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Posse da nova diretoria da Casa do Ceará reafirmou o princípio
da cearensidade que fez da Casa uma referência nacional

Os 300 convidados que participaram da solenidade de
posse, em 17.10, da nova Diretoria da Casa do Ceará
presidida por Fernando César Mesquita, para o período
2007/2011 serviu para reafirmar o principio da cearensidade que fez da Casa do Ceará uma referência nacional. A
humildade, a fraternidade, a solidariedade e o empreendedorismo que são traços da cearensidade estiveram presentes nos
pronunciamentos do ex-presidente José Jezer de Oliveira, do
novo presidente, Fernando César Mesquita, do vice governador de Brasília, Paulo Octávio de Oliveira, e do governador Cid Gomes. Foi amplamente ressaltado que a Casa do
Ceará é a única representação dos estados criadas em Brasília nas décadas de 60 e 70 que continua ativa, prestando
inestimável serviço assistencial e sendo centro de difusão da
cultura nordestina e das tradições cearenses. Veja as fotos
da posse nas pags. 8 e 9 e texto na pág. 16.

Nova Diretoria e novo Conselho Fiscal da Casa do Ceará com o Governador do Ceará,
Cid Gomes, e com o vice governador do DF, Paulo Octávio.
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Os ex presidentes da Casa do Ceará e a D. Luíza
Távora que prestou relevantes serviços à Casa

Odontoclínica
Dentistas de verdade
esterilização total
“Quase todas as pessoas
que procuram a Odontoclínica
perguntam se os dentistas são
dentistas de verdade, formados, e se os equipamentos são
esterelizados”.A afirmação é
da chefe de atendimento, Jane
Ribeiro Leite. São 28 dentistas
na Odontoclinica que funciona de 2ª. a sábado. Leia mais
na pag. 15

Fausto Nilo
aceita elaborar
Plano Diretor
Leia mais na pag. 15.

Casa do Ceará
Regulariza
Patrimonio
Leia mais na pag. 15

Casa do Ceará
comemorou a
Semana do Idoso

Como acontece todos os
anos, a Casa do Ceará comemorou a Semana do Idoso. A
assistente social Ivete Simonette do Amaral, responsável
técnica pela Pousada, com
19 idosos, conta como foi e
mostra as ações assistenciais
da Casa para os carentes de
Brasília e do Entorno. Leia
mais na página 15

Orçamento da União para CEARÁ em 2008: Investimentos R$ 981 milhões / Despesas totais R$ 2,92 bilhões, Leia mais na pág. 12
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Ed i t o r i a l

Fernando César Mesquita é o quinto
presidente da Casa do Ceará em 44 anos.
Antes dele, por aqui passaram Chrisantho
Moreira da Rocha, Álvaro Lins, Mary Porto e
José Jezer de Oliveira.
Outros estados aqui tiveram casas. Todas
fecharam. Restaram as do Ceará e do Maranhão.
O governo federal não dá um tostão para
a manutenção da Casa. Que assim seja,
amém.
O governo do Ceará também não.
Amém.
A Casa não é mantida pelos cearenses,
o que é lamentável.
É mantida com o que arrecada na
prestação de serviços.
Não é muito, mas dá para manter os
seus programas básicos de assistência social
e humanística e seus projetos culturais.
Uma das ações pontuais da gestão de Fernando César será a de chamar os cearenses a se
envolver mais com a Casa.
Os cearenses de Brasília, do Ceará e do Brasil, bem como seus descendentes.
Neste sentido, vamos fortalecer o quadro
social da Casa, cobrando uma mensalidade mínima, que é uma doação.
Todos os dirigentes da Casa fazem trabalho voluntário. Ninguém recebe nada.Só
doa.
Queremos pois que outros conterrâneos
dêem um pouco do que têm para muitos que
não têm nada.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara)
Co-editor
Expediente
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ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)
(*) Luciano Barreira
Zé Gostoso – Correio do Sertão
Figura curiosa entre os moradores da Olivença, que conheci
quando já estava na mais idade foi a de Zé Gostoso, ao lado da
mulher, que todos chamavam de Maria Gostosa. Era ela uma
sertaneja farta de carnes que já havia parido doze filhos...Não
sei se o fato de ter “ tomado” o nome do marido tenha algo a
ver com sua produtividade...
Zé Gostoso seria um sertanejo igualzinho a milhões, se não
ostentasse o titulo de Correio do Coronel Nanã...A diferença
visível era possuir corpo forte, como que plantado sobre longas
pernas. O fato era ainda mais notado se observado por a quem
o visse caminhas despreocupadamente.
O coronel Nanã não era um sertanejo instruído. Sendo
porém inteligente e arguto observador, não deixou escapar a
oportunidade de fazê-lo seu “estafeta”, responsável pela comunicação entre o velho e a dúzia de feitores, responsáveis pelos
sítios serranos, que iam do Mulungú até Pecoti, onde se produzia café e rapadura além de frutas, que naqueles tempos valiam
quase nada...Os sítios, em torno do São Luiz, eram centro de
todos os negócios.
Uma coisa discutida era a distância entre a Olivença e o São
Luiz.. A maioria garantia que 25 léguas, mais precisamente 150
quilômetros separavam os domínios sertanejos das propriedades serranas.
Zé Gostoso porém modesto, como em geral são os sertanejos, retrucava:
- Pode até ser a distância para quem vai pelas estradas. Mas,
por onde ando, cortando caminho até por dentro de cercados,
a distância não passa das 19 léguas ...Às vezes chego a tomar
um gole de cachaça, mas logo depois a caminho seguindo...sem
perder um minuto de tempo.
Fato do conhecimento geral era que muitas vezes o “ estafeta” ter levado carta de maior importância, saindo da Olivença
pela madrugada de um certo dia e, no dia seguinte antes do
meio dia está voltando com a resposta certa;
Outra observação que fiz, foi que as filhas mulheres de Zé
Gostoso e de Maria Gostosa, quando as conheci. já haviam lhes
dando mais de uma dúzia de netos, Sertanejos de sangue forte,
que muito bem cumpriram a cristã determinação do “ crescei
e multiplicai-vos” .
O jeito é retalhar
Quando foi apresentado para estudo e debate, o “Projeto de Programa do PC”,abriu-se uma discussão em nível nacional. Quando o debate chegou Quixadá, reunimos
companheiros para aprofundar a questão programática.
Aquele tempo havia uma imensa ignorância da realidade brasileira. Basta que se diga ter ficado determinado
que a propriedade que tivesse mais de quinhentos hectares era latifúndio... e a que tivesse menos era médio ou
mesmo minifúndio.
Entre os presentes estava meu compadre Antônio Leite, proprietário de uma terrinha nos Ariscos. Em meio
à discussão, sabendo-se genericamente que o que tivesse
mais de quinhentos hectares era latifúndio e teria que sofrer ação da reforma. Antônio Leite virou-se para mim,
com ar piedoso pediu:
- Companheiro nossa terrinha dos Ariscos tem 3.000
metros de fundos por 1.500 de frente. Nem sei quanto vai
dar... você que entende, cuba para mim.
Peguei um lápis e uma carteira de cigarros vazia e fiz
os cálculos da área. Só deu 450 hectares. Virei-me para o
compadre e sentenciei:
- Ta danado, deu 501 hectares...
O compadre olhou para mim com o ar decepcionado.

Voltou-se para os demais e declarou heroicamente..
É isso... o jeito que tem é retalhar!
Viúva ela ou finado eu...
Em fins de 1964, com mandato cassado e sem emprego, tive que
vir embora para Brasília... cheguei à cidade que haviam apelidado de
“capital esperança” , com mulher e nove filhos menores, uma barra!
Tive que dar duro. Mas, heroísmo mesmo foi o deles que agüentaram
sem reclamar.
Fui ser administrador rural numa fazenda próximo da capital
do Brasil. Muitas vezes passei dozes hora diárias operando um velho
trator Valvet, arando e gradeando terras para plantar. Trabalho
duro! Mas foi aquele tempo em que vi os frutos do meu trabalho
brotarem da terra. Hoje arava e gradeava, no dia seguinte plantava.
Oito dias após via surgirem as carreirinhas de milho e feijão numa
alegre simetria.
A “revolução” que tomara meu emprego, fator de sustento da
família, para parecer “boazinha” inventou um decreto que concedia
miserável pensão à família de funcionários demitidos pelos famigerados atos institucionais. Dita pensão, para ter o sabor de castigo representava 20% de que ganharia o funcionário em exercício. Mas, como
a barra andava pesada, minha mulher foi aconselhada a requerer,
como ela não conhecia nada em Brasília, tive de acompanhá-la até o
IPASE, no setor de Autarquias, onde seria atendida. Lá uma moça
foi logo apresentando à Iolanda uma folha de papel, indicando com
o dedo pediu:
-Assine aqui...
Minha velha examinou o papel e ponderou:
- Mas aí está “viúva” e eu não sou viúva, moça”
- Mas minha senhora a mulher do funcionário que foi “enterrado”
pela Revolução, tem que assinar como viúva...
Estava estabelecida a confusão, graças à genialidade dos donos do
poder.
Para resolver a situação eu interferi:
- É isso aí moça, a viúva é ela... acontece que o finado sou eu...
- Não tenho culpa, a coisa vem de cima... – justificou-se a confusa
funcionária.
- Tem razão menina, tem toda razão- falei e ainda completei: a
burrice realmente vem de cima e tem os ombros cheios de galões.
Paixão canina
Milton do Jerônimo, já citada personagem folclórica de
Quixadá, criava um bonito mestiço de pastor alemão. O autor desses “causos” possuía uma cadela da mesma mestiçagem que se chamava Conga. Um dia, notei que a minha
Conga estava nervosa, diferente. Logo percebi, trata-se do
primeiro cio. Procurei o Milton e coloquei o problema
Milton minha cadela está no cio. Será que dava para se
cruzar ela com o seu cachorro?
- Acho que vai dar... a gente leva os dois lá para a vacaria,
que é lugar reservado...
Levamos o casal para a vacaria. Milton segurava o
seu pastor, que se chamava Tarzan, por uma corrente e
eu tinha Conga presa por uma coleira. Assim que Tarzan
sentiu no ar aquele cheiro seu conhecido, que nós se quer
percebemos, ficou doidão... Soltou-se de Milton e partiu
para a neófita Conga, envolvendo-a num forte abraço
com suas possantes patas. Conga debatia-se e gemia, mas
não teve jeito. Em um instante sua virgindade foi pro
brejo... Em um instante os dois estavam emendados naquele jeito que só cachorro sabe fazer. O casal ficou por
um tempo desfrutando... enquanto que a Conga parecia
reclamar.
- Milton esse seu cachorro é muito violento. – observei.
- É porque você não sabe como é uma paixão... justificou
o dono do Tarzan.
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
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SAMBURÁ
Cearense Pai d´Égua

A Diretoria da Casa do Ceará aprovou um novo título
honorífico, Cearense Pai d´Égua, que será concedido a
todos os que, de alguma forma, ajudarem a levar adiante
os novos projetos de ampliação e consolidação da Casa.
O consagrado artista gráfico do Ceará , Mino, aceitou o
desafio para a elaboração da medalha e do diploma que
serão entregues em grande estilo aos futuros homenageados.

Homenagem a Luciano Barreira

O jornalista e escritor Luciano Barreira, fundador e diretor
emérito do jornal da Casa do Ceará Ceará em Brasília, foi homenegeado pela Diretoria, com o titulo de Sócio Benemérito,
no dia 31.10, em festividade que marcou os 44 anos de fundação da Casa. Na próxima edição, recontaremos a história
de criação do Jornal, suas principais intervenções, com depoimento do próprio Luciano Barreira.

França, Congo, Bélgica, Goiás, Piauí, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará trocam idéias sobre as especificidades da dança e mostram ao público um universo rico e plural dos movimentos do corpo. Criada em 1997 para ampliar o cenário da dança
contemporânea no Ceará, a Bienal desencadeou
uma série de conquistas no Estado. Uma delas foi
a implantação do Colégio de Dança do Ceará, que
possibilitou formação gratuita para bailarinos, coreógrafos e professores e eventos na área de dança.

Juazeiro

Geová Sobreira vem de relançar, pela Fundação Astrogildo Pereira, o livro “Xilógrafos de Juazeiro”, com apresentação de Eduardo Daiatahy Bezerra de Menezes. A 1ª.
edição saiu em 1984 pela Imprensa Universitária da Universidade Federal . O livro marca os 100 anos da xilogravura
ilustrando o cordel. Em 1907, o poeta e editor Francisco
das Chagas Batista publicou no Recife o folheto “A História
Almoço com Ivanildo
de Antonio Silvino”, ilustrado por uma xilogravura de autor
Na residência de Fernando César Mesquita (Fortaleza) e Cláudia, o desconhecido. A Universidade Regional do Cariri guarda um
jornalista Jorge Cartaxo (Crato) recebeu em 26.10 o Grupo dos Cearen- belo acervo de folhetos e romances de cordel.
ses, com a presença de Ivanildo e seu sax de ouro. Presentes os ministros
do TCU, Ubiratan Aguiar (Aurora) e Valmir Campelo (Crateús) e
Em Palácio
Luciano Brandão, deputado Paes de Andrade (Mombaça), embaixadoO jornalista Wilson Ibiapina, Co-editor deste Jornal, a convite do
res Rui Nogueira (Fortaleza) e José Marcus Vinicius de Souza (Fortaleministro Franklin Martins, falou ao “staff ” de Comunicação Social do
za), ministro do TSM, José Coelho (Novo Oriente), empresários Geraldo
governo e aos assessores de comunicação dos Ministérios sobre Imprensa
Vasconcelos (Tianguá ), Francisco Mirto (Fortaleza) e José Lírio (Soregional e a importância do Sistema Verdes Mares, de Fortaleza, do
bral), jornalistas Paulo Cabral (Fortaleza), Marcondes Sampaio (Uruburetama) Milano Lopes (Crato), Ary Cunha (Mondubim), José Jézer qual é diretor em Brasília. Ibiapina desmascarou a farsa de que exisde Oliveira (Crato), JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina tiria jornal nacional. Basta que se diga que a Folha de S. Paulo , O
(Ibiapina), publicitário Paulo Cabral Filho (Fortaleza), general Anto- Estado de São Paulo, O Globo e o Jornal do Brasil não circulam no
nio Florêncio (Fortaleza), subprocurador da República, Roberto Gurgel Norte e Nordeste!
(Fortaleza),João Henrique Praciano (Fortaleza), os novos dirigentes da
Instituto do Ceará
Casa do Ceará em Brasília, Luiz Gonzaga Assis (Limoeiro do Norte),
O bibliófilo José Augusto Bezerra aceitou comanJosé Sampaio de Lacerda Junior (Fortaleza), Regina Stela Stuart Quintas (Fortaleza), Raimundo Nonato Viana (Mundaú), Wanderley Gi- dar o Instituto do Ceará, preenchendo o vazio deixado
rão Junior (Fortaleza), Leimar Leitão de Assis (Fortaleza), Evandro por Eduardo Campos. O Instituto reune 40 membros
Pedro Pinto (Fortaleza), José Ribamar Oliveira Madeira (Acaraú) José inclusive o embaixador Dario Castro Alves, o gal. TáCarlos Carvalho (Itapipoca) José Colombo de Souza Filho (Fortaleza), cito Theóphilo Gaspar de Oliveira, deputado Mauro
o Assessor Jurídico da Casa, João Rodrigues Neto (Independência) e o Benevides , os prof.s Paulo Bonavides, Antonio Nilson
Superintendente, Berilo de Lucena Cavalcanti (Quixadá). Ivanildo to- Craveiro Holanda, Melquíades Pinto Paiva e Paulo
cou, fez discurso, autografou seu último CD e ganhou aplausos calorosos. Elpidio Menezes Neto. Há pouco o Instituto perdeu
Marcelo Linhares.

VI Bienal de Dança do Ceará

O Brasil e o mundo

“O Brasil no mundo que vem ai,” é o novo livro organizado pelos embaixadores Jerônimo Moscardo e Carlos
Henrique Cardim, ele presidente da Fundação Alexandre de
Gusmão, do Itamaraty.

