é encardir
Quem acusa, cai de pau
Confusão é funaré
Carta coringa é melé
Atacar é só de mau

Se é cheia de babilaque
É ispilicute ou dondoca
Ligeiro é ‘que nem um traque’
Agachado é tá de coca
Sem rumo é desembestado
O faminto é esguerado
Bolha na pele é papoca

Papo longo e sem valor
É ‘miolo de pote’
Muito esperto é vívido
Adolescente é frangote
Soldado raso é samango
A lagartixa é calango
O tabefe é cocorote

Neste cordel-dicionário
Eu pretendo registrar
O rico vocabulário
Da criação popular
No Ceará garimpei
Juntei tudo, compilei
Ao leitor quero ofertar

Qualquer botão é biloto
Mulher difícil é banqueira
Pequenino é pirritoto
Estilingue é baladeira
Qualquer coisa é birimbelo
Descorado é amarelo
Sem requinte é labrocheira

Chamuscado é sapecado
Nuca, cangote é cachaço
Meio tonto é calibrado
A coluna é espinhaço
Se está adoentado
Tá como diz o ditado:
‘da pucumã pro bagaço’

A lista é quase sem ¿m
Não cabe num só cordel
Tem alpercata, al¿nim
Enrabichada e berel
Chué, baé, avexado
Bãe de cúia, ôi bribado
Quebra-queixo e carritel

Se alguém é desligado
É chamado de bocó
Broco, lerdo e abestado
Azuado ou brocoió
Arigó e Zé Mané
Sonso, atruado, bilé
Pomba lesa e zuruó

Um perigo é boca quente
Porco novo é bacurim
Atrevido é saliente
Quem não presta é corja ruim
Dedo duro é cabuêta
A perna torta é zambêta
Coisinha pouca é tiquim

Cearense tem mania
Chama todo mundo Zé
Zé da onça, Zé de tia
Zé ôin ou Zé Mané
Zé Tatá ou Zé de Dida
Achando pouco apelida
Um bocado de Zezé

Tem visage, sarará
Tem bruguelo e inxirido
Rabiçaca e aluá
Ispritado e zói cumprido
Bunda canastra, lundu
Dona encrenca, sabacu
Bonequeiro e maluvido

Artigo novo é zerado
Armadilha é arapuca
O doido é abirobado
Invencionice é infuca
O matuto é mucureba
Qualquer ferida é pereba
Mosquito grande é mutuca

Parteira era cachimbeira
Dar mergulho é tibungar
Tem cucuruto, moleira
Olhar demais é cubar
Tem ainda ternontonte
Que vem antes do antonte
Ver de soslaio é brechar

Fazer goga é gaiofar
O que é longo é cumprissaio
Provocar é impinjar
Toda pilôra é desmaio
Salto ligeiro é pinote
Bando, turma é um magote
Cesto sem alça é balaio

O cearense é assim:
Dá cotoco à nostalgia
A tristeza leva ¿m
Na cacunda dá euforia
dá de arrudei na carência
Enrola a sobrevivência
e embirra na alegria

Quem muito agarra, abufela
Briga pequena é arenga
Enganação, esparrela
Toda prostituta é quenga
Rapapé é confusão
De repente é supetão
Insistência é lenga-lenga

Quem briga bota boneco
Sem valor é fulerage
Copo pequeno é caneco
Estrada boa é rodage
O tristonho é capiongo
Galo ou inchaço é mondrongo
E a ralé é catrevage

A comidinha caseira
Tem fama no Ceará
Tipicamente brasileira
Faz o caboco babar
No bar do Mané bofão
Pau do guarda, panelão
O cardápio vou citar:

Qualquer tramóia é motim
Solteira idosa é titia
Mosquitinho é mucuim
Recipiente é vasia
Meia garrafa é meiota
O exibido é ¿ota
Travessura é istripulia

O velho ovo estrelado
É o bife do oião
Nervoso é atubibado
Repreender é carão
O zarôlho é caraôi
Enviezado, zanôi
Inquieto é frivião

Sarrabulho, panelada
Mucunzá e chambari
Tripa de porco, buchada
Baião de dois com piqui
Tem pão de milho e pirão
Carne de sol com feijão
Tijolo de buriti

Bebeu muito é deodato
Brisa leve é cruviana
O sujeito otário é pato
Cigarro curto é bagana
Fugir é capar o gato
O engraçado é gaiato
Quem vai preso tá em cana

A perna ¿na é cambito
Dar o fora é azular
Muito magrelo é sibito
Pisar manco é caxingar
Rede pequena é tipóia
Tudo bem é tudo jóia
Fazer troça é caçoar

Quem é ruivo é fogoió
O tristonho é distrenado
Tornozelo é mocotó
Cheio de grana, estribado
Jarra de barro é quartinha
O banheiro é a casinha
Sem saída, ‘tá pebado’

Ter mesmo nome é xarapa

A expressão ‘dá relato’

A bebida e o seu rol

Josenir A. de Lacerda (*)
Só cearense entende. A autora é mesmo
uma profunda conhecedora do vernáculo
alencarino!
Quem não é cearense que aprimore o seu
vocabulário para entender o nosso “dialeto”.

