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Brasília 50 anos de Ceará homenageou os 150 cearenses
que contribuíram para a consolidação de Brasília. Leia mais na pág. 10 e 11

O presidente da Casa do Ceará recebe a representante
do grupo M.Dias Branco, sra. Fabiana Bastos

Aspecto parcial do salão que recebeu 450 pessoas

Presidente da Casa do Ceará entregou o livro Brasília 50 anos de Ceará a
Ivens Dias Branco, do grupo M. Dias Branco Leia mais na pág. 20
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Deputado
Andre Figueiredo

Deputado
Arnon Bezerra

A diretoria da Casa do Ceará que fez a chamada dos homenageados

Reeleição de Cid e as eleições de Eunicio e Pimentel. Leia mais na pág.
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Ceará elegeu 10% dos governadores – Ceará, Tocantins e Roraima – e os deputados
mais votados de São Paulo e do Amazonas. Os cearenses eleitos em Brasília,
Tocantins, Roraima, Amazonas e São Paulo. Leia mais na pág. 16

Senadora Angela
Portela Coreaú),
eleita em Roraima

Deputado
Antonio Ballhman

Erika Kokay
(Fortaleza), eleita
federal pelo DF

Francisco Everardo Oliveira
Silva, (Itapipoca), o Tiririca,
campeão brasileiro de votos
em 2010

Francisco Edinaldo
Praciano (Itapipoca),
o campeão de votos do
Amazonas

Sr. Joaquim Washington
Luis Oliveira (Várzea Alegre) novo vice governador
do Maranhão

Governador Jose de
Anchieta Junior (Jaguaribe) reeleito governador de
Roraima

Governador Siqueira
Campos (Crato)eleito
pela 4a.vez governador
do Tocantins

Nas eleições de 2010, os cearenses foram bem sucedidos. São cearenses os governadores do Ceará,Tocantins e (quarto mandato), Roraima, além do
vice governador do Maranhão,Joaquim Washington Luiz Pereira (Várzea Alegre). São cearenses os deputados mais votados em São Paulo e Amazonas,
ambos de Itapipoca. São filhos de cearenses os deputados mais votados em Brasília, José Antonio Machado Reguffe, e de Pernambuco, Ana Arraes,

As novas bancadas dos deputados federais e estaduais do Ceará. Leia mais na pág.
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Padre José Linhares
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Deputado
Raimundo Gomes da Silva

Dossiê/Tiririca. São Paulo transformou Tiririca num campeão de votos e o mundo quase desabou. Leia mais na pág.
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Espaço Luciano Barreira
Guia Prático da Ciência Moderna, baseado na lei
de Murphy)

Edi t o r i a l

A Casa do Ceará tem agido com transparência no caso do Projeto Fausto Nilo, incluindo
a permuta ou venda da gleba de 15000 hectares
que financiará a construção da nova sede.
Temos horizontes de desafios pesados.
A transparência tem sido e será sempre uma
regra. Cada um de nós já viveu o suficiente para
não meter os pés pelas mãos e para não se apropriar de um centavo sequer. Todos construímos
nossas vidas com decência, dignidade, probidade
e ética. Este patrimônio, que legaremos aos nossos descendentes, nos move neste terreno, onde
pessoas, lamentavelmente conterrâneos nossos, se movimentam com interesses escusos.
São pessoas conhecidas em Brasília por
seu passado nebuloso e seu presente duvidoso.
Não nomearemos tais elementos porque
acima de tudo temos que respeitar a Casa, que
jamais serviu de escada para oportunistas, arrivistas, desagregadores e malfeitores. Saibam
eles que estão sendo rastreados.
Temos o maior respeito pelo aqui fizeram
Chrisantho, Alvaro, Mary e Jezer.
Todos passaram o tempo, fazendo o que lhes foi
possível fazer, sem as benesses do poder mas com o
nus da dedicação aos cearenses e ao Ceará, matando um leão por dia para que a Casa sobrevivesse e
chegasse aos seus 47 anos.
Só quem está aqui sabe dos desafios.
Há mais de um ano que estamos tentando aprovar o projeto Fausto Nilo no GDF, seguindo o passo
a passo. Só depois de aprovado e que iremos a luta
para viabiliza-lo. Tudo será feito à luz do dia, às
claras, com cautela, lisura e decência. Tudo que
falta a esta gente.
Inácio de Almeida (Baturité), diretor
Expediente

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e
Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Diretoria
Presidente - Fernando César Moreira Mesquita (Fortaleza): Luiz Gonzaga
de Assis (Limoeiro do Norte), 1º vice; Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), 2º
vice; Osmar Alves de Melo (Iguatú), Administração e Finança; José Sampaio
de Lacerda Junior (Fortaleza), Planejamento e Orçamento; Regina Stela Stuart
Quintas (Fortaleza), Educação e Cultura; JB Serra e Gurgel (Acopiara),
Comunicação Social, Angela Maria Barbosa Parente (Fortaleza), Obras,
Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem), de Promoção Social,
e João Rodrigues Neto (Independência), Jurídico.
Conselho Fiscal
Membros efetivos: José Ribamar Oliveira Madeira (Uruburetama),
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).
Jornal da Casa do Ceará
Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial
Ary Cunha (Fortaleza), Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson
Caminha (Fortaleza), Egidio Serpa (Fortaleza), Frota Neto (Ipueiras),
Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza),
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides
(Juazeiro do Norte), José Jézer de Oliveira (Crato), Lustosa da Costa (Sobral),
Marcondes Sampaio (Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza),
Narcélio Lima Verde (Fortaleza), Orlando Mota (Fortaleza), Paulo
Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama), Roberto
Aurélio Lustosa da Costa (Sobral) e Tarcisio Hollanda (Fortaleza).
Diretor
Inacio de Almeida (Baturité)
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Gurgel@cruiser.com.br / wilsonibiapina@globo.com
Editoração Eletrônica
Casa do Ceará
Distribuição
Cecília Melo
Circulação
O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
Banco de dados com apoio da ANASPS
- Brasília – DF - Tel (61) 3533-3800
casadoceara@casadoceara.org.br / www.casadoceara.org.br
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1. Se mexer, pertence à biologia
2. Se feder, pertence à química.
3. Se não funciona, pertence à física.
4. Se ninguém entende, é matemática.
5. Se não faz sentido, é economia ou psicologia.
6. Se mexer, feder, não funcionar, ninguém entender e
não fizer Sentido, é INFORMÁTICA.
Lei da procura indireta
1. O modo mais rápido de se encontrar uma coisa é
procurar outra.
2. Você sempre encontra aquilo que não está procurando.
Lei da telefonia
1. Quando te ligam: se você tem caneta, não tem papel.
Se tiver papel, não tem caneta. Se tiver ambos, ninguém
liga.
2. Quando você liga para números errados de telefone,
else nunca estão Ocupados.
Parágrafo único: Todo corpo mergulhado numa banheira
ou debaixo do Chuveiro faz tocar o telefone.
Lei das unidades de medida
Se estiver escrito ‘Tamanho Único’, é porque não serve
em ninguém, Muito menos em você.
Lei da gravidade
Se você consegue manter a cabeça enquanto à sua Volta
todos estão perdendo, provavelmente você não está entendendo a gravidade da situação.
Lei dos cursos, provas e afins
80% da prova final será baseada na única aula a que você
não Compareceu, baseada no único livro que você não leu.
Lei da queda livre
1. Qualquer esforço para se agarrar um objeto em que-

da, provoca mais destruição do que se o deixássemos cair
naturalmente.
2. A probabilidade de o pão cair com o lado da manteiga
virado para Baixo é proporcional ao valor do carpete.
Lei das filas e dos engarrafamentos
A fila do lado sempre anda mais rápido.
Parágrafo único: Não adianta mudar de fila. A outra é
sempre mais rápida.
Lei da relatividade documentada
Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a
explicação do Manual. (fantástica!!!)
Lei do esparadrapo
Existem dois tipos de esparadrapo: o que não gruda e o
que não sai.
Lei da vida
1. Uma pessoa saudável é aquela que não foi suficientemente examinada.
2. Tudo que é bom na vida é ilegal ou engorda.
Lei da atração de partículas
Toda partícula que voa sempre encontra um olho aberto.
Você mora de aluguel ?
Se sente infeliz ?
Então talvez lhe conforte saber que existem pessoas em
situação pior que a sua.
O pior inquilino é o espermatozóide.
Mora com milhões de irmãos na casa do cacete.
O apartamento é um ovo.
O prédio é um saco.
Os vizinhos da frente, uns pentelhos.
O de traz, só faz merda.
E o proprietário quando fica duro bota todo mundo pra fora.
          E você ainda reclama da vida!!!

Conversando com o Leitor
+ ERRAMOS 1: Pedimos desculpas aos fotógrafos Orlando Brito e Herminio Oliveira, bem como aos fotógrafos
do Diário do Nordeste, pela indelicadeza de não citá-los
nominalmente como autores de muito das fotos publicadas
no encarte da edição de Setembro sobre o Projeto Brasília
50 anos de Ceará. Não foi um ato deliberado, mas uma falha
do Editor do Jornal. Da mesma forma, não assinalamos as
fotos cedidas pelos familiares nominados, e que constam dos
álbuns de família.
+ ERRAMOS 2: Pedimos desculpas ao fotografo Paulo
Lima por não termos lhe dado o credito das fotos publicadas
na ultima edição relativas ao casamento de Marcelo Feitosa
e Andrea Campelo.
+ A nossa página na Internet no mês de setembro foi visitada por 3.454 pessoas de 67 cidades brasileiras. Brasília liderou
as visitas com 2.931, seguindo-se Fortaleza, com 275, São
Paulo, 151, Rio de Janeiro, 105, Belo Horizonte, 69, Goiânia,
17, Recife, 16, Niterói, 13, Porto Alegre, 11 e Salvador 11.
+ Tivemos visitas de 18 países, além do Brasil, Estados
Unidos, Reino Unido, Portugal, Itália, Chile, Russia, Alemanha e Espanha.
+ Os cursos, as consultas na Policlínica e na Odontoclínica
lideram os acessos, seguido de notícias, jornal e prefeituras.

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

+ Solicitamos aos nossos leitores a gentileza de nos comunicar qualquer problema na remessa do jornal. Tivemos um
novo caso recente de remessa de dois jornais para um mesmo
leitor. Já corrigimos. Comunicamos que é automaticamente
tirado da relação o jornal que volta por culpa de não atualização de endereço. Pedimos que nos avisem a mudança se
querem continuar recebendo o jornal.
+ A Casa tem procurado superar entraves burocráticos para
a aprovação do Projeto Fausto Nilo nos setores competentes
do GDF. Agradecemos o rigor da Lei contra a Casa que á 47
anos presta serviços à comunidade de Brasília. Foi a única
que sobreviveu. Todas fecharam antes mesmo que se acabasse
a Feira dos Estados que um marco de Brasília.
+ Temos recebido muitas críticas sobre não inclusão de
outros “ilustres cearenses” no Livro dos 150 homenageados.
Desde o inicio pedimos aos leitores que nos indicassem nomes. Muitos foram procurados e não manifestaram interesse
em aparecer. Outros não deixaram residentes em Brasília,
para que pudessem fornecer dados e informações. Alguns não
chegaram a ser procurados face a indiferença que dispensam
a instituição Casa do Ceará.
+ A Casa do Ceará anuncia que nos seus 50 anos publicará
uma nova edição do livro com mais 150 ilustres cearenses.
Neste momento, cerca de 70 já foram identificados.

