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Jota Alcides lançou seu 10º livro marcando
seus 40 anos de jornalismo. Leia mais na pág. 19

Jota Alcides e Menezes Barbosa no lançamento do livro “O Cronista do Cariri, Sucesso de Menezes Barbosa no Rádio”, com o Governador em exercício do DF,
Paulo Octavio, o Secretário de Cultura, Sylvestre Gorgulho, e o presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita.

Evaldo Gouveia abriu o projeto Luiz Assunção com grande
apresentação na Casa do Ceará. Leia mais na pág. 24

Comandante Ariston: pássaros voam, homens decolam. Leia mais pag. 11

Edi t o r i a l

Tivemos alguns avanços este ano na Casa
do Ceará.
Resgatamos a Festa Junina e a Noite de
Agosto sob o Luar de Brasília, com um show
de Waldonys.
Promovemos, com a Confraria dos Cearenses, vários almoços reunindo cearenses e
brasileiros de todos os estados.
Tivemos dois grandes lançamentos de livros, do poeta Luciano Maia e do cronista
Jota Alcides, em grande estilo.
Promovemos vários ajustes na Pousada
Chrisantho Moreira da Rocha nos
adequando às exigências do Ministério
Público e da DIVISA. Ainda não temos
condições suíças, mas a qualidade dos
serviços e do atendimento melhorou
substancialmente.
Demos nova cara à Casa , recuperando
vários espaços .
Iniciamos o Projeto Luiz Assunção com o
primeiro show de Evaldo Gouvea (Iguatu)
autor de 1.088 canções, um dos monstros
sagrados da MPB. O projeto ao longo de 2009
terá várias edições.
Com a Nacional Gás iniciamos uma parceria
que assegurará recursos à Casa, pois cada
botijão de gás vendido destinará 10 centavos
para a manutenção da Casa.
Este jornal – Ceará em Brasília – já está
chegando a 3.500 leitores. Há um ano, sua
tiragem era de apenas mil exemplares.
A página na Internet deu visibilidade nacional e internacional à Casa, o que verificamos
pela nossa pesquisa de audiência.
Enfim, aos poucos a Casa do Ceará se reincorpora à vida social e cultural de Brasília.
Inácio de Almeida (Diretor)
Expediente
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Espaço Luciano Barreira
(*) Luciano Barreira
O Grupo Clã
Sânzio de Azevedo, Professor de Literatura Cearense da UFC
Para falar do Grupo Clã, comecemos por lembrar que Braga
Montenegro, um de seus componentes da primeira, apontava as suas
origens no I Congresso de Poesia do Ceará, de 1942, organizado
por Mário Sobreira de Andrade (que não seria do grupo), Antonio
Girão Barroso, Aluízio Medeiros, Otacílio Soares, o próprio Braga
Montenegro, Eduardo Campos e outros, ao qual aderiu um escritor
da geração anterior, Joaquim Alves. Em protestos por se pensa em
poesia em plena Guerra Mundial, Stênio Lopes (que seria do grupo)
organizou no Crato um Congresso Sem Poesia.
Braga Montenegro lembra ainda que nessa época foi criada a
Cooperativa de Letras e Artes, “donde talvez a primeira idéia da sigla
Clã”, segundo diz. Entretanto, Antonio Girão Barroso nos falou da
existência , em São Paulo, de um Clube dos Artistas Modernos, cuja
sigla CLAM teria inspirado a do grupo cearense.
Em 1943 iniciaram-se as edições Clã , coms os três discursos, de
Eduardo Campos , Mário Sobreira de Andrade e Antonio Girão Barroso; o livro de contas Águas Mortas, de Eduardo Campos, e Escola
Rural, de Mario Sobreira de Andrade.
Podemos dizer que , portanto, que o Grupo Clã se iniciou em 1942
ou 1943. Mas é curioso observar que Joaquim Alves, num artigo d e
1944, incluído em Autores Cearenses (1949), fala de um novo grupo ao
qual “ pertencem Fran Martins, Aluizio Medeiros, Otacílio Colares,
Girão Barroso, Albano Amora e, os mais recentes, Eduardo Campos
e Artur Eduardo Benevides”. Não fala na designação do grupo e inclui entre os seus componentes o historiador Manuel Albano Amora,
traído talvez pelo fato de ele haver estreado com um livro de poemas
no mesmo ano, na mesma editora e com o mesmo formato do primeiro
livro de Anton io Girão Barroso.
Como tivemos oportunidade de dizer em nossa Literatura Cearense (1976) , talvez possamos dizer, com certo exagero, que o grupo
existia, mas tão espontaneamente que seus próprios componentes mal
o percebiam, ou, se o faziam, pelo menos não haviam pensado em
batiza-lo. Pelo menos é o que depreendemos das publicações do tempo.
Além do citado livro de Joaquim Alves, temos Falam os Intelectuais
do Ceará (1946), livro no qual Abdias Lima recolheu entrevistas que

fez, de março de 1944 a fevereiro de 1945, com vários escritores
cearenses . entre eles quatro de Clã.
Braga Montenegro, em artigo estampado n’o Estado de São Paulo (24.357) fala do movimento que se fez conhecido como o grupo
Clã (como o grupo de Festa, e outros). Podemos concluir destas
duas opiniões que o grupo pode ser de 1943, mas a designação
“Grupo Clã” seria de 1946, ano do nº 0 da revista Clã, publicada
sob a direção de Antonio Girão Barroso, Aluízio Medeiros e João
Clímaco Bezerra. Por sinal, em 1946 foram editados nada menos
de quatro livros do grupo: Noite Feliz, de Fran Martins; Face
Iluminada, de Eduardo Campos, Roteiro de Eça de Queiróz, de
Stênio Lopes e Os Hóspedes, de Aluízio Medeiros, Antonio Girão
Barroso , Artur Eduardo Benevides e Otacílio Colares.
Convém acrescentar que o Clube de Literatura e Arte, que nesse
nº 0 de Clã é mencionado como C.L.A, organizara sua primeira
sessão pública em fevereiro de 1946.
De acordo com o Artigo 9 de seus Estatutos, no dia 24 de março
de 1946, foram considerados fundadores de Clã: “Aluízio Medeiros, Antonio Girão Barroso, Antonio Martins Filho, Artur Eduardo
Benevides, Braga Montenegro, Eduardo Campos, Fran Martins,
João Clímaco Bezerra, José Stênio Lopes, Lúcia Fernandes Martins, Milton Dias, Moreira Campos, Mozart Soriano Aderaldo e
Otacílio Colares. Estes nomes, observe-se, não figuram na ordem
de precedência cronológica, mas em ordem alfabética. Nem todos
aí são da primeira hora. Por outro lado, foi inexplicavelmente
omitido o nome de Joaquim Alves, falecido em 1952. Evidentemente
não poderiam aparecer aqui os nomes de Cláudio Martins, Durval
Aires e Pedro Paulo Montenegro, que ingressaram no grêmio muito
posteriormente.
O romance, a novela, o conto, a poesia, o ensaio (crítico, histórico ou sociológico), o teatro, a crônica, enfim todas as manifestações
da literatura estão presentes no Grupo Clã.
E, como já tivemos ocasião de afirmar na citada Literatura Cearense (1976) , o Grupo Clã, surgido na década de 40, veio trazer,
como contribuição mais importante às nossas letras, a definitiva
implantação do Modernismo no Ceará, um tanto arrefecido depois
dos tempos heróicos de Maracajá, nos anos 20.
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Conversando com o Leitor
+ O sucesso de Waldonys se repetiu com Evaldo Gouvêia na
Casa do Ceará e deverá se acentuar com Ivanildo e seu sax.
●●●●●●●●●
+ Foram importantes para o sucesso do show de Evaldo
Gouvêia os apoios recebidos pela Casa do Ceará dos Colégios
Farias Brito e Ari de Sá e das Tintas Hidracor, do Grupo J.
Macedo.
●●●●●●●●●
+ Farmácias Pague Menos Drugstore, Colégios Ari de Sá
e Farias Brito, de Fortaleza, e Tintas Hidracor, do grupo J.
Macedo, foram incorporadas ao site da Casa do Ceará: www.
casadoceara.org.br como empresas parceiras, pela contribução
que deram para o Projeto Luis Assunção, show de Evaldo
Gouveia, de valorização da MPB do Ceará.
●●●●●●●●●
+ Informa a senhora Tânia do Vale Botelho que seu pai
Luís Tarcísio do Vale foi fundador da Casa do Ceará. Pedimos
desculpas a d. Tânia pela não inclusão do nome dele na relação
dos fundadores publicada na edição nº 196 de outubro
●●●●●●●●●
+ Finalmente ficou pronto o primeiro folder sobre a nova
Casa do Ceará, elaborado pela Mota Comunicação, de Orlando
Motta, de Fortaleza, que também elaborou campanha da Casa
para doações e associação.
●●●●●●●●●
+ Lamentavelmente, senadores e deputados federais
cearenses e de Brasília se retraem na hora de destinar uma
pequena parcela de suas emendas parlamentares para a Casa
do Ceará. Por que será? Será por que? A Casa precisa de ajuda,

não nega. Queremos melhorar a Casa.
●●●●●●●●●
+ Os leitores que não queiram receber este jornal bastam
passar e-mail para gurgel@cruiser.com.br Os que desejarem
que o jornal chegue aos seus amigos que ainda não recebem
adotem, por favor, o mesmo procedimento. Mandem os nomes
e endereços. Poderão também se comunicar por carta.
●●●●●●●●●
+ Continuamos com problema para fazer chegar o jornal aos Promotores de Justiça do Ceará. Precisamos dos
endereços funcionais deles nos municípios. Não queremos
endereços particulares nem nomes. Por enquanto, estamos
mandando 60 jornais para a Associação do Ministério Público. Gostariamos que todos tomassem conhecimento do
conteúdo do nosso jornal.
●●●●●●●●●
+ A Casa do Ceará deu prosseguimento ao projeto Luiz
Assunção, com apresentação de Ivonildo e seu sax, em
22.11, homenageando um dos maiores nomes da MPB,
Humberto Teixeira (Iguatu), certamente o maior parceiro
de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.
●●●●●●●●●
+ A tres Bibliotecas da Casa do Ceará, concentradas
num só edificio da Casa, estão à disposição da comunidade
brasiliense, com um acervo de qualidade especialmente
sobre o Nordeste e o Ceará. Compreendem as bibliotecas
do desembargador Colombo de Souza, do deputado Mauro
Benevides e a Padaria Espiritual, réplica da mesma Padaria
criada por Antonio Salles, em Fortaleza.
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SAMBURÁ I
Sereia de Ouro
O ministro Ubiratan Aguiar
exibe a Sereia de Ouro com foi
agraciado, em Fortaleza, pelo
Sistema Verdes Mares. Graduado em Ciências Jurídicas
e Sociais pela Faculdade de
Direito da UFC, exerceu relevantes cargos políticos ao longo
de sua trajetória profissional.
Começou a carreira política
como vereador de Fortaleza,
foi deputado estadual em dois
mandatos e deputado federal. Em 2001, foi nomeado como
ministro do Tribunal de Contas da União, onde, hoje, é vicepresidente. É um defensor da educação como instrumento
de inclusão social. A poesia é um de seus atributos intelectuais, tendo publicado os livros “Idiomas dos pássaros”,
“Passageiro do tempo” e “Verso da vida”.
Homenagem a Dário
O embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Francisco Seixas
da Costa, está organizando uma homenagem ao embaixador
Dário de Castro Alves, na embaixada de Portugal, em Brasília,
que acontecerá dia 25 de novembro. Será apresentada uma fotobiografia do embaixador, com intervenção dos embaixadores
Gonçalo de Mello Mourão, Synésio Sampaio Góes Filho e
Paulo Tarso Flecha de Lima.
Esmerino Arruda
Deputado federal eleito pelo PSP em 1954, Esmerino
Arruda, na boquinha dos 90, voltou ao comando da Prefeitura de sua terra, Granja.´É um dos fundadores da Casa
do Ceará.
Ary Sherlock
Ary Sherlock (Sobral) é parte importante da história do teatro cearense. São 78 anos de idade e mais de
50 deles dedicados às artes cênicas. Coisas - Palavras
e Canções, apresentado em outubro do Teatro Dragão
do Mar, foi composta por 18 monólogos em uma envolvente mistura de música e drama. Levou ao palco
poemas de sua própria autoria e alguns adaptados,
proporcionando ao espectador uma viagem a lugares
e sentimentos cotidianos muitas vezes esquecidos. Ary
Sherlock, começou a carreira em Fortaleza, em 1954,
no teatro e na TV. Já trabalhou com famosos como
Emiliano Queiroz, Renato Aragão, Luiza Tomé e Bibi
Ferreira. Coisas –
César homenageado no Rio de Janeiro
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, foi homenageado pela Câmara
Municipal do Rio de Janeiro com a Medalha Pedro Ernesto,
a mais alta comenda municipal. Na ocasião, os ministros
Arnaldo Esteves Lima, Luís Felipe Salomão e Benedito
Gonçalves foram agraciados com a medalha Albert Sabin.
Também foram homenageados na mesma solenidade o ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Alberto Menezes
Direito, os desembargadores Benedicto Abicair e Paulo César
Salomão (in memoriam).
Leite Filho
O jornalista cearense Leite Filho (Sobral) lançou, no
Centro Cultural Oboé, em Fortaleza, biografia do grande
brasileiro que foi Leonel Brizola, livro que vendeu, em
sua noite de autógrafos no Rio, 300 exemplares.
Eunicio Oliveira
O deputado Eunício Oliveira publicou ´Idéias e
ações para o desenvolvimento social e econômico do
Ceará´.
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45 anos da Casa do Ceará
A Missa dos 45 anos da Casa
do Ceará, celebrada dia 15.10,
pelo padre Daniel, reuniu JB
Serra e Gurgel, José Colombo
Filho, Raimundo Nonato Viana,
Adyrson Vasconcelos, José Ulisses Fontenele, Roberto Aurélio e
Danya Lustosa.
Posse
O ministro Ubiratan Aguiar, o futuro presidente do TCU,
tomou posse na Academia de Letras e Artes do Nordeste,
presidida por José Teles. Também tomaram posse: Vicente
Alencar, Paulo de Tasso Pardal, Laéria Fontenele, Geraldo
Jesuino da Costa e Audifax Rios
Antonio Cambraia
Currículo não é suficiente para ninguém se eleger
vereador, é necessário o pedido direto do voto ao eleitor, o
contato pessoal com ele. O ex-prefeito de Fortaleza, Antônio
Cambraia, ex—deputado federal, não conquistou votos
para a Câmara de Vereadores de Fortaleza.
40 anos da Uva
O 40 anos da UVA, instituição criada pela Igreja Católica,
em Sobral, foram comemorados com missa e sessão solene
do Conselho Universitário. Ainda hoje sob influência de exseminaristas católicos, dirigida, inicialmente, pelo padre Sadoc
Araújo, depois pelo ex-seminarista Teodoro Soares, atualmente
está sob o comando de outro ex-seminarista, Antônio Colaço
Martins.
Fernando Ximenes
O Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico,
empossou o desembargador Fernando Ximenes, presidente do
Tribunal de Justiça, como sócio efetivo. Foi saudado pelo professor José Filomeno de Moraes Filho, Presentes, entre outras
autoridades, o vice-governador Francisco Pinheiro, a prefeita
Luizianne Lins e o presidente da AL Domingos Aguiar.senador
Tasso Jereissati, o Des. Rômulo Moreira de Deus (diretor do
Fórum Clóvis Beviláqua); o ministro do TCU Ubiratan Aguiar,
o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, os irmãos Ednilo
e Ednilton Soárez, o secretário de Ciência e Tecnologia, René
Barreira. Ivens Dias Branco, Pádua Lopes, Edilmar Norões.
Marquise
José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais mostram os 35 anos
de história da Marquise na publicação ´Evolução e qualidade como prática empresarial´. Em inglês e português,
o trabalho prima pela qualidade dos textos e ilustrações,
destacando investimentos, projetos e ações sociais que beneficiam setores mais carentes da população. A publicação
está sendo distribuída aos amigos da empresa.
Itaú
O banco Itaú ganhou o premio de Melhor Companhia Aberta
do País, concedido pela Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais, mediante indicação
dos filiados. O superintendente de Relações com Investidores
do Itaú, Geraldo Soares, ganhou também o título de Profissional
de Relações com Investidores.
Mauro Benevides
O presidente Lula convidou o deputado Mauro Benevides
para falar, no Palácio do Planalto, pelos 20 anos da Constituição. O representante cearense registra, entusiasmado, a primeira reunião dos futuros dirigentes da Universidade de Língua
Portuguesa, a se instalar em Redenção, achando que projeto
de lei, criando-a, pode ser aprovado, este ano, pela Câmara e
registrando que o governo do Estado desapropriou 40 hectares
para os dois campi da Universidade de Redenção...

Ana Miranda
A autora do livro Boca do
Inferno - incluído na lista dos
melhores romances - e agraciada
com a Sereia de Ouro, participará, entre 12 e 21 de novembro,
da 8ª Bienal Internacional do
Livro, que ocorrerá no Centro
de Convenções e na Unifor. Ela
será presença no debate ´Contribuição Cearense à Literatura
Brasileira´, com Adriano Espínola e Tércia Montenegro.
Fernanda Quinderé
Foi, no Centro Cultural Oboé, em Fortaleza, o lançamento
do sexto livro de Fernanda Quinderé, locomitiva da cultura cearense, ´”Cordilheiras do Fogo´. Na oportunidade, ela fez uma
homenagem ao poeta Juarez Leitão. Haroldo Serra, Hiramisa,
Hiroldo, Natalie (todos da Comédia Cearense), acompanhados
de Fernanda, fizeram uma dramatização do poema ´E foram-se
os homens´, dedicado Juarez.
Antonio Bandeira
Um Antonio Bandeira como Fortaleza nunca viu. O cearense, que fez os grandes centros culturais do mundo se renderem à
sua arte, está de volta à terra natal, a partir deste dia 28, numa
mostra inédita. E o retorno já tem endereço certo: o Espaço
Cultural Unifor. É nesse espaço já consagrado das artes que
o público cearense verá, gratuitamente, mais de 100 pinturas
e desenhos, além de 40 objetos pessoais (fotos, documentos,
cartas, instrumentos de trabalho, trajes) que contam a história
do genial Antonio Bandeira, ele próprio um símbolo de renovação. Escreveu Leda Maria. Leia mais na pág. 23
Fio a fio
Tomou posse a nova diretoria do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Ceará
(Sinditêxtil-CE). O presidente eleito é Ivan Bezerra Filho.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil,
Aguinaldo Diniz Filho esteve presente.
René Barreira
O secretário da Ciência e Tecnologia, René Barreira, tomou
posse como presidente da comissão responsável pela implantação
da Unilab – Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, a
ser instalada no município de Redenção.
Outros papéis
Cultura, a despeito do que pensam alguns, dá dinheiro. E
a literatura, nesse cenário, corresponde a bons quinhões. É
por isso que representantes do mercado editorial do Brasil, da
Nicarágua, Peru, Uruguai, México, Cuba e Chile discutirão na
8ª Bienal Internacional do Livro do Ceará os rumos do setor na
América Latina. O evento, realizado pelo Sindilivros e realizado
pela Secretaria da Cultura do Estado (Secult), com patrocínio do
site de vendas Submarino e da Petrobras, será realizado de 12 a
21 de novembro no Centro de Convenções Edson Queiroz.
Jesualdo Farias
O engenheiro mecânico e professor, Jesualdo Farias,
tomou posse como reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Jesualdo era vice-reitor e assumiu a direção da
universidade após a morte do ex-reitor Ícaro Moreira. Na
ocasião, o professor Henry Campos, atual pró-reitor de Extensão, foi empossado como vice-reitor da universidade.
Raimundo Viana
Raimundo Nonato Viana é o novo diretor da OBOÉ em
Brasília. Com vasta experiência no mercado financeiro, Viana
passou pelo Banco do Estado do Ceará e bancos privados. Trabalhou no Governo do Estado do Estado do Ceará, inclusive na
representação em Brasília. Ultimamente era diretor financeiro da
Casa do Ceará.
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A concentração de rendimentos no Distrito Federal está diretamente ligada ao local de moradia do trabalhador
Quanto mais distante estiver do centro, menor é a proporção
de renda que ganha. Quase 30% de todo o dinheiro que circula
no DF está no Plano Piloto e nos lagos Sul e Norte, apesar de
abrigarem apenas 10% de toda a população economicamente ativa
(PEA) da unidade da federação. O volume é o mesmo de 10 regiões
administrativas juntas — Gama, Riacho Fundo, Candangolândia,
Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa
Maria e Recanto das Emas — que abrigam 55,3% da população
brasiliense em idade ativa. Os números são do estudo elaborado
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que cruza dados da Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED) com os da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Somados, os ocupados e desempregados dos lagos Sul e Norte
correspondem proporcionalmente à mesma quantidade de pessoas
da Candangolândia e do Paranoá juntas. A renda dos primeiros,
no entanto, é sete vezes maior que a recebida pelos que moram nas
duas cidades. Os trabalhadores da Candangolândia e do Paranoá
sofrem mais com o desemprego. (...)
A única renda fixa do casal, que divide uma casa de quarto, sala
e cozinha com os cinco filhos, é o benefício de R$ 120 do programa
Bolsa Família, por manter três crianças na escola. Nos meses em
que trabalham, o rendimento total raramente passa de um salário
mínimo, segundo Mirian. “Agora será uma época ainda pior. Com
o início das chuvas, ele não consegue bico e a gente tem que contar
com o que eu consigo tirar, que dá no máximo R$ 240 por mês.”
Neste ano, uma das meninas não pôde ir para a escola por falta de
recursos para comprar o material escolar. Somente em 2009 Mirian
espera conseguir matricular a filha Tamara, de seis anos.
A desigualdade de renda no DF é pior que a registrada na média nacional. No ano passado, o Índice de Gini da capital federal,
indicador utilizado pelo IBGE para medir o nível de concentração,
chegou a 0,618, considerando a renda oriunda exclusivamente do
trabalho. O índice brasileiro é de 0,557 — quanto mais próximo for
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do número 1, maior é a concentração de rendimentos. Um exemplo
da desproporção é a cidade de Ceilândia, a mais populosa do DF,
que reúne 17,3% dos 2,4 milhões de brasilienses. Possui quase duas
vezes mais trabalhadores que o Plano Piloto e os lagos juntos. A
renda, no entanto, equivale a apenas um terço da verificada na região
central. A cidade também abriga a maior parte dos desempregados
do DF. Um em cada cinco pessoas que estão à procura de uma vaga
mora em Ceilândia. Outro um quinto mora em Taguatinga ou em
Samambaia.
CLASSE MÉDIA
As cidades de renda intermediária estão tendo um incremento
nos salários nos últimos anos, o que mostra uma consolidação
da classe média, segundo o coordenador do estudo, o técnico
do Dieese, Antônio Ibarra. As regiões com renda mais elevada
reduziram a participação na PEA e naturalmente deixaram de
abocanhar uma fatia tão grande do dinheiro em circulação. Já as
cidades mais pobres possuem cada vez mais trabalhadores ativos,
e, conseqüentemente, conquistam uma parcela maior. Já as regiões
com renda intermediária, como Taguatinga, Guará, Cruzeiro,
Planaltina e Sobradinho, perderam participação na PEA, mas
ganharam na renda total.
Segundo Ibarra, além das razões macroeconômicas que levaram a um aumento de renda da população brasileira em geral,
em algumas cidades, como Sobradinho e Planaltina, por exemplo,
o aumento médio de renda tem uma explicação específica. No
caso das duas cidades se deve à proliferação de condomínios
nas regiões. “Os moradores dessas casas ajudam a alavancar a
renda média nessas cidades. Enquanto que na região mais rica, a
participação da renda cai com o crescimento dos condomínios do
Lago Sul e os apartamentos do início do Lago Norte”, afirma.
12% SÃO DOMÉSTICOS
A fonte de renda varia de região para região dentro do DF. Em
quase toda a capital federal, o governo, seja federal ou distrital, é
o principal empregador. Mas há diferenças quando se considera
o setor privado. De todos os moradores do Paranoá, cidade que