Ceará em Brasília
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(*) Josenir A. de Lacerda (Crato),
Cordelista, Cadeira Nº 3 da Academia dos
Cordelistas do Crato.
NE) O Texto será incorporado ao acervo
da Memória Cultural do Ceará em Brasilia,
expresso nas seguintes edições:
181 -Cearense, ô povo besta,
181 - Jeito cearense de ser,
181 -Expressões cearenses,
181 - O cearês em inglês (edição 181,
julho de 2007),
184 - Conto Cearense,
184 -Traduzindo o cearês (edição 184,
outubro de 2007);
187 - Direitos e deveres do nobre e honrado cidadão cearense (edição 187, janeiro
de 2008)
192 - Um cearense na Daslu (edição 192,
junho de 2008).
192 - Seu Lunga, O Tolerância Zero de
Juazeiro do Norte (edição 192, junho de
2008)
196 - Valorizando a Cearensidade : “Sou
do Ceará.” (edição 196, outubro de 2008)
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Ser aprovado nos vestibulares do IME e do ITA é um sonho para muitos estudantes, principalmente
para os que gostam das disciplinas de Matemática, Física e Química. Apesar da diﬁculdade,
o aluno cearense tem apresentado um ótimo desempenho, conquistando várias aprovações.
Cearense é povo determinado. O último vestibular do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos mais
difíceis do Brasil, não deixa mentir. Das 120 vagas ofertadas, 24 foram conquistadas por candidatos de Fortaleza,
o que deixa a cidade em segundo lugar no ranking das
que mais aprovaram. No vestibular do Instituto Militar de
Engenharia (IME), outro que está entre os mais difíceis,
os candidatos daqui também ¿zeram bonito. Dos 150 candidatos convoncados (somando a lista dos reservistas e
dos que seguirão carreira militar), 32 são de Fortaleza, o
que corresponde a 21,3% do total. Melhor ainda, 14 candidatos de Fortaleza foram convocados pelas duas universidades.
O destaque nestes concursos, que exigem excelente
desempenho em disciplinas como Matemática, Física e
Química - terrores de tantos alunos -, eleva a fama do cearense Brasil afora. “Em torno de 20% de todos os alunos
do ITA são do Ceará. É algo que se destaca. O cearense
encara e gosta do desa¿o”, ressalta o chefe da Seção de
Concursos do ITA, Luiz Carlos Rossato. Neste ano, Fortaleza foi a segunda cidade que mais aprovou candidatos
no ITA. Mas vale ressaltar que em 2008 Fortaleza foi a
cidade com maior número de aprovados e no ¿m de 2007,
¿cou novamente em segundo lugar.
Segundo Rossato, nos últimos dez anos, o desempenho de Fortaleza tem sido assim. “Esse dado considera
apenas o local de prova dos candidatos, que podem ser de
outras cidades. Mas o bom desempenho de Fortaleza é um
fato”, salienta. Para comprovar que o cearense se dá bem,
ele a forma que, no último vestibular, dos 120 aprovados,
19 são nascidos em Fortaleza, o que corresponde a 15,8%
do total. O dado deixa a cidade no primeiro lugar isolado
da lista, já que, em segundo, está Rio de Janeiro, Capital,
com nove aprovados nascidos lá.
Na avaliação dele, são várias as razões que levam os
cearenses a obter mais aprovações. “Envolve muita dedicação, competência das escolas do Ceará e dos candidatos, passando também pelas famílias que orientam bem os
¿lhos”, argumenta. Com apenas 18 anos, Antônio César
Pinto da Cunha, passou nos dois vestibulares: do ITA e do
IME. “Tem de ser disciplinado e focado”, avisa.
Durante a semana, nada de moleza. Diariamente, o
jovem dedicava aos estudos sete horas por dia, com 30
minutos de intervalo pela manhã e à noite, além das aulas
na escola. “Eu não estudava quase nada no ¿m de semana.
Eu reservava para sair com a namorada e com os amigos”.
Entre as duas universidades, César escolheu o ITA, que
¿ca em São José dos Campos. “Eu queria o ITA desde
muito cedo. O colégio onde eu estudava estimulava e eu
sempre tive muita a ¿nidade com as matérias exatas”, explica.
No próximo dia 22, embarca para o interior de São
Paulo. A família ¿cou muito feliz, mas, às vezes, a saudade antecipada aperta. Com a namorada, Ariel, é a mesma
coisa. “A gente vai continuar namorando. A gente já namora há dois anos e eu acho que vai dar muito certo. Vou
tentar voltar nos feriados e ela também pode ir me visitar.
Hoje em dia é mais fácil. Existem muitas formas de se
comunicar”. Enquanto o dia 22 não chega, César aproveita para ¿car com os amigos, para namorar. Além disso,
tem os preparativos para a viagem. “Com o tempo, você
vai aprendendo a lidar com a distância. Quem mora longe
passa por muito amadurecimento”, acredita.
SAIBA MAIS
Ƈ Dos 120 aprovados, 19 são nascidos em Fortaleza, o
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que corresponde a 15,8% do total. O dado deixa a cidade
no primeiro lugar isolado da lista. Em segundo, está Rio
de Janeiro, com 9 aprovados nascidos lá. E em terceiro,
empataram as cidades de São José dos Campos, Recife e
São Paulo, com 7, cada. Goiânia e Salvador, aprovaram
5.
Ƈ Das 120 vagas ofertadas, 35 foram para São José dos
Campos (SP), cidade que sedia a instituição. Em segundo
lugar, está Fortaleza, com 24 aprovações. A cidade de São
Paulo, que teve o maior número de inscrições (887), mais
que o dobro de Fortaleza (406), contou com apenas 13
aprovados. Pouco mais da metade do número de aprovados aqui.
Ƈ
No Vestibular 2008/2009, entre todas as cidades
realizadoras de provas, Fortaleza foi a segunda com maior
número de aprovados. Em 2008 Fortaleza foi a cidade
com maior número de aprovados.
DICAS
1. Estudar desde cedo. O ideal é começar a se preparar
desde o 1º ano do ensino médio. Alguns candidatos começam a se preparar até antes.
2. Escolher uma boa escola que prepare para IME e
ITA a partir do 1º ano do ensino médio.
3. Não deixar margem para dúvidas. Ao estudar Matemática, Física e Química, procurar resolver todas as dúvidas.
4. Organização é fundamental. Recomenda-se ter um
cronograma de estudos, reservando horários para
estar na escola, para resolver exercícios e para o
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lazer.
5. É fundamental ter empenho e dedicação, mas não
esqueça do lazer. É muito importante relaxar de vez em
quando.
6. Gostar. É muito melhor buscar o objetivo quando
se gosta, não apenas por pressão dos pais.
7. O horário de estudo depende de cada um. Há pessoas que têm facilidade para aprender Matemática, Física
e Química e outras aprendem mesmo com di¿culdade.
Nestes casos, é necessário dedicar mais tempo aos estudos.
Ranking das Cidades
19 nasceram em Fortaleza
9 nasceram na capital do Rio de Janeiro
7 nasceram em São José dos Campos
7 Nasceram em Recife
7 nasceram em São Paulo, capital
5 nasceram em Goiânia
Fonte: Seção de Concursos do ITA
Mariana Monteiro Pereira, 19, soube do resultado
pelo telefone. Os amigos avisavam que ela tinha passado
no vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME).
Era a segunda vez que ela tentava. “A gente nunca tem
certeza (do resultado), mas eu estava con¿ante. Na família ¿cou todo mundo muito feliz”, comemora Mariana.
Neste ¿m de semana, ela viaja para o Rio de Janeiro, cidade que sedia a instituição. Enquanto isso, aproveita as
merecidas - férias e os últimos momentos com os amigos.
“É preciso determinação, porque tem de estudar
muito, demais. Eu acordava às 8 horas, estudava até a
hora da aula, 13h30min, e depois da aula, às 19 horas,
estudava até as 23 horas”, recorda.
O jovem Pedro Paulo Albuquerque Goes, 20, também
abdicou de muitas coisas para passar nos vestibulares do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do IME.
“Tem que ser muito estudioso mesmo. Eu dormia muito
pouco, virava a noite, tinha problema de insônia. Tentei
três vezes para passar”, recorda. Ano passado, ele até
passou no vestibular do IME entre as vagas destinadas a
quem pretendia seguir carreira militar, mas desistiu pois
preferiu estudar e passar entre as vagas de civis.
Agora deu certo. Mas após acertar tantas questões e
ser aprovado nos dois vestibulares, Pedro se viu com uma
grande dúvida: escolher em qual dos dois institutos estudar. Optou pelo ITA, pois, na opinião dele, a formação
militar é mais leve. No próximo dia 22, vai a São José
dos Campos. “Eu quase não paro em casa. Estou saindo
todo dia, toda hora, pra churasco, barzinho à noite, praia.
É difícil estar em casa. Do meio para o FIM m do ano,
minha turma quase todo ¿m de semana ia à praia”, diz enfatizando a importância de descansar de vez em quando.
Ser aprovado nos vestibulares do IME e do ITA é um
sonho para muitos estudantes, principalmente para os que
gostam das disciplinas de Matemática, Física e Química.
Apesar da diculdade, o aluno cearense tem apresentado
um ótimo desempenho, conquistando várias aprovações.
E-MAIS
Rossato enfatiza que a fama dos cearenses está
relacionada também aos resultados em olimpíadas de
Matemática, Física também aos resultados em olimpíadas de Matemática, Física “Eles (os cearenses) buscam
as questões mais difíceis.
Com apoio de Lucinthya Gomes, de O POVO, de Fortaleza-CE, 09.01.2009.
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Leituras III
Carla Bruni, um pecado de mulher
Ayrton Rocha (*)
Se desejar uma mulher for pecado,
Deus me perdoe
Pois eu já estou condenado
Se morder os lábios de uma mulher tentação for pecado,
Deus me perdoe
Mas eu estou apaixonado
Se beijar o sexo de uma linda mulher
Também for pecado,
Deus, mais uma vez me perdoe
Mas eu já me sinto perdoado
Se degustar o corpo de uma mulher
Feito um lobo faminto
For um grande pecado,
Deus que me perdoe,
Mas eu quero saciar minha fome de sexo
Eu não quero morrer de inanição
Que me mata de fome de pecados
Num vulcão de paixão
Quero pecar tantas vezes

Principalmente neste desejo tão grande,
Quero o pecado mortal
Só para me tornar imortal
Por um pecado tão genial
Ah, que pecado gostoso
De cheiro tão carinhoso
De uma noite feliz
Ah, que pecado ardoroso
Com uma mulher desejada
Uma mulher possível
E que sempre quis
Quero chupar seus lindos olhos azuis
Com meus olhos fechados
Chupando e sentindo nos olhos dela
Um raio frenético de luz
Quero deitar o seu corpo nu
Verticalmente numa relva sem ¿m
Quero virar um animal selvagem
Matando esta mulher de gozo
Gozando só pra mim
Quero que seja a primeira Dama

Do amor e do prazer
Do desejo e do ciúme
E que me faça sofrer
Carla, és minha Bruni,
És minha Bruma
Dos meus desejos in¿nitos
Quero que sejas o pasto do meu pecado,
Do meu delito
Quero, que judies de mim
Quero teu sexo imortal
Até o meu gozo ¿nal
Carla, tão Bruni
Como uma Neve
Numa noite quente de amor
Quero que sejas meu primeiro pecado
Numa cama onde caiba
Todos os meus desejos
E minhas loucuras de amor
(*) Ayrotn Rocha (Fortaleza), jornalista, publicitário,
compositor
pequenoayrtonrocha@gmail.com

Humor Negro & Branco Humor
Coisas que levamos anos para aprender
1. Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom ou empregado, não pode ser
uma boa pessoa.
(Esta é muito importante. Preste atenção,
nunca falha)
2. As pessoas que querem compartilhar as
visões religiosas delas com você, quase nunca
querem que você compartilhe as suas com elas.
(Tá cheio de gente querendo te converter!)
3. Ninguém liga se você não sabe dançar.
Levante e dance.
(Na maioria das vezes quem tá te olhando
também não sabe! Tá valendo!)
4. A força mais destrutiva do universo é a
fofoca.
(Deus deu 24 horas em cada dia para cada um
cuidar da sua vida e tem gente que insiste em fazer
hora-extra! )

5. Não confunda sua carreira com sua vida.
(Aprenda a fazer escolhas!)
6. Jamais, sob quaisquer circunstâncias, tome
um remédio para dormir e um laxante na mesma
noite.
(Quem escreveu deve ter conhecimento de
causa!)
7. Se você tivesse que identi¿car, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não
atingiu (e nunca atingirá) todo o seu potencial,
essa palavra seria ‘reuniões’.
(Onde ninguém se entende... Com exceção das
reuniões que acontecem nos botecos...)
8. Há uma linha muito tênue entre ‘hobby’ e
‘doença mental’.
(Ouvir música é hobby... No volume máximo
as sete da manhã pode ser doença mental!)
9. Seus amigos de verdade amam você de
qualquer jeito.
(Que bom!!!!!)