Canindé

Confluir – Thembi Rosa (Minas Gerais)

A partir de 19 de outubro, o Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura (CDMAC) abrange performances, vídeos, lançamentos literários e diversas
experiências acerca da dança contemporânea mundial. A VI Bienal Internacional de Dança do Ceará
totaliza 39 eventos artísticos e educativos atuando
em vários espaços da cidade. Profissionais da Suíça,
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O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou Luiz Ximenes Filho, ex-prefeito de Canindé (CE), ao pagamento de R$
306.023,50, valor atualizado, por não comprovar a regular aplicação
dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) para o Programa Dinheiro Direto na Escola. O
ex-prefeito também foi multado em R$ 5 mil e tem o prazo de 15 dias
para comprovar o recolhimento das quantias aos cofres do FNDE e
Tesouro Nacional.

César

O ministro César Asfor Rocha, na dedicatória do
CD de letras musicais de sua autoria, entregue a Lustosa da Costa lembrou haver aprendido, há 41 anos,
com ele o significado da palavra lhaneza.

Caucaia

O Tribunal de Contas da União (TCU) multou, em R$ 5
mil, a ex-secretária municipal de educação e desporto de Caucaia (CE), Yara Guerra Silva, por irregularidades na aplicação
de recursos repassados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A licitação para a compra de gêneros alimentícios foi dispensada sem que estivesse caracterizada a situação
emergencial. O certame foi ratificado e homologado pela exsecretária. O tribunal fixou o prazo de 15 dias para o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional e encaminhou cópia da documentação à Procuradoria da República no
Estado do Ceará para adoção das medidas cabíveis.

Amigo

O procurador-chefe da União no Ceará, Antônio Cláudio Alves de
Albuquerque, recebeu o título “Amigo da Região Martim Soares Moreno”,
pelos relevantes serviços prestados pela Procuradoria aos órgãos do Exército
Brasileiro no Ceará. A homenagem foi entregue durante a cerimônia alusiva
aos 65 anos de fundação da 10ª Região Militar, pelo general-de-divisão e
comandante desta unidade do exército Sérgio Domingos Bonato.

Lúcio

Lúcio Brasileiro lançou, em Fortaleza, seu segundo
livro, ´Assim falava Baco´. Lustosa da Costa puxou a fila
de autógrafos, com Lúcio Alcântara, Ivens Dias Branco,
José Dias Macedo e Alfredo Couto, Humberto Cavalcante, José Telles, Erasmo Pitombeira e Sérgio Braga.

Projetos cearenses

O governador do Ceará, Cid Gomes, se reuniu em Brasília com mais de 40 investidores americanos para tentar
atrair novos recursos para o Estado. O encontro foi promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.O
encontro foi importante para atrair novos investimentos e
ele apresentou como projetos de interesse a transferência
da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) para o
Porto de Pecém e a instalação das novas fornecedoras de
Energia no Estado.

Versos de Vida

O ministro Ubiratan Aguiar
(Cedro) sempre inovando. Está lançando Versos de Vida, em Livro e
CD, com 59 poemas.. A capa do livro, editado pela Liv ro Técnico, é de
Henrique Baima. A revisão é dele.
O prefácio é de José Telles, médico
e poeta. As orelhas do livro foram
escritas pelo também poeta Juarez
Leitão (Fortaleza).

Jaguaribara

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou
Edvaldo Almeida Silveira, ex-prefeito de Jaguaribara
(CE), solidariamente com Francijaime Pinheiro Costa,
tabelião titular do Cartório do 2º Ofício de Jaguaretama, ao pagamento de R$ 780.121,40, valor atualizado,
por irregularidades no convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional. O convênio tinha como
objetivo transferir ao município a responsabilidade
pela execução de todas as ações de desapropriação de
terrenos e benfeitorias de uma área de 289,87 hectares,
necessária para construção da nova sede da cidade,
uma vez que a base atual foi inundada pelo açude do
Castanhão..



Acopiara – Tio Nilo, poeta e contador de histórias
JB Serra e Gurgel (*)
Se um turista chegasse à Acopiara, anotaria no seu caderninho: “à noite, com estrelas no céu, Nilo pega uma cadeira de
balanço, bota em frente de sua casa e fica matando o tempo,
na Rua Cazuzinha Marques, que já foi Santos Dumont. Quando tem parceiro, pelo menos, seu irmão, Napoleão, conversa.
Quando não tem, dorme, acorda, vai lá dentro de sua casa,
bebe água, volta, dorme de novo. Ressona, ronca. Não incomoda ninguém. Quando os irmãos, os filhos e os amigos aparecem, em Acopiara, não muda sua rotina ecológica. Dorme
menos, porque é mestre na arte da conversa, na narração dos
causos, na declamação de poesias de rima, do que houve ou
deixou de haver, da repercussão dos fatos políticos, fala de
si e dos outros, com a humildade dos gestos e a largueza do
coração”. Pelo menos li este fragmento no caderninho de um
deles, obtido por Gilson, seu filho, que mora na Costa Rica.
Aos 82 anos, tio Nilo, cujo significado é rio azul, é um dos
resistentes da família Gurgel Valente que desembarcou em
Acopiara em 1908 e que não migrou, como quase 90 % dos
1.600 membros da dinastia de Henrique Gurgel do Amaral
Valente, nascido no Aracati, o Patriarca da família em Lages,
Afonso Pena e Acopiara.
Nasceu em 1925, fez as primeiras letras com tia Lídia, irmã
de seu pai, Francisco Gurgel Valente, meu avô, e em 42, com
apenas 17 anos, foi para o Colégio Salesiano de Baturité.
Em 44, com 19 anos, deixou os estudos de lado e abraçou as
atividades comerciais, iniciando-se com seu pai, na loja Santa Terezinha, que era na Marechal Deodoro, hoje Francisco
Gurgel Valente.
Teve uma infância feliz entre Acopiara e o Recanto com
seus irmãos, primos e amigos como Henrique Gurgel (Henriquinho), Francisco de Assis, Teófilo Gurgel, Franciné Holanda. A adolescência lhe trouxe responsabilidade no comércio e
fora dele, o álcool, cigarro e mulheres. Não jogou futebol e
não se meteu na política, mas se notabilizou por suas narrativas de “causos” geralmente concluídas com paródias rimadas
sobre os fatos da atualidade. Sua principal virtude era como
festeiro, pé de valsa, e namorador. Corria atrás de saia como
menino corre atrás de arraia.
Religioso bissexto, vestia roupa passada para ir à missa dos
domingos e dias santos, oficiada pelo padre João Antonio. Sua
mãe, Aurélia, minha avó, cuidava de sua relação com a igreja, a
ética, moral e os bons costumes. Enquanto viva, quase sempre
teve êxito.
Em 55, aos 20 anos, deixou o grupo dos solteiros e entrou
para o”rol dos homens sérios”, casando-se com Maria Linda,
“linda flor do sertão me apaixonei por você numa noite de
São João”.
Instalou-se na mesma casa onde se encontra, ao lado da
casa de seu pai, e onde morou seu irmão Neófito, antes de
migrar para Fortaleza.
Em 79, aos 44 anos, com seu pai, viúvo, e de idade, assumiu
a loja do qual fora empregado e sócio e mudou de nome, passando-se a chamar Casa Gurgel, nome diferente para um conjunto
de várias lojas próximas, quase todas de propriedade de um Gurgel. Seus irmãos Nertan, Francisco, Nicanor, Neófito tiveram lojas. Seus primos José Tó e Antonio Tó também. No mesmo pedaço em que tiveram Antonio do Cedro, Miguel Galdino, Cícero
Leite, Higino Teixeira, Pedro Alves e em frente, João Holanda,
Julio Holanda, Ildefonso Ferreira de Souza, seu Pereira e Chico
Rufino. Conta a lenda que Nilo é um águia nos negócios.
Para não migrar como fizeram todos os 12 irmãos, menos Napoleão, na medida em que os filhos, Carlúcio, Nilo,
Meyrianne, Verônica, Gilson e Marta foram crescendo e precisando de estudos os mandava para Fortaleza, inicialmente
alugando uma casa depois comprando, onde vai nem sempre.
Nilo , duro como uma rocha, sentiu muito a perda de seus
avós paternos, Henrique e Joaninha, sua avó materna, Lau-



rentina, Mãezinha, seus pais, Francisco e Aurélia, muitos de
seus tios e tias, seus filhos , Nilo e Carlúcio, ambos de forma
estúpida e prematura, cheios de vida. Nilo, solteiro, menino,
na estrada. Carlúcio, casado, três filhos, num açude, vítima de
ataque cardíaco, Todas as perdas o marcaram. A de Carlúcio
marcou mais: Nilo e Maria Linda desabaram, foi uma perda
muito grande, pois lhe rastreava os passos, seguia os caminhos
de permanência da família Gurgel em Acopiara. Carlúcio pediu-me solidariedade na resistência, pois até seus filhos, netos
de Nilo, já estudavam em Fortaleza.
Conservador, de hábitos simples, reservado, intropectivo,
expande-se, quando lhe pedem para contar causos, fazer versos, exaltar suas paixões, sarrefear seus adversários.Ilumina-se,
inspira-se e emboca na rima fácil. Vejamos:
Nos 90 anos de seu pai, meu avô:” O meu pai chegou
aqui/ em mil novecentos e oito/ acompanhado do meu avô/
que era fornecedor/ da antiga RVC/ aqui ele quis ficar/ aqui
ele quis crescer”.
A droga do cigarro: “O cigarro é uma droga/ feita do
fumo industrializado/ uma parte do veneno/ no processo é
retirado/ ainda fica a nicotina/ para prejudicar o viciado”.
O fim do mundo: “ O mundo está se acabando/ e aperta
que tudo sente/ um a sentir quando bate/ e outro a bater
quando sente/ sofre o pobre, sofre o rico/ sofre até o inocente”
O Real: “O real está concretizado/ é um dinheiro de valor/ ministro Fernando Henrique / foi ele quem o criou/
Só que ele é muito curto/ que nem pescoço de corró/ deixa
muita gente invocada/ querendo vestir as calças/ no lugar do
paletó”.
Lula: “Lula está todo atrapalhado/ porque este já sabia/
que o ministro Zé Dirceu/estava mesmo enrolado/Ele e José
Genoíno /suspeitos de falcatrua/os quais deveriam estar /
era no olho da rua/ Ali formou-se uma corja/ como num
jogo de azar/ e Lula com o rabo preso/com receio de falar/
Pensou em fazer um giro/mas ele fez um jirau/ pois já sentiu
a dor da bursite/ sentiu a pancada do pau”
Nilo , com 82 anos bem vividos em Acopiara, é uma das
memórias vivas, ali presente, fincado, curtido, no dia a dia.
Entre sua casa e a loja se arrasta nos seus sapatos folgados,
com camisa de manga comprida por fora da calça, penso de
um lado, andando de forma ritmada. É de boa paz, querido
por todo mundo. Na loja, com milhares de pequenos objetos à venda, sabe localizar tudo como fosse um computador,
sabe quanto custou, de quem comprou, quando comprou e
quanto vai lucrar. A loja ainda tem o jeitão dos anos 50, do século passado, quando a conheci. Vende pelo caderno para os
fregueses tradicionais. Nem sei como pode tirar seu sustento
de lá, educar os filhos e ajudar os netos. Certamente complementado por uma aposentadoria do INSS.
Não quis trilhar o caminho de seu pai na área pública e na
política, na agricultura e na pecuária. É um ser absolutamente
urbano, sem título universitário, bem informado, atualizado,
um senhor de seu tempo. Tem fama de rico sem ser. Tem
fama de que pertence à elite, mas se mistura com todo mundo.
Não tem olho grande nem é ganancioso. Considera-se um cidadão comum, modesto, pacato, às voltas com suas fantasias,
emoções, sonhos e esperanças guardadas sob sete chaves.
Tem fama de mulherengo o que lhe tem custado muitos
dissabores, com a mulher e os filhos. Sempre foi a favor da
pílula, da camisinha, da família e do viagra. Mas não teve
filhos fora do casamento.
Curte sua casa, bem montada, inclusive em Fortaleza.
Com a perda de Carlúcio, apóia sua nora , Simone, vereadora
em Acopiara, e que lhe deu três netos que lhe dão forças
para matar saudade, viver a vida e cumprir seu destino de um
homem comum.
JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

Humor Negro
Branco Humor

Das mentiras mais contadas na internet, veja se a
sua está aí:
1) ADVOGADO:
- Esse processo é rápido.
2) AMBULANTE:
- Qualquer coisa, volta aqui que a gente troca.
3) ANFITRIÃO:
- Já vai? Ainda é cedo!
4) ANIVERSARIANTE:
- Presente? Sua presença é mais importante.
5) BÊBADO:
- Sei perfeitamente o que estou dizendo.
6) CASAL SEM FILHOS:
- Visite-nos sempre; adoramos suas crianças.
7) CORRETOR DE IMÓVEIS:
- Em 6 meses colocarão: água, luz e telefone.
8)DELEGADO:
- Tomaremos providências.
9) DENTISTA:
- Não vai doer nada.
10) DESILUDIDA:
- Não quero mais saber de homem.
11) DEVEDOR:
- Amanhã, sem falta!
12) ENCANADOR:
- É muita pressão que vem da rua.
13) FILHA DE 17 ANOS:
- Dormi na casa de uma colega.
14) FILHO DE 18 ANOS: Antes das 11 estarei de volta.
15) GERENTE DE BANCO:
- Trabalhamos com as taxas mais baixas do mercado.
16) INIMIGO DO MORTO:
- Era um bom sujeito.
17) JOGADOR DE FUTEBOL:
- Vamos continuar trabalhando e forte.
18) LADRÃO:
- Isso aqui foi um homem que me deu.
19) MECÂNICO:
- É o carburador.
20) MUAMBEIRO:
- Tem garantia de fábrica.
21) NAMORADA:
- Pra dizer a verdade, nem beijar eu sei.
22) NAMORADO:
- Você foi a única mulher que eu realmente amei.
23) NOIVO:
- Casaremos o mais breve possível!
24) ORADOR:
- Apenas duas palavras...
25) POBRE:
- Se eu fosse milionário espalhava dinheiro pra todo
mundo..
26) RECÉM-CASADO:
- Até que a morte nos separe.
27) SAPATEIRO:
- Depois alarga no pé.
28) SOGRA:
- Em briga de marido e mulher não me meto.
29) VAGABUNDO:
- Há 3 anos que procuro trabalho mas não encontro.
30) VICIADO:
- Essa vai ser a última.
31) VICIADO PEGO NO FLAGRA:
- Estava só segurando pra um amigo.
32) EU
- Este é o último e mail que repasso...