Ceará em Brasília

SAMBURÁ - Praça do Ferreira
Confraria
O 44° almoço da
Confraria dos Cearenses em Brasília,
em casa de Fernando César Mesquita,
reuniu os ministros
Va l m i r C a m p e l o
(Crateús), Ubiratan
Aguiar (Cedro), José
Coelho (Novo Oriente) e Claudio Santos, mestre
Ari Cunha (Mondubim), embaixadores Ruy Nogueira (Rio de Janeiro) e José Marcos Vinicius de
Souza (Fortaleza), advogado João do Frango (Independência), reitor do Uniceub, Getúlio Lopes e
Mauricio de Sousa Neves Filho, Jornalistas Milano
Lopes, (Crato) Inacio de Almeida (Baturité), Marcondes Sampaio (Uruburetama), Tarcisio Holanda
(Fortaleza), José Jezer de Oliveira (Crato), Rangel
Cavalcante (Crateús), Jorge Cartaxo (Crato), José
Sampaio de Lacerda Junior, (Crato), Osmar Alves
de Melo (Iguatu), Geraldo Vasconcelos (Tianguá),
professor Jair Ximenes (Cariré) procurador José
Adonis Callou (Juazeiro do Norte), deputado Chico
Leite (Milagres), procurador Antonio Fernando
(Fortalezas), empresários Francisco Mirto (Fortaleza) e Paulo Afonso de Souza (Fortaleza) general
Antonio Florencio (Fortaleza).
Antonio Arrais
“O jornalista Antonio Arrais, um dos editores da
Agência Brasil, faleceu em Brasília, vitimado por um
infarto fulminante. Arrais tinha 64 anos e uma longa
carreira jornalística. Nasceu no Ceará e se mudou com
a família para Pernambuco. Em Recife estudou e se
formou jornalista em 1976. Trabalhou em vários jornais
de Pernambuco como Jornal do Comércio, Diário de
Pernambuco e nas sucursais do Jornal do Brasil e do
jornal O Globo. Em 78 foi transferido para a sucursal
de Brasília e depois trabalhou também na Agência Estado. Ingressou na Radiobrás em 1987 e esteve cedido
por 12 anos ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Senado Federal e à Procuradoria Geral da República, onde
atuou como Coordenador de Comunicação Social. Em
2003 retornou à EBC para trabalhar na Agência Brasil,
colaborou com a Comunicação Social no último ano,
retornando à Agência Brasil em agosto passado com a
função de editor.’’
Caldas Novas
Foram comemorados os 20 anos da Academia de Letras
e Artes de Caldas Novas, presidida pelo escritor e poeta
cearense, Francisco Albery Mariano (Santana do Acaraú.
Na oportunidade, o Sr. Francisco Albery Mariano foi condecorado com o colar José Bonifácio de Andrada e Silva,
o Patriarca da Independência, pela Academia Brasileira
de Arte, Cultura e História de São Paulo“
Cidadão de Fortaleza
O desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva (Acopiara) recebeu em 24.09 o titulo de Cidadão
de Fortaleza por proposta da vereadora Verônica
Gurgel (Acopiara), em concorrida solenidade na
Câmara Municipal de Fortaleza.

Ceará em Brasília

Rodolfo
Perdeu o jornalismo
cearense um dos seus
melhores profissionais –
Rodolfo Espínola Neto,
que é visto na foto (da
esquerda para a direita Rangel Cavalcante,
Egidio Serpa, Wilson
Ibiapina e Rodolfo).
Repórter por vocação, herdou do pai, o inesquecível Hildebrando Espínola, o talento que o tornou correspondente
– por 32 anos – de O Estado de S. Paulo, no Ceará. Mais
recentemente, antes mesmo de tornar-se sexagenário, seu
espírito irrequieto levou-o aos bancos universitários, que
o graduaram historiador. De canudo na mão, foi atrás da
história. Mergulhou na pesquisa e viajou pela Península
Ibérica, onde se internou à procura de alfarrábios para
provar – e provou – que foi o espanhol Pinzón e não o
português Cabral o descobridor do Brasil.
Publicou dois livros e deixou três concluídos, prontos
para publicação. Ao morrer sábado, 30, em Fortaleza, aos
62 anos, vítima de um acidente automobilístico na Avenida
Santos Dumont, Rodolfo juntou todas as suas forças para
esperar – ainda dentro do carro acidentado, de onde só foi
retirado por uma equipe do Samu – a chegada de sua mulher, Nilda, e de dois de seus três filhos João Paulo e Carol,
com os quais trocou as últimas. Ele teve a alegria de ver,
há menos de 60 dias, em Recife, o rosto de sua neta Mila,
presente da filha mais velha, Melina. Rodolfo, homem de
fé, só semeou a amizade. Que Deus lhe dê a vida eterna. Ele
merece. (Egidio Serpa)
Teresina
Vai mudar a paisagem de Teresina, capital do Piauí.
Coordenado pelo arquiteto cearense José Sales Filho,
com consultoria de outro cearense, o também arquiteto
Romeu Duarte, será executado o Plano de Recuperação
Urbana e Ambiental de Teresina, que prevê a construção
dos parques ambientais dos rios Parnaíba e Poty.
Os arquivos do Barão
No lançamento do livro “Os arquivos do Barão
de Studart”, o presidente do Instituto Histórico do
Ceará e da Associação Brasileira de Bibliófilos, José
Augusto Bezerra, organizador da obra, cercou-se
dos amigos Barros Alves, Osmar Maia Diógenes,
Ângela e Oswaldo Gutierrez. Além de um vasto e
rico acervo iconográfico, traz artigos preciosos de
autores já saudosos, mas inesquecíveis, como José
Mindlin e Eduardo Campos e outros pesquisadores
reconhecidos, como a antropóloga Peregrina Capelo, o colecionador Nirez, os historiadores Valdelice
Girão e Gisafran Jucá e a geógrafa Clélia Lustosa
Costa
Urca
O prof.João Teófilo Pierre acaba de publicar URCA,
Universidade Regional do Cariri, Do Sonho ao credenciamento, Resgate Histórico e Documental, lançado
pela URCA e pelo Instituto Cultural do Cariri, em 24.09
O prof.João Pierre foi o 1º. Pro Reitor de Planejamento
e o 1º. Pro Reitor de Graduação, e Assessor Técnico da
Reitor. Hoje, é Assessor da UECE, em Fortaleza.

Tributo à Tia Mundinha
“Peço “venia” para
manifestar com profunda tristeza o passamento no dia 7.10.10,
p.p. de D. Raimunda
Campelo Bezerra, 96
anos, nossa inesquecível (Tia Mundinha),
mãe de onze filhos,
entre eles do ex-Senador, Ministro e ex - Presidente do
Egrégio Tribunal de Contas da União, Valmir Campelo e do meu colega operador do direito, Dr. Estênio
Campelo. A saudosa Tia Mundinha foi uma mulher de
fibra, pequena audaciosa, irradiava luz, uma mulher
que não se entregava. Inteligente e bem humorada
super vaidosa, não dispensava a maquiagem, nem o
cabelo bem arrumadinho. Aliando um corpo saudável
a um espírito jovial, que não aparentava nem de longe,
a idade que tinha nem e as cicatrizes deixadas pela
vida de luta, lágrimas e muito trabalho na criação e
formação dos seus filhos. Tinha de um coração magnânimo; sempre voltada no anonimato às dezenas de
ações sociais em benefícios de famílias pobres do DF.
Ela viveu e procedeu com firme coerência durante os
96 anos de vida. Neste sentido, seu legado é patrimônio
significativo para a construção da identidade brasileira. Descanse em paz Tia Mundinha e muito obrigado
pelos seus ensinamentos. Vasco Vasconcelos”
Limoeiro do Norte...
Luciano Maia lançou seu.. livro “Jaguaribe - Memória
das Águas”, em sua aterra natal, Limoeiro do Norte.
Presentes o prefeito municipal, João Dilmar, deputado
estadual Mailson Cruz, presidente da Academia Limoeirense de Letras, Irajá Pinheiro, o Padre Pitombeira,
que apresentou o livro, além de vários acadêmicos e
escritores. Ainda houve apresentação de músicas por
Eugênio Leandro e interpretação de poemas do poeta
Virgílio Maia e do próprio Luciano Maia.
Sino do Seminário do Crato
O jornalista e memorialista Huberto Cabral, do
Crato, informando aos ex-seminaristas que o sino da
capela do Seminário rachou e não existe possibilidade de recuperação. Foi deflagrada campanha para
quem puder e quiser,colabore para a compra de outro
sino,depositando na conta do Seminário São José do
Crato qualquer contribuição. Os dados são os seguintes: Banco Bradesco, Agência 454, Conta 029501-9.
Oportuno informar ao Reitor do Seminário o depósito
na conta,para fins de controle. Huberto Cabral afirma:
a partir de um real,tudo é valioso.
Inauguração Vila Galé
O Governador Cid Gomes inaugurou o Complexo Vila
Galé, na praia do Cumbuco, no município de Caucaia. De
frente para o mar, o Cumbuco Golf Resort tem um custo
total no valor de R$ 470 mi, porém, em sua fase inicial,
que compreende apenas ao Hotel Vila Galé Cumbuco
foram investidos R$ 110 milhões. O empreendimento,
considerado de cinco estrelas, possui 465 apartamentos
e chalés, distribuídos em uma área de 10 hectares, e têm
capacidade para receber 1.200 pessoas por dia.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Judiciário do Ceará é o terceiro mais procurado do Nordeste
O Judiciário do Ceará
é o terceiro mais procurado do Nordeste e o
oitavo mais demandado
do país. Os dados divulgados nessa terça-feira
(14/09) pelo Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), no relatório
“Justiça em Números”,
mostram que há significativa carga de trabalho
para os magistrados
cearenses.
No âmbito de 2º
Grau, são quase três
mil processos para
cada desembargador. O relatório apresenta números
referentes ao ano de 2009, quando ainda não havia sido
implementada a restruturação do Judiciário estadual. No
ano passado, a taxa de congestionamento de processos
representou 89,90%. Ela é calculada utilizando-se a
relação entre o número de processos baixados e a soma
de ações novas com os feitos pendentes.
No caso do Ceará, esse percentual é alto tendo em
vista uma série de fatores, como sobrecarga de trabalho.
Para aumentar a capacidade de julgamento e modernizar o Judiciário estadual, foi aprovada lei nº 14.407,
em julho de 2009. Uma das medidas foi o aumento no
número de desembargadores, de 27 para 43, mas que
efetivamente só ocorreu em 26 de novembro, quando
oito tomaram posse.

Enquanto isso, o
julgamento na Justiça
de 2º Grau continuou
sendo feito por 27 desembargadores, sendo
que, naquele mesmo
ano, cinco se aposentaram. Os processos
precisaram ser redistribuídos para os novos desembargadores.
Esse procedimento,
exigido pela legislação
pertinente, provocou
paralisação de mais
de 20 mil processos.
Outro fator determinante na estatística de 2º Grau e que ensejaram certa
morosidade na tramitação dos processos judiciais foi a
classificação de todos os feitos em face da numeração
única e a implementação das tabelas processuais unificadas, conforme determinado pelo próprio CNJ.
Em relação à taxa de congestionamento na fase
de conhecimento do 1º Grau, que ficou em 67,5%, o
índice está no mesmo patamar da média nacional. A
produtividade é resultado da realização de mutirões de
conciliação e de mutirão carcerário, além da criação de
grupos de auxílio para descongestionamento nas Varas
da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Cíveis e de
Família. Em contrapartida, acarretou maior ingresso de
processos em grau de recurso, aumentando ainda mais
a demanda do 2º Grau.

TJCE elaborou lista do MP para
vaga de desembargador

Os procuradores de
Justiça Paulo Francisco Banhos Ponte, José
Valdo Silva e Marcos
Tibério Castelo Aires
integram a lista tríplice escolhida pelo
Tribunal de Justiça do
Ceará (TJCE) para o provimento de uma vaga de desembargador do quinto constitucional destinada ao Ministério
Público (MP).
A lista com o nome dos três candidatos foi encaminhada
ao governador Cid Gomes.
O representante do Ministério Público Estadual escolhido irá ocupar a vaga deixada por Raul Araújo Filho,
que tomou posse como ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no dia 12 de maio deste ano, na vaga
decorrente da aposentadoria do ministro Paulo Gallotti.
Paulo Francisco Banhos Ponte – Foi promotor de Justiça das Comarcas de Saboeiro, São Gonçalo do Amarante,
Senador Pompeu e Fortaleza.
José Valdo Silva – Foi promotor em Tamboril, Assaré
e Sobral, além da Promotoria Criminal da Comarca de
Fortaleza.
Marcos Tibério Castelo Aires - Foi promotor em
Solonópole, Tianguá e Lavras da Mangabeira. Em
1989, foi promovido para Fortaleza, exercendo, tendo
atuado na 1ª Vara de Delitos de Trânsito e na 18ª Vara
de Família.