10. Lembre-se: nem sempre os pro¿ssionais
são os melhores. Um amador construiu a Arca.
Um grande grupo de pro¿ssionais construiu o
Titanic.
(É Verdade mesmo!!!)
11. Guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra.
(William Shakespeare)
Nomes perfeitos para as respectivas atividades e propensões:
Ana Lisa -Psicanalista
P. Lúcia - Fabricante de Bichinhos
Pinto Souto - Fabricante de Cuecas
Marcos Dias - Fabricante de Calendário
Olavo Pires - Balconista de Lanchonete
Décio Machado - Lenhador
H. Lopes - Professor de Hipismo
Oscar Romeu - Dono de Concessionária
Hélvio Lino - Professor de Música

K. Godói - Médico especialista em hemorróidas
Alberta Alceu Pinto - Garota de Programa
H. Romeu Pinto Garoto de Programa
Eudes Penteado - Cabeleireiro
Sara Vaz - Mãe de Santo
Passos Dias Aguiar Instrutor de Auto-escola
Édson Fortes Baterista
Sara Dores da Costa Reumatologista
Jamil Jonas Costa - Urologista
Iná Lemos - Pneumologista
Ester Elisa - Enfermeira
Ema Thomas - Traumatologista
Malta Aquino Pinto Médico especialista em
doenças venéreas
Inácio Filho Obstetra
Oscar A. Melo Confeiteiro
Jacinto Pinto Aquino Rego Gaúcho

Inimigos da Cidade Amiga
Menezes Barbosa (*)
Comunidade que sempre se fez hospitaleira e sensível,
com seu modo afetivo em oferecer bem estar social e econômico a quantos lhe buscam a oportunidade de um teto para
residir e prosperar, Juazeiro do Norte, sempre se constrange
decepcionada ante o comportamento de alguns desses bene¿ciados que se revelam, depois, tipos exploradores da
¿dalguia conterrânea e silenciosos trampolineiros da boa fé
amiga do seu povo e da memória do padre Cícero. São os
falsos amigos. Como se não bastasse, esses articuladores da
ingratidão, utilizam o nome de Cícero Romão Batista, como
mercadoria de promoção, num frontispício para suas articulações mercenárias em desrespeito à personalidade física,
moral e espiritual do santo líder e da cidade que ele construiu
para ser o Santuário do Nordeste. Nos seus sermões, quando
evangelizava, o sacerdote costumava lembrar ao povo de
Deus que a ingratidão feria com mais profundidade que
uma espada, de vez que penetrava o corpo e a alma de suas
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vítimas, E lembrava a ¿gura de Judas que mercadejou o Rei
dos Reis aos seus matadores. Essa minoria de ingratos que
sempre se renova em meio à espiral desenvolvimentista de
Juazeiro do Norte, bem que poderia redimir-se desta falha
tão perniciosa ao caráter do ser humano que o faz distanciado da ética social dos Dez Mandamentos. Como justi¿car ser
ingrato à terra que lhe acolheu com tamanha boa vontade e
que lhe garante cidadania, meios de subsistência e amparo
aos seus ¿lhos? O sacerdote, nos seus sermões, falando aos
romeiros à janela de sua casa, nunca ameaçava o pecador
impenitente com o fogo do inferno. Mas oferecia o arrependimento como a reconciliação com Deus que sempre
perdoou os arrependidos e lhes estendeu a mão a ¿m de
recuperar-se. Percebe-se agora o surgimento de uma honrosa
oportunidade para os que são considerados “indiferentes”
da cidade a se ajustarem ao caminho dos bons cidadãos,
en¿leirando-se ao movimento preparatório para a grande
festa do próximo Centenário do Município, que ora se inicia,
até o ano de 2011 cuja programação já se esboça através da

Comissão Central do Centenário de Juazeiro do Norte. Todos
já se sintam convidados a oferecer sua participação pessoal a
esta grande comemoração. Nestes próximos 30 meses que se
seguem serão mobilizadas as forças vivas do município para o
desempenho de um roteiro programático de festejos e eventos,
os mais ricos e eloqüentes, capazes de atrair a curiosidade
das demais nações. Todos os juazeirenses, romeiros, devotos
e a¿lhados do padre Cícero, sociedade, entidades de classe e
empresariado, setores de educação e cultura e o povo, serão
requisitados como personagens e testemunhas autênticas
na consagração dessa página viva da História magní¿ca de
Juazeiro do Norte. Os que se reconhecerem ingratos estarão
redimidos. Formarão ao lado da grande família ciceropolitana
na tarefa de partícipe da festa. Todos nós unidos, cantaremos
as vitórias do seu Centenário, com muito amor e patriotismo.
Uma terra de Deus com seu povo feliz e ¿el.
(*) Menezes Barbosa (Juazeiro do Norte), médico, radialista, jornalista
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A Casa do Ceará se associa ao
Centenário de Patativa do Assaré
“Patativa do Assaré foi homem feito de terra, poesia
e amizade. Nasceu Antônio. Quando abriu os olhos, estava
na Serra de Santana. Era março, dia 5. Por esse mês, o olho
do sertanejo corre o céu em busca de chuva. Em 1909
choveu. O menino parece ter marcado encontro com a agricultura. Sem pai aos oito anos, ¿caram a mãe, os irmãos mais
novos, a enxada e a esperança plantada na terra pouca,
herdada. Começou na roça quase ao mesmo tempo em que se
deparou com a poesia. Enquanto cultivava a terra, brotavam
os versos.
Os ¿lhos, arando a memória, relembram o pai a caminho
do roçado, na Serra de Santana, separada de Assaré por 18
km. Geraldo, ¿lho mais velho, traquino e tanjão, chegou
a ralhar com Patativa em busca de entendimento. “Pai, na
roça, tinha um mexido na boca. Um dia perguntei a ele:
`Com quem o senhor tá falando, se eu tô aqui do lado e
num escuto nada?’”. “Ói, menino, cuide do seu serviço
que eu tô fazendo meus versos”, ouviu como resposta. À
noite, rodeava os ¿lhos em volta da lamparina e recitava
o plantio de palavras. Alguns poemas, Patativa esperava a
noite quase esbarrar na madrugada para engarranchá-los
num pedaço de papel.
O roceiro virou um clássico quando os versos de Triste
Partida, feitos no roçado e burilados na memória do poeta
alvorada adentro, chegaram numa toada pela voz de Luiz
Gonzaga, em 1964. Estourou pelos quatro cantos do País.
Patativa do Assaré foi à escola por um semestre. Juntou as sílabas, formou as palavras. Foi o su¿ciente, como
a¿rmou várias vezes em inúmeras entrevistas publicadas
na mídia e nos livros.
No entanto, estudou a vida inteira. Leu os clássicos da
poesia: Olavo Bilac, Castro Alves, Camões...
A memória privilegiada assombrava até poetas como
ele. Geraldo Gonçalves, primo legítimo e companheiro de
poesia de Patativa por mais de 30 anos, fez o teste da memória
várias vezes. Tomava uma poesia de um dos livros e dizia:
Patativa, e esse poema? Na hora, o poeta recitava. “Era
algo extraordinário”. Geraldo conheceu Patativa no tempo das
cantorias e do cordel. Só quando Patativa lançou Inspiração
Nordestina foi que Geraldo se deu conta do Patativa poeta.
O livro lhe abriu as portas da poesia. Depois, passou a
escrever versos campestres. Patativa olhava e repetia sem
dó nem piedade: “Presta não, presta não”. Até que um dia
Geraldo compôs Pergunta de Morador. Submeteu ao mestre.
Patativa calou-se.
Dias depois, o poeta propôs ao amigo: “Ô, Geraldo, você
me permite escrever uma resposta ao seu poema?” “Soube
naquele dia que ele tinha gostado”. Saiu com o Resposta do
Patrão. Daí por diante os encontros dos dois foram a três:
Geraldo, Patativa e a poesia.
Foi Geraldo quem convenceu Patativa a ditar para ele
os poemas considerados “imprestáveis”. “Ele era assim:
exigente, positivo e imprudente”, ri-se o poeta e amigo,
explicando o signi¿cado de imprudência. No caso, era ser
um tanto quanto ranzinza, com uma pitada de mau humor e
uma boa dose de impaciência. Era o tempo que acertava
o passo em direção a Patativa.
Assaré e Patativa viveram um caso raro de amor. O poeta tinha duas paixões: a Serra de Santana e Assaré. Em
Santana, viveu quase a vida toda numa casa de homem
da roça: as paredes de barro sustentadas por um entrançado
de madeira ¿na, sala, quartos, corredor, cozinha. Até que, em
meados de 1970, dona Belinha (Belarmina Cidrão), mulher
de Patativa, disse a ele que, antes de morrer, queria morar
em Assaré, no quadrado da matriz. Patativa pôs dona Belinha ao lado da Igreja, em 1979. Era dar só alguns passos e
ela poderia ir rezar. Hoje, Assaré lê os versos de Patativa em
todas as ruas da cidade. As placas indicativas têm o nome da
rua e um trecho de uma obra do poeta.
Patativa do Assaré, seguido pela maior multidão que
Assaré já viu, foi sepultado no dia 9 de julho de 2002, no
Cemitério São João Batista”. (Regina Ribeiro)
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Programa Cozinha Brasil do SESI na Casa do Ceará

O programa COZINHA BRASIL DO SESI – o Programa de
Educação Alimentar que está mudando a vida de milhares de
brasileiros, na Casa do Ceará, organizado pela Diretora de Promoção Social, Maria de Jesus Martins Monteiro, e ministrado
na Casa do Ceará nos dias 28, 29, 30 de fevereiro e 2,3,4,5 e
06 de março foi um sucesso, contou com a participação de um
grande numero de pessoas.
O Programa este que objetiva proporcionar ao trabalhador
conhecimentos sobre alimentos, suas funções, utilização e cardápios de qualidade a baixo custo, aproveitando ao máximo o
sabor e os nutrientes dos alimentos.Os cursos foram gratuitos.
O primeiro foi realizado na cozinha da Casa do Ceará e o

segundo na Unidade móvel do SESI no Pátio da Casa.
As pessoas tiveram chance de aprender a cozinhar de forma
mais inteligente e ainda ganharam o material didático completo.
E além de aprender elaborar um cardápio equilibrado também
aprenderam dicas para uma boa alimentação e hábitos alimentares para garantir uma boa saúde.
Maria de Jesus Martins Monteiro que além de Procuradora
Federal e diretora de Promoção Social da Casa tem como seu
primeiro “hobby” cozinhar e preparar “buffets” para jantares e
recepções, inclusive, ressaltou a importância da cooperação entre
o Conselho Nacional do SESI a Casa do Ceará, assinalando que
está aberta a porta para novos cursos.