Ceará em Brasília

Leituras
Crato nuvens cidade
José do Vale Pinheiro Feitosa (*)
Todas as cidades do mundo localizam-se nalgum ponto do encontro entre latitudes e longitudes. Todas, menos a
cidade de Crato. Na dispersão da modernidade atomizada,
igualmente é movimento coloidal do encontro daquilo que o
Padre Gomes chamava a hinterland nordestina. Ponta avançada do oceano primitivo, resguarda, como um id remoto,
um lago que se adoça e dele a vida emerge feito lançamento
vulcânico, vindo de um centro que é ao mesmo tempo da
terra e fora dela. Por isso o Crato não é encontro geodésico
apenas.
Um príncipe de papelão que marcha em homenagem à
pátria e um patinho feio que olha para a lagoa na qual navegará. Tem a doçura que se dissolve como um alfenim de melado
da cana e o amargor da cachaça de um cambiteiro embriagado
pela falta de emprego na mesa de sua família. Ao mesmo que
a razão senta-se sobre os bancos da educação que conduz à
capital é, também, o centro da religiosidade arcaica que, para
Juazeiro do Norte, conduz milhares. O Crato é o sul no norte
ao mesmo que se encontra a igual distância dos mares a leste
e oeste. Na cidade o sol tem movimento ascendente, nasce
da planície do Vale dos Cariris e se põe sobre o planalto da
Chapada do Araripe.
Existem pessoas que se sentam na nossa existência como
chamas que iluminam a escuridade do depósito das lembranças. Algumas, como Joaquim, bordam lembranças e outras,
como Everardo, arqueiam longas chapas de erudição literária. Outras chamam para o passado em que me encontra no
agora, Zé Flávio e Marcos Cunha. Existem chamas que se
originam na riqueza de uma cidade como Recife e apenas se
descobrem como tal após receber o combustível do Crato
traduzido como o amor imenso pelo pai que pretendeu a liberdade do povo brasileiro: Zé, Gusto, Nena e Guel. Olho
pela janela do Vale do Rio Batateira e a luminosidade de cores
dos canaviais, dos babaçuais que beiradeiam os limites com os
morros circundantes. E, então, sou feito o Crato: um encontro no centro do desencontrado.
Mas existem pessoas que além de chamas são a temporalidade que realçam o indiviso em que nos julgamos na modernidade e a multidão que nos imagina a cidade do Crato inteira.
Somos um pouco assim: indivíduos e coletivos. Somos novas
categorias híbridas, nelas cabem dois conceitos aparentemente antônimos. “Como o mancebo, desfilando nas paradas de 7
de setembro, com farda de gala, e porte de rei e a menina com
síndrome de “patinho feio”. Somos todos estes antônimos”.
Existe a paz com uma água de coco gelada, a sombra
fresca de uma copa e uma rede de varandas cheirosas? Existe. Os instantes que nos compomos de homônimos, mas são
passageiros. A moderna medicina preventiva diz que a falta
de exercício e o alimento abundante dão colesterol e entopem
as artérias destes corações desgastados de tantas paixões. Então nos fazemos árvores daqui e de outros lugares: Moreira,
Pereira, Pinheiro. Temos tanto afeto à geografia que incorporamos Araripe. Tem coisa de limite poético nos dizemos
NUVENS CIDADE. Nos chamamos CRATO CIDADE.
Por isso, empurrando dedos sobre um teclado de computador, à sombra de um apartamento no bairro do Jardim
Botânico na cidade do Rio de Janeiro, como Socorro Moreira,
somos a geodésia dos quantum que se dispersam como os
galhos de um mesmo tronco.
* José do Vale Pinheiro Feitosa , (Crato) médico cearense, residente
no Rio de Janeiro

Ceará em Brasília

Os olhos de Mariana
Ayrton Rocha (*)
Ah, como são belos
Os olhos de Mariana
Num fim de tarde
Olhando as espumas douradas
Pelo reflexo do Sol
Vejo as ondas do mar
Nos olhos de Mariana
Na última pedra da montanha
Ao pôr do Sol
Quando a noite já vai chegar
E o Sol tão triste se põe
Eu continuo vendo
O brilho dos olhos de Mariana
Olho pro horizonte,
E vejo os olhos de Mariana
Olho pro céu, olho pro mar,
Mas meus olhos
Só vêem os olhos de Mariana
Os olhos de Mariana,
São duas pérolas pequeninas
Que brilham muito mais que o luar
Eles, os olhos de Mariana,
São guias do meu caminho escuro
São duas pétalas de rosas preciosas
Que perfumam os meus dias
Os olhos de Mariana
Me dizem coisas que eu nunca perguntei
Eles dizem que eu gosto das rosas
Rosas, que sempre pra ela eu mandei
Eles dizem que eu gosto da música
Que pra ela eu compus e sempre cantei
Como são lindos os olhos de Mariana
Como é doce o seu meigo olhar
Quando eu fito os olhos de Mariana
Meu coração dispara
E não quer mais parar
Se eu fosse os olhos de Mariana
Eu não olhava pra mais ninguém
Ela tem os olhos tão lindos
Que eu, Vovô,
Tenho tanto ciúmes daqueles olhos
Que eu não deixaria
Ela olhar pra mais ninguém.
Ah, que beleza,
São os olhos de Mariana
Quanta alegria no seu olhar,
Mas olhando profundamente bem
Os olhos de Mariana
Tem coisas muito profundas
Que nem ela não quer contar
Eu sei que tem alguma tristeza no seu olhar
Mas além da tristeza
Tem tanta uma eterna beleza
No seu jeito
No seu jeitinho de olhar
Ela tem feitiço nos olhos
Que encandeia qualquer um
Basta olhar pro olhos de Mariana
E sentir que nos olhos dela,
Você é mais um!
Ontem, ao olhar-me no espelho,
Eu vi nos meus olhos,
Os olhos de Mariana
E senti nos meus olhos
Os lindos olhos,
De minha neta Mariana.
(*) Ayrton Rocha, publicitário e jornalista (Fortaleza)

Em nome do Deus Único,
Clemente e Misericordioso.

Napoleão Nunes Maia Filho (*)
A Deus, agradecemos as coisas com a abstração do nosso espírito,
diante da sua infinita providência; aos homens, as agradecemos com a
emoção das palavras, que são nestas horas gemas polidas e brilhantes: em
paráfrase de observação segura, nota-se que, entre eles, há uns que plantam
sementes, visando à colheita do dia seguinte; há os que plantam árvores de
lei, para a colheita do futuro; e há outros que plantam iniciativas e esperanças, sem saberem para qual amanhã ou para quando: os primeiros são
os homens úteis, que fomentam o suprimento das cidades; os segundos
são os necessários, que criam as estruturas da convivência; e os outros são
os homens indispensáveis, sem os quais a sociedade não progride, nem
aumenta, nem se desenvolve e nem alcança a realização dos seus ideais.
Por último, os homens inesquecíveis, porque plantaram, porque supriram e porque criaram e assim aumentaram e desenvolveram as vidas e as
esperanças dos seus contemporâneos, com certeza, todos os presentes já
pressentem que essa referência cabe àquele que, levado pela mão invisível
do seu destino, implementou planos, coisas, sonhos, devaneios e quimeras,
que talvez nem estivessem no nível do seu consciente, pelo menos na sua
extensa grandeza e na sua complexa multiplicidade.
Edson Queiroz foi um desses homens.
(...)
E quando a escolha da mítica Sereia nos contempla, como agora a
nós quatro, passamos a figurar na galeria de unanimidades dos eleitos do
Ceará, e mesmo quando heterogênea a composição, dá-se o acolhimento
a todos, por unificação na força do Vento Aracati, em congresso eólico
com os outros ventos do litoral, de Camocim ao Mucuripe, galopando em
demanda do agreste sertão, amigos, onde acontecem as histórias de amor.
Esse vento que sobe pela calha seca do Rio Jaguaribe e vai bulindo
com as folhas das ramagens das moitas de calumbi, encrespando os espelhos das lagoas, assobiando na caatinga e perfumando o rosário das cidades ao longo desse cordão de areia, guardado pela legião verde-chumbo
das carnaubeiras; o Ceará jaguaribano e monolítico, paradoxal, serrano, desértico, verde e árido, de Orós e do Castanhão, os mares internos da água
doce do Ceará revoltoso, revoltado, de Bárbaras, de Anas Quitérias, de Raquéis, revoltante, de Mororó, de Pessoa Anta, Tristão e Pereira Filgueiras,
piedoso, intelectual, Dragão do Mar, dos bispos Luiz, Manuel e Antônio,
revolucionário, padreciceroniano, delmírico, galego, religioso, franciscano e
ateu, heráldico, maçom, orgulhoso e plebeu; político, politiqueiro, generoso, ávido, povoado mais pela intenção do que pelo esforço, de alpendres e
currais, cacimbões, cata-ventos e croas de rios, o Ceará limoeirense, amontadano e de Nossa Senhora da Assunção; enfim, o Ceará difícil de deixar e
impossível de esquecer, como um amor que vem de longe.
Nessa galeria, pontilham as culminâncias da inteligência cearense, da
sua criatividade, da sua inventividade, da arte-maior nepomucênica, josealencarina escritura de sua formação, tudo feito paixão, quando um violeiro
toca, tudo feito devoção, como a de um músico pela sua arte, ou feito a
sagração dos vôos singulares de uma bailarina.
São e serão paradigmas e referências permanentes da nossa vida, entre
outros ilustres compartilhantes da Sereia de Ouro, Virgílio Távora, Martins
Filho, Raquel de Queiroz, Luiz Gonzaga, Eleazar de Carvalho, Gerardo
Melo Mourão, os de ontem, na verdade, quase hoje; César Rocha, Paulo
Bonavides, Raimundo Fagner, Cid Carvalho, Florinda Bulcão, Artur Eduardo, Fausto Nilo, Belchior, Pedro Henrique, os de agora, e, para sempre,
esse que encheu, com a sua presença e a sua voz de trovão, o rádio, a
televisão e os jornais do Ceará, o palco e a coxia, a cena literária do conto,
da novela, da poesia, da etnografia, das traduções, do memorialismo, do
romance e das outras maiores invenções do gênio:
Aqui e por todo lado, Manuel Eduardo, aqui e por todos os cantos,
Pinheiro Campos, ecoando o seu nome como um grito - Manelito, o intelectual mais completo que o Ceará já produziu, polígrafo, polimorfo,
produtivo, proativo e profético, invejado e querido, acadêmico, fazedor de
amizades, abridor de caminhos, transcendente e guru.
Uns desses, Deus, até porque onisciente, chamou logo para serem os
seus conselheiros privados e assessores particulares: Virgílio Távora, para
eletrificar os últimos recantos do infinito; Gerardo Melo Mourão, para a
cada dia reinventar o Mar; Martins Filho, para dirigir a universidade dos
arcanjos e a tipografia dos querubins; Gonzagão, para tocar nas festas do
céu, sob a regência de Eleazar de Carvalho, e para encantar os ouvidos dos
santos, as histórias cearenses de Rachel de Queiroz, como Maria Moura e
os personagens do Quinze.
(*) Napoleão Nunes Maia Filho(Limoeiro do Norte) é ministro do
STJ. Este artigo foi extraído do pronunciamento que fez em Fortaleza, em
29.09, ao receber o Prêmio Sereia de Ouro, do Grupo Verdes Mares.





Cesar Rocha defendam
princípio da transcendência

Comissão sobre defesa da
concorrência pode votar parecer

TRE-CE realiza revisão
eleitoral em 23 municípios

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando
a aplicação do “princípio da transcendência” para a admissão de
recursos no Tribunal Superior do Trabalho (TST) pode levar à
criação da mesma regra para os recursos levados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Atual corregedor do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), o ministro Cesar Asfor Rocha diz que o tribunal
já acompanhava com atenção o julgamento do caso no Supremo
e defende a elaboração de um projeto de lei sobre o assunto o
quanto antes.
De acordo com Asfor Rocha, assim como o vizinho TST, o
STJ também sofre com o enorme volume de processos e precisa
de novos filtros para impedir a chegada de ações repetitivas ou
de recursos protelatórios. Segundo o ministro, o STJ julgou, no
primeiro semestre deste ano, 31% a mais de processos do que no
mesmo período do ano passado - mas ainda assim não dá conta
do volume de novos recursos, que chega a 300 mil ações.
Segundo o corregedor-geral da Justiça, hoje os ministros do
STJ não têm o que fazer quando recebem processos de temas
considerados pacificados ou de menor importância, devendo
apenas aceitá-los e julgá-los. Para Asfor Rocha, o impacto de um
dispositivo do gênero no STJ teria dimensões semelhantes ao estimado no TST. Cerca de dois terços dos recursos do tribunal, diz,
tratam de temas repetitivos e são, em grande parte, meramente
protelatórios. Mas ele observa que o impacto geral sobre a Justiça
será pequeno. Enquanto o Judiciário recebe ao todo 25 milhões
de ações, os tribunais superiores, reunidos, recebem perto de 600
mil. Segundo ele, a maioria dos processos é de pequeno valor e
não sobe aos tribunais superiores. Assim como a grande maioria
dos advogados não recorre aos superiores, porque o custo não
compensa.

A Comissão Especial do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e Defesa da Concorrência se reunirá amanhã para
discutir e votar o parecer do relator, deputado Ciro Gomes (PSB-CE).
A comissão especial analisa os projetos de lei 3937/04, do deputado
Carlos Eduardo Cadoca (PMDB-PE), e 5877/ 05, do Poder Executivo. O objetivo das duas propostas é tornar o sistema mais seletivo na
análise de fusões e aquisições e mais rigoroso no combate a cartéis.
Ciro propõe medidas para reduzir a burocracia e otimizar os processos de análise de condutas econômicas que possam trazer prejuízos ao consumidor. Entre elas, estão a unificação do Cade com a
Secretaria de Direito Econômico (SDE). O novo Cade teria como
principal missão julgar casos de formação de cartéis e analisar fusões
de empresas, atuando em conjunto com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.
Ciro propõe também descriminalizar práticas econômicas comuns nos dias de hoje, como vendas casadas e contratos de exclusividade, entre diversas outras. Elas passariam a ser analisadas caso a caso,
e seriam punidas com medidas administrativas. O deputado acredita
que as alterações deverão tornar o sistema de concorrência mais rígido na análise de fusões e aquisições e mais rigoroso no combate
aos cartéis, tendo como resultado concreto uma melhor proteção ao
consumidor.
Combate a cartéis
Em debate promovido pela comissão especial, a presidente do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Elizabeth
Maira Querido Farina, considerou positivos para combater a formação de cartéis no Brasil os projetos de uma nova Lei da Concorrência.
A secretária de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça,
Mariana Tavares de Araújo, afirmou que a defesa da concorrência
é um dos pilares da eficiência nos negócios. Na avaliação dela, além
de favorecer o mercado interno, a existência de regras consolidadas
facilita os negócios com mercados estrangeiros.

A corregedora regional eleitoral do Ceará, desembargadora Gizela Nunes da Costa, se reuniu em 01.10 com os juízes
eleitorais e chefes dos cartórios dos 24 municípios onde será
feita a revisão do eleitorado. A reunião foi na sala de sessões
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).
Na ocasião, a corregedora falou sobre os princípios gerais que devem conduzir os trabalhos. Os chefes dos cartórios
passaram por um treinamento de dois dias (1° e 2 de outubro)
ministrado por técnicos da Corregedoria e da Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI).
A revisão do eleitorado acontecerá nos municípios de
Acopiara, Aquiraz, Barroquinha, Cedro, Fortim, General
Sampaio, Ibaretama, Ibicuitinga, Irapuan Pinheiro, Marco,
Meruoca, Morrinhos, Ocara, Pacujá, Palhano, Palmácia, Penaforte, Piquet Carneiro, Quixelô, São Luís do Curu, Senador
Sá, Tururu, Umari e Uruburetama.
A revisão deve-se a denúncias de supostas irregularidades
em alguns deles. Após um levantamento feito pela corregedoria, constatou-se que nestes municípios a quantidade de
eleitores discrepa dos padrões de normalidade. Para que os
trabalhos sejam iniciados, o TRE-CE baixou as resoluções nº
314/2007 e nº 331/2007.
A corregedora eleitoral, desembargadora Gizela Nunes
da Costa, baixou o provimento nº 02/2007 estabelecendo as
instruções complementares para a revisão do eleitorado. Em
cada município o trabalho será presidido pelo juiz eleitoral da
zona correspondente e secretariado pelo chefe do cartório.
Os procedimentos terão que ser processados no prazo de 60
dias, de 15 de outubro a 13 de dezembro. Para regularizar a
sua situação, o eleitor terá que comparecer pessoalmente ao
posto de revisão de sua cidade.
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Dossiê