reúne cerca de 2% dos 2,4 milhões de brasilienses, 12,6% são
domésticos. Já no Lago Sul, o destaque é para o volume de empresários. A região é que a concentra o maior número de empregadores
do DF. De cada 10 adultos, dois têm uma empresa.
Já no Recanto das Emas, está a maior proporção de assalariados, com ou sem carteira. De cada 10 trabalhadores, cinco são
funcionários de alguém, sendo que quatro têm carteira assinada
e um não tem, segundo o estudo elaborado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Na Candangolândia o destaque está no volume de autônomos. A
cidade possui 18,1% de seus moradores trabalhando por conta própria. Assim como os funcionários sem carteira, eles ficam descobertos
dos direitos trabalhistas. O jeito é tentar garantir por conta própria
alguns benefícios, como faz o vendedor de sorvete Antônio Romualdo
Mariano, de 58 anos, que contribui para o INSS, mesmo estando há
20 anos sem carteira assinada. Depois de perder o emprego em 1987
e ter passado 10 anos fazendo bicos, ele começou a vender picolé
e sorvete nas ruas do DF há 10 anos. Do rendimento médio de R$
800, tira R$ 83 para a contribuição. “É difícil ficar velho e não ter
uma renda, isso também vale para o caso de eu ficar doente, por isso
nunca deixo de contribuir”, afirma.
Os lagos são as regiões dos aposentados. Um quarto de todo o
rendimento que circula nas duas regiões tem origem na aposentadoria. Na média da cidade, o percentual é de 16,1% do total. “A
renda mais elevada dos moradores do Plano permite que consigam
se aposentar. Em outras cidades, mesmo depois de uma certa idade,
os moradores continuam trabalhando para complementar ou até
mesmo para garantir que tenham renda”, afirma o coordenador
do estudo, Antônio Ibarra, técnico do Dieese.
Ficam acima da média, o Núcleo Bandeirante, Brasília, Candangolândia, Gama, Sobradinho e Guará. A menor participação dos
aposentados da renda das famílias está em São Sebastião, onde os
aposentados contribuem com apenas 1,6% de todo o rendimento.
Por Mariana Flores, da Equipe do Correio Braziliense,
05/10/2008
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Leituras I

Acopiara se prepara para sediar Bretão Woods

Jb Serra e Gurgel (*)
Acopiara não está no centro do mundo nem no olho do furacão,
mas nada passa desapercebido aos seus 45 mil habitantes. As zelites
locais são bem informadas, antenadas, conectadas. Não somos cegos
nem surdos, estamos mudos, mas vendo e ouvindo tudo.
A Bolsa de Acopiara, muito embora não tenha a glória de Dow
Jones, Nasdaq, Xetra, FTSE, Bovespa, Xangai,Tóquio, Merval, etc e
tal, passou por altos e baixos nos últimos meses, submetidas ao “efeito
manada”. Localizada na rua 52 com 111, em um edifício envidraçado,
de 18 andares, os “bookmakers” não perderam a calma e o “circuit
brake” não foi acionado. As oscilações que atingiram os países do
Atlântico Norte e Sul, do Leste e do Oeste, só não arrasaram a nossa
Bolsa porque Acopiara, como disse o Big Molusco, não está à beira
do Atlântico.
A Bolsa de “Commodities” e de Futuros faz inveja a de Chicago,
instalada em edifício espelhado, de 16 andares, na rua 59 com 17.
Acopiara sempre produziu verduras, legumes, hortaliças, já foi o
maior produtor de algodão do Ceará e atualmente está empapuçada de
mamona para transformar em biodiesel. Sempre acompanhou com a
calmaria dos ventos o sobe e desce nas matérias primas. O presidente
da Bolsa, mr. Cotton Black, tem advertido que “quem tiver pressa que
tire as calças e pise em cima”.
Os capitalistas, inversionistas, especuladores, diversionistas e phds
e mbas em volatização, “sub-prime”,”swap”, “hedge”, “off-shore” já
participaram de dezenas de reuniões no Acopiara Sheraton visando à
implantação da Bolsa de Derivativos, que será instalada no moderno
edifício de grafite e titânio, na Rua 204 com 306. As pressões dos mega
e giga investidores da Bovespa estão inibindo a implantação desta
nova Bolsa virtual que gerará dois mil empregos invisíveis e cinco m il
indiretos no pólo estratégico, no Vale do Suplício, que vai de Senador
Pompeu a Iguatu.
Há um movimento, ainda secretoso por parte das autoridades locais,
visando transformar Acopiara no epicentro das futuras negociações

propostas pelo 1º ministro britânico, Gordon Brown. O semanário
“Acopiara Week” apoiou a idéia que levará Acopiara a ser o novo
Bretão Woods que reconfigurará todo o mercado financeiro mundial,
dando-lhe regulamentação e controle assegurando, primeiro, credibilidade e , depois, segurança. “Há um consenso de que ou teremos Bolsa
para financiar as empresas e gerar empregos ou teremos cassinos para
favorecer “a cadeia da felicidade, a ciranda financeira”, escreveu Sir
Joseph Spy, eterno candidato Nobel de Economia, por Mombaça. O
Palácio das Convençõs Virtuais, na 407 com 604, está disponível para as
reuniões a que comparecerão ministros da Economia de países falidos
, economistas e financistas fracassados!
Ninguém em Acopiara acredita que a crise seja do Bush. Pesquisa
feita entre os beneficiários do Bolsa Escola, constatou que 100% deles
ignoravam quem era Bush, em qual time jogava ou que apito tocava.
Filtro da pesquisa levou tais bolsistas a identificar Bush como um tipo
de rapadura ou de farinha de mandioca. Alguns confundiram Bush
com Brush . Outros maiores de 70 anos o confundiram com Crush,
marca de um refrigerante produzido no Ceará na década de 50! Já os
99% dos beneficiários da bolsa Funrural disseram que a crise não é de
Bush mas de todo mundo capitalista e 89% dos contemplados com a
bolsa vacina, camisinha, leite em pó,anticoncepcional, viagra ,cesta
básica, merenda e outros itens admitiram que a crise foi invenção dos
mega e giga especuladores da Bovespa, incluindo os grandes bancos,
aqueles dos milhões de lucros apurados em títulos do Tesouro Nacional
do Brasil, que paga os mais altos juros do planeta. São os sábios estes
conterrâneos.
Li na última edição do “Acopiara Revew”, artigo do Prof. Dr. Brocken Rib, de Juazeiro, que “os banqueiros já perderam os dedos e os
anéis e que no andar da carruagem da crise poderiam perder os bancos
das praças e dos jardins”.
Saindo do Mercado financeiro, algo estranho vem acontecendo na
mídia de Acopiara.
Acopiara tem ruas movimentadas , centenas de sinais ou semáforos,

Desatinos
Luiz Martins da Silva (*)
Das palavras desastrado,
Atoleimado artesão,
Ora me saio cortado,
Ora aos outros de raspão.
Acidentes de oficina,
Madeiras e ferramentas,
Que descuido! Ferimentos,
Sangra o freguês e o carpina.
Despojos
Solos de harpa anunciam
O início da cerimônia.
Então, os olhos se voltam
Para a nave principal.
Sob o manto da pureza,
Desliza casta vestal.
E até os olhos de César

como dizem os paulistas, milhares de carretas, ônibus , caminhões caçambas e uma frota inigualável de motos táxis, lambretas e motonetas.
De uns tempos pra cá a nossa tevê aberta e fechada copia a praga da
tevê paulista de anunciar o tempo todo e todo tempo, de manhã e à
noite, os quilômetros de engarrafamento nas nossas marginais! Muitos
não gostam da papagaiada pois os engarrafamentos se reduzem aos
cruzamentos do Acopiara Sheraton com a Avenida Central e na Rua
Cazuzinha Marques em frente a Funerária Padre Ciço. Também no
rádio a coisa caminha para a galhofa, pois até a transmissão da Voz do
Brasil vem sendo postergada para que as rádios possam informar seus
ouvintes sobre as alternativas de se evitar os engarrafamentos. Senhores
de meia idade, da geração cialis, tem chegado em casa de madrugada
creditando o atraso aquela ruma de carro entulhando as ruas e criando
obstáculos à vida marital e familiar.
Outra coisa chata da nossa mídia televisiva é que um tal de âncora
se atrapalha quando sai do texto que lhe mandam ler. Dia desse, confundiu Crateús com Cratéus, Tem um tal de “nosso produtor” , toda
hora citado, como o homem que tentou falar com o prefeito ou com o
governador, mas não foi atendido. Mas o que nos irrita mais são moças
bonitinhas que fazem a ponte do nada com coisa nenhuma, Entram no
ar para fazer caras e bocas e uma passa a bola para outra. Esta , sem
pai nem mãe, passa para outra outra e esta última outra pede desculpa
pois não sabe do que se trata. Uma confusão que dizem ser o último hit
da Globo, depois que a Record se dispôs a roubar-lhe toda a audiência
para os bispos de papel moeda.
Os descaminhos da nossa mídia poderão frustrar nossas esperanças
de Bretão Woods. Superamos sem dúvida o ciclo de picaretagem de
Comandatuba, na Bahia, e Davos, na Suiça. Dificil será superar a desconfiança da comunidade internacional do G-7, do G-8, do G-4, do G-20
com o nosso Presidente sempre de braços dados com Rafael Correa,
Chavez, Chavez, Chavez, Evo Morales . Aí é dose, de Chivas!
(*) JB Serra e Gurgel, (Acopiara), jornalista e escritor.

Na silhueta apreciam
O que as chamas ressaltam
E o linho acaricia:
As curvas perfeitas da virgem,
Promessa aos deuses em altar.

Inquietações
As floradas foram-se, que já era hora,
E com elas também os seus perfumes.
Verdes vieram vingas vigorosas,
Até já lhes pressinto os suculentos sumos.

Mas por pouco o celebrante,
Em gestos de contrição,
Disfarça voraz cupidez
Sobre o que não lhe pertence
E encomenda a nudez
Aos deuses do panteão.

E assim vai vivendo, à moda infantil,
Este meu incorrigível coração.
Ainda há pouco, às queixas com o frio;
Agora, blasfemando contra o verão.

Galga a jovem com o lume
Um por um longos degraus.
Suspiros, incensos, perfumes
E a labareda no castiçal.
Outra vez fulge a aliança:
Entre Júpiter e os mortais.

De ave migratória sigo o instinto
De preferir o que é o daqui a pouco,
Mas, às vezes, reconheço que há exagero
Nesse viver impaciente como um louco.
Chegam as frutas e já aguardo primaveras,
O que não tenho é pra já o que mais quero.
(*) Luiz Martins da Silva (Nova Russsas), jornalista, poeta,
prof. do Departamento de Comunicação da UnB

Vaga Fácil e Pastelaria do Chinês
Prof. Pedro Jorge de Castro (*)
Durante dois semestres, eu ia uma vez por semana a São Paulo para dar aulas na USP. Vez por outra, ficava mais de um dia.
Então, uma colega me emprestava o carro com a recomendação
de eu entregá-lo somente ao Raimundinho ou ao Wanderley, dois
lavadores de confiança. Raimundinho era de Sobral, no Ceará,
e Wanderley, de Tracunhaém, em Pernambuco. Eram amigos da
feira de Caruaru. Conheceram-se pagando promessa ao Padre
Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará. Conversávamos sobre
carros, chuva, frio, comida, saudade e futuro.
Lá pelo meio do segundo semestre, já acostumado à presteza
e à eficiência de Raimundinho e Wanderley, fui abordado por
outro lavador, de mesmo sotaque e gentileza:
– Bom-dia, professor! Vigiar aí e lavar rapidinho... Era o
Severino, irmão de Raimundinho. – Eles estão ali, disse-me,
apontando para uma esquina muito movimentada numa ruazinha
ao lado.
Na primeira oportunidade, fui até lá.. Era a pastelaria do chinês. Raimundinho socava a cana na engenhoca e servia o caldo.
Wanderley estirava a massa e tocava o pastel no tacho de óleo.
Tudo novinho, e os dois de avental e boné. Agora estavam traba-
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lhando na sobra. Aquela cena fazia parte de minha vida, afinal,
meu pai, seu Dimas, foi dono da pastelaria com caldo-de-cana
mais conhecida de Fortaleza, a Leão do Sul, na Praça do Ferreira.
Raimundinho, o mais falador, de expressão fácil, contou-me
como foi essa troca de atividade:
–Ora, seu Yauon (o chinês) tinha esse alpendre aqui vazio,
vizinho à sua mercearia, e nós viemos falar com ele: ”Seu Yauon,
nós viemos lhe fazer uma proposta. Eu sei tocar uma engenhoca
de caldo de cana e o Wanderley sabe fazer pastel de carne com
azeitona e de queijo com cebolinha e coentro. Nós queríamos saber
se o senhor pode comprar a engenhoca, o fogão de caldeirão de
duas bocas, o tacho, a espumadeira, a colher de meia, a pinça e a
máquina de espalhar a massa. A cortadeira não precisa, o Wanderley amola o beiço da boca de uma lata redonda e pronto.“ Ele
ouviu com muita atenção. Nós até pensávamos que ele não ia querer. Ofereceu café e nos deu duas bananas, sem dizer nada. Entrou,
passou um tempo, voltou e disse que sábado dava a resposta. Não
agüentou. No outro dia, chamou a gente para comprar as coisas,
desde que nós montássemos tudo. Ele ia mandar fazer a parede
fechando o alpendre.. ”Isso também a gente faz, seu Yauon”.
Raimundinho e Wanderley agora eram sócios do chinês e já

chamaram o Severino para trabalhar na pastelaria, que foi feita
com investimento do seu Yauon, o saber do Raimundinho e do
Wanderley. Os fregueses já existiam, passando na calçada.
Por analogia, não seria correto que os donos do Vaga Fácil
tivessem feito algum investimento na construção de estacionamentos subterrâneos nas áreas públicas expropriadas da
população para de lá tirarem seu lucro? A clientela já estava por
lá, estacionando em lugares proibidos, em fila dupla. Afinal, Brasília foi construída com a participação de todos os brasileiros, até
daqueles que não a conhecem. Ela foi construída também à custa
da aspiração e do sonho de todos aqueles que sonharam com uma
vida melhor, e quem acena com a possibilidade de corresponder
ao sonho de alguém torna-se devedor[
Pois se até a pastelaria do chinês requer um investimento e
corre seu risco... O risco do Vaga Fácil é o risco de tinta feito
pelo GDF no chão que é nosso. Raimundinho, Wanderley e seu
Yauon sabem que, para ganhar, têm que investir, trabalhar e correr risco, ainda que seja o risco de fazer uma fezinha na loteria.
Pastelaria do chinês, sim, Vaga Fácil, não.
(*) Pedro Jorge de Castro (Fortaleza), professor da UNB,
cineasta.
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Centec vai elaborar estudo de
impacto ambiental do Pecém
A Secretaria da
Infra-Estrutura (Seinfra) contratou o Instituto Centro de Ensino
Tecnológico (Centec)
para a elaboração do
Estudo de Impacto
Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima)
para a área industrial do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (Cipp). Conforme o contrato, os trabalhos deverão ser
concluídos num prazo de quatro meses a partir da assinatura
da ordem de serviço, cuja data ainda deverá ser definida. A
execução dos estudos está orçada em R$ 1,6 milhão a serem
pagos com recursos do Tesouro Estadual.
A contratação do estudo se refere apenas à parte industrial
do Complexo, uma vez que a área portuária já possui as
licenças ambientais exigidas para a sua operação. O Cipp já
detém uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) aprovada
pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) em novembro de 2006. O secretário Adail Fontenele destacou que
a contratação do Centec faz parte de uma exigência técnica
para a instalação da Refinaria da Petrobras e da Siderúrgica
no Cipp.
Criado em 1999, o Instituto Centec é uma sociedade civil
de direito privado, sem fins lucrativos que foi qualificado
pelo Governo do Estado do Ceará como Organização Social
(OS). Com a missão de promover a educação e as atividades
tecnológicas necessárias ao desenvolvimento dos municípios,
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, em áreas
estratégicas para a inclusão social e a inovação no Estado do
Ceará, o Centec funciona como centro de referência da educação profissional.
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Suspenso pagamento indevido de
royalties ao município de Caucaia
O município cearense de Caucaia não tem direito a
receber royalties da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
por ter instalação de embarque e desembarque de gás
natural, denominada city gate. A Procuradoria Federal no
Ceará (PF/CE) conseguiu suspender na Justiça a decisão
da 8a Vara Federal do estado, que havia determinado a
inclusão de Caucaia no rateio dos royalties, pagos municípios e estados que sofrem os impactos da atividade de
produção e exploração de petróleo e do gás natural em
seus territórios.
O chefe da Procuradoria, Eduardo Rocha Dias, informou que a decisão gera uma economia mensal aos cofres
públicos que varia de R$ 500 mil a R$ 700 mil. “Isso
demonstra a relevância econômica da vitória obtida na
defesa da política de distribuição de royalties de petróleo
implementada pela ANP”, ressaltou.
O município havia entrado com uma ação alegando
ter direito a receber os royalties, acolhido pela primeira
instância. A PF recorreu contra a decisão no Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região, que concordou com os
argumentos de que a estação de transferência conhecida
como city gate não se inclui no conceito de instalação de
embarque e desembarque de petróleo ou gás.
Na apelação, elaborada pela procuradora federal Caroline Duarte Braga, a Procuradoria alegou ainda que o
pagamento de royalties a município que não se enquadra
na legislação poderia causar grave lesão ao erário.
A PF é uma unidade da Procuradoria-Geral Federal
(PGF), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU).