Há
38 anos

Outubro/10

4

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

Ceará em Brasília

Leituras I
Wilson Ibiapina (*)
Parecia que ia ser mais uma pacata manhã, ensolarada e fria naquele 13 de janeiro de 1926. Mas a notícia
chegou com o dia amanhecendo e se espalhou feito
fogo em palha: -”os revoltosos estão chegando”. Eram
os participantes da Coluna Prestes, movimento que
surgiu no Rio Grande do Sul para combater as velhas
oligarquias e que percorreu 25 mil quilômetros – de sul
a nordeste - por mais de dois anos, pregando reformas
sociais e econômicas.
Aconteceu que nos lugares por onde passava, a
Coluna ia roubando cavalos, alimentos e armas. No
lugar de angariar a simpatia das populações do interior,
despertava o medo. As classes dominantes, para continuar no poder, espalhavam que os “revoltosos” eram
todos ateus que prostituíam as mulheres e deixavam
o povo mais miseráveis ainda.
O 2º Destacamento da Coluna Prestes, comandado
pelo coronel pernambucano João Alberto estava entrando no Ceará, pela Serra da Ibiapaba, meio perdido,
é verdade. Juarez Távora, o único cearense no comando
da coluna acabara de ser preso quando fazia uma precursora. Era ele quem conhecia o Estado. João Alberto
não tinha um mapa. Por isso que ao sair de Pedro II, no
Piauí, rumo a São Benedito, foi bater na divisa entre os
municípios de Guaraciaba do Norte e Ipueiras.
A primeira coisa que os revoltosos faziam era cortar
os fios do telegrafo, único meio de comunicação, para
não serem denunciados. No Ceará espalharam mensagens de que estavam rumando para ocupar Sobral e

Ceará em Brasília

O dia em que Ubajara tremeu de medo
Fortaleza. A tática era deslocar as tropas do governo para
que Carlos Prestes passasse pelo sul do Estado com os
1º 3º e 4º destacamentos, levando doentes e feridos. O
código Morse correu pelos fios ainda ligados espalhando
a pavorosa notícia pelas cidades da Serra Grande.
O ubajarense José Cunha Freire, em artigo no Informativo da família Soares & Cunha conta que tinha 11
anos de idade quando despertou naquela manhã de 13
de janeiro de 1926 com aquela movimentação infernal.
Você já viu uma pessoa com medo, mas uma cidade em
pânico é cena só vista em cinema. José Cunha revela
que aquele corre-corre marcou-o para o restante da
vida: “Só se ouvia nas ruas, em cada esquina, em cada
mercearia,´o povo dizer: Os revoltosos vem aí, e eles
vem matando e tomando tudo aos seus alcances. Até os
lares serão invadidos pela fúria assassina e animalesca
dos tarados. Eles entrarão em Ubajara às oito horas da
manhã e daqui irão para demais cidades.”
Em Juazeiro do Norte, o deputado Floro Bartolomeu
e Padre Cícero resolveram recrutar até Lampião e seu
bando. Deram dinheiro, munição, mantimento e a patente de capitão a Virgulino Ferreira. O bando ganhou
o título de Batalhão Patriótico. Quando descobriu que
a patente era falsa, Lampião esqueceu a Coluna E foi
cuidar da vida.
No momento em que o 2º Destacamento com seus
132 homens rumavam para o Ipu, Ipueiras, Nova Russas
e Crateús, onde foram recebidos à bala, em Ubajara o
medo corria frouxo. O município, que há menos de 11
anos se emancipara de Ibiapina, em poucas horas ficou
completamente desabitado. A população inteira fugiu

da cidade para sítios povoações no pé da serra ou
mesmo seguiu a pé para o vizinho Piauí. Homens,
mulheres, velhos e crianças corriam, pulando cerca
de arame farpado, descendendo ladeira, passando por
rios. José Cunha Freire lembra que o comercio cerrou
suas portas e povo só não passou fome porque no dia
seguinte o medo acabou e graças a Deus tudo voltou
a normalidade”.
Dias depois, os momentos em que a cidade tremeu
de medo foram relembrados num livro de cordel. Até
hoje a literatura de cordel ainda é o fiel repórter dos
fatos que atormentam o Nordeste. O repórter-poeta
narrou em versos bem rimados todo vexame causado
pela falsa notícia. Ele tinha em sua primeira quadra o
seguinte: “Foi a treze de janeiro/ as oito horas do dia/
Que chegou a noss vez/De demonstrarmos valentia/.
Mas o que se viu foi pura covardia.” E narrava que
assim que a notícia chegou, no lugar de pegar em
armas, a cidade disparou pelo mato. Até hoje tem
gente chegando ao Piauí. Tinha uma estrofe em que
um “cara” enganchou a camisa numa cerca d arame
farpado e dizia:”me solta revoltoso ! Eu não sou
culpado.”
A passagem da Coluna Preste pelo Ceará é lembrada pelo monumento que foi erguido em Crateús, única
cidade que enfrentou os revoltosos. Tem mais de 13
metros, foi criado por Oscar Niemeyer, e oferecido a
todos os municípios por onde a Coluna passou. Crateús é o quarto município do país a exibir o projeto
do famoso arquiteto.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista
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As maluquices que inundam o Brasil desde o Império.
Projetos mirabolantes

Wilson Ibiapina (*)
José de Salles, era oficial de justiça em Fortaleza.
Com quase dois metros de altura, só andava de terno
escuro e com um chapéu de madeira na cabeça. Na terra
de baixinhos, Zé de Sales era notado por onde passava
com seu andar meio capenga. Ele ficou famoso também
por tocar bandolim no programa A Hora da Saudade, que
José Limaverde apresentava nas noites das segundas na
Ceará Rádio Clube. Ele ensaiava numa oficina de consertar violões e outros instrumentos de corda, que ficava na
avenida Padre Ibiapina, bem em frente ao Sesi. A audiência
do programa do pai do Narcélio e do Paulo ajudou a popularizar a figura do Zé de Sales, que logo logo disputou
uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza. Um dos
projetos do Zé de Sales prometia encanar o vento da serra
de Guaramiranga para Fortaleza, como forma de amenizar
o calor. Quilômetros e quilômetros de canos descendo a
serra rumo ao litoral. Ainda bem que ele não foi eleito.
Essa coisa de canalização atormenta os legisladores e
administradores públicos desde o começo do Brasil. Em
1670, o governo português decidiu canalizar a água do
rio carioca, descendo o morro do Corcovado até o centro
do Rio de Janeiro. No audacioso projeto foi usado canos
de madeira. Em pouco tempo apodreceu tudo.
Um outro governante carioca apresentou um projeto
parecido com o do candidato a vereador de Fortaleza.
Igualmente ambicioso, mandava derrubar o Pão de Açucar,
com o objetivo único de melhorar a ventilação da cidade.
O projeto que acabava com o morro que é um dos símbolos da cidade maravilhosa foi aprovado pelo Visconde
de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros.
Uma firma inglesa chegou a ser contratada para fazer a
demolição, que só não ocorreu por causa da proclamação
da República. O projeto foi esquecido.
No Ceará, um espirituoso deputado pediu ao governador do Estado que lhe doasse uns canos furados que ele
vira no pátio da Secretaria de Agricultura. O governador
imediamente atendeu. Meses depois o secretário de
Agricultura comunica que o projeto de irrigação que seria
inaugurado no interior teve que ser cancelado. Os canos
que seriam usados no projeto simplesmente desapareceram. O governador manda chamar o deputado, achando
que tinha sido enganado por ele: - você disse que os canos
estavam furados. -Sim, governador, o sr. Já viu cano sem
ser furado?
O Rio de Janeiro, em várias ocasiões, esteve sob o
comando de desastrados administradores. O historiador
Milton Teixeira chegou a reunir 35 fatos que mostram
quão loucos foram alguns desses administradores do Rio.
O jornalista Mário de Moraes, que ficou famoso escrevendo reportagens nas páginas da revista O Cruzeiro, conta
que o historiador Milton Teixeira gastou dias fazendo
pesquisas no Museu Histórico do Exército e no Instituto
Brasileiro do Patrimônio Cultural. Ele queria reunir dados
que comprovem a veracidade de suas histórias.
O jornalista Mário de Moraes conta duas outras
histórias saborosas, levantadas pelo historiador Milton
Teixeira. Após a independência, o Brasil precisou formar
seu próprio Exército. Como tinham que correr contra o
tempo, o jeito foi contratar mercenários alemães. O major
Von Ewald, em 1825, era o comandante da tropa. Na época, a mais famosa e rica prostituta do Rio era Gertrudes.
Mulata bonita, morava em uma mansão em Botafogo.
Bastou uma noite de amor para que o major Von Ewald
se apaixonasse. Para azar do alemão, Gertrudes não queria
nada com ele. No desespero provocado pela rejeição, o
major comandante mandou sua tropa desfilar em frente a
residência de sua amada, em Botafogo. Como não surtiu
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efeito, ele engendrou plano mais diabólico para tocar os
sentimentos mais profundos de Gestrudes. Não se sabe
como ele conseguiu as ligas íntimas de Gertrudes, que
mandou prender à Bandeira do Brasil e desfilou com ela
em frente a Dom Pedro I. O apaixonado major teve que
fugir do país para escapar da corte marcial.
Em reportagem escrita no jornal Terceiro Tempo, Mário de Moraes conta que o Brasil entrou no século XVIII
dominado pela violência que se alastrava pelas ruas do
Rio. O governador do Rio, Luiz Monteiro, desencadeou
uma campanha contra ladrões, criminosos e corruptos
que infestavam a cidade. As cadeias ficaram abarrotadas.
Foi preciso alugar casas, que foram improvisadas como
presídios. O governador não contente, pegou a caneta e
escreveu o seguinte bilhete ao rei de Portugal: “Senhor,
nesta terra todos roubam, menos eu”.
O Rei, acreditando que seu governador ficara louco,
mandou prende-lo, também.
Esses legisladores e governantes pirados continuam
existindo no país. A exemplo do que ocorreu em Nebraska,
Estados Unidos, onde o governador mandou construir
uma pista de pouso para extraterrestres, aqui no Brasil o
dinheiro público tambem foi usado na construção de pista
de pouso para disco voador. Perto de Barra do Garças,
está o primeiro discoporto do Brasil. A jornalista Carla
Fagundes me mostra o recorte de jornal que prova que o
prefeito de Bocaiúva do Sul, que fica perto de Curitiba,
também teve essa brilhante idéia. Élcio Berti anunciou a
criação de um aeroporto para discos voadores, batizado de
Ovniporto. Ele disse que “é uma coisa do futuro”
A lista de projetos inusitados não pára de crescer em
pleno século XXI. Depois que foi aprovada lei que proibia a palmada nas crianças, o deputado e médico Elimar
Máximo Damasceno, do Prona/SP, apresentou um projeto
que proibe o beijo em público de pessoas do mesmo sexo.
A pederastia sempre esteve na mira desses legisladores. O deputado Neucimar Fraga, do PL do Espírito
Santo propôs apoio ao homossexual que se arrepender,
que mudar de orientação. O projeto de lei 2177 cria o
programa de assistência à reorientação sexual, destinado
a homossexuais que voluntariamente optarem pelo retorno
à heterossexualidade. Como diria o Tarcísio Tavares, a
gaiatice não tem limite.
E não adianta transparencia nas contas públicas governamentais. Os desmandos acontecem desde que o
Brasil foi descoberto. Sempre soubemos dos exageros,
por exemplo, da família imperial, que gastava uma fábula
em dinheiro para manter palácios e residências nos quatro
cantos do Rio. E, como hoje, aumentava os impostos,
deixando indignados os brasileiros que moravam longe
da corte, que já não se conformavam com as notícias de
favoritísmo e corrupção.
Para ajudar nos gastos da familia real, Dom João vendia até títulos de nobreza. O historiador Pedro Calmon
escreveu que para ser Conde em Portugal eram precisos
500 anos. No Brasil, bastava 500 contos. Dom João VI,
segundo o historiador Patrick Wilcken conta no livro
“Império à deriva”, criou 28 títulos de marqueses, 8 de
condes, 16 viscondes, 21 barões e mais de mil cavaleiros.
A comunidade tem o direito de saber onde o dinheiro
dos impostos é empregado e pode até questionar qual a
melhor maneira de sua utilização. Só não vamos nos livrar
é desses malucos criativos. Eles vão continuar angariando a simpatia dos eleitores e estarâo sempre preparando
projetos que consideram geniais, sempre “com a melhor
das intenções”.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) jornalista

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

Mais Saúde para a Mulher
e o Recém Nascido
A Câmara Municipal de Fortaleza debateu o Projeto
de Lei para a criação do programa “Mais Saúde para a
Mulher e o Recém-nascido”, de autoria da vereadora
Verônica Gurgel (PP), que prever a concessão do passe
livre nos transportes públicos para mulheres grávidas e
que tenham filhos internos em UTI’’S neonatais de hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
“A partir desse projeto, essas mães poderão fazer um
exame de ultrassonografia nos meses da sua gestação,
e ainda visitar os filhos que precisam ficar nas UTI’’S
neonatais após o parto”, enfatizou Verônica Gurgel. A
parlamentar destacou a sua experiência como coordenadora do projeto Pró-vida, que funcionou de 2005 a
2007 em 11 hospitais com atendimento do SUS.
Para a coordenadora do projeto ‘’Mãe Canguru’’
da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Beatriz
Câmara, ressaltou a importância da presença da mãe
na reabilitação dos recém-nascidos em UTI’’s neonatal.
O debate contou ainda com a participação da assistente
social do Hospital Albert Sabin, Moema Guilhon, que falou
da necessidade do suporte a mulheres grávidas e de uma
melhor comunicação entre os hospitais e os postos de saúde.

A Companhia de Água e Esgoto do
Ceará está investindo em todo estado

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) continua realizando investimentos em todo o
Estado. Mais de 30 obras serão licitadas até dezembro
de 2010. Isso inclui sistemas de abastecimento de
água, sistemas de esgotamento sanitário, estação de
tratamento de água, adutora, módulos sanitários, ampliação do sistema de macrossistema e kits sanitários.
Mais de R$ 84 milhões serão investidos nessas obras.
Os bairros de Fortaleza que irão ser beneficiados são:
Siqueira, Cocó, Vila União, São Cristovão, Messejana,
Bom Jardim e Vila do Mar. Vinte municípios serão contemplados com as licitações: Horizonte, Taíba, Mucambo,
São Benedito, Cariré, Crateús, Ibiapaba, Russas, Palhano,
Itaiçaba, Aracati, Iracema, Jaguaribara, Ocara, Ipueiras,
Quixadá, Cascavel, Maranguape, Croatá e Poranga.
As obras terão recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), Orçamento Geral da União
(OGU), Tesouro do Estado, Alvorada, Saneamento para
Todos, Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES),
Prosaneamento, KfW II e Cagece.