A

Rodolfo Espínola reescreve a História do Brasil e
do Ceará com Caravelas, jangadas e navios

pós quase três anos de pesquisa, o jornalista Rodolfo Espínola, lançou em Fortaleza o seu mais novo
livro, Caravelas, jangadas e navios – uma história
portuária -, no qual resgata com extraordinária habilidade e riqueza de detalhes, uma história ainda muito pouco
conhecida dos nossos portos, que vem de longe, desde o
desembarque dos primeiros europeus, em 1500, na enseada
do Mucuripe, aos ‘portos’ do Aracati e Camocim, aos primeiros trapiches construídos em Fortaleza, nas proximidades da igreja da Prainha, para fazer os embarques e desembarques de mercadorias no final do século XIX, passando
pelo Mucuripe até ao sofisticado porto do Pécem.
Caravelas, jangadas e navios é um livro atrevido que
vêm desde a chegada do espanhol Vicente Yanez Pinzón no
Mucuripe, em janeiro de 1500, até a criação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em maio último, da Secretaria
Especial de Portos, para cuidar exclusivamente dos nossos
portos, na perspectiva de colocá-los em pé de igualdade
– ou pelo menos próximos – dos maiores e mais modernos
portos do mundo, localizados na Europa e na Ásia. E, para
comandá-la, o presidente escolheu um dos mais eficientes
executivos do Brasil, o economista Pedro Brito, cujo trabalho vem sendo ressaltado pelos segmentos que formam a
cadeia portuária no país, afinal cerca de 95% do movimento
de embarque e desembarque de mercadorias no Brasil passam pelos seus portos.
Depois de assinalar o desembarque do navegador espanhol, no início do século XVI, Espínola descreve a chegada
e a permanência do batavo Juan Bauptista de Sien, também
no Mucuripe, em 1600, para fazer escambo com os índios
locais. E mostra a passagem a pé do açoriano Pero Coelho
de Souza em 1503, pelo Murucipe, quando se deslocava para
o Maranhão, para expulsar os franceses. Mostra a influência
e a força dos portos no Aracati e no Camocim para o desenvolvimento das regiões do baixo Jaguaribe e Norte do
Estado, as influências francesa e inglesa até a construção
das duas pontes metálicas pelos ingleses em Fortaleza e, finalmente, o porto do Mucuripe que reinou durante muito
tempo e ainda tem expressão nacional. Revela a presença
do engenheiro Edgard Chermont, nascido em Belém, que
defendia a preservação das dunas e que acolheu flagelados
durante a seca, nas obras do Mucuripe.
Com mais de 500 ilustrações entre fotos, gravuras, desenhos e documentos, a maioria das quais inéditas e exclusivas,
disposto em 264 páginas, o autor que trabalhou durante mais
de 30 anos para O Estado de S. Paulo confessa que “essa foi
seguramente minha melhor reportagem, porque, no meio do
caminho enveredei por uma trajetória do ineditismo, notadamente no que diz respeito à presença americana em Fortaleza, quando da II Guerra Mundial”. Com selo das editoras
OMNI e da Unifor – o projeto gráfico foi desenvolvido pelo
jornalista Luis Sérgio Santos – o livro de Espínola revela
segredos da II Guerra em Fortaleza, principalmente para
as bandas do Mucuripe, onde, por exemplo, os americanos
mantinham uma base de apoio e um cais privativo para receber e estocar combustível procedente da base americana em
Aruba, no Caribe.
Em fotos exclusivas, o autor apresenta o esquadrão de
Blimpps – e não Zepelins, como insistia o jornalista Eduardo Campos recém falecido – quem leu, corrigiu e aprovou
seus originais. Foi o Manoelito, aliás, quem definiu a foto
da capa e elogiou a série de fotos do Titã. Tinha, inclusive,
se comprometido com Espínola em apresentá-lo quando do
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Uma Paula Pessoa de muita fibra
Lustosa da Costa (*)
Anahid Paula Pessoa de Andrade era filha de Joaquim Miranda
Paula Pessoa e Vitalina Gomes Parente de Paula Pessoa, descendentes
do senador Paula Pessoa, fundador de dinastia política no século XIX
que mandou no Ceará e que ainda hoje tem representantes na vida pública do Estado ,como o deputado Tomaz Figueiredo Filho e a senadora
Patrícia Saboya.
Anahid Paula Pessoa de Andrade foi mulher de muita fibra. E não
apenas como realizadora, fundadora que foi da creche Lucia Sabóia e da
maternidade Manoel Marinho. E como escritora.
Deixou a marca de mulher destemida, capaz de sustentar seus atos
e suas opiniões até com o argumento do revólver, quando era necessário
..Foi o que ocorreu na defesa de sitio S.Felipe na Serra do Rosário,
em Sobral, contra o MST da época. Conta a filha, Dolores Feitosa:
“ Foi muito tumultuada aquela ação-invasão, expulsão, polícia, justiça
e até desforço, com inclusive morte. Anahid defendia bravamente os seus
direitos e enquanto portava um revólver, levava um terço que rezava nas
tréguas. A questão foi ganha na justiça”. Anahid portava-se como leoa
defendendo filhos e propriedade.
****

seu lançamento. Caravelas, jangadas e navios está escrito de
forma bem simples, sem malabarismos gramaticais ou academicistas.
O prefácio é do professor Romeu Duarte, diretor do
IPHAN revelou ser “o texto de Espínola fluente, leve, irônico, oferecendo saborosa e útil leitura, valorizada por magníficas imagens, a maioria das quais inéditas”. O professor
doutor José Borzachiello destacou ao escrever as orelhas de
Caravelas, jangadas e navios que “o autor por seu discurso
vigoroso prende a atenção do leitor no resgate urbano de
Fortaleza, quando recupera fatos que se entrelaçam, evidenciando seu genuíno talento no trato da documentação coletada”.
Neste livro, diz o jornalista Rodolfo Espínola, “utilizei
minha modesta habilidade de repórter investigativo, escarafunchando arquivos públicos e privados, de famílias que
me confiaram catar pacientemente informações diferentes.
E depois de um trabalho paciente, juntando peça por peça,
informação por informação, num verdadeiro quebra-cabeça
consegui montar, finalmente uma rica história”. Ao longo
da minha pesquisa, quase sempre desenvolvida no silêncio
das madrugadas, botei no papel depoimentos de dezenas de
pessoas, cruzei informações em todas as direções, resgatei
documentos e fotos inéditas, mergulhei num emaranhado
de mais de mil fotos que pacientemente foram selecionadas
pelo meu editor, o jornalista Luis Sérgio Santos, com quem
discuti página por página, foto por foto.
Um capítulo especial está dedicado aos poetas, cantadores, pintores e fotógrafos do que versaram, cantaram, pintaram e fotografaram o Mucuripe, outro às provas heróicas
dos anos 40, outro ao Pecém, bem como uma analise de especialistas sobre os principais entraves que atrapalham uma
maior e melhor operacionalidade dos nossos portos. Caravelas, jangadas e navios por sua importância para a história
do Ceará mereceu o patrocínio do Moinho Dias Branco e o
apoio cultural da Universidade de Fortaleza, da Construtora
Marquise e do Banco do Nordeste e de pessoas e instituições
que contribuíram fornecendo fotos, documentos e informações para a sua concretização.

Logo depois da 2ª. Guerra Mundial, quando da prisão (incomunicável ) de Joaquim Miranda de Andrade por sua filiação comunista,
moveu céus e terras no Rio, para onde se dirigiu, com a finalidade inicial
de localizá-lo e saber em que prisão se encontrava e de o libertar. Mostrou capacidade de liderança, reunindo mulheres de oficiais, vítimas de
idêntica violência e dizendo a um eminente cearense que ocupava alto
posto no Ministério do Exército, em alto e bom som: “ Vocês enlameiam
a bandeira nacional que juraram defender.”
O filho foi solto, depois de um ano de prisão e Anaid de constante vigilância dos agentes da DOPS no Rio . A ação atenta dos policiais sobre
ela a levaram a comentar a confusão que levava à sua cabeça; Seguiam
os passos da “perigosa comunista” - pela manhã quando comparecia e
comungava Durante o dia, aliciava mulheres dos oficiais, na luta pela
liberdade dos presos ..O outro filho José Leôncio , que chegou a rico fazendeiro no Sul do pais, também foi acusado de comunista e denunciado
pelo DOPS no Rio em inquérito sobre a matéria que tinha como figura
central Graciliano Ramos.
Miranda que partiu, um dia desses, manteve-se fiel a seus ideiais
e ironizava as detenões sofridas por conta dele: “Quando fui preso no
governo Dutra, li quase toda a Comedia Humana, de Balzac, na prisão.
Em 1964 nao deu para ler quase nada” ironizava o herói da FEB.
Lembro-me dele como boa praça, adquirindo jornais do Rio,na Praça
do Ferrera e aguentando brincadeiras dos amigos sobre sua condição de
latifundiário por herança e comunista por convição..
O casal chiquerado
Antes da 2ª. Guerra Mundial, José Leôncio de Andrade, então
jovem oficial do Exército, veio a Sobral apresentar a mulher, sua prima, - que era espírita e ninguém sabia, -à família antes de ir à guerra.
A moça foi recebida,
cerimoniosamente e só três dias depois ouviu perguntas que estavam
na ponta da língua de todos:
“ E o casamento, como foi? E o vestido?”
A certa altura, parente mais detalhista formulou a pergunta fatal:
“Em que Igreja vocês casaram?”
Inocente ,a moça respondeu :
“Não casamos no religioso. Só casamos no civil”.
Foi um susto, o pânico. Então não eram casados? Estavam amancebados e dormiam ali naquele lar cristão! Urgia remediar tal problema
que podia levar todos ao fogo do inferno, e sanar o pecado. Correram-se
os banhos para o casamento religioso e enquanto ele não era celebrado,
o casal foi devidamente apartado. Não mais puderam dormir mais
juntos, em pecado mortal, até que sua união fosse abençoada pela Santa
Madre Igreja. O militar foi deslocado para o quarto dos pais e ela ficou
sob a vigilância da avó Dondom.
(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)



Posse da nova Diretoria e do novo

Funcionários da Casa que participaram da
recepção aos convidados

A Praça Padre Cícero palco do show de forró e
do coquetel para os convidados.

Fernando César Mesquita e esposa, Claudia.

Ministros Ubiratan Aguiar, Cezar Rocha e
Valmir Campelo e Wilson Ibiapina.

Ministros Cezar Rocha e Napoleão Nunes Maia com amigos.

Governador Cid Gomes e José Jézer de Olveira

Presentes
nova diretoria da



Ministro do TCU Raimundo Carreiro, Walton Rodrigues e
Ministro Valmir Campelo com Fernando César Mesquita.

Fernando César Mesquita com os ministros Cezar Asfor e
Napoleão Nunes Maia e o general José Julio Lima Verde.

Rangel Cavalcante, César Rocha,
Fernando César Mesquita e Wilson Ibiapina

Fernando César Mesquita e governador Cid Gomes

Estiveram presentes à posse de Fernando César Mesquita o Secr
ses do STJ, Cezar Asfor e Napoleão Nunes Maia, do TCU, Ubiratan
Walton Alencar Rodrigues, goiano, e Raimundo Carreiro, piauien
respectivamente , Francisco Auto Filho e Eder Barreira, o ex-senad
generais Antonio Florêncio, Julio Lima Verde, Wilson Machado e Jo
Gurgel, teatrólogo B., de Paiva, diretor do Teatro Nacional de Brasí
José Sampaio de Lacerda, ex-Corregedor Geral da AGU.
Entre jornalistas: Luciano Barreira, Lúcia Garófalo, Adirson V
Sampaio, Rangel Cavalcante, Antonio Frota Neto, Rodolfo Espínola
Tarcisio Hollanda, Nise Quintas.
Entre familiares dos diretores: Claudia Carneiro, Antonio M
e Elisa, maestro Rênio Quintas e a cantora Célia Porto, Viviane Q
Terezinha Lima de Melo Ferreira; Andréia Barbosa, Cristina Rita
de Assis, Marili Maia Amorim Peixoto Rodrigues, Lenira de Vasc
de Paiva Madeira, Luiza de Paiva Madeira Naldi e Francisco Lucia
Michele Catunda de Clodoaldo Pinto e Clodoaldo Pinto Filho, W
Tulio Cordeiro.
Entre profissionais liberais e empresários: Alexandre Paes dos S
Florêncio da Silva, Elifas Gurgel, Otomar de Carvalho, Flávio Somb
Tarcisio Façanha, Manoel Ximenes, Hamilton Souza, Caetano Mar
Oliveira, Francisco Gomes Pereira, cineasta Pedro Jorge de Castro
presidente dos Supermercados Super Maia, e Maria de Fátima,, Fr
ANABB, Denise Lopes e William José Bento, diretores da ANABB
BB, e José Zuco, diretor, Douglas José Scartegagna, diretor da Cas
Contabilidade do CEUB, Maria Elisa Martins, ex-diretora do Proc
da Secretaria de Obras do DF, Augusto Cesar Cidreira, da Secretaria
da Amizade, Vicente Feijão, Vicente Magalhães, da Administração
Franklin Soares Barbosa, secretário do Conselho Deliberativo do M
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Conselho Fiscal da Casa do Ceará

J. Alcides, ministros Valmir Campelo, César Rocha , governador
Cid Gomes, Fernando César Mesquita e Nasion Melo

Galeria de ex-presidentes da Casa do Ceará

Pronunciamento de José Jézer de Oliveira .

Governador Cid Gomes e José Sampaio de Lacerda.

Fernando César Mesquita, ministro Cesar Rocha e
José Jézer de Oliveira

Pronunciamento do vice governador do DF, Paulo Octavio.

ministros César Rocha e Valmir Campelo que inauguraram as
fotos do governador Cid Gomes e de Fernando César Mesquita.

Pronunciamento de Fernando César Mesquita.

José Roberto Serra, Secretário interino dos Portos, Nasion
Melo, Regina Quintas, Fernando César Mesquita,
Paulo Octavio e governador Cid Gomes.

Pronunciamento do governador Cid Gomes

na posse da
a Casa do Ceará

retário Interino dos Portos, José Roberto Serra, os ministros cearenn Aguiar e Valmir Campelo, além dos ministros do TCU, presidente
nse, os secretários de Cultura e de Ciência e Tecnologia do Ceará,
dor José Lins de Albuquerque, o ex-deputado Geraldo Campos, os
osé Batista de Queiroz, sub Procurador Geral da República, Roberto
ília, desembargadora Dulcina Palhano, presidente do TRT do Ceará,

Vasconcellos, Ary Cunha, Wanderval Calaça, J. Alcides, Marcondes
a, Wilson Ibiapina, JB. Serra e Gurgel, Pedro Rogério, Edilma Neiva,

Maria Mesquita; Sergio e arquiteta Regina Fitipaldi, Sergei Quintas
Quintas, Algecira Castro do Amaral Assis, Maria do Carmo Viana,
de Moura Lacerda e José Alert Francischetto; Inez Rosa Moreira
concelos Carvalho e Vanessa Vasconcelos Carvalho, Ana Helena
ano de Paiva Madeira, Maria Denise Catunda de Clodoaldo Pinto,
Wanley Girão, Camila Girão Maia, Regis Cordeiro, Urlei Cordeiro,