Comitiva do Estado conheceu
equipamentos para Pecém
O governador Cid Gomes, acompanhado do secretário da
Infra-Estrutura, Adail Fontenele, e de técnicos da Ceará Portos, esteve na Europa com objetivo de conhecer as estruturas
e tecnologias empregadas nos portos europeus e analisar quais
as melhores alternativas de equipamento para descarregamento
para o Porto do Pecém. Os países visitados foram Inglaterra,
Alemanha, Dinamarca e Finlândia.
A comitiva do Governo do Estado foi primeiramente ao
escritório da empresa Thysseen Krupp, na cidade de Rohrbach,
na Alemanha. Na ocasião recebeu informações sobre os equipamentos desenvolvidos especificamente para descarregamento
de materiais como minério de ferro e carvão, minerais esses que
serão explorados no Estado. Em seguida, a comitiva seguiu para
Copenhagen, na Dinamarca, onde observou um descarregador
contínuo com capacidade de 1200 toneladas/hora.
A missão seguiu também à cidade de Hyvinkää, distante uma
hora de Helsinki, na Finlândia. Na localidade está instalado o
escritório da empresa Kone Cranes, especialista em equipamentos de descarregamento de navios. A empresa atualmente
fornece equipamentos para portos de 28 países da Europa, Ásia,
América do Norte e Oceania.
A visita seguiu ainda à cidade de Bristol, distante duas horas
de Londres, na Inglaterra. A comitiva teve a oportunidade de
observar o funcionamento de dois descarregadores tipo grab
e dois contínuos fornecidos pela Kone. O Porto de Bristol,
um dos mais importantes da Europa, desenvolve atualmente
planos para um terminal de contêiner que terá capacidade para
operar 1,5 milhão de Teus (unidade de medida equivalente a
um contêiner de 20 pés).
Segundo o diretor de Implantação e Expansão da Ceará
Portos, Luiz Hernani Júnior, a importância desta viagem foi
conhecer quais equipamentos se adaptarão melhor às necessidades do Porto do Pecém. No Complexo Industrial do porto, uma
siderúrgica, uma refinaria e uma termelétrica serão instaladas.
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Leituras II
Lustosa da Costa (*)
Quando falava de ir,qualquer dia destes, ver o mercado
de Messejana e o desenvolvimento do bairro de que tanto me
falam , meu filho, Carlos Eduardo, indagou se não era muito
longe do centro:” Quinze quilômetros.É pertinho”,respondi.
.Já foi muito,muito mais longe. Refiro-me a meu tempo de
criança em que ,para chegar a nosso sitio,ali situado , precisava tomar o preguiçoso ônibus do calçamento da Messejana
porque ainda não se instalara a febre do asfalto. Lá se ia a
geringonça,parando aqui e acolá,aos trancos e barrancos,até
me deixar,à entrada de nosso sitio que ficava lá dentro onde
hoje funciona a Porciúncula. Às vezes,ao descer,eu parava na
bodega da esquina onde o Oliveira, mimoseava o guri que era
eu então, com balas coloridas. Para chegar ate a casa de nosso
sitio, precisava-se andar caminhada comprida porque em meio
ao areal.À noite, não havia,naturalmente, iluminação.Lembro
de Elcias,um dos irmãos mais moços, ganhar uns trocados de
seu Costa, aceitando ir e vir ,correndo naturalmente, no escuro
da noite,até ao calçamento. Quando descíamos do ônibus, na
pista, ficávamos defronte a um comprido muro,-o que era raro,
protegendo propriedade Menezopolis,do Ezequiel Menezes que
foi do Tribunal de contas, dpois de trabalhar para o prefeito
Cordeiro Neto. Um pouco adiante,do outro lado,ficava o sitio
de Rosa que varria o terreiro,dizendo nomes com as galinhas
que haviam sujado o terreno.***
***
Rezam as lendárias familiares que,ainda guri,quase morro
afogado na Lagoa de Messejana,aquela em que Iracema se
refrescava depois de ali chegar de longa correria da bica do
Ipu. Faz tanto tempo que a lagoa ainda era limpa e nela a gente
podia banhar-se
A maioria das recordações que tenho era do tempo em que

Preciso rever Messejana
a casa estava ocupada por meus avós paternos,com que, às
vezes, passava férias.
A dona da casa,que parecia prover seu funcionamento,era
Dagmar,professora primária que não casara para cuidar dos
pais,meus avós. Isto não lhe bastou ao coração generoso.
Educou muitas mocinhas pobres que trouxe para casa. E as
preparou,na religião católica. No mês de maio, ela as preparava pás homenagear Nossa Senhora de Fátima, trajando-as
de anjos ,vestido branco, com asa e tudo.para as novenas que
celebravam a aparição da Virgem.
Quanto a mim,sofria,à época,da garganta. De adenóides
que curei,adulto,com o consumo de uísque em quantidades industriais. Nesta época, criança, era levado, por ela, em dois ou
três dias da semana, a Fortaleza para,no edifício Diogo, sofrer
embrocações de iodo ou coisa parecida na região afetada.
Dagmar tinha o prazer de receber,na casa modesta. E ali
reunia,em alguns domingos do ano, grupo literário católico,de
caráter conservador,integrado pelo advogado Helio Leal,amigo
de meu pai dos tempos de integralismo,pelo então comerciário
Francisco Carvalho,que se converteria em poeta de dimensão
nacional,por Manuel Aguiar Arruda que ainda hoje encontro
com a mesma cara e idêntica simpatia daqueles tempos. Eram
almoços castos e sóbrios em que se comida alguma galinha
criada no sitio e nem se pensava no consumo de bebidas alcoólicas. O grupo editava um jornalzinho,intitulado “Ancora” a
que ela se devotava.
Adolescente,recordo haver preparado uma cambica (
refresco,suco) de murici com farinha ,por pura folia,porque
era alimento a que os meninos pobres recorrriam porque fazia
bucha,dava a impressão de estomago cheio. Ingeri a gororoba
,por prazer. ***
Mais adiante,o vizinho rico era Julio Ventura, de rico folclore quanto à língua solta,cheio de estórias bem humoradas.

Freqüentávamos a capela do convento dos capuchinhos.
Sempre lembro a tristeza de meu avo quando,eu o acompanhando até o templo,não sei porque deixei de fazer a genuflexão
de praxe.
Não íamos à igreja da vila,que tinha o padre Pereira,como
vigário.O sacerdote que morreu há alguns anos,muito
velhinho.,já bradava contra a liberalização dos costumes. Para
ele “se peito de moça fosse buzina,ninguém conseguiria dormir
à noite”nas proximidades da igreja,tal o ardor dos namorados
que se amassavam em sua calçada.
No sitio,havia mangueiras centenárias,principalmente dando
sombra à casa modesta. Ali numa espreguiçadeira, escrevia
eu,entre treze e catorze anos,freneticamente,crônicas e artigos
que não teria onde publicar.
Já adulto,jornalista, recordo –me de ir encarar caranguejos,ali
à entrada da praça principal,numa mercearia-bar,à direita de
quem entrava no lugarejo,vindo da capital,num tempo em que
os crustáceos não eram consumidos,como hoje,não constituíam
habito das quintas feiras de todos os fortalezenses.
Meu pai vendeu o sitio,no comecinho da década de
sessenta,para fazer caixa e adquirir casa na capital e educar
a filharada. Foram freiras que adquiriram a propriedade e
ali instalaram seu convento,intitulado Porciúncula. Muitas
décadas depois visitei a propriedade,na companhia da irmã
mais velha ,Lucia,que mais que eu passou férias ali quando
era nosso,habitado pelos pais de meu pai,à procura de nós
mesmos.
Falam-me do crescimento vertical do local,lotado de edifícios e da animação de sua feira que preciso conferir qualquer
dia destes. Inclusive para matar saudades de mim ,criança e
adolescente.
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

Mal traçadas linhas
Wilson Ibiapina (*)
Há os que escrevem por pura vaidade, para aparecer, ser comentado. Outros escrevem por necessidade, para ganhar o pão de
cada dia, a exemplo dos profissionais de imprensa. O poeta usa a
inspiração para brincar com as palavras
Há os que escrevem por diletantismo, como confessa o empresário, misto de cronista- historiador , Joao Soares Neto. Em crônica
publicada aqui no DN. Ele diz que gosta de escrever quando está
só, “preferencialmente, em casa e quando o silêncio só é banido por
raros latidos do ´Tico´ ou o incômodo do telefone”.
Já nós, que somos pagos para escrever, enfrentamos o barulho
da redação. Mesmo com o advento do computador, as pessoas
continuam falando alto, fazendo reuniões, ouvindo rádio vendo
tv. É preciso um esforço ou desenvolver um sistema tático de
concentração, o que a maioria dos jornalistas faz para escrever em
ambiente inóspito. O assunto é pautado pela chefia, que determina o
tamanho da reportagem.. Não podemos nos dar ao luxo de escrever
Ayrton Rocha (*)
Já faz um mês que não te vejo
Já faz um mês que eu não sei o que é fazer amor
É tempo demais para mim
É muito tempo sem amar
Tu sabes muito bem disso
Tu sabes que quando juntos estamos
Tu não passas um só dia,
Muitas vezes ao dia,
Sem as delícias do amor
Sem o meu beijo em tua boca
Doce e quente,
Como o Sol ardente
Num deserto sem água e calor
Sem acariciar o teu corpo nu
Cheio de curvas lindas
Como se fosse um mapa
Me ensinando o caminho do amor
Com pele macia
Com cheiro gostoso
Com o cheiro do perfume de uma flor
Sem minhas mãos nos teus seios
Fartos e tão lindos
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o que vem à mente.
Em Fortaleza, houve época em que o jornalista Odalves Lima
escrevia o editorial de dois jornais rivais. Brigava com ele mesmo.
De tarde, em O Povo, criticava o governo. No dia seguinte, pela
manhã, respondia as criticas e mandava brasa na oposição pelo
Estado, que hoje é da dra, Vanda Palhano.   Há também os que
querem escrever e não sabem por onde começar.
O poeta Mário Quintana dizia que “ aprende-se a escrever lendo,
da mesma forma que se aprende a dançar bailando.” Outro gaúcho,
Celso Pedro Luft, do alto de sua sabedoria, diz que o importante é
escrever claro, de modo eficiente, utilizar a lingua com desembaraço. Não obrigue o leitor a recorrer ao dicionário.
Na Serra Grande, um coronel reúne o time de futebol e promete: -“pessoal, se nós ganhar o jogo nós vai conhecer o mar em
Fortaleza”. Um dos atletas corrige : - “coronel, não é nós vai. É
Nós Vamos”.    
E o coronel, sem querer ficar por baixo arremata: -“É , você fica
dizendo nós vamos e não vai. Pois eu digo nós vai e nós vamos”.                    

Não é preciso saber todas as regras, mas deve-se evitar esses
exageros..
Luís Fernando Veríssimo, na crônica “O gigolô das palavras”
revela que nunca foi versado em gramática. Respeita algumas
regras para evitar os vexames. Gramática, diz ele, é o esqueleto
da lingua. “Só predomina nas línguas mortas”. O estudo da gramática é indispensável para dominar a língua? O professor Pedro
Luft diz que não; “ indispensável é aprender a língua que contém
a gramática”.
Muitos estudiosos não conhecem todas as regras da gramática.
Muita gente sabe gramática mas não tem talento para escrever.
Veríssimo sentencia: “escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo” E mata a pau: “ Escrever claro não é certo, mas
é claro, certo?”
(*) José Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Estou com saudades de ti

Que tanto me excitam
Me enlouquecem,
Me relaxam e me adormece
Sem me enrolar nos teus cabelos
Que me inspiraram poemas
Que me levaram as canções
Sem morder o teu pescoço
Tão cheiroso e gostoso
E que tanto prazer te faz
Sem o meu beijo no teu sexo
Perfumado e quente
Que te deixa de repente
Loucamente inconsciente
Quase que me implorando
Me pedindo mais e mais
Que loucura são os nossos momentos de amor
Tu mesma sempre me dizes
Que não sabe onde fui buscar tanto ardor
Para tantos momentos quentes de amor
Sinto saudades de ti
Eu ando louco sofrendo
Sozinho rolando na cama
Com meu corpo em chamas

Sem sexo, sem amor,
Sem conseguir dormir
Sinto falta do teu doce encanto
Do teu sorriso
Do teu afogo
De tua paixão
Do teu perfume em meus lençóis
Do teu cheiro no travesseiro
Das marcas do teu gozo no colchão de minha cama
Que para sempre ficarão
Sinto falta daquele calor
Que vem do teu corpo nu
Em minha cama deitada
Oh, minha linda mulher amada
De minhas noites encantadas
Do cheiro gostoso que vem
Lá de dentro do teu sexo
Que me enternece
E que só teu sexo
Só ele, me satisfaz
Volta e não me deixa nunca mais.
(*) Ayrton Rocha (Fortaleza), publicitário, jornalista, poeta,
compositor
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Equipe da CBF conhece
projeto Copa 2014

O Ceará segue firme como candidato em sediar jogos da Copa
do Mundo de Futebol 2014. 12 técnicos da Abdib - parceira da
CBF e do Governo Federal que elaborará estudos técnicos das
cidades candidatas - , estiveram em Fortaleza para a primeira
visita às instalações e infra-estrutura da Capital cearense.
O governador Cid Gomes recebeu a comitiva liderada pelo
vice-presidente da Abdib, Ralth Lima Terra, e apresentou a radiografia da infra-estrutura do Estado, inlusive os investimentos
em andamento e previstos para o setor. “Toda semana, técnicos
da Abdib acompanharão item por item do projeto e anteciparão
as necessidades de investimentos”, relata Ralth Lima.
Estiveram na reunião com a Adib, além do governador, o
chefe de Gabinete, Ivo Gomes, e os secretários da Casa Civil,
Arialdo Pinho; do Esporte, Ferruccio Feitosa, e do Turismo,
Bismark Maia. Compareceram ainda representantes da Prefeitura de Fortaleza, como Waldemir Catanho, chefe de gabinete,
e Luciano Feijão, secretário de Infra-Estrutura do Município.
A comitiva técnica da Abdib tem até o dia 15 de fevereiro
de 2009 para concluir laudos técnicos e financeiros dos projetos das capitais candidatas à Copa 2014. Os laudos servirão
de base para a escolha das cidades-sede. “Fortaleza foi a 11ª
visita. Nesta sexta (10), chegamos em Maceió”, diz. “Ficamos
muito felizes com a repercussão e o nível de satisfação que
ele [Ralth Lima] teve. Nas palavras dele, foi surpreendente o
nível de explicação e riquezas de detalhes da explanação do
governador Cid Gomes”, revela Ferruccio Feitosa.
TERMO DE COOPERAÇÃO - Em maio deste ano foi
assinado termo de cooperação técnica da CBF e do Governo
Federal com a Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib) para a realização da Copa do Mundo
de 2014 no Brasil. No acordo, a Abdib elaborará estudos e
projetos que identifiquem a infra-estrutura necessária para
a organização do Mundial. Entre eles, conseguir linhas de
financiamento para que os projetos possam ser viabilizados
pela iniciativa privada.
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Contratações do BNB com MPEs já
superam R$ 852 milhões

BNB pode superar pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão
financiados para o segmento em um ano
Os financiamentos do BNB destinados às Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) atingiram, até 08 de outubro, R$ 852,4 milhões.
O valor corresponde a 85,24% da meta anual, estimada pela Área
de Negócios, e traz boas perspectivas para que o Banco, ao final de
2008, supere pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão contratados
com o segmento em um ano.
A elevação dos contratos do Banco com as MPEs são resultado
do fortalecimento das estratégias negociais, como o Giro Estoque,
que já triplicou seu volume de contratações desde a criação, as
operações estruturadas com franquias e empresas-âncora.
Recente pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que as Micro e
Pequenas Empresas da região têm crescido acima da média nacional,
que gira em torno de 5%. O estudo identificou ainda um aumento na
relação empresas versus habitantes no País. De acordo com a pesquisa, a continuar nesse ritmo, o Brasil teria, em 2015, uma empresa
para cada 24 habitantes, índice compatível com países da Europa.
Atualmente a relação é de uma empresa para 42 habitantes.
O gerente do Ambiente de Micro e Pequenas Empresas do BNB,
Lauro Ramos, avalia que no Nordeste há ainda bastante espaço
para o crescimento das MPEs. Ele ressalta o fato de a atual gestão
ter priorizado o segmento, estabelecendo metas compatíveis com
a realidade da Região.
“Considerando o potencial do Nordeste, ainda temos muito a
crescer. Mas hoje, podemos afirmar que já temos uma participação
significativa no mercado. Nossas operações já beneficiaram, neste
ano, 15 mil micro e pequenas empresas nordestinas e isso é importante para a nossa economia. Sabemos do impacto econômico e
social que as MPEs representam, sobretudo na geração de emprego
e renda. Nosso intuito é ampliar ainda mais a participação do BNB
no segmento”, salientou.
O superintendente da Área de Negócios, Válter Freitas, lembra da
importância de se atingir a meta de contratação de 20 mil operações
com recursos do FNE.

Estudo revela China como o quarto
maior parceiro comercial do Nordeste

A China mais perto do Nordeste que nunca. Pelo menos
em termos comerciais. Essa é a conclusão do artigo “A
dinâmica recente das trocas comerciais entre a China e a
Região Nordeste do Brasil”, divulgado na edição número
17 da revista BNB Conjuntura Econômica do Escritório
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). De
autoria do professor-doutor e pesquisador Carlos Américo Leite, da professora-doutora Maria Cristina Pereira
e do mestrando em Economia Alexandre Weber Aragão,
a pesquisa mostra como a China trocou, em cinco anos,
um papel coadjuvante pelo posto de quarto maior parceiro
nas transações comerciais com a Região.
Segundo levantamento realizado pelos autores, no período
de 2002 a 2006, o fluxo de negócios entre o Nordeste e a China
foi puxado por forte incremento no volume de exportações de
produtos brasileiros, quadro que se inverteu em 2007, quando
as compras provenientes da China ultrapassaram o montante
de vendas para aquele país. Os fatores apontados como causas
para a mudança foram a valorização do real e o crescimento da
demanda doméstica brasileira.
Balança comercial
O artigo destaca também a Bahia e o Maranhão como
responsáveis por 96% do volume total de exportações da
Região. Segundo os autores, os estados são grandes produtores de bens intermediários, setor que teria apresentado
expressiva expansão no mercado consumidor chinês. A
pauta exportadora nordestina, ressalta a pesquisa, compreende setores tradicionais da Região, com ênfase na venda
de sementes, frutos, forragem, grãos e plantas medicinais
entre 2005 e 2006; e minérios e cobre em 2007.
No que diz respeito às importações, os pesquisadores
constataram que o Nordeste aumentou a diversificação
dos produtos adquiridos, concentrando, apesar disso, suas
compras no setor de caldeiras, máquinas e equipamentos
mecânicos e elétricos.
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Leituras III
Apenas a Língua Portuguesa
nos permite escrever isso
Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português,pintava
portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar
porque preferiu pintar panfletos.
Partindo para Piracicaba, Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno
pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu
para parar porque preferiu pintar panfletos.
Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder
progredir. Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando,
prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para
pessoas pobres. Porém, pouco praticou, porque Padre Paulo
pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou pratos
para poder pagar promessas.
Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal
para pedir permissão para papai para permanecer praticando
pinturas, preferindo, portanto, Paris.
Partindo para Paris, passou pelos Pirineus, pois pretendia
pintá-los. Pareciam plácidos, porém, pesaroso, percebeu penhascos pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas
pedras pareciam precipitar-se principalmente pelo Pico, porque
pastores passavam pelas picadas para pedirem pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo passo
percorriam, permanentemente, possantes potrancas.

Humor Negro & Branco Humor

Pisando Paris, permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos, pois, para pintar pobreza, precisaria
percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniciosos, preferindo
Pedro Paulo precaver-se. Profundas privações passou Pedro
Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, porém, pretas previsões passavam pelo pensamento, provocando profundos pesares,
principalmente por pretender partir prontamente para Portugal.
Povo previdente! Pensava Pedro Paulo...Preciso partir para
Portugal porque pedem para prestigiar patrícios, pintando principais portos portugueses .
-Paris! Paris! Proferiu Pedro Paulo. –
Parto, porém penso pintá-la permanentemente, pois pretendo
progredir.
Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém,
Papai Procópio partira para Província.
Pedindo provisões, partiu prontamente, pois precisava pedir
permissão para Papai Procópio para prosseguir praticando
pinturas.
Profundamente pálido, perfez percurso percorrido pelo pai.
Pedindo permissão, penetrou pelo portão principal. Porém,
Papai Procópio puxando-o pelo pescoço proferiu:
Pediste permissão para praticar pintura, porém, praticando,
pintas pior. Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia.
Porque pintas porcarias?