Casa do Ceará agradeceu presença
de voluntários nas atividades com os idosos
A Pousada Crysantho Moreira
da Rocha, instituição de Longa
Permanência mantida pela Casa
do Ceará, todo mês realiza uma
série de atividades com os idosos,
a maioria da vezes conta com a
colaboração de voluntários.
Neste mês de fevereiro tivemos a colaboração do Grupo de
Senhoras da Consolata da 913
Norte: Maria Lucia Lopes, Elza
Caterina, Angela Maria, Luzia
Batista, Maria Angelica e Catia
que toda a primeira quarta-feira do mês realiza um lanche festivo
e reza um terço com os idosos.
Recebemos o trio do Banco Central composto por Clóvis
Dattoli, Marden Marques e Abelardo Sobrinho que abrilhantam
com seu repertório de serestas no primeiro sábado do mês.
E também contamos com a presença do grupo de jovens
do Coral da LBV – Legião da Boa Vontade que trouxe muita
alegria aos idosos com suas músicas. Não poderíamos deixar de
mencionar também aqui os nossos agradecimentos ao Sr.José
Garcia que sempre colabora nos eventos da Pousada com um

repertório de serestas tipicamente cearenses ao som de sua viola
e sanfona formando uma linda parceria com a funcionária Eloisa
Marques do Nascimento, Coordenadora da Pousada.
Queremos também agradecer ao VCC- Centro de Valorização
da Vida e aos voluntários de apoio Maria Amélia Santos e José
Carlos Barreto da Silva pelo trabalho e dedicação com os idosos
e funcionários através de o¿cinas e palestras. Contamos também
com de plantonistas da CVV que prestam atendimento individual
aos idosos e funcionários na Pousada uma vez por semana que são
eles: Gilson, Paulo, Sena, Jamile, Satiko e Bárbara.

No Dia Internacional da Mulher
Casa do Ceará homenageou Eloisa

Procuradores do IBAMA
estiveram na Casa do Ceará

Eloisa Marques do
Nascimento, funcionária
exemplar pronta a ajudar
em qualquer área ou setor
da Casa do Ceará para a
qual é chamada.
Nunca reclama, faz de
tudo, é hoje a Coordenadora da Pousada dos Idosos.
Trata a todos sem distinção, é amiga, ajuda a servir os almoços e jantares da Casa.
É sempre a mesma nada modi¿ca seu humor e a forma de
tratar seus semelhantes.
É a pessoa ideal para trabalhar com os idosos, organiza as
festas e eventos da Pousada, anima a todos com seus shows
musicais.
Ela é a representante da Casa do Ceará homenageada no dia
Internacional da Mulher.
Os parabéns da Diretoria de Promoção Social.

Um grupo de procuradores do Ibama estiveram
na Casa do Ceará , quando foram recepcionados
pela Diretora de Promoção Social, Maria de Jesus
Martins Monteiro, (Boa
Viagem) ela que também
é responsável pelo Restaurante Boa Viagem, da
Casa do Ceará, e que vem de se aposentar como Procuradora
Federal, no Ibama.
Estiveram presentes Francisco Ubiracy Craveiro de Araújo,
Irene Vieira de Carvalho, Jônia Maria Fernandes Clericuzi, Líria
Harumi Ishibiya Espindola, Luiza Helena Cerqueira Regueira,
Maiza Dias da Silva, Parísia Nunes Fernandes, Ruth Cunha
Vidal e Tania Maria pessoas de Deus Fonseca.
Por solicitação de Maria de Jesus, seus colegas ¿zeram
doação de alimentos não perecíveis para a Pousada Crysantho
Moreira da Rocha e alguns se associaram à Casa do Ceará.
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Zé Menezes apresentou shows no
Centro Cultural Bom Jardim e
mostrou 70 anos de talento
Maestro, compositor, arranjador
e multi-instrumentista das cordas,
aliando técnica apurada e criatividade nas improvisações, o cearense Zé
Menezes, aos 86 anos, nos surpreende com seu virtuosismo tocando
bandolim, violão de 6, violão-tenor,
guitarra, cavaquinho, banjo, viola
de 10 cordas e guitarra portuguesa. O músico se apresentou na
Praça Central do Centro Cultural Bom Jardim, de Fortaleza.
Com mais de 70 anos de carreira musical, gravando canções
de Orlando Silva, Roberto Carlos, Pablo Milanés, Elizeth Cardoso, Carmem Miranda e Francisco Alves (o Rei da Voz), Zé
Menezes começou sua carreira trabalhando na Rádio Clube do
Ceará. Três anos depois parte para o Rio de Janeiro quando foi
contratado para substituir o violonista Garoto, na Rádio Mayrink
Veiga, de 1943 a 1947. Em seguida, o próprio Garoto o levou
para a poderosa Rádio Nacional, onde permaneceu por 25 anos
como guitarrista e arranjador, trabalhando com Garoto, Radamés
Gnattali e com os grandes cantores de sucesso da época. Durante
dois anos Zé Menezes e Garoto realizaram o famoso programa
instrumental “Som das Violas”, na Rádio Nacional.
Mais tarde foi contratado pela Rede Globo, onde atuou por
22 anos como guitarrista, maestro, arranjador, compositor e
produtor musical. Entre outros sucessos compôs o famoso tema
de abertura do programa “Os Trapalhões”, que permaneceu no
ar por 20 anos.
Integrou o memorável “Sexteto Radamés Gnattali” durante
os anos 50 e 60, realizando com grande sucesso turnês nacionais
e também pela Europa. Menezes é o primeiro violonista a tocar e
gravar a “Introdução aos Choros”, de Heitor Villa-Lobos, tendo
a presença do próprio Villa-Lobos. É ainda o primeiro solista
do “Concerto Carioca”, de Radamés Gnattali, com a Orquestra
Sinfônica Continental.
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Presidente do STJ anuncia
digitalização de 450 mil processos
Até o dia 31 de julho de 2009, todos os processos judiciais
e administrativos em papel que tramitam no Superior Tribunal
de Justiça serão substituídos por arquivos digitalizados. Até
lá, serão digitalizadas cerca de 150 milhões páginas de 450
mil processos. A previsão foi feita nesta segunda-feira (2) pelo
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar
Asfor Rocha, ao inaugurar, na Corte Especial, o julgamento
informatizado.
“Temos que nos acostumar com essa nova técnica e logo
vamos constatar que ela trará maior celeridade aos julgamentos”,
a¿rmou o ministro, ressaltando que a sessão desta segunda-feira,
de abertura do ano forense, marcou a entrada de¿nitiva do STJ
na era digital. “Não teremos mais processos em papel. O STJ
será o primeiro tribunal a trabalhar totalmente informatizado”,
disse.
O processamento eletrônico faz parte do desa¿o de buscar
soluções e¿cazes para a melhoria do serviço jurisdicional
prestado pelo tribunal. Além da modernização tecnológica, o
presidente destacou o incremento da força de trabalho obtida
com a chegada de cerca de 160 novos servidores e a convocação de mais dois desembargadores para reforçar as sessões de
julgamento: Vasco Della Giustina, do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, e Paulo Roberto Bastos Furtado, do Tribunal
de Justiça da Bahia.
Cesar Rocha também ressaltou os bons resultados já obtidos
pela implantação da Lei de Recursos Repetitivos e o trabalho
desenvolvido pelo Núcleo de Procedimentos Especiais da
Presidência (Nupre), que, sozinho, evitou a distribuição de
22 mil processos manifestamente incabíveis ao gabinete dos
ministros.
A modernização do STJ vai agilizar o trâmite das ações com
segurança e qualidade, otimizar a utilização de recursos ¿nanceiros e de pessoal e facilitar o acesso de advogados e partes
aos autos dos processos, pois poderá ser feito pelo site do STJ,
vinte e quatro horas por dia.

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

Presidente do TSE destaca
desaﬁos que Justiça Eleitoral
enfrentará em 2009
Com a a¿rmação de que a Justiça Eleitoral “tem compromissos eleitorais importantíssimos para este ano” o presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres
Britto (foto), abriu a primeira sessão de julgamentos de 2009,
destacando que a perspectiva é de prestar o melhor serviço
possível à democracia representativa brasileira ao lembrar que
este ano haverá a retomada de julgamento de “temas delicados”
como os sete processos que envolvem pedido de cassação de
governadores.
Ele lembrou ainda de outros processos importantes como os
que envolvem o tema da ¿delidade em que quatro deputados
federais correm o risco de perder o mandato. Além disso, há
também “consultas de matéria complexa”. Uma delas foi apresentada pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
sobre as regras para a possibilidade de prévias partidárias.
Nessa consulta o partido quer saber como proceder em caso
de realização de prévias antes das convenções partidárias que
tem como ¿nalidade escolher os candidatos que concorrerão
às eleições.
Ao ressaltar que 2008 foi um ano mais difícil por causa da
realização de eleições municipais, o ministro apresentou alguns
números. Segundo ele, de julho a dezembro de 2008 foram
julgados pela Corte 11.121 processos, sendo 8.606 decisões monocráticas e 2.515 decisões colegiadas. No período de plantão,
que corresponde ao dia 20 de dezembro de 2008 a 31 de janeiro
de 2009, foram decididos 147 processos.
Pesquisa
O ministro apresentou uma pesquisa realizada pelo Instituto
Nexus em que a Justiça Eleitoral foi avaliada como a instituição
nacional de maior credibilidade. Segundo os dados da pesquisa,
o nível de con¿ança foi de 73% dos votos colhidos. O cálculo é
a soma dos que con¿am totalmente, 44%, com os que con¿am
em parte, 41%, e a subtração dos que não con¿am 13%.
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Página da Mulher
Regina Stella (*)
Assisti a euforia da partida, a expectativa entre a proeza e o
medo,as risadas de quem se propõe a uma travessura, o gosto
da aventura.
Diante da imensa massa líquida ao se quebrar em gigantescas
ondas ,se desfazendo em espuma rendada à beira da praia, o grupo
de turistas discutia, brincava, posava para fotogra¿as marcando o
memorável instante, aguardando a hora de ganhar o mar na tosca
jangada.Era uma tarde de pleno verão na praia do Iguape.
Imponente na sua simplicidade, grandiosa na sua ousadia, a
jangada desceu a ribanceira sobre os rolos de madeira até o mar e
deixou que as águas lhe lambessem o dorso, no ritual que se repete
a cada dia, antes de se entregar, inteira. Dado o sinal, subiram
todos, se agarrando às pressas ao mastro, ao samburá, aos rudes
bancos, desajeitados, acenando, gesticulando, rindo.
Aberta a vela ao vento, pronta para seguir e já tomando rumo,
a jangada se empinou diante da primeira onda que lhe lavou o
piso. E correndo, veloz, foi singrando, enfrentando as ondas,
uma a uma vencendo. Subindo à crista e tombando, se alteando
e caindo, avançou mar a dentro, na galhardia com que responde
à carícia que lhe dá o vento.
Na beira da praia ¿quei olhando, até que se distanciou, e se
transformou, longe, num pequeno ponto.Distraída com a paisa-