Santos, Geraldo e Leonardo Aguiar de Vasconcelos, Francisco Mirto
bra Saraiva, Comandante Rocha Pitta, Fernando Alberto de Lacerda,
rtins e Maria da Paz Frutuoso, arquiteta Diana Mota, Inês Barros de
o, Irani Barbosa Borges, Elmo Salvatori, José Fagundes Maia Neto,
rancisco Gouvea e Socorro Gouvea, Valmir Camilo, presidente da
B, Fernando Alberto Lacerda, presidente da Cooperativa da ANAssi, prof. Antonio Eustáquio da Costa (Tatá), do Departamento de
con/DF, Carlos Augusto Barros, gerente de recursos internacionais
a de Obras do DF, Vicente e Gisela Moura, ele presidente do Clube
o do Lago Norte, José Queiroz, Regina Dourado, Eliana Campos,
Minas Tênis Clube.
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Pegue um whisky ou um copo d’água,
porque você vai ter dor na barriga de rir!
Conto Cearense
Se não entender o texto, consulte o dicionário abaixo!
Chico, cabra errado e bonequeiro, já melado depois de traçar um burrinho e duas meiotas, vinha penso, cambaleando, arrodiando o pé de pau,
quando deu um trupicão que arrancou o chaboque do dedo.
Diabeísso !
-Vai, cú de cana ! Mangou a mundiça que estava perto.
-Aí dento ! disse Chico
Chico estava ariado desde ontonti, quando o gato réi que ele acunhava
lá na baxa da égua, bateu fofo com ele pra ir engabelar um galalau estribado da Aldeota.
-É o que dá pelejar com canelau, catiroba fulerage, pensava, ganhei
um chapéu de touro, mas não tem Zé não, aquela marmota tá mesmo só
o buraco e a catinga. Dá é gastura
Chegando em casa se empriquitou de vez e rebolou no mato todas
as catrevagens da letreca: uma alpercata, um gigolete amarelo queimado e
uns pés de planta que ela tinha trazido enquanto iam se amancebar.
Depois se empanzinou de sarrabui e panelada e foi dormir pensando
nas comédias
Traduzindo o Cearês:
A
ABESTADO - Otário.
ABIROBADO - Maluco.
ABUFELAR - Agarrar pela gola, agredir.
ACUNHAR - Chegar junto.
AÍ DENTO - Resposta a qualquer provocação.
ALDEOTA - é seguramente o maior bairro informal do País. Os
especuladores imobiliários passaram a chamar de Aldeota todo bairro
novo.
ALPERCATA - Sandália de couro.
AMANCEBADO - Amigado, aquele que vive maritalmente com
outra.
AMARELO QUEIMADO - Cor laranja.
APETRECHADA - Dotada de beleza física.
ARIADO - Desnorteado
ARRE ÉGUA! - Interjeição que pode significar qualquer coisa a depender do tom de voz e da ocasião (alegria, irritação...).
ARRUDIAR - Dar a volta.
AVALIE - Imagine.
AVEXADO - Apressado.
B
BAIM DE CUIA - No jogo de futebol, corresponde a lençol.
BAITOLA - Viado. (A palavra tem origem na construção da primeira
estrada de ferro do Ceará. O chefe da obra era um engenheiro inglês,
muito afetado, que repetia “atenção para a baitola” se referindo a bitola
(distancia entre os trilhos).
BAXA DA ÉGUA - Lugar distante.
BALDEAR - Perturbar.
BATER FOFO - Não cumprir um compromisso.
BATORÉ - Baixinho.
BILA - Bola de gude.
BILOTO - Botão.
BOCA QUENTE - Lugar perigoso.
BOGA - Anus.
BOTAR BUNECO - frescar... ou como já diriam os sulistas: zoar,
mas depende muito do sentido da frase.
BREADO - Melado, sujo.
BRENHA - Lugar longe de difícil acesso.
BRIBA - Pequena lagartixa.
BULIDA - Mulher que perdeu a virgindade.
BUNEQUEIRO - Quem bota boneco, quem gosta de ficar fazendo
hora com os outros.
BURRINHO - Garrafa de Coca-Cola cheia de cachaça
C
CAGADO - Sortudo.
CAMBITO - Perna fina.
CANELAU - gente pobre, plebe rude.
CAPAR O GATO - Ir embora.
CATREVAGE - Gente cafona, coisas velhas e feias.
CATIROBA - Mulherzinha da vida..da plebe.
CEROTO - Sujeira preta na pele devido a falta de banho.
CHABOQUE - Tampo. “Chico deu uma topada que tirou o chaboque do dedo”
CHAPA - Radiografia; dentadura.
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CHAPÉU DE TOURO - Chifre.
CHEI DOS PAU - Bêbado.
CHULIPA - Tapa na orelha com um dedo no sentido vertical.
COMÉDIA - Programa divertido. “Hoje nos vamos pras comedias”.
CORRALINDA - Coisa linda, pessoa bonita.
CORRER FROUXO - Ter em abundância. “Ali o dinheiro corre
frouxo”.
COURO DE PICA - Algo que vai e volta. “Esse namoro é que nem
couro de pica”.
CRUZETA - Cabide para camisas e calcas.
CU DE CANA - Cachaceiro.
CUSTAR - Demorar. “O ônibus está custando muito”.
D
DAR O GRAU - Caprichar. “Pode deixar que vou dar o grau no
seu carro”
DAR O MAIOR 10 - Gostar muito.
DAR O PREGO - Enguiçar.
DAR UMA SALGA - bater em alguém
DIABEISSO! - Que diabo é isso! Expressão de espanto.
E
EMPAZINADO - Que comeu além da conta.
EMPRIQUITAR - Cismar, não aceitar.
ENGABELAR - Enganar, iludir.
ENGOMAR - Passar roupa.
É O NOVO! - normalmente usado quando a pessoa utiliza uma
expressão antiga.
Ex: pessoa 1: “ Essa música é do balacobaco!” pessoa 2: “Eita! balacobaco é o noooovo!”
ERRADO - Desordeiro, arruaceiro ou uma pessoa envergonhada
“Ele pagou um mico e ficou todo errado”
ESTRIBADO - Cheio da grana.
F
FAZER HORA - Fazer gozaão.
FAZER MAU - Desvirginar. “Ele fez mau a moça”.
FAZER SABÃO - Sexo entre lésbicas.
FECHICLER - Zíper.
FOI MAL - Perdão.
FRESCAR - Fazer uma brincadeira. “Se zanga não, to só frescando”.
FULERAGE - Coisa sem valor.
FUMANDO NUMA QUENGA - Puto da vida
G
GALALAU - Homem alto.
GASGUITA - Mulher com voz esganiçada.
GASTURA - Mal estar.
GATO RÉI - (vem de gato velho ) chama-se mulher qualquer, rapariga. Ex: Na festa ontem só tinha gato réi
GIGOLETE - Passadeira, diadema, arco, tiara
GUARIBADA - Dar uma caprichada.
I
INGEMBRADO - Torto.
INHACA - Mal cheiro do sovaco.
ISPILICUTE - Do inglês “She’s pretty cute”. Engraçadinha.
ISPRITADO - Enfurecido.
LERIADO - Conversa fiada.
LETRECA - Cafona.
LISO - A pior ofensa para um cearense. É muito mais que uma
pessoa sem dinheiro. O liso está para o cearense assim como o “loser”
está para o americano.
M
MACHO RÉI - cara, amigo, o meu...
MALDAR - Interpretar no mau sentido.
MANGAR - Ridicularizar.
MARMOTA - Coisa estranha.
MEIOTA - Meia garrafa de cachata.
MELADO - Bêbado.
MEUZOVO -(meus ovos) Expressão de discórdia, uma ova. “Juca
é um político honesto - honesto meuzovo!
MININO RÉI AMARELO - Criança chata, pivete.
MIOLO DE POTE - Coisa sem importância.
MOI DE CHIFRE - Corno.
MUNDIÇA - Gente pobre, plebe rude.
N
NUM FRESQUE NÃO! - Pare com essa brincadeira!

O
OBRAR - Defecar.
OI DA GOIABA - Anus
ONTONTI - Antes de ontem
P
PAI D’ÉGUA - Porreta, legal, bacana.
PANELADA - Comida regional a base de tripa de gado.
PÃO SOVADO - Pão de massa fina.
PAPEIRA - Caxumba.
PAPEL DE ENROLAR PREGO - Pessoa grosseira.
PASTINHA - Franja de cabelo
PASTORAR - Vigiar.
PÉ DE PAU - Árvore.
PÉ DE PLANTA - Arbusto.
PEBA - De má qualidade.
PEDIR PENICO - Desistir.
PELEJAR - Tentar exaustivamente.
PENSE! - Expressão que tem o mesmo sentido de imagine. “pense
numa comédia!”
PENSO - Torto.
PIMBADA - Trepada.
PITÉU - Mulher jovem e bonita.
PRESEPEIRO - Espalhafatoso, escandaloso.
PREGO - Pessoa impregnenta, que fica enchendo o saco, perturbando.
PRIQUITO - Vagina.
Q
QUEIMA RAPARIGAL! - Grito de guerra, incentivo p/ as meninas
agitarem
QUEIXAR - O mesmo que dar uns queixo, cantar, xavecar alguém
R
RACHA - pelada, jogo de futebol.
RACHADA - Forma com que os baitolas se referem as mulheres,
com uma boa
dose de despeito.
RATA - Gafe
REBOLAR NO MATO - Jogar fora, atirar.
REMELA - Secreão ocular.
RESPEITE! - Expressão usada quando uma coisa é muito
boa.”Respeite a festa de ontem”.
S
SABACU - Surra
SALSEIRO - Confusão.
SAMANGO - Soldado raso.
SARRABÚI - Sarrabulho, comida preparada com muidos de porco.
SEM FUTURO - Mau negócio, pessoa despreparada.
SIBITE BALEADO - Pessoa miúda (“sibite” é um pequeno pássaro).
SÓ O BURACO E A CATINGA – Pessoa desmilingüida. “Ele pegou uma gripe tá que
é só o buraco e a catinga.”
SÓ O MI - Diz-se de alguma coisa muito boa.
SUSTANÇA - Energia dos alimentos. “Rapadura tem sustança”.
T
TEM É ZÉ - É muito difícil. “Tu ganhar de mim na sinuca? Tem
É ZÉ”
TEU RABO - O mesmo que “Aí dento”
TIRA A MACAÚBA DA BOCA - Expressão usada para pedir que
uma pessoa fale mais claramente, quando alguém fala de forma ininteligível.
TRISCAR - Tocar.
TRUPICÃO - Topada
U
ÚLTIMO TIRO NA MACACA - Diz-se de uma mulher que completou 30 anos e não casou
V
VARAPAU - Homem alto.
VERMINOSO - Fominha (futebol).
VEXADO - Apressado.
VISAGE - Fantasma, aparião.
VIXE! - Virgem Maria
X
XINIM - Vagina
Z
ZUADENTO - Barulhento.
ZAMBETA - Cambota.
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Histórias Miúdas
Rangel Cavalcante (*)
O censor
Tempos de guerra. Durante a ditadura de Getúlio Vargas o controle sobre os meios de comunicação era total. Os
agentes do governo censuravam os jornais e emissoras de
rádio em todo o país. Os censores davam expediente nas redações, vetando a publicação de qualquer matéria que contivesse alguma referência desfavorável ao governo. Não havia
critério algum e a tesoura funcionava ao sabor da vontade do
agente da mordaça, muitas vezes despreparado. Pelas suas
afinidades com a imprensa – era corretor de anúncios – o
cabo Raimundo Saraiva foi um dos designados pelo comando militar para censurar jornais em Fortaleza. Totalmente
jejuno, Saraiva se desincumbia a contento da missão, principalmente porque os jornalistas nem mesmo tentavam furar
o cerco e já escreviam com as devidas cautelas. Certo dia
chega à mesa dele um soneto da lavra de um poeta local,
altamente bajulatório ao interventor do Estado, Menezes Pimentel. Nas últimas estrofes, o tangedor de musas atacava:
“....e alegre vem pedir-lhe que receba deste vate, presidente, a homenagem.”
Saraiva vetou a publicação. E explicou ao bardo, que não
conseguia entender a razão da tesourada na sua obra:
Tá pensando que me engana? Isso é uma ofensa ao doutor Pimentel e não pode sair no jornal. Está claro que no
final você quer dizer “vai-te, presidente!”
E condenou a obra ao ineditismo.
O cardápio
Em visita a Brasília, Germano Vieiras, o ex-prefeito de São
José (SC) e ex-deputado estadual em Santa Catarina, foi levado a
um restaurante de luxo pelo senador Jorge Bornhausen, presidente
nacional do Partido da Frente Liberal e seu correligionário. E ele
próprio, segundo o jornalista Luiz Alfredo Malucelli, de Curitiba,
conta que preferiu seguir as preferências do anfitrião a se envolver com
o intrincado cardápio, quase todo escrito em fracês. Instado pelo maitre,
Bornhausen pediu uma salada.
- “Uma para mim também”, pediu o convidado.
Em seguida o senador pediu um steak a poivre.
“Eu também quero um”, foi a vez de Germano.
Para sobremesa Bornhausen pediu creme de papaia com kassis. O
convidado seguiu o exemplo:
“Um para mim também!”
E assim foi, até o cafezinho e o licor. Na hora de pagar a conta,
o senador precisou de um mensageiro e pediu que lhe trouxessem um
boy.
Sem saber o que era boy, Germano, rápido no gatilho, também
pediu um. O garçom, surpreso, perguntou:
“Não basta um para os dois?
“ Não. Ele come o dele e eu como o meu!”, fechou o convidado,
para espanto dos circunstantes.
O Alfaiate
O senador Petrõnio Portela, que morreu como ministro da Justiça, era extremamente cuidadoso e exigente na escolha dos seus ternos, camisas, sapatos e
gravatas. Vestia-se impecavelmente e dele se dizia que
não usava duas vezes a mesma gravata. Gostava do chamado tom sobre tom. Não perdoava a deselegância.
Presidente do Congresso Nacional, recebe a visita do
deputado estadual Carlos Augusto, que entrou em seu
gabinete metido num terno espalhafatoso, com listas
largas, daqueles que parecia revestimento de colchão
de palha do interior do Nordeste, e usando uma gravata simplesmente extravagante. Mal acaba de apertar
a mão do conterrâneo visitante, Petrônio vai logo perguntando:
-“Carlos, quem é o teu alfaiate? Quero o endereço
dele!”
Convencido de que era todo elegância, estreando o
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terno novo que comprara em Teresina, especialmente
para a ocasião, Carlos Augusto abre um largo sorriso:
-“O senhor gostou, Senador?”
Petrônio tira uma baforada do cigarrinho e se apressa em esclarecer:
-“Não! Não! Eu quero o endereço dele apenas para
jamais passar nem mesmo pela porta.”
E na hora da despedida ainda aconselhou o deputado a se apresentar em suas andanças pelo Congresso como vereador de alguma cidadezinha da Paraíba
quando estivesse usando aquela indumentária.
Sem uísque
Ivanildo Francisco da Silva é uma figura muito conhecida e estimada no Recife e em todo o Nordeste, onde goza
de excelente conceito no meio empresarial e político. Alto
funcionário da extinta SUDENE, a ele cabia cuidar da liberação dos recursos para os projetos financiados com os
incentivos fiscais destinados à região. Era muito dinheiro.
Todo ano, nas proximidades do Natal, começava o festival
de presentes. Eram grandes cestas com as mais caras iguarias importadas, caixas e caixas de uísque e de vinhos das
melhores marcas, brinquedos para os filhos e mimos para a
mulher, que chegavam à casa do Ivanildo. Uma festa. Um dia
ele perdeu o cargo e logo os presentes sumiram. No Natal,
apenas uma caixa de uísque Johnnie Walker chegou à casa
dele. No ano seguinte, a mesma coisa. Só caixa solitária do
bom scotch. No terceiro ano, a mesma coisa. O presente
único vinha do dono de uma indústria de baterias para a qual
ele liberara gordas dotações. Grato, Ivanildo não se conteve.
Pegou o carro e foi bater na fábrica. Procurou o diretor-presidente e foi logo abrindo o jogo:
“- Meu caro, nunca vi gente tão interesseira e mal-agradecida como esses empresários. Quando eu estava na SUDENE, liberando dinheiro, me cumulavam de presentes.
Bastou eu perder o cargo e sumiram todos. A única exceção
tem sido o caro amigo, que continua me mandando uma
caixa de uísque todos os anos, mesmo depois da minha demissão, numa prova de amizade e consideração.”
Aí o dono da indústria arregalou os olhos, admirado, e
falou:
“-Ué, você não está mais na SUDENE? Eu não sabia!”
Desde então nunca mais o Ivanildo recebeu a caixa de
uísque.
O Tempra
Roma, 1985. O Brasil vivia dias agitados. Havia muita violência
no campo. Parte do Congresso, os trabalhadores rurais e sindicatos
exigiriam a reforma agrária. Era greve por todo o país. Católico fervoroso, o presidente José Sarney aproveitava viagem à Europa, para,
em Roma, pedir as benções e se aconselhar com o Papa, principalmente
porque a Igreja estava envolvida até o pescoço na luta dos chamados
sem-terra. Logo ao chegar, recebe um pedido de audiência de Giovanni
Agneli, capo di tuti capi dos negócios italianos e dono da Fiat. Em
frente ao hotel onde Sarney estava hospedado, uma multidão de fotógrafos – adredemente avisados – esperava, fustigada por um dispositivo
de segurança sem precedentes, a chegada do ilustre visitante. Todos
imaginavam que o doctore Giovanni chegaria numa limusine blindada,
em meio a um imenso aparato policial, cercado de batedores. Qual
não foi a surpresa quando um carro médio parou em frente ao Hotel
e dele desceu ninguém menos do que Dom Giovanni Agneli. Vinha
sozinho, ele mesmo dirigindo. Era um modelo novo que a sua fábrica
ainda mantinha em segredo. No dia seguinte todos os jornais italianos
deixaram de lado o encontro do empresário com Sarney. Em todos os
textos e fotos só dava o carro. O esperto italiano usara o encontro para
fazer propaganda de graça do seu novo carro. Era o Tempra, que logo
depois seria fabricado no Brasil.
(*) Rangel Cavalcante, jornalista e escritor (Crateús)
rangelcavalcante@uol.com.br