Papai , proferiu Pedro Paulo, pinto porque permitiste, porém,
preferindo, poderei procurar profissão própria para poder provar
perseverança, pois pretendo permanecer por Portugal.
Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos pertences, partiu prontamente, pois pretendia pôr
Pedro Paulo para praticar profissão perfeita: pedreiro!
Passando pela ponte precisaram pescar para poderem prosseguir peregrinando. Primeiro, pegaram peixes pequenos, porém,
passando pouco prazo, pegaram pacus, piaparas, pirarucus.
Partindo pela picada próxima, pois pretendiam pernoitar
pertinho, para procurar primo Péricles primeiro.
Pisando por pedras pontudas, Papai Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro profissional perfeito.
Poucas palavras proferiram, porém prometeu pagar pequena
parcela para Péricles profissionalizar Pedro Paulo.
Primeiramente Pedro Paulo pegava pedras, porém, Péricles
pediu-lhe para pintar prédios, pois precisava pagar pintores
práticos. Particularmente Pedro Paulo preferia pintar prédios.
Pereceu pintando prédios para Péricles, pois precipitou-se pelas paredes pintadas. Pobre Pedro Paulo, pereceu pintando...
‘Permita-me, pois, pedir perdão pela paciência, pois pretendo
parar para pensar...
Para parar preciso pensar. Pensei. Portanto, pronto pararei’.

Banquete dos Cínicos
Gervásio de Paula (*)
Votei no Renato Roseno e no João Alfredo.Acho-os os
melhores dentre os que se apresentaram para administrar Fortaleza e exercer o mandato parlamentar na Câmara Municipal
da cidade, por quatro anos.Suas propostas, de adotarem uma
política-administrativa de novo tipo, acenando à sociedade a
participar dos destinos públicos e privados da cidade, através
do chamamento das mais diversas camadas sociais, a opinarem sobre as vontades de governo. E, mediante esse confronto
de idéias e de esperiências do dia a dia, dos administradores
e dos administrados, formularem um cronograma de trabalho
para cada segmento social no habitat dos mais necessitados e
mais conhecedores da crueldade e da dureza da realidade de
cada região.A partir dessa parceria social de cada núcleo habitacional, procurar melhorar os serviços púbicos e as condiões

de vida de cada habitante da cidade, adaptando a máquina
pública à cada realidade comunitária. Como cidadão, acheime na obrigaão - sem troca de qualquer vantagem material -de
oferecer uma pequena cota de colaboraão para que as duas
candidaturas fossem eleitas no dia 5 de outubro corrente. No
entanto, apenas a do João Alfredo saiu diretamente vitoriosa.
Mas, indiretamente, também sairam vencedores todos aqueles
que lutaram para que os dois fossem eleitos, por estarem
cônscios de suas responsabilidade participativas e cientes de
que estavam batalhando, sem subterfúgios, em favor de uma
causa coletiva justa e honrada.
Se você votou nos dois saiu-se vitorioso; comprovou
a si mesmo o seu carater e a sua sensibilidade de escolha,
fugindo dos interesses personalistas; parabéns.
Se não votou - preferiu outros candidatos - também está
de parabéns, por ter exercitado o seu senso crítico. Estando,

assim, preparado, para enfrentar lutas semelhantes a esta
recente ou disputar de guerrilhas democráticas acirradas que
virão para testar a sua experiência adqurida a céu aberto.
Mesmo assim, deixando-o mais à vontade para saber como
ficar de peito lavado diante da coragem exigida pelas novas
realidades que, com certeza, virão encará-lo com celeiros de
astúcias.
Ganhou quem obteve o maior número de votos.Ganhou
quem colaborou para esses votos se acumularem. E, também,
ganhou quem adquiriu a experiência para não apenas votar.
Porém, para participar ativamente de todo o processo eleitoral
sem objetivar levar vantagem pessoal ou restos materiais do
banquete dos cínicos.
(*) Gervásio de Paula (Fortaleza) Jornalista.

Histórias da Noite de Brasília. “A Tia Iatinha só venderia o Ford de bigode,
modelo ano 1919, se comprassem o doce de mamão que ela fazia”.
J. Colombo Filho (*)
O barraco de madeira de Dona Maria, onde funcionava
a cantina do Correio Brasiliense já dava sinais de exaustão
por um dia e noite bem movimentada. Mas ainda deu tempo
para mais uma rodada de caldo de galinha d’ angola que o
Ari Cunha e Eduardo Santamaría sempre tomavam a titulo
de saideira.
Lá mesmo, naquele meio de ano de 1960, em conversa
de fim de noite, uma história pitoresca contada por Mario
Garofalo: “em Abrolhos, sul Bahia, um submarino alemão,
submerso no mar de coral com toda a tripulação viva, se
mantinha alimentada com frutos do mar e bastante água
de côco verde”. O jovem delegado Jorge Pelles rebateu:
Um Ford 1929, veículo jazia há mais de 30 anos no pátio
da fazenda “Folha Larga”, Coromandel, Minas Gerais,
encostado em um paiol, atrás do pomar. E mais: iria lá
levar todas as pessoas que duvidassem de sua história. Foi
escalado o Ari Cunha como testemunha do compromisso.
Ari só deu aquilo por Visto, Lido e Ouvido e mais nada disse
e foi-se em direção a porta de seu Fusca que já tinha sido
apelidado de Zédopovo. Dali, o delegado Jorge Pelles, em sua
rotina de trabalho, começou a ronda noturna, onde tudo de
bom acontecia. Procurou na Pilango, no Kings Bar e até na
Cidade Livre, nas boates Presidente, Tiroleza e Bossa Nova,
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os parceiros para a viagem que iria confirmar a história do
Ford de bigode 1929. O advogado Rubens Brizola, pioneiro
que comandava uma mesa na 2º Avenida, tendo como convidada especial a atriz Norma Benguell, no entusiasmo do
momento, topou. Topou, mas desistiu em seguida. Acabaram
indo Jorge, Mario Garofalo, Helder de Souza, Lincoln da TV
Brasília, José Leão Filho e o Madeira da Radio Nacional,
embarcados em uma Chevrolet Brasil, da campanha da febre
amarela, malária, ou coisa assim. Naquele tempo usava-se
muito isso. Lá pelas seis horas da tarde, chegaram a Coromandel passando pela fazenda “Fala Verdade” e finalmente
no pátio da “folha Larga”. Dona Iatinha recebeu os visitantes
com reserva e desconfiança. Alta, magra, espigada, cabelos
de palha de milho seco, busto murcho e canelas luzidias. No
pescoço cordões de ouro misturados a talismãs escapulários
e outros penduricalhos. Até atinar que ali estava seu sobrinho Jorge, sujeito dobrado , gestos largos e sorriso aberto.
Foi então que descontraiu um pouco a ponto de chamar
todos para a varanda e mandar buscar água fresca e café. O
sobrinho, conhecendo a peça, teve o bom senso de conduzir
a conversa para os lados da produção doceira da velha. A
mulher se derreteu, dando a impressão que outros assuntos
poderiam ser tratados. O destino do Fordinho, por exemplo.
Mas aí a velha voltou a se fechar. A coisa foi concertada
por uma substancial encomenda de toda a gama de doces

de mamão vidrado, compota ralado, talo de folha, etc. Daí
ensaiaram um papo mais imediato, sobre a acomodação
deles ali mesmo na fazenda. Dona Iatinha foi generosa,
ofereceu banho, comida e cama limpa. Estava resolvida a
prioridade do momento.
Banhos tomados, buchos aplacados, o Lincoln que fumava feito um Caipora, ofereceu à velha, que fumava cachimbo,
um cigarro francês Galois, e ela, declarando ser o primeiro
que punha na boca, pitou o veneno com inusitado prazer. E
o clima começou a ficar mais descontraído. No dia seguinte, mais hospitalidade: Lauto café-da-manhã e os doces já
acondicionados para viagem. Vidros cobrados á parte. E o
melhor da viagem: “Se vocês conseguirem tirar o carro sem
demolir o paiol nem derrubar meus mamoeiros, podem levar
o maldito (aquele carro, dizia-se, estava ligado a alguma
tragédia familiar).
Pneus originais, estribos impecáveis, marcador de
temperatura inteiro (termômetro em cima do radiador),
estofamento, batida de porta, vidros bisotados.
O Mário pulou na frente e foi logo fazendo uma oferta
que surpreendeu a todos e mais ainda á mulher que ainda
repetia: “desde que não derrube...”.
(*) José Colombo Filho (Fortaleza), Jornalista, escritor
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Dossiê I

Do sertão para o mundo Luiz Carlos Barreto, um cearense

Todo homem, um
dia, à terra natal tem
que retornar, cumprindo o seu círculo
de realização terrena.
Luiz Carlos Barreto
também, depois de
realizar dezenas de
filmes, voltaria ao
Ceará e na sua terra
deixaria uma marca
transformadora
Rosemberg Cariry
(*)
Na Fidelíssima Cidade de Januária, a
atual Sobral, às margens do Acaraú, sob
os crepúsculos impressionantes da Serra da Meruoca e o doce
sussurro do vento Aracati, soprando nos verdes carnaubais,
nasceu Luiz Carlos Barreto, o menino encantado pela luz
equatorial que se faria cidadão do mundo e viria a ser um dos
maiores fotógrafos do Brasil e um dos maiores produtores
de cinema da América Latina.
Todo homem, um dia, à terra Natal tem que retornar, cumprindo o seu círculo de realizaão terrena. Luiz Carlos Barreto
também, depois de realizar dezenas de filmes, voltaria ao
Ceará e na sua terra deixaria uma marca transformadora. Este
retorno dá-se pouco a pouco, a partir do Seminário de Cinema
e Literatura (1984) e posteriormente nos I e II Festival de
Fortaleza do Cinema Brasileiro (1985/87), organizados por
Pedro Jorge de Castro, Jefferson de Albuquerque Jr. e o prof.
Marcondes Rosa. Em 1988, com a posse de Violeta Arraes
como secretária de cultura, no Governo Tasso Jereissati, o
audiovisual no Ceará toma um novo impulso. Em 1989, com
a presença do prefeito Ciro Gomes e do Governador Tasso
Jereissati, acontece o simpósio As Novas Tecnologias e os
meios de Comunicaão de Massa, organizado por Violeta
Arraes e pelo pró-reitor de extensão da UFC, Prof. Marcondes Rosa, como estratégia de dar visibilidade ao projeto
do Complexo Industrial de Produões Cinematográficas e
Audiovisuais do Nordeste. Participam desse simpósio dezenas de cineastas, jornalistas e comunicólogos do Brasil e
do exterior. O grupo executivo de implantaão do Complexo
Industrial de Produções Cinematográficas e Audiovisuais do
Nordeste era formado por Violeta Arraes, Marcondes Rosa,
Zelito Vianna, Henri Gervaiseau, Hermano Penna e Luiz
Carlos Barreto, um dos grandes articuladores deste encontro. Foi uma época de grande tensão entre os que chegavam
pensando o cinema com um projeto industrial de grande
investimento e os cineastas locais que ainda defendiam o
Super 8, mal chegando ao cinema de curta metragem em
16mm. Essas tensões, no entanto, romperiam com alguns
conservadorismos provincianos e produziriam bons frutos,
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na década seguinte. Muitas vezes, do atrito nasce a luz.
Enquanto não saía do papel o projeto do Complexo Industrial, bastante caro e ousado para a época, como forma de
fortalecer a imagem do Ceará na mídia nacional, resolveu-se
que Fortaleza sediaria um festival internacional. Luiz Carlos
Barreto propôs, e o FestRio veio para Fortaleza e aconteceria,
em todo o seu glamour, com o nome de FestRio in Fortaleza
(1989). Dentro do FestRio, coordenado por Jean-Claude Bernardet, com a presença de cineastas cearenses e professores do
curso de Comunicaão da UFC, foi realizado um debate sobre
a viabilidade de uma Escola Superior de Cinema no Ceará,
visto que o projeto do Complexo Industrial de Produões Cinematográficas e Audiovisuais do Nordeste era baseado no
tripé formaão-produão-difusão. Grandes nomes do cinema
nacional e internacional circularam pela cidade. O debate foi
intenso e transformador.
Por conta das mudanças políticas e das brigas internas e
provincianas, o projeto do Complexo Industrial de Produões
Cinematográficas e Audiovisuais do Nordeste terminou não
saindo do papel. As sementes plantadas na década de 80,
por Luiz Carlos Barreto, Violeta Arraes, Hermano Penna e
Marcondes Rosa, entre outros, com tantos acontecimentos e
tensões, gerariam alguns frutos, em outras bases e perspectivas, no final da década de 90, após o impeachment do Presidente Collor de Mello, no bojo do chamado Renascimento do
Cinema Brasileiro. A proposião da nova Lei do Audiovisual
que possibilitaria este Renascimento foi feita por Luiz Carlos
Barreto. O grande boom do cinema cearense aconteceria na

década de 90. É como se as duas décadas anteriores tivessem
sido de preparaão e de semeadura para a grande colheita.
Em 1993, o Ceará, com ajuda do governador Ciro Gomes,
rodaria um dos cinco filmes de longa-metragem produzidos
em todo o País (A Saga do Guerreiro Alumioso, dirigido por
mim). O filme ganharia prêmios no Festival de Brasília e marcaria o retorno do cinema brasileiro aos festivais internacionais. Em seguida, José Araújo rodaria o aclamado e premiado
Sertão das Memórias. Os dois filmes tiveram o apoio de Luiz
Carlos Barreto. O novo secretário de Cultura do Estado do
Ceará, Paulo Linhares (1994-1996), assessorado por Wolney
Oliveira e Marcus Moura (recém-chegados da Escola de Santo Antonio de Los BaÀos, em Cuba), contando com a decisiva
experiência de Orlando Senna e Maurice Capovilla, possibilitou a criaão do Instituto Dragão do Mar de Artes e Cultura,
que retomaria a idéia do tripé formaão-produão-difusão e
daria uma contribuião importante no desenvolvimento do
audiovisual do Ceará e de todo o Nordeste. É possível que
os filmes do sudeste que escolheram o Ceará como cenário
e que foram produzidos, nesta época, não tenham trazido
grandes transformaões na discussão estética, nem era esta
a proposta destes filmes que se voltavam para o mercado
nacional e internacional. No entanto, a participaão de atores
e técnicos do Ceará na realizaão desses filmes, bem como o
debate que se seguiu, de prós e contras, a respeito dos filmes

que receberam ajuda da
Secult (Fábio Barreto,
Limonge, Norma Benguel, Walter Lima Jr. e
Renato Aragão, entre
outros), sob o patrocínio do Instituto Dragão
do Mar, terminou sendo
importante. A partir
daí, com a organizaão
dos realizadores locais,
foram criadas políticas
públicas, e, graças a
esses incentivos, surgiu uma nova geraão
de jovens realizadores
que começou a produzir
seus primeiros filmes
de curta e de longa duraão.
É impossível separar, no atual estágio do cinema cearense,
as realizaões do presente das lutas que foram travadas nas
décadas de 80 e 90. As presenças de Luiz Carlos Barreto,
Violeta Arraes, Hermano Penna e, depois, de Orlando Senna,
Maurice Capovilla e Wolney Oliveira, com o entusiasmo de
Paulo Linhares (contando com o apoio e a larga visão de
Ciro Gomes e Tasso Jereissati), naquele momento histórico,
muito significou na varredoura do ranço provinciano, onde
nos encontrávamos atolados. Depois da passagem de Luiz
Carlos Barreto e de Violeta Arraes pelo Ceará, já não éramos
os mesmos. O Ceará abriu-se para as novas idéias, para os
novos paradigmas, para as novas possibilidades e começou
a produzir um cinema que hoje tem circulaão nacional e
internacional.
A contribuião de Luiz Carlos Barreto não se resume aos
filmes que ele aqui produziu, vai bem além. Uma época se lê,
historicamente, em suas contradiões e em suas lutas ideológicas, culturais e estéticas. Aquela foi uma época muito rica
no debate e na possibilidade de construão. Em meio a tudo
isso, na “revolução” que provocou no Ceará, o Luiz Carlos
Barreto sempre se conduziu com um cavalheiro, como um
homem do sertão, sincero e resoluto. Essa é uma das suas
características, a amizade e a cordialidade. Grande contador
de causos e boa prosa, Barretão ilustra, como ninguém, a
visão de Sérgio Buarque de Holanda do homem brasileiro
como um homem cordial.
(*) Rosemberg Cariry (Crato) poeta e cineasta

Em Resumo
Luiz Carlos Barreto nasceu em Sobral, Ceará, em 1928
reside no Rio de Janeiro desde 1947. Foi jornalista, repórter
e fotógrafo da revista O Cruzeiro, de 1950 a 1965, tendo
sido correspondente na Europa durante dois anos. Graduouse em Letras pela Universidade de Sorbonne, em Paris. No
Cinema, iniciou em 1961, como co-autor do roteiro e coprodutor do filme “O Assalto ao Trem Pagador”, dirigido
por Roberto Farias, e a partir de então começou a produzir
cinema ao passo que desenvolvia atividade políticas e
culturais.
Como diretor de fotografia em cinema é autor das concepções fotográficas de “Vidas Secas” e “Terra em Transe”,
que revolucionaram o estilo fotográfico dos filmes brasileiro. Hoje, juntamente com a esposa Lucy Barreto, detém a
marca de produção de mais de 75 filmes brasileiros de curta
e longa-metragem. Experimentou a direção em apenas uma
oportunidade, no documentário “Isto é Pelé”.
Luiz Carlos é pai dos cineastas Bruno Barreto e Fábio
Barreto
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Perfil

Comandante Ariston pássaros voam, homens decolam

Por Macário Batista (*)
Na perna do vento sobre o Seminário da Betânia, o
Paulistinha PP-RJS, o Caiçara, quase planava. A Meruoca
à frente, o Acaraú abaixo, e o campo de aviação de Sobral
era uma tripinha branca, chão batido, onde já pousavam as
linhas regulares da Real. No comando do monomotor, um
piloto quase menino, magrelo, cheio de vida e de sonhos.
Era Ariston Pessoa de Araújo, que saíra de Fortaleza, a
convite do Bispo Dom José Tupinambá de Frota e do seu
afilhado e filho adotivo, Padre José Palhano de Sabóia,
um visionário que acabara de instalar o Aero Clube de
Sobral.
Na final, sobre o açude Cachoeira e algumas vacarias,
o Caiçara voava lento sobre o Junco até tocar curto, num
pouso manteiga, privilégio de aviadores experientes e
passageiros importantes. Começava ali a carreira de instrutor do também bom mecânico Ariston, que formaria
uma casta de outros aviadores das mais nobres família
daquela terra que o abrigou com o carinho de filho a quem
o primogênito de seu Joaquinzinho e dona Dália, retribuiu com um casamento, e ainda Suely, Adriana, Karina
, Ariston Filho e Joaquim.
O que se seguiu desse primeiro momento de Ariston,
foram o primeiro avião e a criação, no distante 1957, da
TAF-Táxi Aéreo Fortaleza que voou em céus de brigadeiros, tesouras de vento, aguaceiros, mas sempre pousou em
segurança, fossem nos campos encharcados de atropelos
ou asfaltos irretocáveis. Tudo com a mesma simplicidade
e de bom humor.
Nas idas e vindas, pousos e decolagens, a TAF transportou pessoas, das mais ilustres às mais humildes, saudáveis
passageiros ou aperreadas grávidas que chegaram a parir
em vôo, com o auxílio do parteiro Ariston, a mão esquerda
no manche do Aeronca e a direita ajudando no parto da
bolsa estourada nas alturas.
O crescimento natural da máquina, a atualização permanente das aeronaves, descortinou os horizontes da TAFLinhas Aéreas, servindo primeiro o Ceará e os cearenses,
até alçar outras alturas e latitudes.
O primeiro helicóptero, o primeiro bimotor, o primeiro
jato e assim por diante. As TAFs, Táxi Aéreo e Linhas Aéreas, riscam os céus do Brasil e do exterior, transportando
cartas e encomendas como a maior servidora da Rede Postal Noturna, as linhas dos correios entre norte, nordeste,

sudeste e centro oeste brasileiros. São oito boeings 727 e
737 fazendo o transporte de cargas, dois deles em linhas
regulares para o extremo norte do Pais até Caienne, na
Guiana Francesa, sem falar em charters.
São 16 outros aeronaves de pequeno e médio portes,
dentre eles dois jatos executivos para vôos intercontinentais, três helicópteros, ou outros multimotores.
Num total de cerca de 250 funcionários, a TAF emprega
mais de 40 pilotos, uma vintena de comissários de bordo e
15 engenheiros, estes aeronautas. Seus mecânicos cuidam
de uma das poucas oficinas homologadas no Cone Sul
para cuidar da manutenção de pequenos monomotores até
Boeings. Pioneirismo e atrevimento, coragem e audácia
comuns aos cearenses de boa índole. Números não faltam
para ilustrar a vida da empresa. Fechando a planilha de
2007, por exemplo, a TAF transportou 34.218.890 toneladas em seus cargueiros e linhas regulares. No mesmo
período foram 246.350 passageiros ou ainda 394.771
excessos de bagagens em vôos de linhas regulares e
charters.
Uma empresa brasileira, de capital nordestino de
direção e inspiração cearenses, a TAF orgulha e envai-

dece o Ceará. Agora mesmo, enquanto desenvolve uma
indomável vontade de crescer, faz um “code-share” com
a Air Caraibes, importante francesa que alça vôo e leva
a TAF junto para a Europa, em vôos regulares, a partir
de dezembro para a França, Paris, a Cidade Luz. Coisa
dessa engenharia cearense que faz da dificuldade riso, do
riso felicidade, da felicidade uma epidemia de alegria por
onde passa, deixando seu rastro luminoso de grandeza e
sonhos de alturas cada vez maiores.
Um dia, convidado para uma conferência em Fortaleza,
o Comandante Rolim, amigo inseparável de conquistas da
TAM dele e da TAF do Comandante Ariston, falava do seu
empenho pra fazer crescer a empresa que criara.
Um grande empresário, menos avisado, no meio do
debate, fez um convite a Rolim Amaro:
- O senhor não gostaria de vir se instalar com sua TAM
no Cearà?
Indignado e sarcástico, Rolim respondeu:
- Senhor, aqui já tem o melhor. Em São Paulo, posso
fazer uma TAM por semana. Difícil é fazer uma TAF no
Ceará. E o Comandante Ariston já fez.