Municípios enfrentam dificuldades
para oferecer transporte escolar
“Os Municípios continuam enfrentando dificuldades
para oferecer o transporte escolar”, alerta o presidente
da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Paulo Ziulkoski.
Em muitos casos, o valor repassado pelos Estados
não retrata a realidade do custo da oferta do serviço.
Em razão do transporte dos alunos da rede estadual
feito pelos Municípios, os Estados devem aos cofres
municipais aproximadamente R$ 1 bilhão.
Segundo Ziulkoski, os Estados não repassam para os
Municípios o que é devido em relação ao transporte de
alunos estaduais executado e financiado pela administração municipal. O governo federal apoia financeiramente
Estados e Municípios por meio do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). É repassado o
equivalente a R$ 120,73 a 172,24 por aluno/ano.
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Leituras II
Ari Cunha (*)
Galo-de-campina cantando acanha a natureza. A cidade com o maior número de profetas é Quixadá. Em
Quixeramobim há três coisas grandes — a ponte, o
nome da cidade e a língua do povo.
O universo é seguido pelas cores. Se o galo-de-campina canta, pode ir para o roçado. A chuva não
vai tardar. Cumaru, nesta época, fica coberto como se
fosse algodão. Em sendo fevereiro, no meio do ano já
se sabe como vai ser a chuva.
Toda árvore cura doenças. São citadas uma a uma
com as vantagens do chá. Água da Pirocaia era vendida em carroças puxadas por burro, em barris grandes.
O povo pagava por latas.
Rezadeira reza sobre uma perna doente. “Que é
que coso?” Resposta: “Osso rendido, nervo trilhado
e carne amassada”. Nesse diálogo, a rezadeira move
um galho de “amor de cunhã” até murchar.
Limão vermelho é igual a uma farmácia. Nos galhos
podem-se enxertar vários tipos de limões. É planta
da salvação.
Vento do Aracati sopra de noite, do mar para o
continente. É agradável para as noites de calor. Dando
a volta em Quixadá é sinal de chuva. Foz do Aracati:
água barrenta para beber.
Português que mora no interior é chamado de marinheiro. Tem experiência e viajou pelo mar.
Açude do Cedro é no Quixadá. Foi construído
pelo imperador “para que nenhum cearense morra de
sede”. No alto da serra, há uma pedra com formato

Lembrança do Ceará
de galinha choca.
Um homem estava com pequena faca na mão. Apareceu uma onça. Ele fez oração. “Meu Padim Padre
Cícero, me ajude a matar essa onça com este quicé. Se
não, preste atenção: arranje um banquinho e se sente,
que você vai ver a maior briga de um homem com uma
onça.”
Abelhas e marimbondos dão picadas que matam
quando muitas. Porém salvam de reumatismo se forem
poucas.
Na fogueira de S. João, fim da noite, espalhar a
brasa, abanar as cinzas com chapéu. Depois, uma folha
de laranja da boca, fé em Deus. Ande de um lado para
outro para não queimar os pés. A fé cura.
Reza nas procissões. Pedido, e a chuva chega logo,
se Deus concordar.
Procissão quando a santa balança e ameaça cair, há
quem advirta: “Devagar com o andor que a santa é de
barro”.
Padre Cícero não dava dinheiro. Ajudava a profissão
de quem pedia. Chegou um senhor no Juazeiro, pediu
ajuda. Padre Cícero indagou qual era a profissão. Funileiro. Encomendou 200 lamparinas. Não disse para
quê. O homem pediu ajuda. Não tinha dinheiro para
encomenda tão grande. Padre Cícero adiantou o que
precisava.
Sentindo que a umidade do ar estava anunciando
chuva, marcou no sermão. “Amanhã vamos rezar para
chegar chuva. E cada pessoa procure o funileiro, compre
sua lamparina. A procissão é de noite.” A procissão se
realizou e no dia seguinte a chuva caiu forte. O funileiro

fez o nome do padre e seguiu a viagem com dinheiro
que nunca havia visto.
Diz a crença que “quando o pé da serra se pinta de
vermelho, é o pau-d´arco que fulora”. A partir daí é
chuva de encher açudes.
Vaqueiro chegou à casa do amigo. Logo lhe perguntaram: “Que é isso no seu olho, compadre?” Ele
contou a história que estava correndo num cavalo atrás
de uma rês na caatinga. Um galho seco passou no rosto
e estragou a vista. A dona da casa, que preparava a
mesa, ouviu tudo e no final perguntou: “Compadre, o
que é isso no seu olho?” Mudou de assunto.
Dois jovens na obra do açude de Orós viram que
nada ia adiante. Um diz para o outro: “Se derramasse
aqui a cerveja que os engenheiros bebem, dava para
encher o açude”.
Na política do Ceará, havia candidato a presidente do estado que não chegava a nenhum lugar sem
foguetes estourando. Cansado de tanto barulho, um
caviloso resolveu surpreender na chegada de Franco
Rabelo. Soltou dezenas de foguetes sem o estampido.
O foguete subia e caía sem papocar.
A alegria da criançada era tomar banho nas bocas
de jacaré. A água da chuva caía direto nas calçadas.
Era alegria para a meninada.
De mais a mais, quem tentar roubar as velhas lembranças seja amarrado, queimado e repreendido em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
*Da Coluna Visto, Lido e Ouvido, do Correio
Braziliense
(*) Ari Cunha (Mondubim, Fortaleza), jornalista

O MERCADO VAI VER
VOCÊ DIFERENTE.
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BNDES aprova financiamento
para obras do Castelão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou, o financiamento de R$
351,5 milhões para as obras de reforma do Estádio do
Castelão. Além do Ceará, apenas os estados do Mato
Grosso e Bahia tiveram os empréstimos aprovados.
Com a aprovação do BNDES, o próximo passo será
a assinatura do contrato com o Governo do Estado. O
financiamento será liberado logo após a conclusão do
processo licitatório do Castelão, que aguarda apenas o
fim do prazo recursal para divulgar o vencedor.
Segundo as determinações do Banco, o ProCopa
Arenas financia até 75% do custo total dos projetos de
reforma ou construção dos locais dos jogos. No caso
do Estádio do Castelão, o custo total avaliado é de R$
468,7 milhões. A contrapartida do Governo do Ceará
será de R$ 117,1 milhões.
O ProCopa tem orçamento total de R$ 4,8 bilhões a
serem utilizados na construção e reforma dos estádios
que receberão jogos da Copa de 2014 e em investimentos relacionados à urbanização de seus entornos.
O Castelão terá capacidade para 66.500 espectadores.
O projeto incorpora o conceito de multifuncionalidade, com uso de instalações modularizadas. Isso
significa que os espaços internos podem ser adaptados
para utilização em eventos esportivos e socioculturais
de médio e grande porte. O complexo deve abrigar também restaurantes, museus, salas de convenções, centros
culturais e estabelecimentos comerciais.
O projeto em questão é uma parceria público-privada
(PPP) administrativa, na modalidade concessão, cujo
prazo é de oito anos.

ONU anuncia investimento
de R$ 68 bi para a Saúde
de mulheres e crianças
A Organização
das Nações Unidas
(ONU) anunciou
que foram liberados US$ 40 bilhões
– o equivalente a
R$ 68 bilhões –
para a criação de
um fundo em prol
da Saúde de mulheres e crianças do mundo inteiro. Segundo
o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a medida permitirá que ao menos 16 milhões de vidas sejam poupadas
no mundo inteiro até 2015.
Após a reunião, o secretário lembrou de metas previstas
no projeto Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento
(ODM) - tais como a valorização a mulher, a redução da
mortalidade infantil e a melhora da saúde das gestantes.
“Sabemos o que funciona para salvar a vida das mulheres
e das crianças e sabemos que as mulheres e as crianças
são fundamentais para cumprir os Objetivos do Milênio”.
A iniciativa da ONU procura atender às mulheres sugerindo formas de como evitar gestações indesejadas ou que
morram em consequência das complicações relacionadas
com a gravidez ou o parto.
De acordo com o comunicado divulgado por Ban Ki-moon, os gastos destinados à saúde das mulheres e das
crianças reduzem a pobreza, estimulam o crescimento
econômico e cumprem com um direito fundamental.

Ceará é destaque na Produção
Industrial do País

Além da elevação registrada entre os meses de julho e
agosto, o Ceará também foi destaque na comparação com
o mesmo período do ano passado, com 17,4%, quando a
média nacional ficou em 8,9%.
O estado do Ceará registrou entre os meses de julho e
agosto deste ano, um crescimento de 0,8% na Produção Industrial. Os números foram anunciados nesta quarta-feira
(06), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os dados apontam também que dos 14 estados
pesquisados, o Ceará foi um dos cinco estados brasileiros
que registraram aumento. Além do Ceará, tiveram elevação na produção os estados do Pará (2,4%), Rio de Janeiro
(1,6%), São Paulo (1,3%), e Santa Catarina (0,1%).
O indicador acumulado janeiro-agosto também mostrou perfil generalizado de crescimento frente ao mesmo
período de 2009, com todos os locais apontando expansão
na produção. Com ritmo mais acentuado que a média nacional (14,1%) situaram-se: Espírito Santo (31,7%), Amazonas (23,8%), Minas Gerais (19,2%), Paraná (17,9%),
Goiás (16,8%), Ceará (16,6%) e Pernambuco (15,6%).
São Paulo, parque industrial mais diversificado do país e
de maior peso na estrutura da indústria, cresceu 13,5%.
Na evolução dos índices quadrimestrais, o setor industrial avançou 10,8% no período maio-agosto, ritmo menos
intenso que os 18,0% registrados nos quatro primeiros
meses do ano, ambas as comparações contra igual período
do ano anterior. Isso reflete não só o comportamento mais
moderado da atividade industrial nos últimos meses,. Os
dois únicos locais que apontaram ganho de dinamismo
entre esse dois períodos foram Ceará (de 15,3% para
17,8%) e Paraná (de 11,6% para 23,9%

Capital Steak House,
no Pier 21.
Passe lá.
Sinta o prazer de ser
bem atendido.

Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Loja R, 3B, telefone 3224 7614
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Leituras III