Numa tarde de verão
gem linda, o coqueiral, o trabalho das rendeiras nas choupanas
de palha, nem sei quanto tempo velejou, mas quando me dei
conta, vi que já estava voltando. Aliviada, suspirei, apreensiva,
tanto eu sabia quão inaptos eram aqueles turistas para enfrentar
o mar numa rude embarcação.
Agora, mais agitado, o mar reÀetia o céu cinzento, e nuvens
escuras se formavam, ameaçando chuva.Intimamente me alegrava com a chegada, e parei para vê-los, tensa e medrosa ante as
águas encrespadas. Foi quando, estupefata, presa a respiração, vi
a gigantesca onda que se erguia, bem à retaguarda, e ameaçava
açoitar a embarcação! Em segundos se levantaram as águas,
verdadeira muralha, e a onda quebrou, forte, erguendo a jangada
e arremessando-a! Sob o impacto, casca de noz oscilando, se
inclinou mais para um lado, e despencou, lentamente, a branca
vela. Virou a jangada! Deus nos acuda! De longe se podia avaliar
o pânico, e os corpos que se jogavam nagua!
Num emocionante gesto de solidariedade, como se houvesse
uma prévia com binação, a pequena multidão que, da praia,
acompanhava a luta desigual, lançou-se ao mar, nadando ao
encontro dos náufragos, obedecendo a um irresistível impulso
de recorrer e salvar.
Fora o pânico, gritos, correrias, total nervosismo na palidez
de cera nos rostos aturdidos, algumas escoriações provocadas
pelo forte roçar das cordas e pelos paus quebrados, resultaram

do passeio que poderia ter terminado em tragédia.
Cabisbaixo, mudo, sentado numa tauaçú, na branca areia, o
jangadeiro tinha o olhar longe, perdido no vasto mar. O susto, a
ameaça a tantas vidas sob a sua guarda, e o sentimento irremediável de perda, reduzida a destroços a jangada, a custo retirada do
mar, davam-lhe a exata medida da fragilidade em que se ¿rmava
a sua vida. Para sobreviver, dependia e constantemente suplicava
ao vento, às águas, às chuvas, ao mar.
Circunstancialmente ali se haviam juntado dois mundos, diferentes, e apenas por instantes dividiram preocupações e falaram
a mesma linguagem. Um, de progresso, conforto e lucro fácil,
de longe viera para desfrutar, como aventura, o quotidiano do
outro, carente e dependente. Um, forte e bem nutrido, usufruía
como diversão, de uma obstinada decisão de sobreviver do outro, temperada em maresia, no sol a pino, nas frias madrugadas
em alto mar.Da difícil peleja, tinha no rosto profundos sulcos, e
calejadas as mãos.
Herói , o jangadeiro! Sobrevive pela obstinação da própria
vida em resistir, mesmo que para mantê-la , tenha que arriscá-la
a cada dia!
Terrível paradoxo, pensei, ao vê-lo calado, cismando. E diante
da injustiça, me acerquei, sem saber se deveria pedir desculpas
ou perdão.
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora

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

BOLINHO DE ARROZ E BATATA
RECHEDO DE QUEIJO
Tempo: 30 minutos

Rende 20 unidades

Ingredientes
Massa:
2 xícaras (chá) de arroz cozido
2 batatas grandes cozidas e amassadas

1 ovo
2 colheres (sopa) de queijo ralado
1 colher (sobremesa) de fermento em pó
Sal e pimenta a gosto
Salsa picada a gosto
Recheio:
150g de queijo mussarela ou prato cortado em cubos

ralado, o sal, a pimenta, a salsa e o fermento. Separe pequenas porções, recheie com o queijo e modele o bolinho com o
auxilio de uma colher. Frite no óleo bem quente ate dourar.
Escorra e sirva logo em seguida.
Dica: depois de fritar deixe os bolinhos sobre papeltoalha, para eliminar o excesso de gordura.
(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Modo de preparo
Em uma tigela misture o arroz, a batata, o ovo, o queijo

Da história de amor, coragem e resignação de Maria da Penha
Algecira Amaral (*)
O falso “assalto” aconteceu no dia 29 de maio de 1983.
Mas, os maus tratos já estavam na vida do casal Maria de Penha,
a brasileira e o colombiano, Marco Viveros .
Foi por meio de um telefonema de minha cunhada Dayse Sobral
de Assis, farmacêutica e colega de trabalho de Maria de Penha Maia
Fernandes, ambas moradoras em Fortaleza, CE e funcionárias do
IPEC, que tomei conhecimento do drama.
Dayse pedia-me para ir visitar uma amiga no Hospital Sarah
Kubitschek. A amiga Penha, como era chamada pelos colegas tinha
sido vítima de um assalto em sua casa, tomando um tiro na coluna
atingindo a medula e estava em tratamento em Brasília. Penha, o
marido colombiano, naturalizado brasileiro, Marco Viveros e as
crianças tinham ido visitá-la no apto na Praia do Futuro, pois ela
estava de repouso. Tinha ganho mais um ¿lho.
Penha notou o comportamento estranho do marido, fato este
observado e comentado pela mãe de Dayse, Da. Palmira e pelo meu
cunhado José Ednardo de Assis. Foi naquela noite que o assalto
premeditado pelo professor universitário Marco Viveros aconteceu
de uma forma brutal, cruel, desumana, inacreditável.
Vontade de viver
Mas a vontade de viver, foi mais forte. Lutar pelas ¿lhas pequenas e sobretudo de ajudar seus pais, que encontraram forças para
apoiá-la, aos órfãos e principalmente às famílias das mulheres,
vitimas da violência por parte de seus companheiros, maridos ou
namorados, que clamam por
justiça e também as organizações que lutam por abolir qualquer tipo de violência contra a mulher. Essa mulher frágil, e ao
mesmo tempo uma guerreira, que depois de muitas idas e vindas
aos hospitais, passar por inúmeras cirurgias, dores, sofrimento, da
perplexidade, supresa com os resultados dos tribunais que não
conseguiam condená-lo – sempre alegavam falta de provas, ela
continuava enfrentando os desa¿os.
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Lei Maria da Penha
Ela não desistiu: seu trabalho não foi em vão. Penha conseguiu
que sua luta tivesse ECO, junto as autoridades: governo federal,
estadual, municipal, entidades internacionais e hoje é conhecida
como a Lei Maria da Penha, numero 11.340 de 7 de agosto de 2006.
Ela conseguiu: 23 anos depois de tanto sofrimento, angustia, dor
e maus tratos. Ela, mulher farmacêutica, que havia conhecido seu
algoz quando fazia o mestrado em São Paulo, sobreviveu a muitas
tentativas de morte, e ainda impedia as ¿lhas (ainda crianças)de
chorar para não incomodar o marido, almoçavam antes dele chegar
para que as ¿lhas pudessem se alimentar com tranqüilidade.
Livro - SOBREVIVI... POSSO CONTAR
Todos esses relatos vivos de sua vida de luta, angustia, dor e
sofrimento está registrado nas 151 páginas do Livro SOBREVIVI.... POSSO CONTAR, escrito por ela, em Fortaleza, em 1994
com o apoio de amigos leais. Ainda em maio de 1983 ele a obrigou
a assinar documentos em branco alegando urgência na venda de
carro e outros benefícios como seguro para a família, mais tarde
alegando que era para pagamento de dívidas.
Penha veio a saber que Marco Viveros era casado e tinha um
¿lho na Colômbia, sendo que na sua documentação constava que
era solteiro. Ela soube mais tarde que ele pretendia deixar o pais
alegando que iria fazer curso na Bélgica. Penha veio descobrir
também que até o nome da lista telefônica era falso. Imaginem
que ele a fez perder o vôo que a levaria de Brasília para Fortaleza
justamente para que a ambulância que iria levá-la para dar continuidade ao tratamento não estivesse no local no horário previsto.
Tudo isso ele, diabolicamente, planejou para aumentar o seu sofrimento e consequentemente atrasar o tratamento. Um trecho do
livro que deixou-me muito emocionada era quando as crianças não
lhe davam o beijo. “Essa saudação tinha que ser espontânea para
evitar muitas palmadas. E ela dizia “ Papai está chegando: quem
esquecer de dar o beijo, não ganha caramelo. Penha motivava as

crianças para evitar as palmadas, agressões e maus tratos. Ela ainda
tinha que ter forças para acudir as crianças e evitar que chorassem.
As crianças tinham pavor do pai.
Atendendo ao pedido de Dayse, fui visitála no Hospital Sarah
Kubitschek .
Naquele dia ela tinha feito inúmeros exames e estava dormindo sob efeito da medicação. Deixei o abraço de Dayse e José
Ednardo, nossos telefones de casa e a minha disposição para ajudála no que fosse preciso. Passei a acompanhar o caso dramático.
Voltei novamente a visitá-la com o meu marido. Era sempre uma
visita rápida.
Meses depois tomei conhecimento que o “falso assalto” tinha
sido premeditado pelo marido que os tribunais não conseguiam
levá-lo `para a prisão. Sempre perguntava por ela. As informações sempre eram de luta, coragem, resignação e sua busca pela
justiça.
O livro SOBREVIVI.... POSSO CONTAR registra o medo, a
angustia a revolta o clamor por justiça, pelo jeito que ele tratava
as ¿lhas, (tinham que dar o beijo) e as crianças com medo e pavor
cumpriam os caprichos do pai.
Até sua família era impedida de visitá-la e até omitida a sua
volta de Brasília para Fortaleza. Ele só pensava nele, nas vantagens
de ser naturalizado brasileiro, na possibilidade de estudar no exterior e principalmente na sua impunidade muito comum na justiça
de nosso país. Os jornais da década de 80 e 90 publicaram muitas
matérias sobre o caso. Em 2006, ¿nalmente veio a instituição da
Lei Maria da Penha. No livro ela “ a¿rma que Deus esteve presente na vida dela em 29 de maio de 1983 quando permitiu-lhe
que continuasse viva para poder amar, orientar e educar as ¿lhas
pequenas e se se fez presente no dia 3 de maio de 1991, por ocasião
da condenação de Marco Viveros”.
(*) Algecira Amaral (Araxá/MG). jornalista