Em Resumo

João Ariston Pessoa de Araujo nasceu em Limoeiro do
Norte, Ceará, no dia 29.01.1936.
(Detalhe-só nasceu e foi registrado. No dia seguinte foi
pra sua verdadeira terra, Cascavel, mas o pai, teimoso resolveu registrá- lo onde nasceu por coincidencia).
Filho de Joaquim Irineu de Araujo e Maria Dalia Pessoa
de Araujo.
Seus filhos são; Luzia Suely Adeodato Pessoa de Araujo
Gois, Adriana Araujo de Brito, Karina Adeodato de Araujo,
Joao Airston Pessoa de Araujo FIlho e Joaquim Irineu de
Araujo, Neto, todos filhos do primeiro casamento.
Estudou no Patronato Juvenal de Carvalho, em Cascavel
e em Fortaleza no Colégio Castelo e no Liceu do Ceará.
São dirigentes da TAF: - Ariston Pessoa, Presidente,
Ariston Pessoa Filho, Diretor . Financeiro, Joaquim Irineu,
neto, Diretor tecnico, Karina Pessoa de Araujo, DIretora
Administrativa.
Tem dez netos.
É casado em segundas núpcias com Meyre Ayres, empresaria.
Tem duas noras e três genros.
Macário Batista, (Fortaleza), jornalista
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Ousadia. Visão de futuro. Refundada a Casa do Ceará.
Projeto Fausto Nilo aprovado pela assembléia geral
Em 08.11, a assembléia geral da Casa do
Ceará em Brasília, nos
termos de seus estatutos, aprovou a refundação da Casa do Ceará,
de acordo com parecer
do Diretor Jurídico da
Casa, João Rodrigues
Neto, em 27.02.1008,
relatório de um Grupo
de Trabalho, criado pelo
presidente Fernando
César Mesquita, em
19.03.2008, e parecer
do Conselho Fiscal, de
27.06.2008. A proposta
considera a possibilidade de alienação, venda
ou permuta de um dos
dois lotes de 15.000 m2
da Casa, módulo F, mediante processo de licitação pública,
com total transparência, a quem construir no outro lote, de
15.000m2, uma nova Casa do Ceará de acordo com um
projeto elaborado pelo poeta, compositor cantor e arquiteto e
urbanista Fausto Nilo (Quixeramobim). Todas as edificações
atual da Casa ocupam 6.000 m2.
“Nossas instalações são precárias, não temos condições
de nos manter, de crescer, de atender nossos compromissos
estatutários”, disse Fernando César Mesquita. “Temos que
fazer um “up grade”, de dar um salto para o futuro e nos
recolocar na condição de prestarmos serviços de qualidade à
comunidade dos cearenses, dos nordestinos e dos brasileiros
residentes em Brasília. Nas condições em que estamos até
que fomos muito longe, pois foi preservado o patrimônio da
Casa. Ou mudamos ou vamos nos destruir. Com a proposta
do Projeto Fausto Nilo desembarcaremos no futuro. Propomos uma operação casada: em troca de um parcelamento do
nosso terrenos teremos uma nova Casa do Ceará, em dois
três anos.Mas nada será feito de afogadilho, vamos ver o
quadro econômico financeiro do país e considerar como se
desdobrarão o que se anuncia para a nossa vizinhança como
o Parque Burlemarx e a Cidade Noroeste”.
O diretor de Obras da Casa d Ceara, Leimar Leitão de
Assis assinalou que “A Casa do Ceará sempre viveu com o
pires na mão. O projeto do empreendedor Fausto Nilo nos
dará uma Casa auto-sustentável, com capacidade de gerar
receitas e nos transformar em captadores de recursos . O
projeto valoriza a assistência e a proteção social, educação,
saúde, cultura, turismo, lazer. O nosso terreno foi inicialmente avaliado em R$ 18,0 milhões mas poderá chegar a
R$ 25 milhões. Elaboraremos agora um edital criamos uma
comissão julgadora de alto nível, distribuiremos nossa proposta aos sete pretendentes que nos procuraram e a todos
os outros que se interessarem, pois queremos uma operação
casada e aquele que nos der uma nova Casa, como definiu
Fausto Nilo, e vantagens adicionais poderá fechar o contrato
conosco”;
Fausto Nilo recordou que morou em Brasília dois anos
recordou que anos atrás fora procurado por d. Maria Calmon
Porto com o mesmo propósito. Afirmou que vibrou com a
proposta de Fernando César Mesquita pois gosta de trabalhar
em projetos de uso público, como o caso do Centro Cultural
Dragão do Mar, de Fortaleza, hoje um ícone do Ceará e
do Nordeste. Destacou no conceito do projeto a busca de
resultados e benefícios para a Casa do Ceará, integrando
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os amplos espaços com
idosos, jovens, crianças,
homens, mulheres, com
acessibilidade para portadores de deficiências.
O projeto considerou
todas as normas urbanísticas e paisagísticas
de Brasília e guarda
harmonia com o partido da Cidade que é
patrimônio cultural da
humanidade.
O projeto Fausto Nilo
compreende a construção de quatro blocos,
com subsolo para garagem com capacidade
de até 180 carros, dois
pavimentos (térreo e 1º
andar) corridos e um
terceiro pavimento apenas no bloco 1 que terá um restaurante.
O bloco 1 terá no térreo área para exposições, banquetes,
seminários, convenções, biblioteca e museu
No 1º andar, salas de administração, auditório, cursos e
escritórios de multiusos.
O bloco 2 terá no térreo, praça, playground, bar, choperia, fast food, artesanato, farmácia acesso ao teatro de 650
lugares,atelier, galeria de passagem, serviços e apoio
No 1º andar, salas para os cursos profissionalizantes
O bloco 3, terá o teatro de 650 lugares, galeria de passagem, sérvios e apoio,
O bloco 4, terá no térreo , a Pousada dos Idosos
No 1º andar, policlínica, odontoclínica, , laboratórios.
Assembléia
A assembléia geral, na forma dos estatutos, foi presidida
pelo associado OsmarAlves de Melo (Iguatu) que convidou
os presentes a ver a apresentação da proposta do arquiteto e
urbanista Fausto Nilo que mostrou o estudo de viabilidade
arquitetônica, a 1a. etapa da proposta a ser finalizada. A
apresentação foi convincente. O ex-presidente José Jezer
de Oliveira (Crato) afirmou que mudou de idéia depois de
conhecer a proposta de Fausto Nilo, o mesmo declarando
Carlos Ananias ( Assaré) . Nasion Alves de Melo (Fortaleza), José e José Colombo Filho (Fortaleza) manifestaram
entusiasmo, .
A assembléia geral que homologou a proposta estava
assim composta: Fernando César Mesquita (Fortaleza), Luis
Gonzaga de Assis (Limoeiro do Norte), Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), José Sampaio de Lacerda Jr. (Fortaleza), JB
Serra e Gurgel (Acopiara), Regina Stela (Fortaleza), Leimar
Leitão de Assis (Fortaleza), Wanderley Girão (Fortaleza),
Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem), José Carlos
de Carvalho (Itapipoca), Evandro Pedro Pinto (Fortaleza)
José Colombo Filho (Fortaleza), José Ademir Holanda
(Baixio), José Jezer de Oliveira (Crato), Carlos Ananias
Barbosa (Assaré), João Vicente Feijão Neto (Fortaleza),
Inácio de Almeida (Baturité), Osmar Alves de Melo (Iguatu),
Raimundo Nonato Viana (Mundaú), José Ulisses Fontenele
Figueira (Viçosa do Ceará), José Amaro Neto (Fortaleza),
José Vieira Alves (Cratéus), Cecília Leite Oliveira (Fortaleza)
, Ari Cunha (Mondubim), Algecira Castro do Amaral (Araxá/
MG), Danya Maria Santiago Lustosa (Fortaleza).
Serviço – Leia mais sobre a proposta de Fausto Nilo nas
edições 186, dezembro de 2007, e 187, de jneiro de 2008).

Casa do Ceará entregou o título
de Cearense Paidégua a
Fausto Nilo e Evaldo Gouvêia
Na noite de 7.11,
na Casa do Ceará
foi entregue os títulos de Cearense
Paidégua ao poeta,
compositor, cantor,
arquite to e urbanista Fausto Nilo
(Quixeramobim)
e ao compositor
e cantor de 1.086
músicas, 800 delas em parceria com Jair Amorim,
Evaldo Gouveia (Iguatu).O presidente da Casa, Fernando César Mesquita (Fortaleza), saudou Evaldo
Gouvêia,destacando suas geniais qualidades de compositor popular com uma longa trajetória na MPB e convidou o vice pesidente Luiz Gonzaga de Assis (Limoeiro
do Norte) para lhe entregar o diploma. Fausto Nilo foi
saudado pelo procurador José Adonis Callou Alencar
(Juazeiro do Norte). Ambos agradeceram e cantaram
juntos uma composição de Fausto Nilo. Por solicitação
dos presentes Mirta Muniz (Fortaleza) cantou duas
músicas, uma delas uma recriação de “Pisa na fulô”,
de Humberto Teixeira (Iguatu) imortalizada por Luiz
Gonzaga, com base em Carmem, de Bizet.
Na mesma oportunidade, os presentes cantaram “
parabéns para você”, em homenagem ao ator, teatrólogo
e diretor de teatro, José Maria B. Paiva (Fortaleza) ,
diretor do Teatro Nacional de Brasília, que fez aniversário, manifestação articulada por Inácio de Almeida
(Baturité).

Orlando Mota apresentou
campanha para doações e
associação à Casa do Ceará
Em 07,11, na
Casa do Ceará,
o publicitário
Orlando Mota
(Fortaleza),
presidente da
agencia Mota
Comunicação,
apresentou proposta publicitária a ser divulgada no primeiro trimestre de 2009 em Fortaleza e em
Brasília com o objetivo de obter doações par os projetos
assistenciais e de manutenção da Casa e constituir um
quadro associativo de mil associados pagantes a fim
de fortalecer as ações institucionais. Mota partiu da
apresentação de um conceito ‘TRANSFORMANDO
VIDAS”, através de peças publicitárias para televisão,
rádio, jornais, revistas, out-door, back-bus e mobiliário
urbano, com o objetivo de mostrar o que faz a Casa do
Ceará, o que é e o que faz, instituição privada (muitos
pensam que é publica) e que não recebe recursos da
União, do Ceará e do Governo do Distrito, sensibilizar
os que possam fazer doações para a manutenção e
formar um sólido quadro de associados contribuintes,
com apenas R$ 20,00 mensais”.
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Cearense tomou posse na Academia de Letras de Caldas Novas
Discurso de
posse de Francisco Alberi Mariano (Santana
do Acaraú) como
Membro da Academia de Letras e
Artes de Caldas
Novas – Goiás
“Que Deus me
ilumine, neste
momento, pois a
emoção que sinto é um misto de
alegria e prazer.
Prometo ocupar a Cadeira de nº 6,
do imortal Professor Genesco Ferreira
Bretas, como novo Acadêmico de Letras
que, com honorificência a recebo com
honra e respeitabilidade.
Cumprirei o Estatuto da Academia,
seguindo os passos de meu patrono,
Coronel Bento de Godoy, merecedor de
elogios pelas suas obras, lições de vida
e de trabalho laborioso.
Esse imortal Patrono é lembrado pela
sua vida de heroísmo, liderança e sucesso. Qualidades essas que o levou a uma
vida simples, dotada de valores morais,
espirituais e humanitários; respeitado
por todos, com o título de Coronel.
Admirado pelos amigos e adversários
políticos, com seu prestígio e poder financeiro, elevou o povoado com grandes
obras, entre elas a Hidrelétrica no Rio
Pirapitinga e a ponte sobre o Rio Corumbá, com recursos próprios, ligando
Caldas Novas a Ipameri.
Foi grande divulgador das águas termais, antevendo o progresso turístico de
Caldas Novas.
Seus conhecimentos farmacêuticos
e o domínio da língua francesa faziam
do Coronel Bento de Godoy um homem
culto, experiente, preparado e admirado
por todos.
Faleceu em l936, com 66 anos. Uma
vida curta, mas cheia de realizações e
progresso. Muito fez por Caldas Novas,
na área da saúde, educação, transporte,
comunicação e cultura, que o levou à galeria de honra desta conceituada Casa.
Seus ensinamentos e feitos permanecem inesquecíveis nos anais da fama.
Seu nome está imortalizado na maior
avenida comercial da cidade, no Colégio
Público e na praça apelidada Quatro
Rodas. A ele, nossa eterna e imensa
gratidão.
Portanto, meus caros colegas, para
galgar esta importante cadeira da Academia, plantei sementes de amizade,
irriguei os vegetais da paciência, e agora,
colhi os frutos da intelectualidade.
Minha caminhada será revitalizada
por um futuro promissor que condicionará ao progresso gradativo, coroado com
justiça, trabalho e perseverança.
A Academia de Letras e Artes desta
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cidade é a Instituição Cultural
de máxima valia,
fundada em 31 de
agosto de 1990,
tendo como finalidade propugnar
o desenvolvimento da Literatura,
das Artes plásticas, da Música
e das manifestações populares de
origem cultural e
preservar os recursos naturais e a memória dos cultos intelectuais e artísticos.
Em sendo assim, esta Instituição
nasceu com a finalidade profícua de
engrandecer esta cidade termal e de
atender aos anseios de todos nós, que a
integramos e buscamos o progresso de
nossa Nação.
Aqui concentra a conjuntura intelectual, onde se encontra a pureza de
estilo, sentimentos de um grande lastro
de cultura invejável, através do literato, do artista, do pintor, do poeta, do
cronista, do romancista, do contista, do
historiador, do discursista, do musicista
e de tantos mais.
Retratamos os sentimentos e paixões
de realidade, através do presente, do
passado e do futuro que humaniza, socializa e engrandece o nosso ego.
O escritor retrata e descreve o mundo
com harmonia, sensibilidade, eloqüência, idealismo, sentimento e pureza.
Aqui se buscam as fontes inspiradoras da cultura, da sapiência, da versatilidade humana, social e espiritual.
Com estes pensamentos e conhecimentos literários com que esta Academia me distinguiu, agradeço penhoradamente a minha escolha, pelas
qualificações a mim atribuídas, somando a atividade de Acadêmico com
a militância da Advocacia, com a abnegação do Magistério e outras profissões
que acumulei com o Serviço Público,
como diretor do TRE-DF, professor de
religião, defensor público, contador e
corretor de imóveis.
Jamais olvidarei de fazer poesia, esta
veia poética, minha paixão antiga, que
permite que eu fale de amor, em especial
à minha esposa Cleuza, companheira de
luta, a quem tanto amo, sem restrições
e sem limites.
Agradeço, fervorosamente, a presença de tantos amigos neste recinto e,
em especial aos familiares do Coronel
Bento de Godoy e do imortal Professor
Genesco Ferreira Bretas.
Ao encerrar este pronunciamento,
louvo a Deus a oportunidade de poder
expressar os meus sentimentos de alegria, gratidão e contentamento em ingressar nesta magnânime Academia de
Letras e Artes desta próspera cidade.

Em Resumo

Dr. Alberí, como é chamado, é Advogado, Professor, Contador, Corretor de Imóveis, Defensor Público,
Comissário de Menores, aposentado como Diretor
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e
como Professor da Secretaria de Estado de Educação
do D.F.
Em 1975, recebeu o Diploma de Mérito Educacional
pela qualidade e alto sentido pedagógico de seu trabalho,
enriquecendo o Magistério do Distrito Federal.
Em 2000, foi convidado pela OAB para concorrer à
vaga de Juiz do TRE-DF. Em 2002 e 2004 também foi convidado pela OAB para preencher a vaga de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Em 2001, foi agraciado com o Diploma e a Medalha
de Honra ao Mérito Eleitoral do Distrito Federal, em grau
de Comenda, pelos relevantes serviços prestados à Cultura
Jurídica nos quarenta anos da Justiça Eleitoral do D.F.
Muito jovem, chegou à Brasília em 10 de janeiro de

1960 e se distinguiu como líder na construção e consolidação da nova Capital, Brasília. Recebeu em 2002, o Diploma
e a Medalha de Honra ao Mérito de Pioneiro pelo Centenário de J.K. e, em 2005, foi novamente homenageado pelos
45 anos de Brasília.
Quando estudante da Faculdade de Teologia e do Curso
de Letras na Universidade de Brasília, sofreu influência
de escritores portugueses e de seu conterrâneo José de
Alencar.
Escreveu dois livros didáticos da área profissionalizante, crônicas, “O Pioneiro Lutador”, poemas, contos,
entrevistas, discursos e outros.
Como novo membro da Academia de Letras e Artes
de Caldas Novas, empossado em 06 de junho de 2008,
almeja o mesmo sucesso, prestígio e destaque de homem público, a exemplo de seu Patrono, o Cel. Bento
de Godoy e do imortal Professor Genesco Ferreira
Bretas, do qual ocupa a Cadeira de nº6.

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

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Página da Mulher

Lugar de Mulher é em Casa?

Luciana Studart L.A.Andrade (*)
Foi no Ceará que ouvi pela primeira vez esta frase sórdida:
lugar de mulher é em casa! Ouvi tal insanidade com tristeza,
mas tinha a consciência de que essa não era uma postura
puramente nordestina, de cearense machista. Afinal, àquela
época, predominava a idéia de que a única oportunidade de a
mulher ditar regras era à beira do fogão – seu lugar criativo,
seu lugar cativo.
Era ali, naquele cantinho da cozinha, que a maioria das
mulheres organizava e colocava em prática, com maestria,
as leis que regiam os lares de milhares de brasileiros.
Naqueles lares, naquelas casas, de uma maneira geral e
embora os homens não reconhecessem, imperava a ordem
e o respeito ditados por mentes femininas. Naquelas casas,
a mulher planejava com cautela e impunha normas puramente direcionadas ao bem-comum: regras distributivas,
normas sociais e financeiras, regras de educação e de

saúde, normas ambientais, entre tantas outras.
Sem entrar no lugar comum dos elogios puramente popularizados, que bradam ditados do tipo “atrás de um grande
homem, há sempre uma grande mulher” – que relegam a
mulher ao segundo plano –, reconheçamos que as mulheres
têm, sim, participado da feitura de leis neste País. E não só
das leis domésticas, no estrito sentido da palavra, mas de
leis que influenciam a vida local e, também, nacional, planejadas, discutidas e escritas em Casas com “c” maiúsculo
– as chamadas Casas Legislativas: Senado, Câmara Federal,
assembléias e câmaras de vereadores.
Infelizmente, essa participação ainda é extremamente
reduzida e, de fato, em nenhum âmbito da vida social, a
participação de mulheres e homens é tão desigual quanto
no exercício do Poder Legislativo.
Essa desigualdade, contudo, não reflete desigualdade
nos temas tratados por mulheres parlamentares, que, nessas
Casas, lançam suas idéias sobre saúde, economia, meio

ambiente e educação e debatem sobre política regional ou
estrangeira.
Pena que as mulheres, nessas Casas, sejam tão poucas. Pena que os critérios definidos e regulados por uma
maioria parlamentar masculina – gênero que deixou de
ser maioria no Brasil – dificultem o ingresso da mulher
na Casa das Leis. É uma pena, sim. Afinal, como bem
diziam nossos predecessores, “Casa sem mulher não
regula bem”.
Nesse contexto, agora, sim, compartilho – sem medo de
ser politicamente incorreta – do pensamento de meus conterrâneos cearenses. Agora, sim, defendo o ditado popular
que há anos condenava por uma interpretação restritiva.
Hoje, creio verdadeiramente que “Lugar da mulher é na
Casa........do Povo”.
Luciana Studart L.A.Andrade (Fortaleza) Consultora Legislativa do Senado, Área de Assistência Social e Minorias

Receitas nordestinas testadas e provadas
Raimunda Ceará Serra Azul (*)
Rondelli
(Para 12 pessoas)
1 repolho roxo cortado bem fininho
Para a massa:
12 ovos
875 g de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de margarina
400 g de maisena
sal
300 g de farinha para puxar a massa
Para o recheio:
5 pacotes de requeijão
5 kg de mussarela
800 a 900 g de parmesão faixa azul, ralado

na hora
1/2 xícara de farinha de trigo
120 g de manteiga
2 e í/5 de litro de leite
4 tabletes de caldo de galinha
glutamato monossódico (ajinomoto)
pimenta -do-reino
Modo de Preparo
Ponha no fogo uma panela grande (principalmente larga) com água fervente e sal. Forre a mesa com uma toalha
e abra a massa com uns 80 cm de comprimento e uns 25
cm de largura. Leve-a à panela para cozinhar, evitando
que fique excessivamente cozida. Ponha a massa cozida
na mesa forrada. Estenda-a com cuidado e enxugue-a com
um pano, antes de recheá-la. Unte a massa com requeijão.