Um bispo cearense na terra de Drumond
Edmílson Caminha (*)
No “Ceará em Brasília” de julho, Wilson Ibiapina, jornalista brilhante e cronista de talento, lembrou vultos que
honram a Igreja Católica no Ceará, pela grandeza humana
e pelo fervor com que se puseram a serviço da religião. Aos
nomes citados, acrescento um: Dom Mário Teixeira Gurgel,
cearense de Iguatu, onde nasceu em 1921. Após estudos na
cidade natal, em Jundiaí e em São Paulo, ordenou-se aos
23 anos, como sacerdote da Sociedade do Divino Salvador.
Em 1967, o Papa Paulo VI nomeou-o bispo auxiliar do Rio
de Janeiro, quando era a arquidiocese carioca dirigida por
Dom Jaime de Barros Câmara. Quatro anos depois, torna-se bispo da mineira Itabira, a terra de Carlos Drummond
de Andrade, função que desempenhou até 1996, quando
se fez resignatário por consequência do limite de idade.
Foram 25 anos marcados pelo bom humor e pelo sorriso
daquela figura simpática e amistosa, indiferente às pompas
do mundo e às seduções do poder.
Hoje com 110 mil habitantes, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade recebia Dom Mário
em meio a uma série de problemas, como ele mesmo recordava: “Quando cheguei a Itabira, o bispo havia renunciado,
o prefeito se suicidara e a igreja tinha caído”. Uma torre do
templo, vizinho à casa que pertencera aos Drummond de
Andrade, fora ao chão, motivo bastante para que máquinas
da Companhia Vale do Rio Doce pusessem abaixo o que
resistira ao desabamento. A primeira obra do pastor recém-chegado seria, pois, a reconstrução da matriz, onde passou
a fazer sermões ilustrados por anedotas e piadas que, como
bom cearense, gostava de contar. A propósito de trechos
do Evangelho, abria parênteses na homilia:
Essa parábola do amigo que chega de viagem me lembra
uma história que eu não sei se vocês já conhecem...
E o rebanho, em coro:
Nããããooo! Conte, Dom Mário, conte!
Para que não tivessem os jovens itabiranos de demandar
a metrópole em busca de educação universitária, o bispo
fez-se mentor, e primeiro presidente, da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (Funcesi), criada em
1993 por iniciativa conjunta da Diocese, da Prefeitura, da
Câmara Municipal e da Companhia Vale do Rio Doce. Ao
lembrar que a criação do homem se completou, segundo
o Gênese, com o ar de Deus que lhe entrou pelas narinas,
Dom Mário escreveu: “A universidade só conseguirá seus
objetivos se, juntamente com o desenvolvimento científico
e técnico dos alunos, conseguir dar-lhes esse sopro de vida,
formando-os como pessoas e adestrando-os para o ofício
de liderança no meio do seu povo.” A instituição reúne,
atualmente, quatro faculdades, em que se contam 17 cursos de graduação, entre os quais Biomedicina, Farmácia,
Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Sistemas
de Informação.
Falecido em 2006, aos 85 anos, de Dom Mário Teixeira
Gurgel ficou a grandeza humana dos autênticos humoristas,
para quem a mais luminosa graça de Deus não está em
sorrir, mas em fazer sorrir. Tanto que, recebido pelo Papa
João Paulo II, não se conteve e lhe propôs, como cearense
que não nega o berço:
— Eu acho que Vossa Santidade deveria ter, aqui no
Vaticano, um padre só pra lhe contar piadas...
E Karol Wojtyla, no seu bom português:
Por quê, Dom Mário?
— Porque só lhe dão notícia ruim: é atentado, é guerra,
é furacão, é terremoto... Com esse contador de piadas, haveria motivo para rir pelo menos uma vez por dia. Afinal
de contas, o Papa também é filho de Deus!
Antes que o sucessor de Pedro começasse a pensar em
nomes, Dom Mário se adiantou:
E eu vou logo dizendo que sou candidato a essa função...
(*) Edmílson Caminha (Fortaleza), escritor
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DocumentoUm principe cearense
residência do embaixador para o lançamento de meu livro. Foi a
gloria. Graças a Dario. Porque Mario compareceu e discursou,
Não conheci o embaixador Dario de Castro Alves, no auge em cerimônia presidida por Zildinha Paes de Andrade porque
de seu prestígio como representante do Brasil ante potências o marido se encontrava no Brasil, a chamado do Itaramaty. Foi
mundiais, como a União Soviética nem ante entidades interna- festa de capricho, obra da amizade da embaixatriz.
Falaram ele, ex Presidente da Republica, falou Dario, falou
cionais como a OEA. Fui vê- lo ligeiramente no começo de 1983
quando lhe levei exemplar de meu primeiro livro sobre a Princesa o diplomata Jose Carlos Araujo Leitão, neto de sobralense, em
do Norte “Sobral do meu tempo”. Nem cheguei a sentar diante inspiradas manifestações a respeito de Sobral, de dom José, Chico
de sua mesa, instalada no bunker em que antecessor general de Monte, Padre Palhano. Foi uma tarde sobralense na residência do
exército transformara nossa legação com medo de “terroristas”. embaixador contando ainda com a presença de amigo precioso
Minha mulher me recriminou a pressa. Sabem por que demorei que fiz em Portugal, o presidente do Parido Socialista, dez vezes
pouco? Tinha receio de que, aos olhos do diplomata, fosse um ministro de Estado, Almeida Santos.
Eça estava conosco
desses conterrâneos que ia lá lhe pedir novo passaporte e dinheiro
Em minhas crônicas, descrevi a boa companhia de Dario,
para deixar o hotel.
nestes meus dias em Lisboa.
Felizmente, porem, não era o meu caso.
Experimentei outros prazeres na cidade alfacinha. Um périO reencontro
Fui encontrá-lo depois, em Lisboa, quando lancei edição bra- plo queirosiano com o Embaixador Dário Castro Alves. Antes,
sileira da Maltese, do romance “Vida, Paixão e Morte de Etelvino bebemos uma ginjinha em “A Tendinha”,- boteco estabelecido
Soares”, sob o gentil e caloroso patrocínio do então embaixador no Rossio desde 1840 , diante da estátua de Pedro IV ( o nosso
Jorge Bornhausen. Dias depois da festa ele me convidou a almoçar Pedro II ) - e de que Eça de Queiroz jamais falou. A saborosa
no local onde funcionava a Feira Popular de Lisboa e onde se bebida foi acompanhada de pastel goês, feito à moda de Goa.
estabelecera casal chinês,vindo de Moçambique, com restaurante. Depois fomos ver vinhos Porto antigos à venda no “Macário”.
Subimos a rua Nova do Carmo,
Foi lá que, no curso da conversa,
ainda lotada de tabiques, rumo ao
lhe falei do “chove não molha” de
Grêmio Literário que Eça freeditora com que assinara contrato
qüentou. Passamos pelo Espaço
para edição lusa de meu romance e
Chiado. Visitamos o Solar Vinho
ele, sem altear a voz, placidamente,
do Porto, no Palácio das Lascas
a certa altura, disse:
( assim chamado porque feito
- “Se você quiser, consigo editar
pelas sobras que o empreiteiro do
seu livro. Em seis meses.” Fiquei
faraônico e caríssimo Convento
comovido com a demonstração de
de Mafra juntara). Almoçamos
apreço e ansioso por suas notícias.
no Círculo Eça de Queiroz com
Lembro dele, depois, me dando
embaixadores, desembargadores
conta, pela internet, do andamento
e professores. Quando sorvíamos
do livro.
um Dão, da Ribaboa,
Pois não é que prometeu, cumDário observou:
priu e acompanhou a maçante ida à
“Esse Dão, decerto, não se
gráfica para a confecção do livro.
bebia em Sobral.”
Sei que numa crônica registrei que
Passamos ainda pelo “Tavaele me deu conta das demarches que
res”. Por fim ele propôs, como
empreendia, sempre facilitadas por
em “Os Maias”:
seu prestígio e pelo interesse em
***
servir aos conterrâneos.
“Agora vamos gouvarinhar!”.
Ao telefone, o embaixador Dário
E lá se foi a um encontro no palade Castro Alves anuncia que já está
cete onde morava a Gouvarinho.
com as provas tipográficas (ainda
E Eça de Queiroz andou sempre
existem tipografias no mundo?) da
conosco.
edição portuguesa de meu romance
“Amor em Tempo de Seca”
“Vida, paixão e morte de Etelvino
O presidente do Partido SociaSoares”, e que o seu lançamento
lista, dez vezes ministro de Estado,
poderá ocorrer nos primeiros dias
Dario Castro Alves
Almeida Santos apresentou a edide maio. Agora é pra valer. Antes,
havia assinado contrato com editora lusa que não foi em frente, ção lusa de “Foi na seca do 19” que la recebeu o titulo de “Amor em
como previra o jornalista pernambucano Marco Aurélio Alcântara, tempo de Seca” que havia prefaciado em onze antológicas paginas
sugerindo, a propósito, recorresse aos préstimos do conterrâneo, com a generosidade de pai, de amigo antigo. Já foi, agora, sob o
residente na pátria-mãe. Quando lhe falei nisso, meio encabulado, novo embaixador que me acolheu fidalgamente, seja por ser um
nobre, seja por haver sido casado com cearense de ilustre família.
Dário garantiu:
Lembrança
- “Pode ficar certo de que seu livro sairá em Portugal”.
Na ocasião comecei meu discurso, lembrando o amigo auE está cumprindo a promessa de utilizar o grande prestígio de
sente, por razoes de saúde, falando de sua ausência à festa no
que desfruta ali, em benefício de minha literatura.
ultimo lançamento literário meu na Embaixada do Brasil do livro
O livro saiu
A ele devo a belíssima festa de apresentação da edição portu- “Amor em tempo de seca”.
“Peço licença para antes mesmo de agradecer as presenças
guesa de meu romance na embaixada, comandada pelo paulista
José Gregory que dissera expressamente não acreditar no êxito ilustres que iluminam e engrandecem este ambiente, lembrar um
da solenidade festa porque ocorreria véspera de feriado. Só sei ausente, o embaixador Dario Moreira de Castro Alves que pratique paguei os beberetes (coquetel), tendo a audácia de pedir a um camente promoveu as duas outras festas de lançamento de livros
cara do nível e da importância de Dario que se encarregasse de de minha autoria em Portugal que, por motivos superiores, não
negociar o custo, para ver se ele conseguia preço mais em conta. pode me prestigiar como de outras oportunidades. Aqui também
Ele o fez e ajudou a levar muitos cearenses que se encontravam não pode acorrer dona Dolores, mãe, mestra e inspiradora, na
na pátria mãe e que o procuravam. O próprio embaixador se lucidez de seus 94 e que lá em Fortaleza deve de estar rezando
surpreendeu que um cearense, um nordestino conseguisse reunir pelo êxito de seu filho mais velho”
Alguns anos mais tarde, Dario partiu, consagrado nas letras e
tanta gente numa festa literária na capital portuguesa.
na afeição dos amigos, na terra natal de que se afastara, durante
**
Ai propus a editora do amigo de Dario publicar “Clero, nobreza 50 anos, para cumprir gloriosa vida profissional. Não estava em
e povo de Sobral”, na embaixada, então comandada por velho Fortaleza no triste evento.
Encontrava-me na cidade quando da missa de sétimo dia,
amigo,Paes de Andrade.No último lançamento, estava em Lisboa
quando ele me convidou ao almoço em hotel cinco estrelas para na intenção de sua boníssima alma, que encheu a enorme igreja
a entrega da Medalha Dario de Castro Alves ao ex presidente do Cristo Rei, tal o benquerer daquele amigo na cidade onde a
da República, Mario Soares. Lá fui. Ao final do ágape, ele me família sempre foi prestigiada e respeitada.
(*) Lustosa da Costa (Fortaleza), jornalista e escritor
apresentou ao estadista a quem convidamos para ir mais tarde à
Por Lustosa da Costa (*)
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Fotos de Herminio Oliveira

Brasília 50 anos de Ceará homenageou 150 cearens

Geova Sobreira e Inacio de Almeida recebendo
seus livros de homenageados

Diretoria da Casa do Ceará que recepcionou os
homenageados

O presidente da Casa, Fernando Cesar Mesquita, saudando os homenageados,
ao lado do ministro Valmir Campelo, que agradeceu as homenagens

Os juazeirenses Geová Sobreira e J. Alcides exibem
os exemplares do livro, Wilson Ibiapina

festa dos 47 anos da Casa do Ceará e do lançamento do livro Brasília 50 anos de Ceará, no
dia 15.10, teve 450 pessoas presentes. Foram
distribuídos 500 convites para os familiares dos 150
homenageados no livro, e colocadas 55 mesas de oito
lugares, em nove tendas no estacionamento principal.
Mas 30 pessoas não compareceram. Pelo entusiasmo e
euforia da assistência, a festa foi deslumbrante e tudo
funcionou como planejado. O livro teve o patrocínio
de um dos maiores grupos privados do Ceará, M. Dias
Branco, e a festa teve o apoio do Governo do Estado do
Ceará, através da Secretaria de Turismo, bem como de
personalidades, José Lirio Ponte de Aguiar (Sobral),
João Rodrigues Neto (Independência), e empresas do
Ceará, como os grupos Edson Queiroz e Supermaia.
Contribuíram para o sucesso da festa, sem dúvida,
os fatos que a previsão meteorológica de chuva não
se confirmou e as reportagens publicadas no Correio
Braziliense e Jornal de Brasília.
O presidente da Casa, Fernando César Mesquita,
agradeceu a presença de todos, anunciou que a Casa
no ano de seu cinquentenário, em 2013, lançará um
novo livro com outros 150 cearenses que serão homenageados, complementando a 1ª, edição, convocou
os diretores para fazer a chamada dos homenageados,
101 vivos e 49 falecidos, o que foi feito com aplausos
calorosos para vários deles. Coube ao ministro do
TCU, Valmir Campelo (Crateús) falar em nome dos
homenageados, reconhecendo o trabalho desenvolvido
pela Casa do Ceará. O subsecretario de Turismo, Os
terne Feitosa Ferro Neto, reafirmou o apoio do Governo do Ceará e do Secretário de Turismo às ações
da Casa, que é uma das vitrines do Ceará fora de seu

território. Também presente ao evento a representante
do grupo M. Dias Branco, Fabiana Bastos.
Uma equipe de recepcionistas, liderada por Carmen
Abreu, com servidores da Casa, Cecília, Antonia,
Renata e Ivete, fez o atendimento dos homenageados
e convidados, entregando as famílias um exemplar do
livro, de 323 páginas, em papel couchê, fotos coloridas
e em p&b, algumas delas com de famílias. O jantar
preparado pela equipe de Maria de Jesus Martins
Monteiro, diretora de Promoção Social, teve cardápio
cearense: entradas – caldo de jerimum de Beberibe e
salgados de Limoeiro do Norte, jantar – salada a d.
Regina, bobo de camarão a César Rocha, arroz branco
a João do Frango, lagarto a Ubiratan, batatas a Wilson
Ibiapina, bacalhau a Malu, baião de dois a Canindé,
paçoca a Boa Viagem, sobremesa-mousse de chocolate
a Fernando, pudim a Maria de Jesus, bolo Luiz Felipe
e rapadura com queijo de Tianguá.
O livro teve como autores e redatores: JB Serra e
Gurgel (Acopiara), Adirson Vasconcelos (Santana do
Acaraú), Egídio Serpa (Fortaleza), Inacio de Almeida
(Baturité), José Colombo de Souza Filho (Fortaleza),
José Jezer de Oliveira (Crato), José Wilson Ibiapina
(Ibiapina), Marcondes Sampaio (Uruburetama), Maria
Waldira Campelo (Crateús), Milano Lopes Crato), Rangel Cavalcante (Crateús), Tarcisio Holanda (Fortaleza) e
Menezes y Menezes. Ha porém textos autobiográficos,
identificados. A produção gráfica, visual e editorial foi
de Wagner Alves, a produção fotográfica foi de Herminio Oliveira, com a colaboração de Orlando Brito, da
equipe do Diário do Nordeste e dos álbuns de família
dos homenageados. A revisão foi d Isabel Ribeiro. O
projeto de internet (site www.Brasília50anosdeceara.
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José Jezer recebendo o seu livro