General Tibúrcio
um soldado exemplar
Antônio Tibúrcio Ferreira de Sousa nasceu a 11 de agosto
de 1837, na Vila Viçosa sobre a serra da Ibiapaba, Estado do
Ceará. Filho de Francisco Ferreira de Sousa e Margarida Ferreira do Nascimento.
Foi paradigma de inusitadas virtudes militares e cívicas,
além de brilhante e indomável espírito. Em Fortaleza, no dia 26
de junho de 1851, sentou praça no Batalhão de Linha, deslocando-se em curto espaço para a Corte, onde foi incorporado
ao 10º Batalhão de Artilharia, com sede na Fortaleza de Santa
Cruz. Em 1857, transpôs os portões da Escola Militar da Praia
Vermelha, no Rio de Janeiro, tendo sido promovido a 2º tenente de Artilharia, no final desse ano.
Em 1859, casou-se com D. Maria Augusta Batista Franco
e passou a ensinar Matemática. Dois anos depois, concluindo
estudos, foi nomeado preparador de Física e Química da Escola Militar.
Em novembro de 1863, foi promovido a 1º tenente. No
ano seguinte inicia-se a Guerra da Tríplice Aliança. Na Batalha
Naval de Riachuelo, em 1865, comandou a artilharia a bordo da
“Belmont”. Em 1866, foi promovido a Capitão, participando,
no Comando da Bateria de Morteiros, da gloriosa jornada da
ilha de Redenção (10 de abril), em apoio ao 14º Batalhão de
Infantaria, o que lhe valeu a condecoração da Ordem do Cavaleiro da Rosa.
Logo depois, já no Batalhão de Engenharia, tomou parte
destacada no combate de Estero Bellaco e na memorável Batalha de Tuiuti, em 24 de maio, na qual reuniu o seu ingente
esforço e sua insigne coragem.
Em janeiro de 1868, na Passagem de Humaitá, travou o
mais sangrento dos combates, no pavoroso entrechoque do Arrojo Hondo e Lagoa Cierra. Como prêmio, foi nomeado Oficial
do Cruzeiro. Outros combates se sucederam no Golfo Chaco
Grão Doloso, nos meses de outubro e novembro de 1868.
Em março de 1869, partiu com o Conde D’Eu para a campanha das Cordilheiras, a fim de expor sua coragem em Peribebui, Campo Grande e Caraguatal. Comissionado no posto
de Coronel, em 1869, passou a comandar o 26° Batalhão de
Voluntários Cearenses, deixando o solo estrangeiro.
Foi recebido, em Fortaleza, com retumbante aclamação
pública e profundo reconhecimento. Em 1874, foi à Europa,
incumbido de assistir a exposição de Viena e estudar os melhoramentos introduzidos na arte de guerra, especialmente na
Artilharia. O Coronel Tibúrcio retornou ao Brasil em julho
de 1875, nomeado Comandante da Escola de Tiro de Campo
Grande, na qual permaneceu até 1879, quando foi comandar a
Escola de Cavalaria e Infantaria do Rio Grande do Sul. Neste
comando, o bravo cearense foi promovido a Brigadeiro, com
apenas 43 anos de idade.
Em 1882, mais uma promoção, a última, de General. Faleceu em Fortaleza, em 28 de março de 1885. Assinalou sua presença no Exército Imperial pela iniciativa, pela bravura e pelo
patriotismo. A guerra tornou-o um líder militar de rara estatura,
que só a morte, aos 47 anos, obstaria de ocupar mais tarde as
posições de maior relevo na vida pública brasileira...
O Governo e a sociedade cearense prestaram uma homenagem ao bravo General, erguendo-lhe estátua de bronze numa
praça que recebeu seu nome em 6 de abril de 1888.
Por ocasião do bombardeio do palácio do Governo, em 16
de fevereiro de 1892, a estátua de Tibúrcio foi derrubada do
seu pedestal por uma bala de canhão, caindo, porém, de pé. A
estátua, tempos depois, foi levantada em novo pedestal.
No Rio de Janeiro, como tributo do Exército Brasileiro a
este insigne herói, a praça que embeleza a Praia Vermelha, onde
se situam a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
e o Instituto Militar de Engenharia, foi denominada Praça General Tibúrcio.
(Fonte: Tibúrcio - O Soldado do Império - José Aurélio Saraiva Câmara, Bibliex, 2002)
(Compilado por Júlio Lima Verde, Set 2007)
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Orçamento da União para o CEARÁ em 2008:
Investimentos R$ 981 milhões / Despesas totais R$ 2,92 bilhões
O relator do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, deputado Vignatti (PT-SC), apresentou há pouco, em Fortaleza (CE), os investimentos previstos no plano para o Ceará, incluindo R$ 5,42 bilhões
para o Bolsa Família. O PPA também prevê R$ 249 milhões para a
modernização da fábrica de lubrificantes da Petrobras em Fortaleza
(Lubnor) e a injeção de recursos em projetos de irrigação e integração de bacias.
Vignatti participou de seminário regional da Comissão Mista de
Orçamento, na Assembléia Legislativa do Ceará. Ele destacou que
as sugestões apresentadas durante o evento terão prioridade para ser
incorporadas ao PPA.
A audiência foi acompanhada pela bancada federal do Ceará no
Congresso (deputados e senadores.
A proposta orçamentária destina R$ 2,92 bilhões para o Ceará,
sendo que R$ 981 milhões para investimentos. É o terceiro maior
volume destinado a um estado nordestino, atrás da Bahia (R$ 1,84
bilhão) e Pernambuco (R$ 1,3 bilhão). Já os projetos do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) no estado somam R$ 648 milhões
A secretária de Planejamento do CEARÁ, Silvana Parente, reivindicou uma participação maior dos estados na elaboração das leis
orçamentárias federais (LDO, LOA e PPA). Ela ressaltou, no seminário regional, que uma parte expressiva da execução orçamentária
depende de contrapartidas estaduais, o que mostra a importância de
incluir os entes federados na construção das propostas.
“O pacto federativo não pode funcionar só na política. Deve
funcionar também nos projetos”, afirmou Silvana, que representou
o governador Cid Gomes na audiência. Conforme ela lembrou, a lei
que recriou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) prevê a adoção de um plano de desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia em conformidade com as ações do PPA, o que
não ocorreu neste ano.
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Execução orçamentária
O deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) criticou
a baixa execução do Orçamento, principalmente na parte destinada
ao CEARÁ. Ele disse que somente a parcela de liberação obrigatória vem sendo executada sem atrasos. “É importante dizer isso
para que a população saiba que nem tudo que está no Orçamento é
liberado. Uma coisa é a lei, outra é a prática”, disse.
O deputado José Guimarães (PT-CE) rebateu a crítica e disse
que o governo vem conseguindo executar o Orçamento com agilidade. Segundo ele, até setembro, 48% do orçamento destinado ao
CEARÁ havia sido executada. No entanto, esses números referemse às despesas gerais para o estado.
O Orçamento de 2007 destinou para o CEARÁ R$ 3 bilhões,
dos quais R$ 1,894 bilhão foi empenhado até setembro. Dos R$
792 milhões previstos para investimentos no estado, apenas R$ 108
milhões foram empenhados - uma execução de 13,64% no mesmo
período.
Irrigação
O relator da proposta orçamentária para 2008, deputado José
Pimentel (PT-CE), vai reunir-se com os parlamentares das bancadas
nordestinas no Congresso e das comissões da Câmara e do Senado
ligadas ao tema do desenvolvimento regional para discutir a ampliação dos recursos para os perímetros irrigados administrados pelo
Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs). O objetivo é reforçar a infra-estrutura dos perímetros, que somam 320
mil hectares.
O aumento da verba deverá diminuir a disparidade que hoje
existe entre os recursos para o Dnocs e para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que também administra projetos de irrigação. Os dois órgãos
são vinculados ao Ministério da Integração Nacional, mas o segundo tem um aporte maior de recursos para agricultura irrigada.

A ampliação de recursos para o departamento foi uma das
principais sugestões apresentadas pelos cerca de 400 participantes
do seminário que a Comissão Mista de Orçamento realizou em
Fortaleza, no plenário da Assembléia Legislativa do CEARÁ. No
total, foram encaminhadas mais de 70 sugestões, o maior volume
desde o início dos seminários, na semana passada. As sugestões
serão enviadas agora às bancadas estaduais no Congresso, que
vão decidir as que serão transformadas em emenda ao orçamento
e ao PPA.
Fortalecimento
Na proposta em discussão no Congresso, a Codevasf recebeu
R$ 258 milhões para o desenvolvimento direto da irrigação, enquanto o Dnocs ficou com apenas R$ 11 milhões. “As duas instituições
são muito importantes, mas precisamos fortalecer o Dnocs”, reconheceu Pimentel. Ele explicou que a Codevasf atua em programas
nas margens dos rios São Francisco e Parnaíba, e o Dnocs prioriza
ações no semi-árido.
Além da agricultura irrigada, as sugestões voltaram-se para a
piscicultura - incluindo a criação de uma escola de capacitação de
pescadores no estado e o combate à pesca predatória. O CEARÁ
abriga cerca de 45 mil pescadores. Também nesse caso o relator
pretende ouvir as bancadas para ampliar o volume de recursos para
a construção de cais pesqueiros em todo o litoral do País, facilitando
a atividade da pesca artesanal.
Outro ponto destacado nas emendas foi a ampliação de recursos para a construção de cisternas caseiras no semi-árido nordestino.
No CEARÁ, 30 mil famílias dispõem do equipamento - usado para
a captação de água nos períodos chuvosos. No entanto, a demanda
é de 260 mil. Segundo o coordenador da Articulação no Semi-Árido
(ASA), Felipe Pinheiro, “a situação é tão grave que há dificuldade
para construir as cisternas por falta de água”. A ASA reúne cerca de
750 entidades ligadas a movimentos sociais.
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Receitas nordestinas
testadas e provadas

Raimunda Ceará Serra Azul (*)
CAMARÃO OU
LAGOSTA AO CATUPIRI
(para seis pessoas)

1k e 200g de camarão tipo exportação
300g de queijo catupiri
2 cebolas grandes bem batidinhas
5 tomates sem pele e sem sementes cortadinhos
2 dentes de alho
3 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de cheiro-verde (coentro e cebolinha ou salsa e cebolinha)
1 colher (sobremesa) rasa de açúcar
1 colher (sobremesa) de molho inglês
80g de queijo parmesão ralado ou queijo de coalho
pimenta-do-reino moída na hora
sal
Modo de Preparo
Limpe os camarões e afervente-os em água,
sal e limão. Reserve a água do cozimento para o
molho.

Tire as cascas dos camarões e reserve.
Em fogo bem baixo, refogue no azeite a cebola,
os dentes de alho e os tomates. Ponha o açúcar.
Quando os tomates estiverem bem desmanchados, como um molho (se houver necessidade
coloque um pouco de água), pulverize com farinha
de trigo, mexendo bem para cozinhar a farinha.
Em seguida, vá juntando aos poucos a água do
cozimento misturada com um pouco de água (a
quantidade necessária são 2½ copos do líquido).
Acrescente 200g de queijo catupiri aos pedaços e
espere dissolver.
Este molho deve ficar com consistência de um
mingau grosso. Coloque então o cheiro-verde, a
pimenta-do-reino, o molho inglês e prove o sal
(lembre-se que ainda vai o queijo ralado). A seguir,
junte os camarões a este molho.
Forre um pirex com o catupiri restante e ponha
o molho com os camarões por cima. Polvilhe com
o queijo ralado e leve ao forno bem quente para
gratinar.
Sirva com arroz branco.
Para fazer a lagosta, mantenha os ingredientes,
as mesmas quantidades e o modo de fazer. A única
diferença é que. ela deve ser cozida durante apenas
15 minutos. Retire-lhe então as cascas e corte-a em
cubos de 3cm aproximadamente..
(*) Raimunda Ceará Serra Azul , (Uruburetama)

AS ÁRVORES DE BRASÍLIA
BRANCA BAKAJ (*)
Assusto-me quando olho hoje para Brasília. É o mesmo susto de uma mãe quando
descobre que sua filha cresceu, que já não é
mais aquela criança travessa e inconseqüente
de outrora.
Lembro-me de quando aqui cheguei, em
janeiro de 1960, vinda da inebriante praia
de Copacabana, circundada por uma imensa
massa de concreto, úmida, mas pouco afeita
às Árvores, por mais simples que sejam, salvando-se algumas belas amendoeiras, como
aquela tão bem descrita por Carlos Drummond de Andrade.
A visão de Brasília era estranha, parecia
um filme surrealista, uma paisagem de Marte,
seca, árida, mas povoada de árvores; E foram
exatamente estas árvores que tanta espécie me
causaram. Olhava-as com um aperto no coração. Como eram diferentes das amendoeiras
das orlas marítimas. Elas eram grandes, verdes
e brilhantes, enquanto as daqui eram raquíticas
e retorcidas. Senti-as angustiadas, transmitindo
sensação de desamparo e solidão.
As árvores estavam sempre cobertas pelo
pó levantado pelos redemoinhos de vento,
ironicamente chamados pelo povo de “lacerdinhas”.
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Não havia muito verde para os olhos...
Cismava eu cá comigo que as árvores sofriam com a solidão do planalto, em perfeito
contraste comigo que era tão feliz.Hoje tudo
mudou. A cidade está superpovoada. E qual
moça faceira, cheia de adornos para realçar
sua beleza autônoma em sua maioridade. Na
época não sabia quem a tinha feito assim tão
formosa. Descobri que o responsável era o
Diretor do Setor de Parques e Jardins, pessoa
sensível, pois humanizou o cerrado. As árvores frondosas, agora, disputam lugar com
as pessoas, contam-se às centenas e servem
de júbilo para o olhar, de repouso para um
pedestre cansado , abrigado sob sua sombra
amena, de refúgio para os passarinhos e, até,
para pregar o resultado do jogo do bicho.Pela
alegria que nos dão agradeço ao diretor dos
parques e Jardins.
Vamos colaborar com a infância de filhos
e netos ajudando a preservar e valorizar esses
bálsamos para o espírito.
(*) Branca Bakaj, Ex-Presidente da Associação
Nacional dos Escritores, Membro do Conselho de
Cultura do DF, Professora de Literatura do CEUB,
Diretora do Ginásio da Asa Norte, Diretora do
Centro Educacional Elefante Branco