Depois cubra toda a sua superfície com mussarela. Por
último, dê mais uma passada de requeijão por cima da
mussarela.
Enrole como um rocambole bem apertado, revista
com plástico ou papel-manteiga e leve ao congelador.
Antes de usar, deixe descongelar, corte em fatias de 3
cm e coloque por cima o Bechamel que desejar e queijo
parmesão. Leve ao forno para gratinar.
Para fazer o Bechamel, coloque todos os ingredientes no liquidificador e depois leve ao fogo brando, mexendo até cozinhar.
O Bechamel de espinafre é feito da mesma maneira, só que se acrescentam quatro molhos de espinafre
cozidos.
(*)Raimunda Ceará Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

A vez da vida
Regina Stella (*)
Ah! Você, tão apressado, que nem percebeu sequer
o dia que amanheceu transparente, iluminado, como se
fosse a meio! Habituado a cada manhã, com o sol que
chega, claro, forte, iluminando a vida, e este azul do céu,
profundo, que dá ganas de sorver o infinito, você nem
se dá conta da beleza que irrompe a seu redor! E passa
por ela indiferente, sem ver, sem sentir, sem descobrir
o detalhe da folhagem que, forte, se agarra, as pedras,
na ânsia de subir e sobreviver, simples peculiaridade do
imbé, sem sequer, notar a pequenina insignificante flor,
amarela, que se esparrama como um tapete para você
pisar, e nada mais pleiteia que viver e colorir o chão, se
misturando a relva.
Ah! Você nem reparou no gramado que ontem era
cinzento, e agora se estirou, preguiçoso, e subiu a colina
com o afago da chuva que lhe arrepiou as entranhas. Nem
atentou para os flamboyants que em vermelho levantam
para o céu seu grito de vida, na explosão da cor! E o apelo
que vem lá de dentro, incontida força e energia que lhe
atravessava o cerne e irrompe pelo tronco, pelos galhos,
e chegando à tona proclama aos céus e a Terra a graça da
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vida, a ânsia de se dar, de se mostrar, de se multiplicar.
Nem percebeu que depois de erguer a amplidão a oferta
de si mesmo, no colorido vivo de suas flores, vestido de
rei, se da à terra e se esparrama ao chão, se dividindo em
mu nas pétalas que tingem de sangue o verde do gramado,
prolongando a oferta, a doaão.
Ah! Você não viu a carinha redonda das papoulas,
brejeiras, brincando e rindo quando a brisa passou e lhe
cochichou segredos. Nem a louca euforia das palmeiras,
o afago dos galhos se torcendo, se tocando, se envolvendo, mágico baile, quando o vento, ousado, lhe bateu de
cheio, irreverente, despertando-os do leve embalo em
que se quedam.
Ah! Você não teve tempo! E como poderia gastar os
escassos segundos que lhe sobram em detalhes corriqueiros, comuns, sempre presentes, se a preocupaão
lhe toma por inteiro as horas, os dias, o próprio ar que
respira, com os números na caderneta de notas, com
os cifrões que se enfileiram, dedo em riste, pedindo
conta exigindo exclusividade. Como poderia mostrar,
a butique, o vestido colorido bem verão que precisa
usar! Como poderia, na obsessão de conseguir um lugar de prestígio no escritório, junto ao chefe, e gozar

das regalias do poder? Como poderia, essas paredes do
hospital, sempre alguém a chorar, a sofrer, a suplicar!
E essa mesa dura, empedernida, tantos os processos! E
essa preocupacão em concluir a tarefa, ontem começada. No colégio, na repartião, no consultório. O cliente
esperando, o menino aguardando, o chefe exigindo! E
a vida passando...
E aguardando para as férias, amanhã, a hora da festa,
engalanada, hoje, para vocês, a terra! E aguardando para
depois o instante da alegria, a descoberta da paisagem
linda por onde você passa todo dia, indiferente, sem
olhar! Aguardando para depois a hora de estender a mão,
e simplesmente confessar sem nem querer. Aguardando,
adiando, protelando sempre, a hora de ver, de sentir, de
descobrir. De viver. Plenamente. Intensamente.
Agora é a vez do riso, a hora de dizer o verso, de cantar
a poesia. De contar o segredo, de falar da dor, de dizer
do amor. Agora é o instante de querer, de se dar, de ser
feliz! Agora, o instante de colher a rosa. Agora é a hora.
Hoje é a vida!
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora
NE: Republicado por ter saído com incorreções.
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Documento I

Mauro Benevides pôs Lustosa da Costa nos anais da Câmara dos Deputados

Lustosa da Costa, jornalista, escritor, 70 anos, 25 livros,
Membro Titular da Academia Brasiliense de Letras, Doutor
Honoris Causa da Universidade Estadual Vale do Acaraú –
UVA. Cidadão Honorário Sobralense, lançou seu livro em
Portugal., “Amor em tempo de seca”.
O deputado Mauro Benevides requereu que fosse inscrita
nos Anais da Câmara dos Deputados “a saudação da qual foi
alvo, proferida pelo competente e prestigioso líder socialista
de Portugal Antonio de Almeida Santos, recentemente na
Embaixada do Brasil”.
Publicamos os principais trechos:
“ Lustosa da Costa, ilustre cidadão brasileiro de quem
tenho a honra de ser amigo, é um jornalista e colunista político de grande prestígio e um escritor de assinalável talento
e notável produtividade. Já vai em 25 títulos e, quem como
eu o conhece, sabe que muitos mais se seguirão.
.......
O próprio Brasil, todo ele, reconheceu já, através de
prêmios e outras distinções, o que deve e o apreço que tem
pelo seu cidadão Lustosa da Costa. Destaco apenas a sua
eleição, no ano de 2000, como membro da Academia Brasileira de Letras, e o recente doutoramento honoris-causa pela
Universidade Estadual Vale do Acaraú, com invocação da
sua obra, e da sua contribuição para a cultura jornalística e
literária brasileira. Nota particularmente comovente: também
a sua paixão por Sobral.
.........
É este o terceiro livro da sua autoria que Lustosa da
Costa publica em Portugal. Em 2000 lançou, também na
Embaixada do Brasil, a edição portuguesa do seu livro “Vida,
Paixão e Morte de Etelvino Soares”, um romance de rara

intensidade e realismo
que repetiu aqui o êxito
do Brasil.
..........
Lustosa da Costa é
já um mestre do conto
brasileiro. E, entre o
descritivo e o diálogo,
é este que mais cativa.
É natural, gracioso e
espontâneo. E a graça
de que se reveste assume com frequência – o
que só o enriquece – os
contornos da ironia. A
“santa ironia”, como
lhe chamou o divino
Eça, é quase sempre
uma revelação de inteligência.
............
O seu conta-quilómetros diz-nos que jornadeou por Paris,
Lisboa, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e agora Brasília,
onde presentemente vive. Mas a luz dos seus olhos é Sobral,
o grande amor da sua já longa vida, milagre sendo que sua
esposa, a encantadora Verônica, que temos o prazer de ter
aqui conosco, não desabe em explosões de ciúme.
O nosso escritor viveu intensamente – com um saudável
toque de boêmia mansa, comum a Jorge Amado e a tantos
escritores e artistas brasileiros – os sessenta e alguns anos
da sua já longa vida. É, pois um jovem, comparado comigo.

Mas já se não pode rir de mim!
.............
Lustosa da Costa, neste livro, traduz em prosa, a cujo
encanto dificilmente se resiste, aquela facilidade de expressão, relacionamento e afectividade que é apanágio e encanto
do povo brasileiro.
...........
Continuamos a não querer compreender o filão de que
dispomos, ou seja, de uma língua comum falada por sete
países, incluindo o imenso Brasil, que só por si representa
cerca de 170 milhões de falantes da língua de Camões.
É verdade que já fomos até à criação de uma Comunidade
de Países de Língua Portuguesa. Mas surpreendemo-nos
de novo embaraçados sem bem saber o que fazer dessa
criança.
Veja-se a política do livro. Falamos a mesma língua, mas
continuamos a taxar a importação e exportação de livros
escritos e publicados nessa língua em termos fiscalmente
proibitivos. Até parece que cada povo que fala português,
se empenha em dificultar a circulação e a leitura dos livros
alheios, escritos na sua própria língua.
........
Meu caro Lustosa, querida Verônica: foi um privilégio
rever-vos. E o pretexto para esse prazer não podia ter sido
mais válido e melhor.
Sr. Embaixador do Brasil: o meu obrigado, como português, por este acolhimento. Grato também por dar o visto
da sua Embaixada a cada vez mais livros brasileiros.
Caros amigos: por menos evidente que isso seja, há novos
gritos de Ipiranga por gritar!

Lançado em “Fortaleza o Itinerário de Lustosa da Costa – Causos e Trajetória”.
O presidente do Ideal Clube, Humberto Cavalcante,
o presidente do Conselho Curador de Cultura, Ministro
Ubiratan Aguiar e a família Lustosa da Costa convidaram
para o lançamento do livro “Itinerário de Lustosa da Costa
– causos e trajetória”, de autoria da jornalista Luiza Helena Amorim, comemorativo dos 70 anos do homenageado,
com apresentação do poeta Juarez Leitão, realizada em
12.11, nos Salões do Ideal Clube, em Fortaleza
Retrato por inteiro do irmão mais velho
O retrato que abre a página na internet da Família Lustosa
e que foi criada pelo João Paulo, filho do Eugenio Pacelli,
é do Lustosa. Foi o criador da página, o brilhante sobrinho
que, fugindo a tradião da família, revelou-se um craque nas
ciências exatas, quem escolheu colocar ali a foto do tio. A escolha da imagem do tio pelo sobrinho, consagrada por todos,
revela que, para as novas geraões, depois do desaparecimento
de seu Costa em 1994, o Lustosa merece as homenagens
que se tributam aos chefes de um clã. E isto talvez se deva
à sua presença marcante na vida de todos os que compõem
a família Lustosa da Costa, à maneira entusiasmada com
que acompanha, saúda e divulga cada uma das vitórias dos
irmãos, cunhados e sobrinhos.
Depoimentos
Esse entusiasmo e todas as demais características
que fazem do Lustosa alguém tão especial estão bem
compreendidas nesse livro de Luiza Helena Amorim.
Por meio de uma grande quantidade de depoimentos ela
reuniu informaões não só sobre o seu biografado mas
também sobre toda sua família. Foi além, construindo
uma narrativa em que há boas descriões de Fortaleza e de
Sobral em momentos diversos de sua história. A autora
recupera na trajetória dos afetos do jornalista, a formaão
de um círculo de amigos que se conserva até hoje em
um convívio, ao mesmo tempo, irreverente e carinhoso.
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O espírito de uma geraão de jornalistas e intelectuais
cearenses do qual o Lustosa faz parte, está aqui revelado
de forma divertida e bem humorada: os hábitos boêmios,
o humor sofisticado, a audácia juvenil dessa turma que,
hoje, quase toda na casa dos setenta, ainda tem grande
atuaão na vida da cidade.
Entrevistas
Através das entrevistas, Luiza Helena recupera a
memória de nossa história familiar, o lugar central que
sempre teve nela, o filho mais velho de seu Costa e de
D. Dolores, e a grande influência que teve na formaão e
no destino de seus doze irmãos mais novos. A infância
do jornalista; o começo de sua vida em Sobral; o orgulho
que seus pais sempre tiveram de sua inteligência e seriedade; os primeiros escritos; os primeiros impressos...
toda a sua história vai emergindo através de uma narrativa
fluida, agradável e bem construída. O tempo do seminário é descrito com grande riqueza de cor e sentimento.
Especial destaque merece a cena emocionante da platéia
de seminaristas ouvindo em um rádio de pilhas o último
jogo da Copa de 1950 no Maracanã. Em passagens assim
percebe-se que, além das entrevistas, houve grande in-

vestimento da autora na pesquisa de fontes bibliográficas
e hemerográficas.
Fortaleza
A mudança de cenário de Sobral para Fortaleza, as
referências ao Beco da Piedade, ao ambiente dos clubes
Náutico e do Ideal, ao clima das redaões dos jornais e dos
bastidores dos programas de TV, das campanhas políticas
são alguns dos muitos temas que vão sendo colocados de
forma bem encadeada ao longo da narrativa. As transformaões do personagem acompanham as mudanças do
meio. Assistimos o processo pelo qual o tristonho e solitário ex-seminarista se transformou, em pouco tempo,
no jornalista famoso e benquisto da imprensa cearense,
darling da sociedade elegante. Mérito exclusivamente seu,
de sua personalidade forte, de seu talento para a escrita,
da vasta cultura conquistada através do hábito da leitura
cultivado desde a primeira infância e, porque não dizer,
também de seu charme pessoal. Conjunto de qualidades
que lhe valeram o lugar que ocupou e que ocupa na imprensa escrita, falada e televisiva, na política, na cultura e
na sociedade cearenses, como também no coraão de todos
nós que lhe queremos bem.
Personalidade
Dividindo os capítulos entre tempos de vida e aspectos
das atividades do biografado, Luiza Helena Amorim não
deixou a descoberto nenhum dos ângulos que compõem
a figura de Francisco José Lustosa da Costa. Não se trata
no entanto, de livro apologético, onde a biógrafa se perca
em palavras de louvor ao biografado. Dando voz aos entrevistados, incluindo as críticas que lhe fizeram alguns,
os aspectos mais difíceis de sua personalidade, aliando
narrativa uma rara sensibilidade para perceber suas contradiões, Luiza Helena Amorim produziu o retrato definitivo
de um homem em seus múltiplos tempos e lugares
Isabel Lustosa

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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A unidade de produção de
bio-combustível da Petrobrás

A Usina de Biodiesel de Quixadá, pertencente à Petrobras,
marcou ontem o início de sua produção industrial no Estado com
a entrega de seu primeiro carregamento de combustível, somando
73 mil litros. Segundo o gerente da unidade, João Augusto Paiva, a
previsão é de que a usina chegue ao fim do mês com uma capacidade
de produção de 1 milhão de litros, mas só chegará a este total ´se
o mercado permitir´.
Esta capacidade estimada, entretanto, ainda é inexpressiva,
representando apenas 1,7% da capacidade anual da unidade, que
é de 57 milhões de litros. ´O volume entregue, que saiu em dois
carregamentos, é o início. Mas o ritmo da produção está atrelado à
programação de comercialização. Nós vamos produzir de acordo
com o plano comercial´, explica. Paiva ressalta que a usina já está
preparada para atingir a sua capacidade plena. Apesar de ter sido
inaugurada em 20 de agosto, a produção em escala industrial só
começou há cerca de uma semana. ´A inauguração é a conclusão
do empreendimento. A partir desse momento, iniciamos a etapa
de comissionamento, de garantia de perfomance de cada equipamento. Nós estávamos em fase de testes, mas a produção agora já
é contínua´.
A matéria-prima que está sendo utilizada, composta por algodão,
soja, mamona e girassol, já está armazenada na unidade. Ela vem
do Ceará e de outros estados do Nordeste, como o Maranhão. ´Mas
nós já estamos adquirindo mamona de 160 municípios do Estado.
O interesse é de que venha toda a matéria-prima do Ceará. A parte
da agricultura familiar veio toda do Estado, nós temos um contrato
com a Ematerce [Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Ceará]´.
A usina está planejada dentro das premissas do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel e com Selo Combustível
Social, que determina que 50% do custo da matéria-prima sejam
retirados da agricultura familiar, ficando o restante com o fornecimento do agronegócio. ´A indústria criou para o Estado uma grande
oportunidade, dando apoio comercial à produção, com a garantia
da compra, distribuição de sementes e assistência técnica, em um
plano com a parceria do governo estadual.

Novembro/08

18

Assembléia Legislativa do Ceará
Assembléia concedeu título de
homenageou a UVA pelos seus 40 anos Cidadão Cearense a ministro do TST
A Assembléia Legislativa do Ceará realizou em 29.10
sessão solene para homenagear os 40 anos de fundação da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
A UVA é uma instituição de ensino criada por meio da
Lei Municipal nº 214, de 23 outubro de 1968, pela prefeitura
de Sobral e passou a ser universidade estadual em 1984, por
conta da Lei Estadual 10.933. Atualmente, a instituição de
ensino conta com quatro campi no município, dispondo de 22
cursos de graduação – licenciatura e bacharelado - e um curso
de graduação tecnológica. São 49 cursos de pós-graduação
lato-sensu com 6.084 alunos matriculados e um mestrado
acadêmico em Zootecnia.
Em 1990, a reitoria da universidade ficou sob a administração do parlamentar. “Neste período a UVA teve seus cursos de
graduação elevados de nove para 23 e implantados cursos de
mestrados. O grande mérito da universidade vem sendo desde
esse período a democratização e interiorização do ensino superior no Ceará, com a atuação em mais de cem municípios”,
completou Teodoro.
Teodoro Soares afirmou que a chegada da instituição no
município de Sobral, em 23 de outubro de 1968, mudou a
realidade do sistema educacional da região norte cearense.
Ele citou que as comemorações desse ano aconteceram no
último dia 23 e contaram com a presença do governador Cid
Gomes, que recebeu da entidade o título de Doutor Honoris
Causa e enalteceu, conforme Teodoro, que a UVA é um símbolo sobralense.
Ele propôs um projeto de lei criando o Dia da UVA, por
entender que a Universidade é um patrimônio não só de Sobral,
mas de todo o Nordeste.
Fui agraciado com a maior comenda da Universidade
e outros nomes também serão, como o deputado federal
Ciro Gomes (PSB-CE), o senador Tasso Jereissati (PSDBCE) e o arcebispo de João Pessoa, dom Aldo Pagotto”,
adiantou.

A Assembléia Legislativa concedeu, em 24.10, o título
de Cidadão Cearense ao ministro do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira. “Tive a oportunidade de conviver e presenciar a bem querência do ministro
maranhense por esta terra que tantas vezes ele beneficiou
por meio seu trabalho. E foi pelo interesse em contribuir
com o Ceará, que, desde o projeto de criação de varas do
Trabalho, o ministro vem atuando com afinco pelo Estado”,
afirmou o deputado Manoel de Castro (PMDB), que solicitou
a homenagem.
De acordo com o parlamentar, o projeto, resultou na Lei
nº 10.770, de 2003, que possibilitou a criação da 13ª e 14ª
varas do Trabalho em Fortaleza e as varas do Trabalho de
Tianguá, Maracanaú, Caucaia e Pacajus. “Atualmente, a
justiça trabalhista do Ceará conta com 26 varas do trabalho. Destas, 14 estão em Fortaleza e 12 distribuídas pelo
Estado”, destacou.
Manoel de Castro ressaltou ainda que existem dois pleitos
em andamento, que contam com a colaboração do ministro:
o primeiro cria seis cargos de juiz do Tribunal Regional e
o segundo cria 12 varas do Trabalho, 12 cargos de juiz do
Trabalho titular de vara e 12 cargos de juiz substituto.
João Batista Brito Pereira recitou uma passagem do livro
Iracema do escritor cearense José de Alencar e se pronunciou
em agradecimento pela comenda: “é honroso o título que
recebo, mercê da bondade dos benfeitores deputados desta
Casa. Agora sou cidadão cearense e por isso também sou
cearense por aqueles que enxergaram esse merecimento que
até agora eu desconhecia”.
O ministro destacou que, apesar de não ter nascido no
Estado, é filho e neto de cearenses. “Somos nós maranhenses e cearenses como irmãos gêmeos, acostumados com a
natureza, que nos obriga a conviver com a seca. Mas também
somos privilegiados porque desfrutamos das mesmas belezas
naturais e da lealdade dos destemidos nordestinos”, disse.
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Jota Alcides lançou seu 10º livro marcando seus 40 anos de jornalismo

Jota Aclides e Menezes Barbosa no lançamento do livro “O Cronista do Cariri, Sucesso de Menezes Barbosa no Rádio” com o Senador Iácio Arruda (PcdoB-CE),
prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macedo, e com os almirantes Ernane Aboim e Carlos Augusto Vilhena.