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

19

Março/09

Assinada ordem de serviço para
construção do CEO de Russas

Presidente do STJ destaca
modernização do Judiciário

TCU pune ex-prefeitos de Limoeiro
do Norte e Ipueiras

O governador Cid Gomes assinou em 13.02 a ordem de serviço para a construção do Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) de Russas, no Vale do Jaguaribe. Esta foi a segunda ordem
de serviço para construção do CEO assinada nesta semana. Na
terça-feira (10), Cid Gomes autorizou o CEO de Baturité.
Com valor de R$ 838 mil, investimento exclusivo do Tesouro
do Estado, o Centro funcionará em parceria com o Programa
de Saúde de Família (PSF). “O CEO atenderá as demandas
que não podem ser resolvidas pelo dentistas do PSF. Enquanto
esses dentistas trabalham no atendimento básico, os pro¿ssionais do CEO atenderão a população que necessita de cuidados
mais especializados, como serviços de prótese e colocação de
aparelhos”, explicou o governador. O CEO de Russas terá uma
área de 506 metros quadrados com 11 consultórios. O prazo
para conclusão da obra é de 150 dias contados a partir desta
sexta-feira.
Além dos serviços de prótese e ortodontia (colocação de
aparelhos), o CEO oferecerá serviços nas áreas de periodontia,
cirurgias e diagnóstico do câncer de boca. Segundo Cid Gomes, a
instalação do Centro é uma forma de garantir a população carente
o direito de cuidar da saúde da boca de forma humanizada. “Ao
longo da nossa história, o único tratamento que essa população
tinha era de extrair o dente, o que acarretava outros problemas. O
que o Governo quer para a população é um tratamento humanizado nessa e em todas as áreas da saúde”, destacou o governador
que também assinou nesta semana a ordem de serviço para
construção do Hospital Regional do Cariri (HRC).
O Centro Odontológico faz parte do Programa de Expansão e
Melhoria da Assistência à Saúde do Estado do Ceará, que inclui a
construção de 16 centros odontológicos e 21 policlínicas bene¿ciando todas as regiões do Ceará, de dois hospitais regionais, um
no Cariri e outro na região Norte, além das reformas e ampliações
em todos os aparelhos de saúde ligados ao Estado.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Rocha, anunciou que, até o ¿nal deste semestre,
todas as rotinas administrativas do Tribunal serão executadas
por via eletrônica.
“A meta agora é encurtar o tempo decorrido entre a autuação e classi¿cação do processo desde o tribunal de origem
até a distribuição no STJ, que hoje é de quatro meses”, disse
o ministro ao tratar do alinhamento do STJ com as metas
de modernização da gestão de processos anunciadas pelo
presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro
Gilmar Mendes.
Dentro do planejamento estratégico do Judiciário, está
prevista a informatização de todas as unidades judiciárias,
interligando-as ao respectivo tribunal e à internet e automatização da distribuição de todos os processos e recursos.
A implantação de um sistema de gestão eletrônica de
execução penal e a criação de um mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias também estão
entre as metas. “Temos que enfrentar essa questão, que é mais
séria, sobretudo, no que diz respeito à prisão provisória. Há
pessoas que ¿cam presas durante anos, sem que a denúncia
seja formalizada”, disse o presidente do CNJ.
O Judiciário também vai trabalhar para tornar acessíveis
as informações processuais nos portais dos tribunais, com
andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os
processos, respeitado o segredo de justiça. “O objetivo é facilitar o acesso do público aos processos”, a¿rmou o ministro
Gilmar Mendes.
As propostas incluem a implantação de um núcleo de controle interno e a ampliação do processo eletrônico em todas
as unidades do Poder Judiciário. “O processo eletrônico pode
nos oferecer soluções para o problema da morosidade. Nossa
missão é desa¿adora e exige um esforço enorme.

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou José de
Oliveira Bandeira, ex-prefeito de Limoeiro do Norte (CE), e a
empresa Planevale Construções Civis e Ltda., ao pagamento de
R$ 421.708,80, valor atualizado.
Os responsáveis terão que pagar multa individual de R$ 20
mil. Eles têm 15 dias para comprovar o pagamento dos valores aos cofres da Funasa e do Tesouro Nacional. A cobrança
judicial foi autorizada, mas cabe recuso da decisão. Cópia da
documentação foi enviada à Procuradoria da República no
Ceará para as medidas cabíveis. O ministro José Jorge foi o
relator do processo.
Ipueiras
O TCU condenou também a ex-prefeita de Ipueiras (TO) Dinorah José Costa ao pagamento de R$ 14.158,28, valor atualizado, por
não ter comprovado a aquisição de equipamentos para a biblioteca
municipal. Os recursos foram repassados pelo Ministério da Cultura.
O tribunal também aplicou multa de R$ 2 mil e autorizou a
cobrança judicial das dívidas. Foram encaminhadas cópias da
documentação à Procuradoria da República no Tocantins para
as medidas cabíveis. O relator foi o ministro Marcos Bemquerer.
Cabe recurso da decisão.
Brejo Santo
O TCU determinou ainda à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Ceará que promova nova análise da prestação de contas de convênios firmados com a prefeitura
de Brejo Santo (CE) para implantação de melhorias sanitárias. O valor total dos convênios é de R$ 2.550.794,62.
O TCU constatou indícios de irregularidades, como a nãocomprovação de que os recursos foram utilizados na execução
do objeto. O tribunal também determinou à fundação que apure
as possíveis irregularidades praticadas por servidores da Coordenação Regional da Funasa no Ceará, que aprovou a prestação
de contas anterior. O ministro Raimundo Carreiro foi o relator
do processo.

PIB cearense surpreende e cresce 6,5%
O último trimestre foi afetado pelo agravamento da
crise. Ainda assim o PIB do Ceará cresceu acima da
média do País
Em meio à crise mundial, a economia cearense
conseguiu superar as expectativas. A estimativa era
de que o PIB (Produto Interno Bruto) ficasse um
pouco acima de 5% em 2008, mas o crescimento
chegou a 6,5%, a preços básicos (sem a inclusão
dos impostos) e gerou uma receita de R$ 56,93 bilhões, o que corresponde a R$ 6.860,02, per capita.
No período, usando igual critério, o PIB brasileiro
subiu 4,7%.
O resultado poderia ter sido melhor, não fosse a
desaceleração no último trimestre do ano, segundo
apurado pelo Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará). Com o agravamento da crise
global, em setembro, os meses seguintes acabaram
afetados. A economia cearense subiu 5% sobre igual
trimestre em 2007. Nos períodos anteriores, as altas
foram de 5,8%, 7,9% e 7,2%.
´O Ceará está bem, mas não é imune à crise´, a¿rmou
Marcelo Ponte, diretor geral em exercício do Ipece,
durante a divulgação dos resultados, ontem à tarde.
Apesar da redução do ritmo, o desempenho do Estado,
com alta de 5% no trimestre, ainda foi superior à média
nacional, de 1%.
Para o Instituto, o bom desempenho se deve ao
aquecimento da demanda doméstica e comércio externo, que tem incentivado a expansão do emprego

formal. Outros fatores seriam as políticas sociais de
transferência de renda implementadas pelo governo
federal e a valorização do salário mínimo. ´Pelo menos
no curto prazo, asseguram a movimentação da economia´, disse Ponte.
O crescimento da economia cearense foi puxado
pelo desempenho positivo nos três setores. O destaque
foi a agropecuária. Embora represente apenas 7% da
composição do PIB, o setor teve aumento de 24,6%,
favorecido pelo incremento das lavouras, com destaque para castanha (126,6%), milho (109,8%) e feijão
(95,1%). O resultado sofreu inÀuência das condições
climáticas, do aumento do crédito agrícola e dos avanços no agronegócio.
O setor de serviços, o mais representativo, com 70%
do total, teve alta de 5,2%, impulsionado pelos segmentos de alojamento/alimentação (11,8%) e comércio
(9,6%). ´É um resultado que se confunde com o turismo.
É uma tendência do turismo, mas não só isso, porque as
famílias cearenses aumentaram o padrão de consumo
e estão buscando mais entretenimento, se alimentando
mais fora de casa´, comentou Ponte.
Responsável por 23% do PIB, a indústria cearense
registrou crescimento de 5,5% em 2008. O desempenho, conforme o Ipece, foi influenciado pelos
serviços industriais de energia, água e gás (8,5%),
construção civil (7,8%) e indústria de transformação
(3,9%).
(*) Mônica Lucas, Repórter Diário do Nordeste
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Governador José Roberto Arruda recebeu a diretoria da Casa do Ceará e determinou
que secretários do Trabalho e da Desenvolvimento Social apóiem os projetos da Casa