Uma terra de sonhos
Regina Stella (*)
Sem tomar consciência você abre a alma e o coração,
perpassa com o olhar a infindável praia branca de um lado a
outro até onde a vista alcança, respira fundo, como se quisesse sorver o universo inteiro, tal a surpresa que o toma por
inteiro. A beleza, ali, quase palpável, o envolve, e você tem a
sensação de que é dono do mundo. Você está no Iguape, no
Ceará.
Tanta amplidão e tão forte a impressão de liberdade,
que você abre os braços, num desejo incontido de açambarcar o mundo. Uma praia muito branca de intensa claridade,
um céu azul, e o mar à sua frente, em ondas rolando noite
e dia, marulhar que você escuta como uma canção, sem
sentir monotonia ou tédio.Como uma ilha cercada de verde
e azul,céu e mar, você é verso e poesia, com o vento, com
a duna , com o coqueiral. Na exaltação, a vida lateja em
cada poro, e você , ora tem vontade de gritar, tantos os
apelos,ora tem vontade de rezar, tanta a beleza. Nervo e
coração, arrebatamento e reflexão, espírito e sensibilidade,
atento ao menor detalhe, preso à mais sutil nuance, você
se torna resposta, seu eu sintonizado com a cor, o som, o
movimento.
Manhã, quando o sol é apenas claridade e mal inicia a caminhada, uma multidão colorida, em euforia, se junta à beira
da praia. È o ritual que cada dia se repete, homens que vêm
e vão, gesticulando, gritando, preparando o instante de partir,
a hora de lançar ao mar sua jangada, na paciente espera de
uma noite inteira, ali aquietada na areia. Altaneira, aguarda o
fim da cerimônia, presa a tauaçu, o quimango na forquilha,
seis litros de farinha, o peixe cozido na panela, garantido o almoço em pleno mar ao jangadeiro, quando tomar seu rumo.
Lentamente a jangada desce a ribanceira, como adiando o
primeiro encontro com a água que de manso lhe vem acarinhar o dorso.Ali, já se entrega, e avança mar a dentro.Na
primeira onda que vem, ela investe.Numa mais forte, ela se
alteia, sobe e vai seguindo, sem medo, uma e outra vencendo.
Adiante, por pouco não vira, e a respiração da gente quase
pára, preso o coração. Agora, ao vento desfraldada sua bandeira de paz, a vela branca que é aceno, despedida, adeus. Lá
se vão a “Escalada”, a “Princesa”, a “Gabriela”.Na risca do
horizonte somem, levando os jangadeiros, heróis de todo dia,
que a necessidade de sobreviver supera o medo de morrer.
Feita de fragilidade a tosca embarcação, ainda assim se atreve,
a morte constantemente lhe fazendo ronda. Num assomo
mais forte do vento ela pode virar, e é a frustração do herói,
o tempo perdido, o risco da vida.Em contraste com a beleza,
a dureza da vida.São as mãos calejadas, cortadas,presas o dia
inteiro à linha do anzol; é o rosto marcado, tostado, riscado
pela maresia que lhe desenhou sulcos profundos; é o olhar
obstinado de quem afeito ao perigo enfrenta, sem alternativas, o irremediável.
Agora, sem jangada, sem vela, você tem apenas o mar
que lhe convida.E você mergulha na onda que vem, e ri na
onda que vai.Tão só um apelo lhe chega no instante, a graça
de usufruir e viver!
Nas dunas que se erguem à beira d’água, emoldurando
a praia, uma paisagem deslumbrante é toda sua. Para a escalada, a hora mais propícia é o entardecer. Embevecido, você
se esquece e se detem, imóvel,olhando o mar, lá em baixo, o
farol piscando, longe, acendendo e apagando, e a lua, imenso
botão amarelo brota do mar, na linha do horizonte.
No areial, nas palhoças que se enfileiram, distantes, uma
luz brilha nas janelas, sinal de vida, presença de amor, um
sonho em cada coração.
No silêncio da noite, o coração se aquieta. No balanço
da rede que vai e vem o sono chega, de manso. Agora, nem
exaltação, nem recolhimento. Nenhuma indagação.Apenas o
mar. E o vento. Cantando leve, embalando a alma da gente.
(*) Regina Stella, escritora e jornalista (Fortaleza)
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TSE cassou em 8 anos 215 políticos por compra de votos
O TSE cassou 215 políticos por compra de votos,
em um universo de mais de
duas mil ações examinadas
pela Corte sobre o tema,
desde que o artigo 41-A da
Lei das Eleições entrou em
vigor.
Em oito anos, o cargo
político que sofreu maior
número de cassações foi o
de prefeito, com 101 afastados da chefia do Executivo
municipal. Vice-prefeitos,
num total de 53, e vereadores, que somam 51, são o segundo e terceiro colocados,
respectivamente, na relação dos cargos mais cassados.
Em levantamento anterior, relativo ao período de 2004 a fevereiro de 2007, registrou-se 203 políticos cassados pelo TSE.
Neste novo balanço, relativo aos 8 anos de vigência da Lei das
Eleições, incluiu-se o período de 1999 a 2001, dentro do qual
foram registradas 12 cassações de políticos, sendo 5 prefeitos, 5
vices e 2 vereadores. Portanto, um total de 215 políticos.
Em 2002, foram cassados 25 políticos: 11 prefeitos, seis
vice-prefeitos e oito vereadores. Além disso, dez políticos foram multados. Em 2003, o número de registros ou diplomas/
mandatos cassados subiu para 28: foram três deputados estaduais (AC, ES e MG), um federal (AP) e um senador (AP),
além de 16 prefeitos, seis vice-prefeitos e um vereador. Um
político foi multado.
Em 2004, 20 políticos foram cassados por compra de votos, sendo um governador (RR), dois deputados federais (MT e
AC), 12 prefeitos, três vice-prefeitos e dois vereadores.
No ano seguinte à eleição municipal, o TSE cassou 89
registros de candidatura ou diplomas/mandatos de políticos.
Destes, foram punidos: um deputado federal (CE), um deputado estadual (SP), 40 prefeitos, 21 vice-prefeitos e 26 vereadores.
Nesse ano, 14 políticos foram multados.
Em 2006, o TSE cassou 41 registros ou diplomas/mandatos de políticos: 17 prefeitos, 12 vice-prefeitos e 12 vereadores.
E três políticos foram multados.
De janeiro de 2007 até o momento, nenhum político foi
cassado em virtude do artigo 41-A.
Estados
Em Minas Gerais, o Tribunal Regional cassou três prefeitos
e um vereador eleitos nas eleições de 2000 e 12 prefeitos e 15
vereadores eleitos em 2004.
No Acre, o TRE cassou o mandato de um deputado federal eleito em 2002.
Em São Paulo, dentre 461 processos analisados pelo TRE,
foram cassados, pelo menos, 12 prefeitos, seis vice-prefeitos e
seis vereadores. Não se tem um levantamento exato destes oito
anos de vigência do artigo 41-A, porque o sistema de indexação
das ementas do Tribunal não delimita apenas casos de compra
de votos. Por isso, a metodologia de pesquisa, neste caso, baseou-se nos processos que continham a expressão “cassados”
e/ou “41-A”.
Em Goiás, foram cassados seis prefeitos e três vereadores
eleitos em 2004. Só um prefeito eleito em 2000 foi cassado pelo
Tribunal Regional.
Já o estado da Paraíba, de 2004 a setembro de 2007, cassou
12 prefeitos. Destes cassados, em cinco municípios foram realizadas novas eleições: Malta, Remígio, Vieirópolis, Serra Redonda e São Domingos do Cariri. Em quatro municípios, os
prefeitos estão mantidos no cargo por medida liminar: São José
de Piranhas, Sousa, Condado e Água Branca. Em outros três
municípios, o segundo colocado nas eleições assumiu a prefeitura. Estes foram os casos de Sumé, Queimadas e Princesa
Isabel.
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Vida de Político Cearense
Castanha de caju
O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e
processamento de castanha de caju, reconhecido pela sua
qualidade e pela confiabilidade de seus fornecedores, destacou Chico Lopes (PCdoB-CE). De acordo com o deputado, essa cadeia de negócios é concentrada no Nordeste,
com 195 mil produtores, predominantemente familiares,
explorando uma área de 680 mil hectares. Chico Lopes revelou que 320 mil toneladas de castanha anuais geram cerca de 187 milhões de dólares para o Brasil e posicionam a
amêndoa da castanha de caju como o maior item na pauta
de exportações de estados como o Ceará.
Deficiência
Gorete Pereira (PR-CE) também lembrou a comemoração
do dia de luta das pessoas com deficiência.A deputada ressaltou
dados do IBGE, segundo os quais no Brasil há 24 milhões de
pessoas com deficiência e em seu estado esse número chega a
1,3 milhão. Gorete Pereira destacou as dificuldades dessas pessoas, que não conseguem estudar nem ingressar no mercado
de trabalho. Na avaliação da parlamentar, apesar de existirem
leis que garantam acessibilidade, elas não são cumpridas. Gorete
Pereira lamentou, também, que a cidade de Fortaleza tenha barreiras arquitetônicas e não possua o passe livre.
Políticas públicas para os jovens
A união em torno de uma proposta comum de defesa dos direitos da
infância, da adolescência e da juventude foi defendida pelo deputado Paulo
Henrique Lustosa (PMDB-CE). De acordo com dados citados pelo parlamentar, mais de 70% do orçamento da União investido na área social
vai para a população adulta, principalmente aquela com mais de 60 anos.
Segundo ele, documento produzido pela Rede de Monitoramento Amiga da
Criança - que acompanha as metas do milênio para a infância e a adolescência - indica que, de cada R$ 1 mil aplicados pela União em áreas sociais,
apenas R$ 35 vão para a infância e adolescência.
Políticas para a juventude
O deputado Eudes Xavier (PT-CE) registrou o lançamento, pelo governo federal, dos preparativos para a
Conferência Nacional da Juventude. Ele informou que a
conferência, marcada para maio do ano que vem,abordará
temas como democracia, participação e desenvolvimento nacional, Política Nacional de Juventude e prioridades
para as políticas públicas. Para Xavier, os jovens que não
estão trabalhando nem estudando precisam de um olhar
solidário. Segundo ele, esse é o objetivo do Programa de
Aceleração de Crescimento (PAC) da Juventude. “Milhões
de jovens precisam da atenção do Poder Público, porque a
juventude brasileira sofre pelo que as gerações anteriores
deixaram desconstruído: a cidadania, as relações ambientais, as relações sociais”.

considero revolucionários no sentido de resgatar a dívida
histórica com a população brasileira”, enfatizou. O deputado mencionou a ampliação das universidades públicas, com
a interiorização do ensino, que, em sua avaliação, permite
que a juventude do interior do País tenha acesso ao terceiro
grau. A criação de escolas técnicas também foi apontada
por ele como outra iniciativa inovadora, voltada para a capacitação profissional da juventude de baixa renda.
Defesa do Consumidor
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou na semana
passada o Projeto de Lei 472/07, da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Bingos, do Senado, que autoriza os estados
e o Distrito Federal a explorar loterias. Atualmente, a exploração
de loterias no Brasil é exclusiva da Caixa Econômica Federal
(CEF).
O relator da matéria na comissão, deputado Leo Alcântara
(PR-CE), que apresentou parecer pela aprovação, destacou que a
proposta tem mérito de “garantir aos adeptos desses jogos condições, tanto as relativas à participação quanto à transparência
dos resultados, necessariamente comprometidas com as relações
de consumo e medidas de defesa do consumidor estabelecidas
no Código de Defesa do Consumidor”.
Horário de verão
Dados apresentados pelo Ministério de Minas e Energia demonstram
que a economia de energia com o horário de verão vem caindo desde a edição que durou de outubro de 2000 a fevereiro de 2001. Naquele período, a economia de consumo foi de 1%, mas, no último horário de verão
(2006/2007), a economia caiu pela metade. Segundo ele, no horário de
verão, há uma redução significativa do consumo de energia ao longo do dia,
em média 2 mil megawatts nos últimos sete anos. Como o País só consegue
acrescentar ao setor elétrico 4 mil megawatts por ano a essa capacidade, sem
o horário de verão o governo teria que investir R$ 1 bilhão por ano. Os
argumentos não convenceram o deputado Manoel Salviano (PSDB CE).
Para ele, a mudança provoca uma desordem total no relógio biológico dos
brasileiros, além de expor o cidadão a riscos, por sair muito cedo de casa.
Professores 1
Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) afirmou que os
professores têm a responsabilidade de moldar o Brasil do
futuro e defendeu mais investimentos na educação infantil. Segundo ele, se for garantido ás crianças brasileiras o
acesso às políticas públicas, o retorno virá na forma de cidadãos mais conscientes e preparados que podem ajudar
no desenvolvimento do País.
Professores 2
De acordo com Mauro Benevides (PMDB-CE), os professores aguardam a aprovação da proposta relativa ao piso salarial
nacional, que conta com o apoio de todas as bancadas. Para Benevides, o Congresso também não pode negligenciar a apreciação da reforma universitária, reclamada pelo mundo acadêmico.

Recriação da Sudene
Mauro Benevides (PMDBCE) fez um apelo à Mesa do Congresso para que coloque em apreciação, o mais urgentemente
Seca no NE
possível, os vetos ao decreto que formaliza a recriação da SuCento e oitenta municípios do Ceará estão em situação de emergência ou
dene. Na avaliação do deputado, a falta da Sudene no Nordeste calamidade pública devido à seca. José Guimarães (PT-CE) observou que a
está impedindo o desenvolvimento regional.
estiagem está atingindo todos os estados do Nordeste. O deputado antecipou
o anúncio do governo de mais R$ 48 milhões em recursos para os carrosAgentes de saúde
pipa, mas lamentou que as cidades do Nordeste ainda dependam de ajuda
José Airton Cirilo (PT-CE) ressaltou a mobilização da Frente Parla- federal. O deputado relatou também que a extensão da seca faz com que os
mentar dos Agentes de Saúde pela aprovação da emenda que cria a carreira carros-pipa não dêem conta de abastecer os municípios.
e fixa a insalubridade e a periculosidade nos salários. O deputado comunicou que a ministra do Turismo, Marta Suplicy, esteve em Fortaleza para
Limite à edição de MPs
firmar convênios e incrementar o turismo no estado.
O deputado Mauro Benevides (PMDB-CE) criticou o
excesso de medidas provisórias editadas pelo governo feAgenda positiva
deral e disse que o Executivo está fazendo do Congresso
O sistema educacional brasileiro está passando por Nacional um mero ratificador das propostas. “As edições
uma revolução no Governo Lula, segundo Ariosto Holanda de MPs devem ser limitadas, impedindo, assim, que a Câ(PSB-CE). “Ressalto o papel que vem desenvolvendo o mi- mara e o Senado se transformem em poderes meramente
nistro da Educação, Fernando Haddad, com projetos que homologatórios”, frisou.
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Odontoclínica
Dentistas de verdade
Esterilização total

“Quase todas as
pessoas que procuram a Odontoclínica
perguntam se os dentistas são dentistas de
verdade, formados, e
se os equipamentos
são esterelizados”, a
afirmação é de Jane
Ribeiro Leite, 25
anos, casada, mãe de
dois filhos , evangélica, supervisora de
atendimento da Odontoclínica da Casa do Ceará, liderando uma
equipe integrada por Maria Austríaco e Lucileide de Sá Farias, que
se constitui o maior programa de assistência odontológica de baixo custo para a população carente do Distrito Federal, com mais
de mil atendimentos mensais, com 28 dentistas profissionais sob a
supervisão médica da também dentista Maria Mota Cavalcanti. Em
2006, foram 12.624 tratamentos odontológicos.
A Odontoclínica só não faz prótese dentária, implante dentário
e radiografia panorâmica. No mais tudo é feito, como profilaxia
raspagem, clareamento, odontopediatria, periodontia, ortodontia,
restauração,canal, extração, para adultos e crianças, ricos , remediados e pobres. A prótese pode ser feita na Casa do Ceará em serviço
autorizado.
Jane conta como chegou a Odontoclínica.”Vim tirar as férias de
minha mãe, Maria das Graças, que trabalha na cozinha da Pousada
da Casa do Ceará. Acho que fui bem, pois logo em seguida me contrataram para fazer limpeza e higienização na Odontoclínica. Em
seguida, me passaram para o setor de esterilização e mais tarde para
o de atendimento. Assim em seis anos, melhorei minha qualidade de
vida. Agora, quero voltar a estudar, concluir o nível médio”.
Jane é brasiliense, como seus filhos Derick e Danilo. Seu marido,
Francisco, é piauiense. Mora em casa própria no Riacho Fundo.
A Odontoclínica, com sala de espera interna e externa, nove
consultórios com 28 profissionais, funciona de 2a.a 6a. feira , de 8às
22 horas. As sábados, de 8 às 17 horas. A consulta inicial pode ser
marcada pessoalmente ou pelo telefone 32723833. Custa apenas R$
5,00. O atendimento encaminha o paciente para o dentista que fará
a avaliação e apresentará o orçamento. Daí para frente, a relação do
paciente será com o dentista, por hora marcada, a quem fará os pagamentos à vista, conforme o andamento do tratamento. Os preços são
abaixo dos fixados pela Associação Brasileira de Odontologia.
“Os nossos serviços são de qualidade e reconhecidamente eficientes, diz Jane, com orgulho. Geralmente, começa com a patroa
que traz a secretária do lar.Não demora muito, vem ela e o marido.
Em seguida, ela e os filhos. Tem muita gente da Asa Norte e de
Sobradinho, mas tem também muita gente do Goiás, Águas Lindas,
Formosa, Jardim Ingá, Cidade Ocidental, Valparaíso e Planaltina. A
melhor propaganda é feita pelos usuários que são bem atendidos,
resolvem os seus problemas.”.
Jane fala o tempo todo com um sorriso espontâneo de atenção
e respeito para com as pessoas. “Dou o melhor de mim no meu local de trabalho. Estou atenta a tudo e gosto do que faço. Não é fácil
receber uma pessoa com dor de dente. É grande a tensão e o estado
de estresse. Compreender esta situação é o que tento e empenhome para que seja bem atendida. Tenho certeza de que a solução do
seu problema resultará em beneficio da Casa do Ceará.
Eis a relação dos dentistas da Casa do Ceará:
Alexandre Henrique de F. Mendes, Ana Luiza Silveira e Silva,
Antenor Pantaleão da Silva, Arthur Silva da Silveira, Bruno da Silva Barros, Carina Arbs de Paiva, Carolina Mendonça Pires, Cristina Lenzi, Daniela Magalhães Faria e Silva, Eduardo Santos Lessa,
Eduardo Effori, Gleison Arcuri Gomes, Jocéia da Cunha Lima Nóbrega Rosas, Josefina Pol Suares, Marcelo Macedo da Motta, Maria
das Graças Lelis, Maria Mota Cavalcante, Másximo J. C. Villar Neto,
Milena de Jesus Larios G. Santos, Mildred Lacerda, Patrícia Bastos, Priscila Almeida Andrade, Rafael Affonso Penha, Shirley Pena
Fort, Vanessa C. R, Vivan, Viviane, Pepe Bernardes, Flávia Melo e
Renata Barbosaa.
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Casa do Ceará
regulariza patrimônio
Imobiliário