Edilma com a filha e o neto do governador Parsifal Barroso

com.br foi coordenado por Diego Nascimento.
No livro estão todos os senadores e deputados federais cearenses de 1960 a 2010, uma visão do projeto
Fausto Nilo que significará a refundação da Casa e sua
inserção no projeto urbanístico, paisagístico e turístico
do Distrito Federal, os perfis históricos e familiares
dos homenageados, selecionados levando em conta
a contribuição dada para a consolidação de Brasília,
nos diferentes desempenhos profissionais. Prevaleceu tão somente o reconhecimento de que, pioneiro
(chegado antes de 1960 ou não), o cearense soube
honrar sua terra natal. Todos tiveram presença atuante
em Brasília, nos cargos e funções exercidas no setor
público e no setor privado, nos escalões superiores e
no andar de baixo da República. Dos 150, apenas seis
não nasceram no Ceará, sendo que um deles é filho de
cearense e outro casou com cearense. Muitos tiveram
e tem estreitas ligações com a Casa do Ceará
Nesta oportunidade, a Casa do Ceará em Brasília
solicita aos familiares dos homenageados general Albuquerque Lima (Fortaleza), Armando Falcão (Fortaleza), Carlos Jereissati, (Fortaleza) Chrisantho Moreira
da Rocha (Fortaleza), Dario Macedo (Uruburetama),
Ernesto Gurgel Valente (Aracati), Nogueira Saraiva
(Fortaleza), Guarany de Lavor (Itapipoca), Henrique
Saboia,(Sobral),Humberto de Alencar Castello Branco (Mesejana), Inacio Moacir Catunda Martins (Santa
Quitéria), Jesus Costa Lima (Itaiçaba), José Candido
de Crvalho Filho (Boa Viagem), Juracy Magalhaes
(Fortaleza), Juarez Távora (Jaguaribe), Miguel Arraes
de Alencar (Araripe), Pompeu de Souza (Redenção) e
Virgilio Tavora (Jaguaribe) para que entrem em contato
conosco para recebimento do livro.
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Fotos Paulo Lima

ses que contribuíram para a consolidação de Brasília

Francisco e Rita Márcia Machado, ....... e Lustosa da Costa

José Adonis Sales, Roberto Gurgel, Deputado Chico Leite, José
Lírio Aguiar e Ministro José Coelho.

Henrique e Kátia Ellery, Karoline Monteiro e Marcelo Ellery

Ministro Cláudio Santos e Eliene Bastos

Vicente Limongi e Wirilene

Ceará em Brasília

Hélio Rubens e José Lírio Aguiar.

Ana Cristina Mendes e Estenio Campelo

Norma, Lourenço e Rosália Peixoto

Ministro Valmir Campelo e Marizalva

Desebargador Cruz Macedo e Monica

Marcelo Ferrer, Álvaro e Fátima Costa

Fernando Mesquita entre Raimunda e Henrique Serra Azul

Regina Almeida, Moema Santiago, Graça Medeiros
e Flavita Boechel

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

Roberto Gurgel e Rodolfo Espindola

Isabel Banhos, Karla, Zilda, e Paes de Andrade,
Mônica Oliveira e Patrícia Paes de Andrade
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Leituras IV

Como o Brasil começou
a fabricar seu papel moeda.

JB Serra e Gurgel (*)
A Casa da Moeda foi fundada em Salvador, em 08.05.1694,
no Brasil Colônia, para cunhar moedas coloniais, que pudessem
substituir as estrangeiras que aqui circulavam livremente. Em
1695, foram cunhadas as primeiras moedas oficiais, de 1.000,
2.000 e 4.000 mil réis, em ouro, e de 20, 40, 80, 320, e 640 reais,
em prata, que ficaram na História como a “série das patacas”.
Quase 150 anos depois, em 1843, a Casa da Moeda usando
técnica de “intaglio” imprimiu o selo que entrou para a História
da filatelia brasileira, “Olho de Boi”, fazendo do Brasil, depois
da Inglaterra e Suiça, o 3º emissor de selo postal do mundo.
Transferida para o Rio de Janeiro, em 1868, a Casa da Moeda
ganhou modernas instalações na Praça da República, no Campo
de Santana, produzindo moedas, selos e estampilhas.
No governo Castello Branco, em 1964, a Casa da Moeda
subordinada à Direção Geral da Fazenda Nacional, dirigida
por Oswaldo Quinsan, que trabalhara com o general no Estado
Maior das Forças Armadas-EMFA. Castello não nomeara o
ministro Octavio Gouvea de Bulhões para a Fazenda. Quinsan
tinha projeto de modernizar a Fazenda (Receita) e fazer com
que a Casa da Moeda fosse reequipada e passasse a imprimir
o papel moeda, antes comprado às grandes fornecedoras
mundiais, Thomas de La Rue e American Bank Note, que
tinham lobistas no Rio de Janeiro a seu serviço, instalados
nas imediações do Palácio da Fazenda.
Quinsan, que despachava e prestava conta de seus atos a
Castello, usou fortes argumentos para reequipar a Casa da Moeda. Lembrou que na 2ª. Guerra mundial os alemães inundaram
a Inglaterra com milhões de notas falsas de libra esterlina. A
solução adotada pelo governo inglês foi de autenticar as notas
verdadeiras e destruir as falsas. Um trabalhão. Os alemães já se
preparavam para inundar a França de francos falsos e espalhar
dólares falsos pelo mundo quando a Guerra acabou. Sensibilizou
Castello que estava na hora de o Brasil produzir seu próprio
papel moeda e terminar a dependência externa, ampliando
o papel da Casa da Moeda que era restrito. Acentuou que a
mudança do padrão monetário de cruzeiro para cruzeiro novo,
efetuada por Bulhões, custara muito caro e ampliara os ganhos
das multinacionais e dos lobistas. Alem do que o Brasil era dos
poucos países com mais de 20 milhões de habitantes que não
imprimia o seu dinheiro.
Castello deu todo apoio e mandou tocar. Um Grupo de
Trabalho foi criado, presidido pelo comandante Nelson de Almeida Brum, indicado pela Marinha, para elaborar o projeto
de lei, enviado ao Congresso e aprovado por unanimidade,
No dia em que a lei foi sancionada, morreu Valentim Bouças,
considerado um dos maiores lobistas das duas fornecedoras
do papel moeda ao Brasil.
Do GT participaram representantes da PGFN, Fazenda
Naciona e Bacen.
Quinsan incluiu no GT o então major Wilberto Luis Lima,
do Conselho de Segurança Nacional, que chegaria a general de
Exército e a ministro do STJ, para evitar que o ministro Bulhões
travasse o projeto. O lobby jogava pesado.
A licitação da compra da maquinaria da Casa foi inicialmente
vencida por uma empresa americana. O ministro Bulhões avocou
o processo e anulou.Nova licitação e nova vitória da mesma
empresa. Nova anulação. A 3ª.
licitação foi vencida por uma empresa italiana chamada
Gioia, bem defendida por neolobistas.
A modernização da Casa da Moeda, iniciada em 1964, se
estendeu a 1969.
Em 1984, ganharia o parque de 500.000 metros quadrados,
no Distrito Industrial de Santa Cruz, que permitiu ao Brasil
produzir e exportar dinheiro para outros países. A velha Casa
da Moeda, no Campo de Santana, foi cedida ao Arquivo Nacional que ali se instalou.
Quinsan acredita que desempenhou bem a missão na
Fazenda Nacional e na Casa da Moeda que lhe confiou o
Presidente Castello. Reconhece que nesta ação criou inimigos e adversários, “mas nada que alterasse meu objetivo de
fortalecer a Casa da Moeda, colocar o Brasil no rol de países
que fabricavam o seu dinheiro”.
Infelizmente, pelos desenganos da vida, a Casa da Moeda
foi incluída no “mensalão”, da estrela vermelha pois os tentáculos dos corruptos lá se instalaram, manchando sua História
de credibilidade e respeito.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor.
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A releição do Governador Cid Gomes
O governador Cid Gomes foi reeleito para um segundo mandato de quatro anos, logo no 1º. turno, conquistando 61,27% dos votos, nas eleições de 3 de outubro
de 2010, superando seus adversários mais próximos
Marcos Cals e Lucio Alcantara., assegurando também
apoio parlamentar na Assembléia Legislativa. Com isso,
crescem as chances de concluir seus projetos estruturantes que estão mudando a face do Ceará,em especial os
relacionados com educação, cultura, saúde, segurança
pública, o metro de Fortaleza, o Complexo do Pecém,
com o porto, a siderúrgica, a refinaria e a termelétrica.
Seções:
Seções Apuradas:
Eleitorado:
Apurado:
Abstenção:
Comparecimento:
Votos:
Brancos:
Nulos:
Válidos:

18.666
18.666 (100,00%)
5.878.066
5.878.066 (100,00%)
1.178.631 (20,05%)
4.699.435 (79,95%)
4.699.435
241.164 (5,13%)
481.162 (10,24%)
3.977.109 (84,63%)

Governador Cid Gomes

1
2
3

Nome Candidato
* Cid Gomes
Marcos Cals
Lucio Alcantara

Qtde. Votos
2.436.940 (61,27%)
775.852 (19,51%)
654.035 (16,44%)

Eunicio Oliveira e José Pimentel os novos senadores do Ceará
O Ceará conheceu em nas eleições de 3 de outubro os
novos senadores do Ceará que eram deputados federais,
Eunicio Oliveira e José Pimentel, que derrotaram o senador Tasso Jereissati que disputou a reeleição para um
segundo mandato. A senadora Patricia Gomes prefeiriu
não disputar a reeleição,elegendo-se deputada estadual.

Senador Eunicio Oliveira

S enador José Pimentel

1
2
3

Nome Candidato
* EUNICIO
* PIMENTEL
TASSO JEREISSATI

Qtde. Votos
2.688.833 (36,32%)
2.397.851 (32,39%)
1.754.567 (23,70%)

PSB, PMDB e PT foram os campeões de votos para as casas legislativas
Os três partidos mais fortes da coligação que reelegeu o governador Cid Gomes (PSB), ao Governo do
Estado, tiveram o melhor desempenho individual na
disputa proporcional por vagas na Câmara Federal e
Assembleia Legislativa.
O partido com maior número de votos foi o PSB.
Fechou a conta eleitoral com 1.372.756 sufrágios. Se
comparado com o número de 2006, 1.463.193, houve
uma redução. Mesmo assim, os socialistas ficaram com
11 vagas na Assembleia e quatro na Câmara Federal.
O segundo melhor desempenho eleitoral foi do PMDB.
Para deputado estadual e federal a legenda conseguiu a
marca de 1.193.990 votos, menor que os 1.417.748 votos
de 2006. Mesmo assim, acabou conseguindo três vagas
na Assembleia e seis na Câmara dos deputados.
Quem fecha a lista dos partidos que superaram a
barreira de 1 milhão de votos é o PT. Os petistas tiveram 1.053.518 votos. Assim, a bancada que era de três
deputados estaduais eleitos, em 2006, aumentou para
quatro. O número de deputados federais do partido se
manteve o mesmo: quatro.
O PSDB ficou na quarta colocação. Há quatro anos
conseguiram 1,985.173 votos. Neste ano, foram apenas

913.878, mais de um milhão a menos. . Em 2006 foram
15 deputado estaduais, agora, apenas oito.. Para federal,
também houve redução, a bancada caiu de cinco para
dois parlamentares, lembrando que ao longo deste mandato, Marcelo Teixeira, Leo Alcântara e Vicente Arruda,
trocaram o PSDB pelo PR.
2010 foi a primeira eleição federal que o PR enfrentou
depois da sua fundação. E o resultado saído das urnas foi
satisfatório. Tiveram 576.462 votos. Serão representados
com duas vagas tanto na Câmara, como na Assembléia.
Um dos melhores resultados das urnas, neste pleito,
ficou por parte do PDT. A legenda, que tinha conseguido apenas 291.069 em 2006, elevou a sua votação para
498.530, 200 mil votos a mais. A boa votação lhe garantiu
uma vaga na Câmara, o que não conseguiu em 2006, além
de quatro vagas na Assembléia, dobrando a bancada .
Esta também foi a primeira disputa para deputado da
qual participou o PRB, Obteve uma boa votação: 299.914,
que lhe permitiu eleger dois deputados estaduais.,
Acima do PRB, ficou o PC do B que, com 323.194 mil
sufrágios, manteve a vaga que tinha na Assembléia
Legislativa e dobrou sua bancada na Câmara, agora são
dois federais comunistas pelo Ceará.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Renovação da Assembleia Legislativa chega a 36%