Jota Aclides e Menezes Barbosa no lançamento do livro “O Cronista do Cariri, Sucesso de Menezes Barbosa no Rádio” com o presidente da Academia Brasiliense de Letras,
historiador de Brasilia, Adirson Vasconcelos, e com o ex-Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.

O lançamento do livro “O Cronista do Cariri, Sucesso de
Menezes Barbosa no Rádio”, de Jota Alcides, em 29.10, na Casa
do Ceará, trouxe de Juazeiro do Norte, além do próprio homenageado, Menezes Barbosa, de 84 anos, o prefeito Raimundo
Macedo, em final de mandato, e do Rio de Janeiro o almirante
médico Ernane Vitorino Aboim, fundador da Faculdade de
Medicina de Juazeiro e diretor do Instituto Carlos Chagas, do
Rio de Janeiro, acompanhado de sua esposa, Lucia.Os quatro
tem algo em comum: são juazeirenses, saudados pelo presidente
da Casa, jornalista Fernando César Mesquita (Fortaleza) .O
livro, o 10º na bibliografia de Alcides, marcou seus 40 anos de
Jornalismo, de Juazeiro a Brasília, com escalas no Recife e em
João Pessoa. Jota Alcides estava acompanhado de sua esposa,
Ivanilde Bruno.
Pelo Salão Multiuso da Casa passaram o governador em
exercício, Paulo Octávio , o secretários de Estado Cultura do
GDF, Silvestre Gorgulho e o Chefe do Gabinete Civil do GDF,
José Geraldo Maciel , senador Inácio Arruda, (PCdoB-CE),
ministro Valmir Campelo, do TCU, os diretores José Sampaio
de Lacerda Junior (Crato), Wanderley Girão (Fortaleza), JB
Serra Gurgel (Acopiara), Maria de Jesus Martins Monteiro
(Boa Viagem), Regina Stela Quintas (Fortaleza), João Rodrigues Neto (Independência),e José Colombo Filho (Fortaleza)
mais os jornalistas cearenses Adyrson Vasconcelos, Inácio de
Almeida (Baturité), Wilson Ibiapina (Ibiapina), Silvio Leite
(Fortaleza), jornalistas Cleber Praxedes, Renato Riella, Luiz
Roberto Marinho, Edgar Lisboa, Vicente Limongi e Marlene
Galeazzi e o relações públicas Newton Garcia
O ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, o
presidente do Sindivarejista, Antonio Augusto de Moraes,
almirante Carlos Augusto Vilhena e Natercia, José Peixoto (Jardim), Stenio Ribeiro (Farias Brito) e Raimundo Antonio Viana
(Mundaú), e o superintendente da Casa, Ulisses Fontenele
(Viçosa do Ceará).
Na sua saudação, Fernando César Mesquita assinalou que a
Casa do Ceará está voltando a ser cenário para os lançamentos
de autores cearenses, como o poeta Luciano Maia e agora, do
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jornalista Jota Alcides, assinalando que na área cultural fora
igualmente iniciado o projeto Luiz Assunção que vai resgatar
a criação musical dos autores cearenses, tendo começado com
a apresentação de Evaldo Gouvêa (Iguatu), que apresentou o
melhor e o mais conhecido de sua rica obra de mais de mil
músicas, e que terá seqüência com o sax-sofone de Ivanildo que
tocará obra de Humberto Teixeira (Iguatu).
Jota Alcides destacou a criatividade e a forte presença dos
autores nordestinos na literatura, mencionando Austregésilo de
Ataíde, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, Gilberto
Freyre, Gonçalves Dias, José Lins do Rego. Sem falar nos cearenses José de Alencar, Rachel de Queiroz, Raimundo Magalhães
Jr, Gustavo Barroso, Farias Brito, Capistrano de Abreu, Clóvis
Bevilácqua. “Há muito foco sobra a produção cultural do Centro
Sul, mas o celeiro da cultura brasileira tem sido o Nordeste”.
Destacou Austregésilo de Ataíde que viveu 94 anos , subscreveu
em nome do governo brasileiro a Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas, foi presidente da Academia
Brasileira de Letras por 34 anos e escreveu 50 mil crônicas,
revelando grande capacidade de produção literária.
Jota Alcides apresentando Menezes Barbosa , o homenageado no seu livro “O Cronista do Cariri”, falou de sua trajetória
fantástica que, em 65 anos de jornalismo, já escreveu mais de 25
mil crônicas, com sensibilidade e capacidade de inserir recheio
literário nos seus escritos diários. Chamou Menezes Barbosa de
decano dos cronistas cearenses e brasileiros, por sua longa carreira vivida no dia a dia do rádio. Creditou tamanha criatividade
a ter estudado latim, “língua da lógica e da perseverança e que
lhe deu uma visão holística do mundo”. Recordou seu inicio
nos idos de1967 quando fundou a Radio Progresso de Juazeiro.
Assinalou que seus livros tem se empenhado em revelar fatos
inéditos. No que escreveu sobre o Padre Cícero, e mais de 300
já foram escritos sobre ele, aborda o poder de comunicação dele,
o que nenhum autor se preocupara. Igualmente no livro que
publicou sobre o Marques do Recife, Francisco Paes Barreto,
revelou seus esforços para que fosse mantida a integridade
territorial brasileira, fato esquecido por outros autores.

Menezes Barbosa deixando de lado um discurso que trouxe de Juazeiro do Norte confessou que se sentia uma vedete
naquele ambiente. Recordou que em 1967 um menino bateu à
porta da Radio Progresso querendo trabalhar e pedindo para ser
noticiarista. Queria aprender e ter uma oportunidade. Três anos
depois, já escrevendo, foi para o Recife e 10 dias não se passaram
e já estava no Diário de Pernambuco. Era Jota Alcides que logo
passaria a diretor da TV Globo, do Recife. “Fiquei feliz por ter
acertado, porque banquei o desafio”. Assinalou a importância
do radio no século XX, como um dos meios mais efetivos de
comunicação e recordou seus primeiros passos, em Juazeiro, nos
idos de 1944/45 ao microfone de uma amplificadora. Contou
histórias e lembrou casos para arrematar: “vocês acabaram de
ouvir a crônica de Menezes Barbosa, boa noite”.
Pedindo a palavra, o almirante Ernane Vitorino Aboim,
que estava acompanhado de sua esposa, Lucia, lembrou seus
esforços para formar médicos em Juazeiro, com capacidade de
atender a comunidade, o que foi possível com a Faculdade de
Medicina que já formou mais de 800 médicos e forma 80 a cada
ano. Ressaltou que o Brasil ainda gasta muito pouco com saúde,
apenas 250 dólares per capita, contra 10 mil dólares dos Estados
Unidos. Recordou o empenho e a determinação de Menezes
Barbosa de apoiar todas as manifestações de valorização da
educação em Juazeiro do Norte. Lembrou que estava chegando
de Praga, onde participara de um congresso científico, e onde
apresentou o trabalho desenvolvido pela Faculdade de Medicina
de Juazeiro na área de saúde pública. Reconhecendo o brilho
de Menezes Barbosa que faz contraponto com sua humildade
conclamando todos a apoiar a candidatura dele a secretário
de Educação de Juazeiro, no novo governo que se instalar na
cidade. “Não lhe faltam credenciais”, frisou.
Todo o serviço de recepção e coquitel do lançamento do
livro de Jota Alcides foi feito pelo pessoal da Casa do Ceará,
à frente a diretora Maria de Jesus Martins Monteiro com sua
equipe, pontificando as variedades da cozinha cearense, como
a tapipoquinha com carne seca, bolinhos de queijo de coalho e
creme de abobora com carne seca.
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ZPE do CE terá 4 mil hectares

O Governo do Estado e a Associação Brasileira de Zonas
de Processamento de Exportação (Abrazpe) apostam que,
ainda em 2008, seja decretada a Medida Provisória que regulamenta a Zona de Processamento de Exportação (ZPE)
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Ceará (Adece), Antônio Balhmann, o governo já tem o recurso necessário para desapropriar a área de
implantação da Zona. “Temos R$ 20 milhões, verba que será
usada na desapropriação das áreas da ZPE, da refinaria e da
siderúrgica”, adiantou Balhmann.
Segundo ele, o projeto da ZPE do Ceará, que está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), pode sofrer alterações durante a regulamentação e
esta incerteza dificulta o avanço na estruturação da área. “O
Governo tenta se antecipar, mas com cautela. Ainda é cedo
para falarmos em investimentos, mas sabemos que a área
precisa ser cercada, com posto alfandegário, unidades do Ministério e da Secretaria da Fazenda e do Ministério da Saúde.
Estamos, há algum tempo, fazendo contatos com indústrias de
vários setores, como calçadista, de eletroeletrônicos, de laminadores de chapas e até da indústria pesqueira. São empresas
da Europa, Ásia e também do Brasil. A ZPE do Pecém poderá
ter características diversificadas”, informou Balhmann.
Missão à Ásia
Na próxima semana, uma missão oficial do Governo
cearense visitará ZPEs da China e Cingapura. “Estamos trabalhando na alma da ZPE cearense. Vamos ao oriente com
a intenção de conhecer zonas mais avançadas. Já recebemos
grupos asiáticos aqui. Eles são operadores com experiência”,
disse o presidente da Adece. Uma vez regulamentada, a Zona
de Processamento de Exportação do Pecém contará com uma
área de 4 mil hectares para receber indústrias interessadas
em produzir no Ceará. A informação vem do presidente da
Abrazpe, Helson Braga.
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2.245 prefeitos
foram reeleitos, 66,8%
Dos 3.357 prefeitos que concorreram à reeleição em
todo o Brasil 2.245 foram reeleitos no primeiro turno. O
índice, de 66,8%, é o maior desde as eleições de 2000, as
primeiras em que os prefeitos puderam disputar um novo
mandato. Segundo estudo da Confederação Nacional de
Municípios (CNM), em 2000, foram reeleitos 58% dos
prefeitos e, em 2004, 58,3%. A pesquisa revela que, em
janeiro de 2009, 59% dos prefeitos vão estar no primeiro
mandato e 41% serão candidatos reeleitos, a menor diferença registrada até hoje - o índice de renovação sempre
foi maior que o de reeleição.
Os Estados do Ceará (75%), Paraíba (74,3%) e Acre
(73,3%) foram os que mais reelegeram prefeitos. Dos
108 candidatos que concorreram às prefeituras cearenses, 81 conseguiram um novo mandato. Mato Grosso
foi o que menos reelegeu (49,4%) - apenas 40 dos 81
concorrentes -, seguido do Amazonas (51,6%). São
Paulo (72,4%) ficou em sexto lugar, à frente do Paraná
(71,4%). O Rio de Janeiro aparece em décimo lugar
com 68,2%.
Por região, o Sudeste liderou, com média de 68,4%. No
Nordeste, a média foi de 67,9 e, na Região Sul, de 66,1%.
Os índices mais baixos, de 60,7% e 58,7%, ocorreram,
respectivamente, no Norte e Centro-Oeste.
Também houve candidaturas únicas em 130 cidades
e, na maioria, os prefeitos buscavam um novo mandato.
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, acredita que o
fator decisivo para a manutenção dos mandatários no
poder foi a boa gestão. A pesquisa da CNM constatou
que a avaliação positiva da administração pelo eleitor
teve influência no voto.

Ayres Britto traça planos para as
eleições gerais de 2010
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Carlos Ayres Britto, enumerou, os pontos em que a Justiça Eleitoral
deve se empenhar para obter resultados melhores nas eleições gerais
de 2010.
Ayres Britto afirmou que “o Brasil é um paradigma” em termos
de organização eleitoral. “Nós temos muito pouco a aprender com a
experiência eleitoral de outros países”, afirmou.
Manifestação do eleitor
Outra preocupação apontada pelo ministro é o fato de a legislação
permitir a manifestação individual e silenciosa do candidato, no dia
da eleição, que pode, por exemplo, usar um boné ou uma camiseta
com manifestação.
Boca-de-urna
De acordo com o presidente do TSE, o problema da boca-de-urna
deve passar por uma educação política e de conscientização tanto do
eleitor quanto dos candidatos.
Urna eletrônica
O ministro Carlos Ayres Britto disse ainda ter ficado satisfeito com
o teste das urnas biométricas nos municípios de Fátima do Sul (MS),
São João Batista (SC) e Colorado do Oeste (RO). A vantagem da urna
biométrica é que ela “assegura a autoria do eleitor e a autenticidade
do voto”, afirmou.
Formulário
Outra idéia, disse o ministro, é aperfeiçoar o formulário de pedido de registro de candidatura que os partidos fazem logo depois da
convenção que escolhe os candidatos. Afirmou que a intenção é que
esse formulário seja totalmente informatizado e que, no momento do
preenchimento do formulário, o partido revele informações da vida pregressa do candidato. “Não é questão de elegibilidade, mas de permitir
que o eleitor possa se inteirar da vida do candidato. É dever da Justiça
Eleitoral facilitar o acesso a essas informações”, afirmou.
Foto na urna
O ministro afirmou ainda que a novidade das urnas eletrônicas deste
ano, de trazer a foto do candidato a vice-prefeito no monitor, é fundamental. Disse que é possível estender essa providência para suplentes
de senadores, vice-governador e vice-presidente da República. “
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SAMBURÁ II
Marcos Frota
(Marcos Frota (Ipueiras)
irmão do nosso Frota Neto vem
de lançar em Fortaleza dois
livros de uma vez:O Senhor
do Tempo (romance) , O Bar
do Ulisses uma Confraria dos
Pescadores (contos)
Aracati
O parque eólico em Aracati
foi inaugurado em 17.11. O parque é composto por duas torres
construídas nas localidades de
Canoa Quebrada e Lagoa do Mato, para a produção de 13,73
megawatts, o suficiente para atender a todo o município. . São
as maiores torres eólicas em funcionamento no país, com 88
metros de altura e 150 toneladas cada equipamento, com investimentos da ordem de R$ 72 milhões. Destes, R$ 44 milhões
são financiados pelo Banco do Nordeste e R$ 28 milhões de
recursos próprios da empresa Rosa dos Ventos,. No futuro serão
implantadas novas usinas em Beberibe e Icapuí.
Dnocs: 99 anos
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas
DNOCS, comemorou seus 99 anos., no combate à seca e de
convivência com o semi-árido . e com obras importantes no
Ceará, como açudes, poços profundos, perímetros irrigados
e até mesmo estradas. “Agora mesmo o DNOCS está construindo dois açudes, o Taquara e o Figueiredo.
Eleição
O ministro Ubiratan Aguiar (Cedro) será eleito presidente
do TCU dia 03.12. A posse será dia 05.12, em grande estilo.
Fagner
“Não vou ficar conscientizando medalhão que não se
preocupa com a própria carreira. Hoje, nós, artistas, estamos
todos no mesmo Titanic. E o meio da MPB sempre foi cheio
de egos, de panelinhas de intelectuais, de gente que quer
aparecer em coluna social. Só que vai saber se virar melhor
quem tem mais mobilidade, quem entende mais o que está
acontecendo”,explodiu Fagner no lançamento de seu último
DVD Raimundo Fagner ao Vivo. Sobrou para Gilberto Gil.
Sufoco
Miss Ceará, Vanessa Vidal, que foi a segunda colocada
no concurso Miss Brasil, foi a Macau, China, participar do
Concurso Beleza Internacional, na China. Vanessa, surda,
enfrentou problemas de tradução: ela só se comunica através
da linguagem de libras e encontrou uma dificuldade grande
em conseguir alguém que traduzi-se o chinês para o português
em libras. Problemas: esqueceram de avisar aos responsáveis que Vanessa é surda e os responsáveis não encontraram
que traduzisse do português para outros idiomas suas falas.
Complicado.
Aderbal Freire Filho
O diretor de teatro Aderbal Freire Filho (Fortaleza) voltou
a entrar em cena no filme “Juventude” de Domingos Oliveira
em que conntracena com Domingos e Paulo José.
José Luis Lira
“Brasileiro com alma africana”, livro de José Luis Lira,
dedicado ao amigo José Olinto, da Academia Brasileira de
Letras, foi lançado no VCentro Cultural Oboé. O livro foi apresentado pelo reitor dea UVAm prof. Antonio Colaço. Entre os
presentes, Matusahila Santiago, Regina Fiúza, Lúcia Lustosa,
João Soares, José Augusto Bezerra, Cláudio Pereira, Roberto
Gaspar, Eduardo Fontes, Gerard Boris, Siridião Montenegro,
recepcionados por Newton Freitas e TT. Antonio Olinto que
mora no Rio esteve em Fortaleza onde visitou outro amigo, José
Augusto Bezerra, presidente do Instituto Histórico do Ceará
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Acopiara
Acopiarenses moradores em
Brasília estiveram presentes ao
almoço de confraternização
na Casa do Ceará articulado
pela Confraria dos Cearenses.
O grupo não é numeroso, mas
sempre se reúne alternadamente na casa de um ou de outro.
Na foto, os casais Sebastião
Gurgel Holanda e Sonia, Luis Duarte e Jucineide,, Vanda
Gurgel, Antonio Edival Moura de Oliveira, Esternilson e
JB Serra e Gurgel.
Emiliano Queiroz
O ator cearense Emiliano Queiroz recebendo homenagem no IV Festival Latino-Americano de Curta Metragem
de Canoa Quebrada. O festival foi lançado em Fortaleza,
no Espaço Cultural da empresa Fazauto
Leda Maria
Leda Maria registrou: . “O presidente Fernando César
Mesquita e sua amada Cláudia cercaram-se dos muitos amigos
e conterrâneos para a execução do Projeto Luiz Assunção,
homenageando Evaldo Gouveia.O cantor de muitas músicas
românticas, a maioria em parceria com Jair Amorim, fez um
grande show, agradecendo inclusive o apoio dos empresários
Oto de Sá Cavalcante e Roberto Macedo, para sua ida à Capital
Federal”.
Irrigação
Orçado em R$ 92,153 milhões, já recebeu ponto final o
diagnóstico que o Ministério da Integração Nacional encomendou para identificar a possibilidade de viabilização sócioeconômica de 16 pequenos perímetros de irrigação do Dnocs.
Destes, seis se encontram no Ceará. Estão nos municípios de
Jaguaruana, Forquilha, Mauriti, Tauá, Sobral e Iracema. A
recuperação desses perímetros cearense deverá consumir R$
32,326 milhões. sinal de Relações com Investidores.
Turismo
A Secretaria do Turismo do Ceará recebeu missão do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID. Realizando a última de uma série de reuniões e antecedeu a
contratação de US$ 250 milhões aprovados na Comissão
de Financiamentos Externos para investimentos do Estado
no segmento turístico.
Transpetro
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos recebeu
em Nova Iorque, o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, para uma palestra sobre o Programa de Modernização
e Expansão da Frota Naval do País. Sérgio falou sobre a
encomenda de 49 navios e da atração de novas empresas
que fazem do Programa a âncora de recriação da indústria
naval brasileira.
Lucio
Lúcio Brasileiro escolheu o cenário do Iate Clube, em
Fortaleza, que ganhará decoração de Dito Machado, para
o lançamento de seu novo livro “Pelas Sociedade” em 20/11.
O presidente da Casa do Ceará, Fernando Cesar Mesquita
esteve presente. O Comodoro Max Câmara comandou a
festa.
Lucio Alcântara
O ex-governador Lucio Alcântara está no seu canto. Não
lhe deram nada até agora. Fui barrado no baile. A indicação
para o TCU não se confirma. A vaga do ministro e ex-senador
Guilherme Palmeira pertence ao Senado, onde Lucio tem bom
trânsito. Mas, o PMDB que está com tudo quer a vaga para o
senador de Tocantins, Leomar Quintanilha. O PFL lançou o ex
senador José Jorge, sem chance.