E

m reunião realizada do Buritinga, em 05.03, o governador José Roberto Arruda recebeu a diretoria da Casa
do Ceará em Brasilia, convocou ao seu gabinete para a
audiência os secretários do Trabalho, Rodrigo Germano Delmasso Martins e da Desenvolvimento Social e Transferência
de Renda, Eliana Pedrosa, e determinou que atendam todas as
reivindicações da Casa, nos campos dos cursos de formação
de mão-de-obra e da assistência social aos idosos da Pousada
Chrisanto Moreira da Rocha e a população carente do Distrito
Federal e do Entorno e que logo será assinado um convenio
entre o GDF e a Casa.
Fernando César Mesquita, presidente da Casa, estava acompanhado dos diretores José Nasion de Melo, 2º. vice presidente, José Sampaio de Lacerda Junior, diretor de Planejamento
e Orçamento, Maria de Jesus Monteiro Martins, diretora de
Promoção Social, Leimar Leitão de Assis, diretor de Obras, e
JB Serra e Gurgel, diretor de Comunicação Social.
“Conheço bem a Casa do Ceará e gosto demais do trabalho
que ela realiza”, foram as primeiras palavras do governador
José Roberto Arruda, abrindo a audiência solicitada pela diretoria da Casa a ¿m de lhe expor seus projetos em curso e a
necessidade de obter recursos visando ao seu ¿nanciamento
e à sua manutenção bem como o projeto Fausto Nilo, que
marcará a refundação da Casa.
Fernando César Mesquita, numa rápida explanação, assinalou que a Casa enfrenta di¿culdades e que não recebe
recursos públicos, o que não impede que ofereça 16 cursos
pro¿ssionalizantes, com grande procura, assistência médica
ambulatorial e odontológica, assistência social , disponibilize
uma Pousada para 20 idosos. “Vivemos de que? Da prestação
de serviços e aluguel de nossas dependências, sendo que os
maiores arrendatários trazem problemas à Casa com atrasos
nos repasses e não pagamento dos débitos parcelados. Isto
nos traz di¿culdades operacionais que precisamos resolver
de¿nitivamente”.

“Podemos e queremos oferecer muito mais, a¿rmou, recordando que há demanda nos cursos e nos atendimentos da
Policlínica e da Odontoclínica e assinalando que os cursos
pro¿ssionalizantes são de qualidade e quase todos os alunos
acabam empregados. A cooperação do GDF poderia se efetivar, inclusive, mediante liberação das recursos de emendas
parlamentares de R$ 260 mil reais, sendo R$ 80 do deputado
Cristiano Martins e 80 do deputado Roney Nemer que poderão
ser aplicados na expansão dos cursos de formação e capacitação de mão- de-obra, e R$ 100 mil da deputada Erika Kokay,
recursos poderão ser investidos na melhoria do atendimento
dos idosos na Pousada”.
O governador José Roberto Arruda convocou os secretários
do Trabalho e do Desenvolvimento Social e de Transferência
de Renda, Rodrigo Delmasso, e Eliana Pedrosa para participar
da audiência, ouvir as reivindicações e determinou que atendessem as solicitações, pois reconhece o conceito da Casa na
comunidade de Brasilia e do Entorno. “Esta é uma parceria
que eu quero e gostaria muito que a Casa estivesse instalada
na Ceilândia”, que é hoje a maior cidade satélite de Brasilia
sendo marcante a presença da colônia cearense.
O secretário Rodrigo revelou que uma equipe da Secretaria do Trabalho deverá identi¿car na Casa os espaços e as
condições operacionais para a montagem de uma nova linha
de cursos pro¿ssilizantes, de acordo com as orientações do
Ministério do Trabalho, que supervisiona os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT. Admitiu que é prioritária
a quali¿cação pro¿ssional, além de outros pro¿ssionais, de
carpinteiros, pedreiros,pintores,eletricistas, de¿nidas como
base em pesquisas locais. A equipe verá a documentação legal
da Casa e colaborará na montagem do convênio operacional
entre o GDF e a Casa do Ceará.
A Secretaria Eliana Pedrosa que comentou a liberação do
certi¿cado (CAIS) da Casa do Ceará por 90 dias com possibilidade de mais 90 dias, a ¿m de que promova os ajustes legais

na prestação de serviços, inclusive com a criação de uma instituição mantenedora que seja responsável pela administração e
gestão da Casa.Ressaltou que equipe de sua Secretaria, liderada
pelos subsecretários Marta de Oliveira Sales e João Raimundo
de Oliveira, já esteve na Casa veri¿cando as possibilidades de
cooperação em diferentes setores. Admitiu que há condições da
Secretaria destinar de até R$ 200 reais para cada assistido na
Pousada e os recursos de R$ 100 mil reais da emenda parlamentar
da deputada Erika Kokay seriam aplicados em material permanente como lençóis, colchões, cobertores, fronhas, edredons,
proporcionando mais conforto aos idosos.
O governador Arruda determinou ainda ao Secretário de
Ciencia e Tecnologia, Izalcy Lucas Ferreira , que inclua a
Casa o Ceará no DF Digital e no de Educação à Distância,
através de um telecentro com equipamentos e professores.
O presidente da Casa lembrou que o pessoal da Secretaria
já estivera na Casa mas teria exigido investimentos iniciais
além das possibilidades da Casa. Mas Arruda insistiu com o
Secretário para que buscasse , desta vez, uma solução pois o
programa digital atinge a parcela mais jovem da população
de Brasília e que a Casa deverá seria um bom parceiro em
importantes programas do GDF .
Fernando Cesar Mesquita informou ao governador Arruda
sobre o Projeto Fausto Nilo, que tem o apoio do governo do
Ceará, e que signi¿cará a refundação da Casa. Neste momento,
a Casa aguarda a publicação da autorização para a contratação
do projeto Fausto Nilo, com recursos do governo do Ceará
o que possibilitará a permuta, autorizada pela assembléia
geral da Casa, de uma área de 15 mil metros quadrados em
troca da construção da nova Casa, na área contígua de 15
mil quadrados. O espaço atual da Casa é de 30 mil metros.
A área construída atual é de 6.000 metros quadrados. Pelo
Projeto Fausto Nilo, a nova casa ocupará mais de 10 mil
metros quadrados.

Presidente da Fundação Banco do Brasil identiﬁcou parcerias com a Casa do Ceará
O presidente da Fundação Banco do Brasil, Jacques de Oliveira
Pena,Caratinga/MG), há 27 anos em Brasília, tendo recebido o
título de Cidadão Brasiliense, esteve na Casa do Ceará , em visita
ao presidente Fernando César Mesquita e ao diretor de Planejamento e Orçamento,Jose Sampaio de Lacerda Jr., oportunidade
em que manifestou disposição de estabelecimento de parceria.
Jacques com Fernando e Lacerda Jr, visitou todas as dependências da Casa, impressionando-se com as diferentes áreas de
atuação da Casa, na Galeria de Arte, nas bibliotecas, no Museu
de Tradições Nordestinas, na Odontoclínica, Policlínica, unidades
dos diferentes cursos, na Pousada Crysantho Moreira da Rocha
e espaço Estênio Campelo.
“Há possibilidades efetivas de parcerias com a nossa Fundação
e quero manifestar a intenção de fazê-las, o importante agora é
identi¿carmos quais, disse.
Fernando expôs quadro de di¿culdades da Casa,em função
dos custos ¿xos e da escassez de receita, assinalando que as
parcerias com a Fundação chegam em boa hora, pois “podem
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contribuir para expansão da nossa oferta de serviços à população
de Brasília e Entorno”.
A Fundação Banco do Brasil criada em 1985 começou a operar
efetivamente em fevereiro de 1988, com a proposta de ¿nanciar
projetos sociais. Em 1996, surgiram os primeiros programas
idealizados e executados pela própria Fundação, dentro da nova
proposta de aplicação dos recursos.
Foram instituídos o Programa Homem do Campo estendido
a 60 municípios do Brasil e o AABB Comunidade chegou a 130
Associações Atléticas Banco do Brasil, bene¿ciando cerca de 20
mil crianças e jovens. A Fundação também desenvolveu novas
iniciativas: o Projeto Memória e o Programa Trabalho e Cidadania.
No total, foram apoiados 727 projetos de outras organizações e
investidos R$ 30,7 milhões.
Em 1998, foram investidos R$ 28 milhões em mais de 600
projetos. A Fundação continuou ampliando sua área de atuação e
criou o Projeto Criança e Vida, para apoiar, promover, ¿nanciar
e incentivar ações voltadas ao atendimento a crianças e adoles-