As novas bancadas dos deputados
federais e estaduais do Ceará

Artur Bruno

Edson Silva

João Ananias

Os novos deputados federais eleitos pelo ceará
A bancada cearense na Câmara dos Deputados sofreu
alterações, chegando a Brasília oito novos deputados
Artur Bruno (Fortaleza), Andre Figueiredo (Fortaleza)
, Danilo Forte (Fortaleza), Edson Silva (Fortaleza),
Raimundo Macedo (Juazeiro do Norte), Domingos Neto
(Tauá), Genecias Noronha (Parambu), e João Ananias,
(Santana do Acaraú) já que oito deputados não se candidataram , não se reelegeram ou disputaram outros
mandatos,como nos casos dos deputados JoséPimentel
(Picos;PI) e Eucinio Oliveira (Lavras da Mangabeira)
que disputaram e se elegeram senadores. Ficaram sem
madatos Eugenio Rabelo, Flavio Bezerra, Leo Alcantara, Marcelo Teixeira, José Gerardo Arruda e Paulo
Henrique Lustosa.
Seq.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nome Candidato
* Domingos Neto
* Jose Guimarães
* Genecias
* Anibal
* Edson Silva
* Artur Bruno
* Joao Ananias
* Raimundão
* Andre Figueiredo
* Mauro Benevides
* Arnon Bezerra
* José Airton
* Danilo Forte
* Gorete Pereira
* Vicente Arruda
* Eudes Xavier
* Chico Lopes
* Padre Ze
* Ariosto Holanda
* Balman
* Raimundo Matos
* MARIO FEITOZA

Qtde. Votos
246.591 (6,17%)
210.366 (5,27%)
176.286 (4,41%)
162.037 (4,06%)
135.078 (3,38%)
133.152 (3,33%)
128.718 (3,22%)
116.310 (2,91%)
115.647 (2,89%)
109.710 (2,75%)
106.121 (2,66%)
103.611 (2,59%)
100.009 (2,50%)
98.209 (2,46%)
97.352 (2,44%)
97.266 (2,43%)
95.584 (2,39%)
92.220 (2,31%)
91.846 (2,30%)
88.562 (2,22%)
86.342 (2,16%)
82.804 (2,07%)

A nova bancada ficou assim composta, por origem:
Fortaleza, André Figueiredo, Antonio Balhamnm Artur
Bruno, Chico Lopes, Danilo Forte, Edson Silva, Eudes
Xavier, José Airton Cirilo e Mauro Benevides;
Juazeiro do Norte: Raimundo Macedo e Arnon
Bezerra,Maracanaú: Gorete Pereira e Raimundo Gomes
de Matos.
Acaraú, Anibal Gomes, Limoeiro do Norte, Ariosto
Holanda, Taua, Domingos Neto, Parambu Genecias
Noronha, Santana do Acaraú, João Ananias, Sobral,
padre Zé Linhares e Granja, Vicente Arruda,
No fechamento desta edição, afirmava-se que o
quadro poderia sofrer mudanças.

Jose Sarto

Heitor Ferrer

Nelson Martins

A renovação da Assembleia Legislativa, resultado
das eleições do último domingo (03/10), chega a 36,9%.
A composição do Poder terá 17 novos integrantes,
enquanto 29 já são detentores de mandato de deputado
estadual. Os eleitos pela primeira vez são Camilo Santana (PT), Roberto Mesquita (PV), Fernanda Pessoa
(PR), Manuel Duca (PRB), Tin Gomes (PHS), Mirian
Sobreira (PSB), BethRose (PRP), Eliane Novais (PSB),
Professor Pinheiro (PT), Daniel Oliveira (PMDB),
Leonardo Pinheiro (PR), Júlio César (PTN), Mário
Hélio (PMN), e Paulo Facó (PTdoB). Os suplentes Lula
Morais (PCdoB), Delegado Cavalcante (PDT) e Idemar
Citó (DEM) assumem agora como titulares.
Entre os atuais deputados, foram reeleitos Mauro Filho (PSB), José Albuquerque (PSB), Ivo Gomes (PSB),
Téo Menezes (PSDB), Rogério Aguiar (PSDB), Roberto
Cláudio (PSB), Sérgio Aguiar (PSB), Moésio Loiola
(PSDB), José Sarto (PSB), João Jaime (PSDB), Osmar
Baquit (PSDB), Ferreira Aragão (PDT), Nelson Martins
(PT), Gony Arruda (PSDB), Heitor Férrer (PDT), Ronaldo Martins (PRB), Fernando Hugo (PSDB), Antônio
Granja (PSB), Rachel Marques (PT), Lucílvio Girão
(PMDB), Professor Teodoro (PSDB), Sineval Roque
(PSB), Carlomano Marques (PMDB), Vanderly Pedrosa
(PTB), Hermínio Resende (PSL), Augustinho Moreira
(PV) e Ely Aguiar (PSDC).
Entre os novos deputados quatro já exerceram mandatos na Assembleia em legislaturas passadas: Patrícia
Sabóia, Manuel Duca, Idemar Citó e Delegado Cavalcante. A bancada feminina, que tem atualmente três
integrantes Rachel Marques , Lívia Arruda (PMDB)
e Ana Paula Cruz (PMDB), passará a contar com seis
membros, mesmo com Lívia e Ana Paula não reconquistando as suas cadeiras. Rachel Marques terá a
companhia de Patrícia, Fernanda Pessoa, BethRose,
Eliane Novais e Mirian Sobreira.
Destaque-se ainda que três dos atuais deputados
estaduais conquistaram cadeiras na Câmara Federal:
Artur Bruno (PT), Edson Silva (PSB) e João Ananias
(PCdoB).
O atual presidente da Casa, Domingos Filho
(PMDB), foi eleito vice-governador do Estado.
Os deputados estaduais eleitos
Seq.
1
2
3
4

Nome Candidato
* Camilo Santana
* Mauro Filho
* Zezinho Albuquerque
* Ivo Gomes

Rogerio Aguiar

Qtde. Votos
131.171 (3,22%)
113.724 (2,79%)
81.796 (2,01%)
72.796 (1,79%)

Roberto Claudiio

Mauro Filho

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Rachel Marques

* Teo Menezes
* Rogerio Aguiar
* Roberto Claudio
* Sergio Aguiar
* Moesio Loiola
* Dr Sarto
* Patrícia
* Joao Jaime
* Osmar Baquit
* Ferreira Aragao
* Roberto Mesquita
* Nelson Martins
* Welington Landim
* Gony Arruda
* Heitor Ferrer
* Ronaldo Martins
* Dr Hugo
* Fernanda Pessoa
* Antonio Granja
* Duquinha
* Rachel Marques
* Lucilvio Girao
* Professor Teodoro
* Tin Gomes
* Mirian Sobreira
* Bethrose
* Eliane Novais
* Roque
* Carlomano
* Professor Pinheiro
* Danniel Oliveira
* Idemar Citó
* Lula Morais
* Delegado Cavalcante
* Vanderley Pedrosa
* Herminio Resende
* Augustinho Moreira
* Dr Leonardo Pinheiro
* Julio Cesar
* Mário Hélio
* Ely Aguiar
* Paulo Faco

Sergio Aguiar

Moesio Loiola

71.000 (1,74%)
70.735 (1,74%)

68.469 (1,68%)
67.357 (1,66%)
65.564 (1,61%)
65.282 (1,60%)
63.704 (1,57%)
60.293 (1,48%)
59.983 (1,47%)
58.295 (1,43%)
57.092 (1,40%)
56.470 (1,39%)
55.219 (1,36%)
54.049 (1,33%)
53.311 (1,31%)
51.577 (1,27%)
51.218 (1,26%)
50.497 (1,24%)
50.274 (1,24%)
48.445 (1,19%)
48.416 (1,19%)
46.877 (1,15%)
45.921 (1,13%)
45.894 (1,13%)
45.739 (1,12%)
45.506 (1,12%)
42.301 (1,04%)
41.733 (1,03%)
41.444 (1,02%)
38.517 (0,95%)
36.015 (0,89%)
35.952 (0,88%)
35.943 (0,88%)
34.949 (0,86%)
34.057 (0,84%)
33.514 (0,82%)
30.546 (0,75%)
30.521 (0,75%)
26.384 (0,65%)
26.146 (0,64%)
24.704 (0,61%)
21.999 (0,54

Téo Menezes

osmar baquit
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Leituras V
Durval Aires Filho (*)
Não sabia, mas agora fiquei sabendo. Por pura
precaução, espero sinceramente que não seja o último
a ser informado dessa safadeza. Só não sei porque
passaram anos para publicar esse mistério, que pode
ser até transformado em folhetim. Talvez por ser uma
coisa não muito engraçada para os envolvidos.
Patético ou não, adultério até hoje dá vela e caixão.
Pode perguntar ao Ahmadinejad que vai mandar à morte uma viúva que traiu o marido já extinto. Lembra-se
do pobre Euclides da Cunha? Foi bala pra tudo quanto é
lado. Sem pontaria, não admitindo a putaria do Cadete
com sua mulher Ana Solon, não deu outra: o autor de
“Os Sertões” sucumbiu, levando a pior, saindo dessa
pra melhor e por aí foi.
Sério: boa parte dos traídos não se conforma mesmo
com o novo “status”. E não há cristão no mundo que
retire essas aspas* da cabeça do até então enganado. O
próprio Euclides, inconformado, dizia pra todo mundo
que o seu filho Luiz era o retrato do “sargentão” (Dilermando de Assis).
Outros traídos, agem por duas formas: com resignação, por conta própria, optando viver no absoluto
silêncio, o famoso “corno manso” ou mostrando a sua
cara, fazendo da queda a dança. Bom, se o estrago (na
reputação é claro) já esta feito, resta relaxar.
Nessa linha de exposição/expiação, estão aqueles
que se associam em entidades com finalidades específicas. Não sei como se chama esse grêmio daqui, que
tem como um dos patronos o cantor brega cearense

A traição que envolveu Machado e Alencar
Falcão, mas fica ali na quase esquina da Av C com a AV
N do Conjunto Zé Walter, exatamente no Bar dos Cornos, próximo à delegacia do bairro. Inclusive, já tomei
algumas geladas por lá, não com o intuito corporativista,
mas em razão de ser ali também um importante ponto
de repentistas, certamente, em busca da matéria prima
para os seus embates e pelejas a moda de violas.
A propósito do corno mais famoso do Ceará, tenho
uma teoria que confirma a traição, que é muito simples.
Ora, Machado de Assis, o pai do realismo, um cara
realmente safo**, tinha mesmo que passar pra trás o
Zé de Alencar, sempre nas nuvens, com sua literatura
essencialmente romântica e heróica. Para mim, o “DNA
da certeza”, uma espécie de “pré-sal jurídico”, está nas
evidencias do próprio erro. Karl Popper, um estudioso
desse que estraga qualquer domingo de churrasco, diz
que em ciência ninguém tem certeza de porra nenhuma. Ele dá importância aos equívocos. Arremata: todo
conhecimento científico é conjuntural. Veja como estou
no caminho certo da especulação.
Pois bem, certo ou errado, certo? Tem também
um tal Thomas Kuhn, outro estragador de feriados,
que inventou um “calamengal teórico” chamado de
“reconsideração dos paradigmas”. Ele mesmo, numa
caçada de patos selvagens, todos pretos em grande
quantidade, numa daqueles lagos gelados, acho que no
Gret Salt Lake, teria perguntado a outro cientista que
o acompanhava no extermínio penoso: “quem garante
que ali, naquela leva, não tem um pato branco?” Por
coincidência, o Seu Chico Carestia teria me advertido:
“olha, rapaz anuviado, nem tudo que reluz é ouro”.

Foi assim que a quântica progrediu. E a bodega do
Seu Chico igualmente, pois hoje é mercantil, não tem
mais fiado, nem balção. O cliente moderno chegar lá
e compra o que tem comprar e paga na folha. Ah! se
o desconfiado do Seu Chico fosse vivo!
Voltando à literatura, retomando a minha proposição, observo que enquanto um, o Machado, produziu
uma ficção densa e psicológica, personagens fortes
como o Dr. Simão Bacamarte, o outro era capaz de cenografar a Iracema, virgem dos lábios de mel, na lagoa
de Messejana correndo pra cima e pra baixo até a Bica
de Ipu, como se este banho da serra da Ibiapaba ficasse
bem próximo da Paupina. Que deslize! Ou mancada.
Bom, no romantismo é assim: o que importa é a beleza, os jardins, portanto, tudo gira em torno do próprio
romantismo. Por favor, não venham com questões de
medida e de espaço. Também não tragam cinismo.
Gente incapaz de apreciar a natureza, deselegante, ou
desmancha-prazeres, que, ao sentir o aroma das flores,
pergunta logo onde está o defunto. Cara desse tipo é
personagem machadiano e não alencarino.
Agora, sem generalizar, isso não quer dizer que
todo romântico é corno, até porque o próprio Machado de Assis padeceu desse mal na sua primeira fase
de escritor. Conclusivamente, o que eu quero provar
e, talvez nem seja mais preciso, é que o romântico é
despercebido, um cara lunático pela lua, um caboco
anuviado, como o Seu Chico me classificou certa vez.
A rigor, um tremendo vacilão em matéria amorosa. O
resto é papo miúdo, portanto, conversa piaba.
Durval Aires Filho (Fortaleza), juiz de direito

www.construtoramarquise.com.br

A Marquise é a
construtora do ano.