O último ato do ex-presidente da Casa do Ceará, José Jezer de Oliveira, foi regularizar a escritura de uma das glebas
de 15 mil metros quadrados da Casa junto à Terracap, como
sucessora da Novacap.
Após a regularização, a Casa fará o registro das duas glebas de 15 mil m2, perfazendo os 30 mil m2, que constituem
o maior ativo da Casa.
O novo presidente da Casa, Fernando César Mesquita, informou que o passo seguinte a ser dado será a regularização
de todos os imóveis dentro da área da Casa, de acordo com a
legislação em vigor.
A Casa aguarda ainda oficialização da cessão de uma área
adicional de 2 mil m2 que serão utilizados como estacionamento gratuito.
Dois projetos estão em curso na Casa, o de ampliação da
Pousada Chrisantho Moreira da Rocha e da transformação do
Salão multiuso, os dois com recursos próprios.
A ampliação da Pousada, decorrente de recomendações
da Vigilância Sanitária do DF, visa assegurar mais qualidade
de atendimento aos moradores. Além disso, assegurará a aceitação de novos hóspedes, impossível nas condições atuais.
Na realidade, a Casa do Ceará desenvolve através do seu
Serviço Social um programa cultural paralelo para os idosos,
com a participação do Departamento Feminino.
Contas em dia
O ex-presidente José Jézer de Oliveira transmitiu o cargo
para o novo presidente Fernando César Mesquita, informando
que a Casa não tem dívidas com a Receita Federal, com a Previdência Social e com o FGTS. Também não enfrenta ações
judiciais na Justiça do Trabalho. “Não temos passivos de qualquer espécie”, frisou, assinalando que as pendências existentes
estão relacionadas com alguns prestadores de serviço.

Fausto Nilo aceita
elaborar plano diretor
para Casa do Ceará
O consagrado arquiteto cearense, Fausto Nilo (Quixeramobim), parceiro, entre outros, de Raimundo Fagner (Orós),
Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Geraldo Azevedo em inúmeras músicas, aceitou convite do presidente da Casa do Ceará,
Fernando César Mesquita, para estudar e propor um Plano
Diretor , com projeto urbanístico, paisagístico e arquitetônico
para a Casa do Ceará.
A idéia é dar aproveitamento ordenado à área de 30 mil
quadrados, adequando as edificações existentes e sugerindo
novas.
Inicialmente imagina-se que a Casa do Ceará poderia ter
um edifício que pudesse dispor de centro cultural, com um
teatro e cinema de 400 lugares, um centro empresarial para
apresentação de uma amostra permanente da economia cearense, um centro comercial com um Mercado Central, a
exemplo do existente em Fortaleza, espaço administrativo
para acomodar a representação do governo do Ceará em Brasília, unidades de lazer como bar, restaurante, cafeteria, livraria, comida rápida, etc.
Neste sentido, serão buscadas parcerias com o governo do
Estado do Ceará e com a iniciativa privada.
“Temos o mais importante que são a nossa vontade e a
área física”, disse Fernando César Mesquita. “Tudo aqui foi
construído com muito esforço e muita competência, mas precisamos dar uma virada e otimizar o nosso espaço, integrando
mais e mais à comunidade de Brasília. Daí o convite a Fausto
Nilo, que já morou em Brasilia, conhece a cidade e a Casa para
nos ajudar a a dar um salto de qualidade nas nossas instalações
físicas”.

Casa do Ceará
comemorou
A Semana do Idoso

A Casa do Ceará
todo ano realiza em
setembro a Semana
do Idoso, visto que
neste mês se comemora a “melhor
idade”. A assistente
social Ivete Simonette do Amaral,
responsável técnica
pel Pousada Chrisantho Moreira da
Rocha onde residem 19 idosos em regime asilar, sendo 15 idosas e quatro idosos, coordenou juntamente com a funcionária
Eloísa as atividades realizadas do dia 24/09 a 29/09 , com a
participação dos residentes na Pousada Chrisantho Moreira
da Rocha, com a seguinte programação:
Semana do Idoso
Dia 24.09 (segunda-feira) : Tarde da Beleza com a colaboração dos alunos dos cursos de Manicure e Pedicure e Cabeleireiro.
Dia 25.09 (terça-feira): Tarde musical com Karaokê às
14.30.
Dia 26.09 (quarta-feira) : Bingo recreativo com as voluntárias Maria da Paz, Alice e Arute às 09:00 h.
Dia 26.09 (quarta-feira) : Apresentação das crianças da
Creche Ação Social Paula Frassinetti às 15.00.
Dia 27.09 (quinta-feira) Dia do Idoso: Santa Missa de
Comemoração com o padre Alex, às 16;00h.
Dia 28.09 (sexta-feira): Lanche Festivo e Seresta “Recordações” ao som de violão com o Trio: José, Margô e Eloisa
às 14:30h.
Dia 29 .09 (sábado) : Apresentação do Coral “Som de
Adoradores da Igreja Batista Viva Esperança” Asa Norte
711/911 às 15:00
Serviço Social
Além de responsável técnica da Pousada, Ivete Simonette
Amaral destaca o trabalho que o Serviço Social da Casa do
Ceará realiza com a comunidade carente do Disatrito Federal
e Entorno, Águas Lindas, Brasilinha, Novo Gama, Planaltina,
Valparaiso, priorizando os usuários encaminhados pelos CRAS,
Centros de Referência de Assistência Social, e CREAS, Centro
de Referência Especializado da Assistência Social, unidades
operativas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho,
Postos de saúde, Hospitais e entidades não governamentais.
A Casa fornece aos carentes cesta básica, auxílio financeiro, consultas médicas e odontológicas, óculos de grau, ,
medicamentos, exames laboratoriais, vale transporte, bolsas
nos cursos profissionalizantes ministrados pela Casa. Como
a Casa não dispõe de meios para realização de visitas domiciliares, prioriza-se os usuários que vêm encaminhados. Em
média são recebidos dois mil e quinhentos encaminhamentos
por ano.
Estamos no mês de outubro e até agora foram realizados
4.675 atendimentos pelo Serviço Social, sendo que a demanda
aumenta bastante no final do ano,
“Funcionamos como uma rede de solidariedade, afirma
Ivette. Se o carente não foi atendido por outra instituição que
nos faz o encaminhamento, o nosso esforço será para atendêlo e atendê-lo bem, como é norma da Casa do Ceará. Se não
foi assistido, fazemos a triagem e buscamos solução para o
seu problema.
Embora nossa capacidade de atendimento seja limitada,
assinalou Ivete, estamos ampliando progressivamente o apoio.
O que não podemos é decepcionar quem nos procura, pois a
pessoa carente que nos procura está atravessando dificuldade
e precisa de amparo”.
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Posse da nova diretoria da Casa do Ceará reafirmou o princípio
da cearensidade que fez da casa uma referência nacional

s 300 convidados que participaram da solenidade
de posse, em 17.10, da nova Diretoria da Casa do
Ceará, presidida por Fernando César Mesquita para
o período 2007/2011, serviu para reafirmar o principio da
cearensidade que fez da Casa do Ceará uma referência nacional. A humildade, a fraternidade, a solidariedade e o empreendedorismo, que são traços da cearensidade, estiveram
presentes nos pronunciamentos do ex-presidente José Jézer
de Oliveira, do novo presidente, Fernando César Mesquita,
do vice governador de Brasília, Paulo Octávio de Oliveira, e
do governador Cid Gomes. Foi amplamente ressaltado que
a Casa do Ceará é a única representação dos estados criadas em Brasília nas décadas de 60 e 70 que continua ativa,
prestando inestimável serviço assistencial e sendo centro de
difusão da cultura nordestina e das tradições cearenses.
Nova Diretoria e Conselho Fiscal
Fernando César Mesquita (Fortaleza), presidente Luiz
Gonzaga de Assis (Limoeiro do Norte), 1º vice; Nasion de
Melo Ferreira (Fortaleza)), 2 vice; José Sampaio de Lacerda
Junior (Fortaleza), diretor de Planejamento e Administração;
Wanderley Girão (Fortaleza) diretor de Saúde e Promoção
Social, Regina Stela Stuart Quintas (Fortaleza), diretora de
Educação e Cultura; Raimundo Nonato Viana (Mundaú),
diretor Financeiro, Francisco Inácio de Almeida (Baturité)
, diretor de Comunicação Social e Leimar Leitão de Assis
(Limoeiro do Norte), diretor de Obras.
O Conselho Fiscal, igualmente eleito, ficou assim composto: membros efetivos: José Ribamar Oliveira Madeira
(Aracati), Evandro Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos
Carvalho( Itapipoca); membros suplentes: Ciro Barreira
Furtado (Baturité) , José Colombo de Souza Filho (Fortaleza) e José Aldemir Holanda (Baixio).
No Departamento Jurídico da Casa continuará João Rodrigues Neto (Independência)
No Departamento de Cultura, José Jézer de Oliveira (Crato).
Na diretoria do Jornal Ceará em Brasilia, Wilson Ibiapina
(Ibiapina) e JB Serra e Gurgel (Acopiara).
Oradores
Na sua despedida, José Jézer de Oliveira fez uma analise histórica da Casa, assinalando os marcos das gestões
anteriores de Chrisantho Moreira da Rocha (15.03/196307.08.1975), Álvaro Lins Cavalcante (30/08/1975 a
10/09/81) Maria Calmon Porto (10/09/81-31/08/1999) )
e José Jézer de Oliveira (1º/09/1999-30.09/2007.Lembrou
o acervo da Casa: os seis mil volumes da Biblioteca “Padaria
Espiritual” de autores cearenses ou sobre o Ceará, a Biblioteca do deputado Mauro Benevides, o Centro de Estudos
Colombo de Souza com sua biblioteca particular, a Galeria de Arte com quase duas centenas de peças, inclsive do
maior pintor cearense, Raimundo Cela, o Museu de Artes e
Tradição do Nordeste, com mais de mil peças do artesanato
nordestino. Afirmou que deixava a presidência da Casa com
suas contas saneadas e sua situação fiscal rigorosamente em
dia, proclamando: “é conhecido de toda a comunidade brasiliense e até no Entorno o elevado conceito de que a Casa
goza na prestação de serviços à comunidade carente, sem
contar sequer com um centavo de recursos oriundos de entidades governamentais”).
No seu discurso, Fernando César Mesquita anunciou que
se empenhará para que o espírito da Casa do Ceará continue
sempre presente e que os sonhos e esperanças de seus fundadores, ele incluído, continuem sempre presentes em todos os
momentos, para que a Casa siga prestando inestimáveis serviços à comunidade de Brasília. Ele é um dos três fundadores
da Casa do Ceará vivo, os outros são o ex-ministro Expedito
Machado da Ponte e o ex-deputado José Flávio Costa Lima.
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O vice-governador Paulo Octávio Pereira lembrou que
outros estados tiveram casas em Brasília mas todas fecharam. Recordou que já um dia inteiro na Casa visitando cada
um de seus serviços e testemunhando a qualidade e atenção
dispensada especialmente aos idosos. Destacou o espirito de
criatividade, determinação e trabalho do cearense, sem desmerecer ode outros grupos brasileiros. Lembrou que há uma
certa identidade entre os mineiros e os cearenses. Manifestou
sua intenção e do governador Roberto Arruda de continuar
apoiando, na medida do possível, os projetos da Casa.
O governador Cid Gomes, que descerrou o seu retrato
oficial como presidente de honra da Casa, homenageou todas as mulheres presentes na pessoa de d. Luíza Távora,
viúva do governador Virgilio Távora, presidente eterna da
Ala Feminina da Casa, “que dedicava muita atenção e muito
carinho a esse espaço e às atividades que nele são prestadas”. “Essa Casa, disse, tem a minha idade. Exatamente 44
anos.”. Destacou que “não haveria Brasília sem que houvesse a presença firme dos cearenses que vieram como candangos, mas também dos empresários cearenses que hoje têm
uma grande importância no Distrito Federal. O cearense foi
praticamente o povo que fundou o Acre, o povo que ajudou
a povoar o Estado do Amazonas . Enfim é um povo que tem
muito talento, muita disposição de luta.”. Ressaltou o espírito de sensabilidade, solidariedade e fraternidade da Casa e
reafirmou que está “integralmente à disposição da Casa do
Ceará em Brasilia. Como governador cearense, faço isso por
dever de justiça. Acho que é obrigação do Estado contribuir,
colaborar , estimular e apoiar todas aquelas iniciativas que,
como essa, são sadias, solidárias e fraternas. Que contribuem para a gente manter o nosso espírito de cearensidade
e, naturalmente, contribuir para a construção de um mundo
melhor”. Concluiu dando por empossada a nova Diretoria
da Casa.
Ações iniciais
A nova diretoria da Casa do Ceará, mesmo antes de empossada, colocou a mão na massa. Verificou a possibilidade
de expansão e melhoria nas condições de trabalho e atendimento na Odontoclínica e na Policlínica. Foi considerada a

possibilidade de oferta de atendimento a algumas entidades
e empresas, através de convênios ou contratos, mas vai depender de um planejamento adequado e de apoio legal. Os
prestadores de serviço na Academia e nas quadras esportivas
foram convocados para acertar seus débitos em prazos aceitáveis, já que as receitas serão indispensáveis, por exemplo,
para andamento da obra da nova Pousada, que será ampliada
para atender 36 idosos e que exigirá investimentos mensais
iniciais de R$ 20 mil. A Casa aguarda tão somente a concessão do alvará de construção para tocar a obra. Todos os
demais contratos de prestadores estão sendo reavaliados, na
relação custo benefício.
Por outro lado, novas fontes de receitas, estão sendo examinadas, seja pela prestação de serviço, seja por convênios,
contribuições e doações.
Para a posse da nova Diretoria, foram adotadas providencias de remoção de placas publicitárias na entrada da
Casa, melhoria no pórtico de entrada, pintura, recuperação
da jangada, dos jardins, do estacionamento, rearrumação das
salas da Presidência, de reunião e da diretoria, galeria das
fotos dos ex-presidentes , do atual presidente da diretoria
e do presidente de honra que foi para o salão multiuso, do
restaurante circular externo. Foi implantada a Praça Padre
Cícero que serviu de palco para apresentação de uma banda
de forró, sendo servido pelo pessoal da Casa, com roupas
folclóricas, um coquetel acompanhado de cajuína, queijo da
Meruoca e do Tauá, castanha de caju de Pacajus e carne de
sol dos Inhamuns.
Cumprimentos
As seguintes autoridades enviaram cumprimentos à nova
Diretoria: Vice-Presidente da República, José Alencar, senadores Tasso Jereissati, Alvaro Dias, Osmar Dias, José
Agripino, Gerson Camata, Roseana Sarney, Romeu Tuma,
deputados Eunicio Oliveira, Leo Alcântara e padre José Linhares, embaixador Gonçalo Melo Mourão, ministro Marco
Aurélio do STF e presidente do TSE, deputada Jacqueline
Roriz, Sra. Ivelise Longhi, Delio Cardoso, Humberto Bezerra, ex-governador do Ceará, e Cândido Vargas Freire, Secretário de Segurança do DF.
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