Família unida
Em encontro na Casa do Ceará,
José Sampaio de Lacerda (Crato) chefe do clã dos Sampaio de
Lacerda em Brasilia, ao lado do
filho, José Sampaio de Lacerda
Jr. e do neto, Matheus Barbosa
de Lacerda.
Joinville
Juntos, o governador Cid Gomes, o presidente do
Conselho de Desenvolvimento Econômico, Ivan Bezerra,
e o presidente da Agência de Desenvolvimento, Antonio
Balhmann, estiveram em Joinville — quartel general da
indústria têxtil catarinense — em reuniões com controladores e executivos de grandes empresas locais que se
mostram interessadas em investir no Nordeste, cujo menu
de incentivos fiscais segue sendo irresistível.
Osmar Alves de Melo
O advogado Osmar Alves de Melo (Iguatu) tomando posse
como membro do Instituto Histórico e Geógrafico de Brasilia,
recebido pelo prof. Raimundo Nonato da Silva. Osmar tem
uma tese sobre a “Nação Cearense” que deverá explicitar no
Ceará em Brasília, em futuro próximo, baseado em conceitos
históricos, geográficos, antropológicos e culturais.
Itamaraty na Bienal
O embaixador Jerônimo Moscardo de Souza (Fortaleza)
presidente da Fundação Alexandre Gusmão, está querendo
reunir diplomatas de primeiro plano, filhos de cearenses como
Samuel Pinheiro Guimarães (sobrinho de Pedro Philomeno),
Ruy Pinto Nogueira, descendente do comendador Aciolly mais
Edileuza Fontenele, de família da Serra Grande, em Fortaleza
para a Bienal do Livro.
C Rolim
Egidio Serpa publicou na sua coluna: com o apoio e o
incentivo da mãe, D. Edyr, os irmãos Pio, Ricardo, Clóvis e
Eduardo Rolim, filhos do saudoso Clóvis Rolim, fundador
do Grupo C. Rolim, definiram, após quatro reuniões e sem a
participação de qualquer estranho — consultor, advogado,
contador ou auditor — a sucessão familiar nos diferentes
negócios do conglomerado. Cada um tornou-se controlador
do negócio que já comandava. Há quatro anos, D. Edyr, que
herdara o controle do grupo, distribuiu suas ações com os
quatro filhos, retendo para si apenas 4%. O próprio Pio
Rodrigues, o primogênito, contou-me que, agora, os irmãos
decidiram fazer uma permuta acionária, abrindo espaço
para a chegada da nova geração da família.
70 aos de Lustosa
As comemoraõçes dos 70 anos de Lustosa da Costa se
encerraram com o lançamento em 12.11, no Ideal Clube, em
Fortaleza,de sua biografia,produzida por Luiza Amorim que
também biógrafa de Adisia Sá. As festas compreenderam:
a entrega do titulo de Doutor Honoris causa da UVA , em
22.08,seguida em 23.08 com homenagem pública,no Beco do
Cotovelo,em Sobral, promovida pelas funcionarias da Biblioteca Municipal Lustosa da Costa. Teve ainda o almoço do Clube
do Bode,em Fortaleza, comandado por Lucio Alcantara,Sergio
Braga,José Telles,Juarez Leitao e o lançamento de seu livro
Amor em tempo de Cólera, na embaixada do Brasil em Portugal, com prefácio e discurso de Antonio de Almeida Santos,
prosador luso,presidente do PS. Em 12.11, em Fortaleza, o
casal Marildes e Lauro Vinhas Lopes reuniu amigos do Clube
do Bode, em jantar no seu apto,da avenida Beira Mar.
70 anos de Fernando
Está começando o festival de 70 anos de Fernando
César Mesquita, com muitas e merecidas homenagens dos
amigos.

acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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OAB-CE presta homenagem à TV
Cidade por seus 30 anos de fundação

Ceará em brasília divulga estimativa
populacional do IBGE para recebimento do FPM

A OAB-CE prestou
homenagem à TV Cidade de Fortaleza, durante
a sessão do Conselho
Seccional realizada em
28/10, pela passagem
dos 30 anos de fundação
da emissora. A proposição foi apresentada pelo
conselheiro Renato de
Castro, que fez um histórico e destacou a evolução tecnológica
da TV Cidade e o serviço prestado pela televisão, proporcionando informação de qualidade e entretenimento a milhares
de pessoas.
Renato de Castro lembrou que a TV Cidade começou como
TV Uirapuru, em 1978, e no mesmo ano o empresário Miguel
Dias de Sousa, um dos filhos de Patriolino Ribeiro, comprou
50% das ações da emissora. Já no ano seguinte o empresário
adquiriu a totalidade das ações, “dando um grande passo para o
nascimento do Grupo Cidade de Comunicação”, hoje formado
por seis rádios e a televisão.
O presidente da OAB-CE, Hélio Leitão, destacou a justeza
da homenagem e disse que “o Grupo Cidade vem fazendo um
jornalismo de qualidade, comprometido com os valores de nossa
terra”. Os conselheiros Ricardo Bacelar, Christiano Alencar,
Crescêncio Pereira Jr. e Mário David Albuquerque também
parabenizaram a TV Cidade e ressaltaram a importância social
do trabalho realizado pelo Grupo Cidade.
Cidade desde sua fundação, afirmou que a maior proximidade entre a OAB e a TV Cidade é a luta constante em defesa das
liberdades. Segundo ele, Miguel Dias é um abnegado defensor
da liberdade de imprensa, além de um empresário com espírito
aberto e inovador.
Miguel Dias, diretor-presidente do Grupo Cidade, agradeceu a homenagem e falou sobre alguns projetos do grupo para
2009, como a implementação da TV digital e a fundação de
um jornal.

Estamos divulgando , para conhecimento dos prefeitos, os dados divulgados pelo IBGE e publicados no Diário Oficial
da União de 29 de agosto de 2008, que servirão de base para a definição do coeficiente de participação de seu município
no Fundo de Participação do Município-FPM no ano de 2009.

País deixa de arrecadar R$ 10
bilhões por perdas de energia
O Brasil deixa de receber cerca de R$ 10 bilhões em impostos
em razão de perdas de energia elétrica por ano. Isso foi o que
constatou auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) para
avaliar o impacto dessas perdas no sistema elétrico brasileiro.
Segundo apuração, os consumidores ainda pagam 5% a mais
nas tarifas e, nos últimos anos, tem ocorrido crescimento desses
prejuízos, causados por furtos, falhas operacionais e ausência
de medição.
A tecnologia utilizada pelas concessionárias de distribuição
de energia elétrica é uma das causas das perdas. Técnicos do
TCU verificaram que, das 64 distribuidoras do Brasil, ainda
existem empresas que usam relógios como medidores, cuja
tecnologia tem mais de 100 anos, o que facilita o furto e dificulta
a medição eficiente. Eles visitaram a Light e a Ampla, no Rio de
Janeiro, e a Manaus Energia, no Amazonas, onde constataram
que a “vulnerabilidade da rede elétrica é muito grande”.
Para se ter uma noção do tamanho do prejuízo causado pelas
perdas, segundo o relatório, só o volume de energia perdida em
2007 poderia abastecer os estados de Minas Gerais, Ceará, Bahia
e Pernambuco juntos por um ano. Além disso, toda a energia que
será produzida pela Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira
(RO), corresponderá a pouco mais de 35% das perdas elétricas
anuais do País.
No Brasil, há tecnologia disponível para reduzir significativamente as fraudes no consumo de energia, mas apenas 7% dos
recursos destinados a novos estudos são empregados em projetos
de combate às perdas. O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel), ligado ao sistema Eletrobrás, desenvolveu um sistema
de medição centralizada, que possibilita o gerenciamento da
rede de distribuição de maneira mais eficiente. A concessionária
Ampla chegou a implantar um sistema de medição eletrônico
para 350 mil consumidores e, onde esses sistema foi instalado,
a rede ficou blindada e evitou o furto.
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19626
67023
16806
16586
44864
30041
18242
44929
42311
8521
12519
25069
6575
180046
17943
29369
26650
8937
56202
16056
67663
50788
14057
30885
7855
18901
20253
13613
17704
39379
55670

Dossiê II

UNIFOR reuniu em Fortaleza a mais completa obra de Antonio Bandeira, o grande pintor cearense.

Mais de 200 objetos entre quadros, desenhos, fotografias, correspondências, fragmentos do livro autobiográfico, filme e peças de
uso pessoal de Antonio Bandeira são reunidos
em mostra no Espaço Cultural Unifor
Toda a singularidade e a delicadeza da
arte de Antonio Bandeira (1922-1967) — um
dos expoentes máximos do abstracionismo
lírico no Brasil, uma das correntes da arte
abstrata, surgida no bojo das vanguardas
européias, na primeira metade do século
XX — podem ser vistas e sentidas no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza
(Unifor), da Fundação Edson Queiroz. A
abertura da exposição ´Antonio Bandeira´
acontece hoje, às 20h, para convidados,
ficando aberta à visitação pública a partir
de amanhã, permanecendo em cartaz até o
dia 22 de fevereiro de 2009. A mostra reúne
quase 200 objetos do pintor cearense, entre
telas, desenhos, fotografias, correspondências, fragmentos do livro autobiográfico,
filme e peças de uso pessoal.
Com a curadoria de Max Perlingeiro, a
exposição destaca a importância da obra de
Bandeira no panorama artístico mundial.
Além de expor as facetas deste artista que
parecia brincar com as cores, a mostra revela
as experimentações que fazia com materiais
como papel jornal, juta e isopor, assinalando
que a versatilidade foi a marca registrada da
arte de Bandeira.
O pintor saiu de Fortaleza, em 1946, aos
23 anos, para conquistar, inicialmente, o Rio
de Janeiro acompanhado do pintor suíço,
Jean-Pierre Chabloz. Lá ele ganhou bolsa de
estudo do governo francês, seguindo para sua
primeira temporada em Paris onde ficou até
1951. Quando volta ao País, tem a satisfação
de perceber que a arte abstrata estava sendo
um pouco aceita pelo público e críticos.
A exposição ressalta bem o traço versátil e
inquieto do pintor, que morreu aos 45 anos em
Paris. Também recria um ambiente dedicado
aos seus objetos pessoais. A forma como a
exposição foi montada, sugere um passeio
pela obra e a vida do pintor cearense, cuja
produção artística foi curta, apenas 20 anos. A
mostra ´Antonio Bandeira´ é bastante interativa, tanto pelo uso de recursos tecnológicos,
quanto pela própria disposição das obras no
Centro Cultural Unifor.
A luz e a climatização proporcionam
uma atmosfera intimista, favorecendo uma
mística entre obra/espectador/artista. É na-
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quele espaço que o público cearense verá as
únicas imagens em movimento conhecidas
do pintor cearense, nascido em Fortaleza, em
1922, cujo primeiro contato com a pintura foi
através da professora Mundica, que utilizava
como método de ensino de arte a cópia, ou
seja, o figurativo.
Na adolescência, Bandeira conheceu outros jovens que também gostavam de arte. No
final da década de 1930, existia uma geração
de artistas em Fortaleza que começava a
abraçar uma nova estética. Antonio Bandeira
integrou, em 1941, a diretoria da primeira
entidade de Artes Plásticas de Fortaleza
chamada Centro Cultural de Belas Artes.
O Centro Cultural de Belas Artes realizou
três edições do Salão Cearense de Pintura e
Bandeira foi premiado no terceiro, em 1944,
ano em que o Centro foi fechado sendo criada
em agosto, a Sociedade Cearense de Artes
Plásticas (SCAP).
Bandeira participou da primeira exposição
promovida pela entidade com 20 trabalhos.
Em 1944 o adido cultural da embaixada

francesa no Brasil, Raymond Warnier, esteve em Fortaleza, conhecendo o pintor suíço
Jean-Pierre Chabloz que havia chegado aqui
há um ano. O adido cultural conheceu obras
de alguns artistas cearenses inclusive as do
jovem Bandeira. No começo de 1945, ele
viaja para o Rio de Janeiro onde fica um ano.
Em 1946 ganha bolsa do governo francês
onde constrói sua carreira.
Interação
Randal Martins Pompeu, vice-reitor de
Extensão da Universidade de Fortaleza ,
da Fundação Edson Queiroz e responsável
pelo projeto Espaço Cultural, destaca a importância da mostra. ´Estamos resgatando
os valores do Ceará´, disse. Uma das razões
para a consolidação do Espaço no circuito
cultural da cidade é justamente o Projeto Arte
Educação. Desta vez, a exposição Antonio
Bandeira pretende ir além das visitas guiadas.
Será criada uma exposição paralela, numa
sala que funciona dentro do Espaço, dedicado

às crianças. O Projeto Arte Educação consiste
em visitas guiadas de alunos da rede de ensino
público. A Unifor disponibiliza ônibus para
as escolas públicas, explica Randal Pompeu,
enfatizando que, assim, o Espaço democratiza
a arte.
Inédito
Dentre as peças do artista, expostas pela
primeira vez, estão as pinturas realizadas pelo
jovem Bandeira ainda em Fortaleza, antes de
seguir para Paris. Nas primeiras telas é possível perceber a sua paixão pela pintura de Van
Gogh. Através da exposição, percorremos
toda a trajetória da vida e da obra do artista.
Ao chegar em Paris, em 1946, entra em contato com os estudos acadêmicos de pintura.
Ele estuda as formas do corpo humano. A
mostra retrata este momento
A partir do final dos anos 1940, Bandeira
começa a modificar um pouco a sua pintura.
No entanto, é preciso deixar claro: Bandeira nunca se interessou totalmente pelo
figurativo. A mostra constitui um verdadeiro
passeio pelo o que alguns críticos chamam
de ´gramática transfiguradora´ de Bandeira,
reunindo 102 obras em pintura e desenhos,
grande parte inéditas. Além de 50 a 60 objetos
pessoais.
De maneira didática, a exposição apresenta as obras produzidas em Fortaleza
(1942 a 1945); obras realizadas no Rio de
Janeiro (1945 a 1946); coleção de desenhos
produzidos na Academia de La Grande Chaumière, em 1946, Paysage Désolée, de 1955.
O famoso tríptico ´Sol e Paisagem Azul´, de
Paris, 1966; uma rara pintura sobre papel
feita em Toscana, Itália; obras pintadas em
Londres e a sua grande produção de abstratos
feitos em Paris, no período de 1964 e 1967,
incluindo últimos trabalhos encontrados no
seu ateliê, em Paris, como cinco aquarelas
e o último quadro que deixou no cavalete,
antes de morrer.
Num constante vai-e-vem entre a figuração/abstração e vice-versa, as obras de
Bandeira parecem dialogar com o público. As
experimentações, o uso do azul, uma de suas
cores prediletas, além do vermelho.
Poeta
Antonio Bandeira era dono de uma obra
simples, delicada. Além de pintor, desenhista,
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gravador, também transitou pela poesia. O
difícil era reconhecer quanto o artista usava
a linguagem vocabular, ou seja, usava as
palavras para dialogar com o espectador, ou
quando lançava mão à linguagem plástica,
provocando, sobretudo os olhos e a imaginação do público. Bandeira fazia poesia
com as cores criando o que os críticos chamavam de uma ´gramática transfiguradora´
ou arte pura, que saía das mãos do ´pintor
de impulso´.
Como eram impulsivas as suas criações
que transitavam entre a abstração e a figuração com a mestria de um artista que se
deixou guiar pela lirismo, cuja inspiração
era a natureza. Boêmio, Bandeira adorava a
noite, mas produzia com uma voracidade de
quem tinha pressa, por isso mesmo, o pintor
cearense não teve medo de sair mundo afora
em busca, também do reconhecimento e do
sucesso, mas, antes de tudo, para realizar
a sua vontade de aprender. Como mesmo
deixou claro, em inúmeras entrevistas,
quando estava em Paris, que tinha muito a
aprender.
Quem, sabe, Bandeira tivesse muito mais
a fazer tanto pela arte quanto pelo seu tempo.
Paradoxal, impulsivo, alegre, amante da noite e, sobretudo, da vida e da natureza. Mesmo
numa época em que a arte vivia um momento
de mudança de modelos — saía do figurativo
para a abstração —, Bandeira demonstrou
sua íntima relação com a natureza.
Pintou uma cidade cheia de luz, vida,
economizando na forma e exagerando no
sentimento. Do mesmo modo, criou, a sua
maneira, uma noite na qual era possível enxergar pontos infinitos de luz, além de sugerir
uma magia que os amantes da noite e do se
perder no mundo poderiam captar. Desta forma, Bandeira não precisou usar palavras para
fazer poesia, precisou apenas de sentimentos
e criatividade. Em Bandeira, é possível
identificar uma ´poética da abstração´. Seria
Bandeira abstrato? Não sabemos se abstrato,
mas sem medo de errar, é possível afirmar que
sua pintura é lírica.
Iracema Sales, Repórter do Diário do
Nordeste
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Evaldo Gouveia abriu o projeto Luiz Assunção com grande apresentação na Casa do Ceará

Nas fotos, passagem de Evaldo Gouveia pela Casa do Ceará, na companhia dos ministros do TCU, Ubiratan Aguiar e Valmir Campelo,
com os jornalistas Wilson Ibiapina e Lustosa da Costa e com o presidente Fernando César Mesquita e sua esposa, Claudia Carneiro.

Motivos não faltaram à Casa do Ceará para prestar homenagem
a Evaldo Gouveia na Primeira Edição do Projeto Luiz Assunção, em
25.10, quando se apresentou na Casa, em Brasília, , sob o patrocínio
do Colégio Ari de Sá, Colégio Farias Brito e Tintas Hidracor, do
grupo J. Macedo.
Autor de mais de mil canções, (exatas 1.088), Evaldo Gouveia
de Oliveira é seguramente o compositor mais criativo da MPB e o
mais destacado do Ceará, cujas canções familiares a várias gerações
de brasileiros, consagrando-se como o mestre dos “sambas-canções
abolerados” e todos gêneros musicais.
Cearense de Iguatu, onde já se fazia ouvir cantando nas “irradiadoras” da cidade, Evaldo Gouveia mudou-se para Fortaleza aos 11
anos, onde passou a estudar e a trabalhar como feirante.
Aos 19 anos,foi para o Rio de Janeiro e iniciou sua trajetória
como músico, contratado por uma rádio local. Em 1950, formou
o “Trio Nagô”, com Mário Alves e Epaminondas de Souza, grupo
logo contratado pela Rádio Jornal do Brasil e, em seguida, pela Rádio
Record (SP). Em 1957, compõe a primeira música, “Deixa que ela se
Vá”, gravada com sucesso por Nelson Gonçalves. No mesmo ano,
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compôs “Eu e Deus”, gravada por Nora Ney.
Entretanto, foi a partir de 1958, quando começou sua parceria
com Jair Amorim, que a carreira de Evaldo deslanchou de vez, com
a canção “Conversa”, gravada por Alaíde Costa. Essa foi a primeira
de uma série de 850 músicas compostas pela dupla nos dez anos que
se seguiram, cujo primeiro grande sucesso de vendas foi “Alguém
me disse”. Seguido de outros ícones do romantismo, como “E a
Vida Continua”, “Que Queres tu de mim?”, “O Trovador”, “Bloco
da Solidão”, “Sentimental demais”, “Brigas”. Além de Nora Ney,
Alaíde Costa e Nelson Gonçalves, gravaram sucessos de Evaldo
Gouveia outras vozes imortais, como: Anísio Silva, Altemar Dutra,
Agnaldo Rayol, Moacir Franco, Cauby Peixoto, Simonal, Ângela
Maria, Dalva de Oliveira, Gal Costa, Maria Bethânia, Zizi Possi,
Júlio Iglesias, Maysa, Simone e Fafá de Belém, Bruno e Marrone,
Fagner, Ana Carolina, Chitãozinho e Xororó, Cristian e Ralf.
Atualmente, Evaldo Gouveia revela seus novos parceiros: Carlos Colla, Paulo César Pinheiro, Rômulo Marinho, Clôdo Ferreira,
Fausto Nilo, Joel Menezes.
PROJETO LUIZ ASSUNÇÃO – O QUE É

O Projeto Luiz Assunção é uma iniciativa cultural da Casa do
Ceará em Brasília que tem por objetivo prestigiar e divulgar a música
popular cearense, homenageando a cada mês um dos seus grandes
compositores e/ou intérpretes, por meio de um jantar dançante ou
espetáculo ao ar livre, em nossa Sede. O Projeto prevê também a
promoção de artistas de valor, de novos talentos, cujos renomes ainda
se circunscrevem ao nosso Estado.
QUEM FOI LUIZ ASSUNÇÃO
Muito embora maranhense, nascido em São Luiz, em 11 de junho
de 1902, Luiz Gonzaga Assunção era apelidado “cearense de coração”,
de tal forma sua pessoa, seu repertório, seu talento se incorporou ao
cenário musical do Ceará, destacando-se especialmente como nosso
maior carnavalesco.
Lula, para os íntimos, Luiz Assunção atuou como pianista em
“pensões alegres” de São Luiz e Fortaleza, fixando residência na
Capital cearense em 1928 e casando no ano seguinte com Isaura Gomes de Oliveira. Foi membro do Sindicato os Músicos de Fortaleza
e fez parte do elenco da Ceará Rádio Clube, como pianista e auxiliar
de regente.
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