centes com câncer.
Em 1999, foram investidos cerca de R$ 35 milhões, atendendo
comunidades de 266 municípios. Houve uma transformação
social mais abrangente nas comunidades onde é aplicado.
Em 2000, foram aplicados, ao longo de 2000, R$ 25 milhões
nos programas AABB Comunidade, BB Educar, Criança e Vida,
Memória, Trabalho e Cidadania e Escola Campeã.
Em 2001, com o Programa de Tecnologia Social, a Fundação
lançou o Programa Justiça Itinerante, voltado à modernização do
poder judiciário.
Em 2003/2006 , a Fundação elaborou o seu planejamento
estratégico para o período 2004/2006, que estabeleceu as áreas
“Educação e Cultura” e “Geração de Trabalho e Renda” como
prioritárias em sinergia com a reaplicação de Tecnologias Sociais. Programas atuais foram revistos e também foi realizado
um primeiro levantamento de novos programas, alcançando
investimentos sociais anuais na ordem de mais de R$ 100
milhões.
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Diretor de Negócios do BNB vê boas perspectivas para 2009
Após a marca histórica de aplicações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), em 2008, este
será um ano muito importante para o Banco do Nordeste,
apesar do atual cenário ¿nanceiro que inspira maior cautela
na condução dos negócios.
A opinião é do diretor de Negócios do BNB, Paulo Sérgio
Rebouças Ferraro. Para falar destas perspectivas, Ferraro
concedeu entrevista ao Notícias do BNB. Leia os principais
tópicos.
Perspectivas
O cenário ¿nanceiro não se con¿gura tão auspicioso como o
de 2008. No entanto, os bancos públicos enfrentam uma crescente demanda por crédito, principalmente por operações de
curto prazo, em função da escassez de recursos no mercado.
Ao mesmo tempo, entendemos que este momento requer
muita cautela, assim focaremos nossas ações no atendimento
integral das necessidades de nossos clientes de longo prazo.
Todavia, tenho convicção de que 2009 será um ano bastante promissor para o Banco do Nordeste. O FNE continuará
sendo um grande alavancador do desenvolvimento de nossa
Região.
Para se ter ideia, já no começo deste ano, a demanda de
crédito sinalizada por cartas-consulta, indica a possibilidade
de concretizarmos excelentes negócios, aplicando recursos
nos mesmos patamares de 2008.
Carteiras
Vamos trabalhar para que os nossos clientes com base
financeira no Rio de Janeiro e São Paulo utilizem mais
nossas agências extra-regionais e para que as empresas com
faturamento acima de R$ 100 milhões recebam tratamento
personalizado.
Em 2008, o Banco do Nordeste desembolsou R$ 1,2 bi-
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lhão para empresas de micro e
pequeno portes. O incremento
de negócios da carteira de
MPE é meta da nossa Diretoria
em 2009, que também atuará com foco nos demais
segmentos empresariais.
Acredito que, em 2009, será
possível duplicar nossa receita
com prestação de serviços, que
atualmente encontra-se na casa
dos R$ 200 milhões, valor
ainda pequeno em relação ao
que podemos fazer.
Avaliação
O ano de 2008 marcou,
historicamente, o melhor desempenho das aplicações do FNE. Alcançamos a marca
de R$ 7,6 bilhões, o que demonstra um crescimento de
80% em relação ao ano anterior, quando foram aplicados
R$ 4,2 bilhões.
Um outro fator bastante importante é que todos os Estados
de nossa área de atuação cumpriram suas metas de aplicações
do FNE, sem desrespeitar os limites mínimo e máximo de aplicações, que são de 4,5% e 30% do total, respectivamente.
Ressaltamos que também houve distribuição linear de
operações para todos os setores econômicos, seja na área rural, industrial, comércio ou serviços. A nossa participação na
agricultura familiar, por exemplo, em relação ao volume global
de aplicações, se apresentou bastante satisfatória.
Curto prazo
No início do ano passado, orientamos nossos supe-
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rintendentes estaduais e gerentes de agência sobre a
importância de compatibilizar a ação do FNE com as
necessidades de recursos de curto prazo dos clientes. Isto
foi fundamental para que se alcançasse um crescimento de
300% no saldo médio destas aplicações. Neste ano, continuaremos trabalhando com este foco, pois acreditamos que
podemos explorar ainda mais o potencial de nossos clientes
de longo prazo.
Visualizamos também boas perspectivas de ¿delização
dos nossos clientes, uma vez que observamos, em 2008, a
ampliação dos níveis de relacionamento negocial, a partir da
utilização de produtos e serviços do Banco, o que demonstra
que os nossos gerentes estão buscando fazer negócios cada
vez mais lucrativos para o Banco.
Recuperação de crédito
Superamos, no ano passado, a meta de R$ 1 bilhão em
recuperação de crédito. Esta é uma área de suma importância
para o Banco do Nordeste, na qual investiremos, ainda mais,
em capacitação, apostando na crescente atuação de nossos
gerentes na busca de tratar a renegociação de dívidas caso a
caso, principalmente com os médios e grandes clientes.
Atuando em conjunto com a Diretoria Financeira, vamos
dar um novo dinamismo à Área de Recuperação de Crédito do
Banco, para que continuemos a não depender, apenas, de leis
ou de regulamentações legais. Neste sentido, vamos otimizar
a administração do crédito, contribuindo, efetivamente, para
a redução dos índices de provisionamento, a partir da tempestividade na tomada de decisão.
Nossos objetivos, portanto, não se limitarão ao atingimento
das metas de recuperação de crédito, porém levarão em conta
a retomada da capacidade produtiva dos empreendimentos
¿nanciados pelo Banco
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Ceará é campeão em transplantes
cardíacos por milhão de habitante
Em 2008 foram realizados 31 transplantes. O ceará ¿cou
na frente dos estados do Paraná e São Paulo.
Em 2008, a equipe da Unidade de Transplante Cardíaco
do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
conquistou mais um grande feito – realizou o maior número
de transplantes cardíacos do Brasil, com 31 procedimentos.
A informação foi divulgada neste mês pela Associação
Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), através do
Registro Brasileiro de Transplantes. O relatório também
indicou que o Ceará é o Estado do Brasil que mais realiza
transplantes cardíacos por milhão de habitantes, com um
índice de 3,8 transplantes por milhão, ¿cando na frente dos
estados de Paraná e São Paulo. É importante ressaltar que o
Ceará dispõe de uma única equipe transplantadora, enquanto
São Paulo detém 9 e, o Paraná 6 equipes.
‘‘A conquista representa a ascensão de um trabalho
desenvolvido desde 1997, fazendo com que o Hospital de
Messejana esteja entre as três maiores instituições transplantadoras do País’’, revelou o coordenador da Unidade
de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana, João
David de Souza Neto.
É a terceira vez que a equipe realiza o feito. Nos anos
de 2007 e 2006 o Hospital de Messejana também foi o
primeiro no ranking das instituições que mais realizaram
transplantes de coração. ‘‘Com o feito de 31 transplantes o
Hospital de Messejana passa a integrar um seleto grupo de
hospitais no mundo que realizam mais de 30 transplantes
por ano’’, revelou Juliana Rolim, cardiologista da equipe
de transplante. Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes.

Cid e Luizianne discutem Copa 2014
Governador e prefeita
voltam a se reunir nesta
quinta-feira (26). A pauta
inclui os projetos para a
Copa 2014.
O governador Cid Gomes e a prefeita Luizianne Lins se reuniram para
tratar da infraestrutura e
urbanização para Fortaleza
receber a Copa Fifa 2014.
Isso inclui a reforma no
Estádio Presidente Vargas, as mudanças no Castelão
e entorno e ainda os projetos
no setor de transporte para
Fortaleza (Metrô de Fortaleza,
Transfor, viadutos e novas vias
de acesso) ser umas das subsedes da Copa. A decisão da Fifa
sobre as cidades que sediarão
os jogos da Copa no Brasil será
anunciada no dia 20 de março
em Zurique, na Suíça.
Além dos gestores estadual e municipal, a reunião contou
com as presenças dos secretários das duas esferas de poder
das áreas da infraestrutura e esporte. Esta foi a segunda
reunião que Cid Gomes e Luizianne Lins neste ano para
discutir projetos para Fortaleza.
Antes da reunião entre o governador e a prefeita, representantes da Seinfra e suas vinculadas, e de órgãos

da Prefeitura Municipal discutiram diversas
obras do setor como a
alargamento de diversas
vias de tráfego de Fortaleza e a integração entre
os modais de transporte
urbano e interurbano.
Foram analisadas ainda
as principais áreas de interesse para intervenções
com vistas à melhoria da
infraestrutura, como o
estádio Castelão, o Aeroporto
Internacional Pinto Martins, o
Porto do Mucuripe, a área litorânea de Fortaleza (da Barra
do Ceará à Praia do Futuro) e
o Centro da Capital.
Dentre os investimentos na
melhoria da malha rodoviária
estão previstos o alargamento
de avenidas como a Alberto
Graveiro e Dedé Brasil; obras de construção de vias de conexão como a que liga a CE-040 à avenida maestro Lisboa,
o alargamento do anel viário de Fortaleza; e a implantação
das Linhas Sul e Oeste do Metrô de Fortaleza. Segundo os
técnicos, para que todo o sistema de modais de transporte,
seja ônibus, trem, ou alternativos, funcionem de forma
adequada, será necessária a integração física, operacional
e tarifária de todos eles.

Atenção
Cearense, Brasiliense e Brasileiro

A Casa do Ceará não recebe verbas da União, do Governo do Estado do Ceará
e do Governo do Distrito Federal.
A Casa se mantém com suas com receitas próprias, ainda insuﬁcientes.

Por isso, apela ao seu coração:
Como outros cearenses estão fazendo, faça uma doação à Casa.
Torne-se associado, pagando apenas R$ 20,00 mensais.
Se preferir pague mensal (R$ 20,00), trimestral (R$ 60,00), semestral (R$ 120,00) ou anual (R$ 240,00)
O que para você é pouco, para nós é muito.
Peça o seu boleto pelo site: www.casadoceara.org.br, pelo e-mail: casadoceara@casadoceara.org.br ou
pelo telefone (61) 3272-3833.
Não precisa morar em Brasília para ajudar a Casa do Ceará.
Você pode faze-lo de qualquer ponto do Ceará ou do Brasil.
Associe-se à Casa do Ceará

CASA DO CEARÁ EM BRASÍLIA
SGAN Quadra 910 Conjunto F Asa Norte | Brasília-DF | CEP 70.790-100 | Fone: (61) 3272-3833
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