E para muitas famílias, a mudança de uma vida.

Mais do que erguer prédios, trabalhamos para
transformar a rotina dos nossos clientes em uma
emoção diferente a cada dia. O título de Construtora

Ceará em Brasília

do Ano, concedido pelo Sinduscon/CE, é fruto
do empreendedorismo que, há 35 anos, nos leva
a fazer parte da vida de tanta gente.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Desembargador Francisco Gurgel
Holanda deixou o TJCE
O desembargador
Francisco Gurgel Holanda se despediu, em
03.09, da Presidência da
5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), após quatro meses no exercício do cargo
e 39 anos de serviços prestados à magistratura cearense.
Presidiu 28 seções, sendo 27 ordinárias e uma extraordinária . No período, os desembargadores Francisco
Gurgel Holanda, Francisco Suenon Bastos Mota, Clécio Aguiar de Magalhães e Francisco Barbosa Filho,
integrantes da unidade judiciária, julgaram quase 1.200
processos.
Gurgel Holanda foi empossado no cargo de desembargador do TJCE no dia 23 de abril de 2009. Foi eleito pelo
critério de antiguidade, na vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Huguette Braquehais. Antes,
integrou a turma de julgadores da 2ª Câmara Criminal.
Os integrantes da 5ª Câmara se pronunciaram e apresentaram as despedidas. “Honesto, sincero e corajoso”,
afirmou o desembargador Suenon Bastos Mota, que também destacou sua “dignidade, altivez e retidão”.Para o
desembargador Clécio Aguiar de Magalhães, trata-se de
um magistrado “sincero, prestativo, culto, cordial, justo
e simples e que vai deixar muitas saudades na Justiça
cearense”.Já o desembargador Francisco Barbosa Filho
destacou a sensibilidade, a poesia e a musicalidade de
Francisco Gurgel Holanda.
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Os cearenses eleitos em
Brasília, Tocantins, Roraima, Amazonas, São Paulo
O governador Siqueira
Campos (Crato)
conquistou o
quarto mandado
de governador
de Tocantins,
estado que ajudou a criar na
Dep.Fed. Antonio
Governador Siqueira
Reguffe
Camppos
Constituinte de
1998 do qual foi
o 1º.governador. Teve 349.592 votos, 50,52%, elegendo-se no 1º. Turno Em Roraima, o governador José de Anchieta Junior (Jaguaribe), foi para o 2º turno com 45,03%
dos votos. Em 2006, elegera-se vice do governador
Otomar Pinto. Acabou vencedor, em disputa acirrada.
Com a eleição dos dois e de Cid Gomes, 10% dos
governadores de Estado são cearenses.
Ainda em Roraima, a deputada federal Angela Maria Gomes Portela (Coreaú) foi eleita senadora com
110.996 votos (26,15%).Já o deputado Luciano Castro
(Fortaleza) manteve o seu mandato de deputado federal,
com 12,170 votos.
Em São Paulo, Francisco Everardo Oliveira Silva
(Itapipoca) foi o campeão de votos nas eleições para a
Câmara dos Deputados, conquistando 1.353.820 votos
e elegendo outros três candidatos.
No Amazonas, Francisco Edinaldo Praciano (Itapipoca) foi o campeão de votos no Estado elegendo-se
com 166.387 votos.Conquistou o seu segundo mandato.
Em Brasília, Erika Kokay (Fortaleza)foi eleita

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

Senadora Angela
Portella

Dep. Fed. Francisco
Praciano

deputada federal, ela que fora
deputada distrital por dois
mandatos, com
72.651 votos,
e Chico Leite
(Milagres) conquistou o seu
terceiro mandato
de distrital com

36.806 votos, sendo o mais votado.
No Maranhão, o deputado Joaquim Washington Luiz
Oliveira (Várzea Alegre) foi eleito vice governador na
champa da governadora Roseana Sarney.
Outros filhos de cearenses brilharam nas eleições.
Em Brasília, José Antonio Machado Reguffe, que era
deputado distrital, teve 266.465 votos, 18,95%, tendo a
maior votação proporcional no país..Nascido no Rio de
Janeiro, é filho de Silvia Machado Reguffe e o do almirante Reguffe, ela filha do ex-deputado e ex-ministro
Expedito Machado. É sobrinho do ex-deputado e ex
senador Sergio Machado.
No Recife, Ana Arraes, filha de Miguel Arraes de
Alencar (Araripe), mãe do atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos, foi reeleita deputada federal
com 387.581 votos, 8,80%.
Outros dois cearenses não voltaram à Câmara dos Deputados, José Genoino (Quixeramobim) Em São Paulo,
e Nazareno Fonteles (Acaraú), no Piauí, ambos pelo PT.
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Nomeado novo Bispo da
Diocese de Sobral

Investimento de R$ 60 Milhões
Ceará terá nova cervejaria

O Papa Bento XVI nomeou em 11.10 o Padre Odelir José
Magri como Bispo da diocese de Sobral. Padre Oldelir substitui Dom Fernando Saburido, que foi designado a Arcebispo
de Recife e reside em Olinda, Pernambuco.
O Padre Odelir José Magri, M.C.C.J., nasceu em 18 de
abril de 1963, na cidade de Campo Erê, Diocese de Chapecó,
em Santa Catarina. Após os estudos preparatórios, emitiu a
profissão religiosa na Congregação dos Missionários Combonianos do Sagrado Coração de Jesus.
De 1988 a 1992, completou os estudos de Filosofia e
Teologia em Paris, obtendo a licenciatura em Filosofia. Frequentou o curso quadrienal para Formadores dos Seminários,
organizado em São Paulo em colaboração com a Pontifícia
Universidade Gregoriana.
Em 18 de outubro de 1992, recebeu a ordenação sacerdotal. Entre 1992 e 1996, desempenhou o ministério sacerdotal
na República Democrática do Congo, onde, em 1996, foi
formador dos Postulantes.
De volta ao Brasil, em São Paulo, foi Formador Escolástico e Pároco; Conselheiro Provincial; Padre Mestre do
Noviciado de Contagem (Belo Horizonte-MG) e Superior da
Comunidade (2000-2003); Vice-Superior Provincial.
Desde 2003 Padre Oldelir José Magri é Assistente-Geral
da Congregação em Roma e, desde 2009, Vigário-Geral dos
Combonianos
O deputado Professor Teodoro, na Assembléia Legislativa,
lembrou que o padre Odelir José Magri é o sexto bispo da
Diocese de Sobral, criada em 10 de novembro de 1915, pelo
papa Bento XV. “Depois de dom José Tupinambá da Frota,
que ficou no cargo durante 43 anos, de 1916 a 1959, a Diocese
teve, como bispos, dom João José da Mota e Albuquerque,
dom Walfrido Teixeira Vieira, dom Aldo Pagotto e Antônio
Fernando Saburido”, comentou.

Capacidade máxima
qual, segundo Lucas, tem
de produção da fábrica
uma média crescente de
cearense chega a 150 miconsumo de cerveja (no
lhões de litros de cerveja
Nordeste o crescimento
por ano Foto: Divulgação
foi de 20% ao ano) ao
Construindo a primeiano, o que favorece os
ra fábrica no município de
objetivos da empresa.
Pindoretama, situado a 45
O consumo de água
km de fortaleza, com um
também é destaque. A
investimento de R$ 60
fábrica usará 3,5 litros
milhões, a Companhia
de água para cada litro
Brasileira de Bebidas Prede cerveja, enquanto oumium (CBBP) busca no
tras cervejarias de porte
público cearense impulso
industrial costumam usar
para atuar no Nordeste
3 litros.
brasileiro. “Ele é mais
Até 2014, os diretoCapacidade máxima de produção da fábrica cearense chega a
inventivo, inovador. O
res esperam alcançar a
150 milhões de litros de cerveja por ano. FOTO: DIVULGAÇÃO
cearense cria tendências
capacidade máxima da
nacionais”, justifica o diretor de marketing da empresa, fábrica, que é de150 milhões de litros de cerveja por ano.
Lucas Afonso.
Estão previstos para serem atendidos, pela unidade de
De acordo com pesquisa feita pela empresa, o cearense Pindoretama, os estados do Ceará, Pernambuco, Piauí,
é “menos tradicionalista e está mais aberto às novas expe- Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Maranhão e
riências”. De acordo com Lucas, o público alvo da CBBP Bahia ficaram de fora por conta da distância e do custo
será as classes A e B na faixa etária de 18 e 35 anos.
para atender o mercado dos dois estados, que, segundo o
Para a instalação da planta fabril em Pindoretama, se- diretor, encareceria o processo de distribuição da cerveja,
gundo o diretor executivo da empresa, João Carlos Santos assim como o produto final.
Noronha, a companhia obteve do governo a isenção de
Outra estimativa da CBBP, é a construção da segunda
75% do crédito presumido do Fundo de Desenvolvimento fábrica da empresa em Pernambuco, até o fim de 2011. João
Industrial (FDI) e a doação do terreno de 20 hectares. A Carlos ainda mencionou que “a expectativa de retorno é
fábrica empregará cerca de 80 pessoas.
conservadora” e prevê cinco anos para obter de volta os
Além da pesquisa de perfil enfatizada pelos diretores, a valores gastos.
qualidade da água também foi conferida em uma análise
hidro-geológica, assim como o mercado consumidor, o
(*) Armando De Oliveira Lima, Diário do Nordeste

GRUPO AGUIAR DE VASCONCELOS IMÓVEIS - 50 ANOS DE BRASÍLIA
Geraldo Vasconcelos
Corretor e Advogado
Leonardo Vasconcelos
Corretor e Engenheiro
Claudia Vasconcelos
Corretora e Advogada
Fernanda Vasconcelos
Corretora e Advogada
Marcela Vasconcelos
Corretora e Publicitária
Marisa Vasconcelos
CJ3277

Corretora e Advogada

Você procura
segurança e tranquilidade
na hora de comprar, vender
ou alugar o seu imóvel?
Aqui você encontra corretores
preparados e gabaritados para
melhor atendê-lo.
Escolha o melhor.

Novo Site: www.aguiardevasconcelos.com.br
Plantão - 9994 - 7941
Filiada ao

de

Ceará em Brasília

Imóveis

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

sindicato da habitação

17

Outubro/10

Página da Mulher

Gesto insano

Regina Stella (*)
Quando minha amiga propôs, um tanto constrangida,
e quase pedindo desculpa pela idéia, fazer a doação de
uma saca de feijão para a merenda das crianças de uma
pequena escola, perdida num recanto deste imenso planalto
central, a Diretora, humilde, na simplicidade de quem “
vive de pires na mão” a suplicar ajuda, e de quem bem
conhece as carências da instituição que tem sob a sua
guarda, tranqüilizou-a, categórica.! Ali, toda doação teria
extraordinário valor, mesmo se estivesse bichado, o feijão,
que era exatamente o caso, tanto a necessidade caminhava
nas dependências da Escola. E dando ênfase ao que dizia,
confessou que tão carente era a pequena comunidade que
enquanto era feita a distribuição da merenda às crianças,
outras que moravam nas proximidades, se acercavam, e
pacientemente esperavam, com uma latinha na mão, para
receber o que tinha sobrado no panelão. Feita em grande
quantidade, no intuito mesmo de que pudesse ser dada às
crianças da cercania, ela tentava suprir a deficiência que
gritava ao redor da escola. De olhinhos compridos, doía-lhe
ver, do lado de fora, elas aguardavam a vez. Abandonadas,
praticamente, os pais desempregados, ali tinham a garantia
da sobrevivência, única alimentação durante o dia inteiro!
E quanto às suas crianças, matriculadas, mais que pelas
águas de geografia ou de linguagem, elas ali estavam , pela

merenda, pelo mingau, pelo pão, pelo feijão. E tristemente
lembrava as manhãs chuvosas quando chegavam, tiritando
de frio, sem agasalho, os pés molhados nos sapatos furados,
forrados de jornal. E o estômago roncando...
Nos jornais, eu li áquela época, a notícia de que, em
represália, e exatamente por ter perdido as eleições, um
certo prefeito mandou que fossem enterradas as toneladas
de mantimentos destinadas às escolas do município, estocadas na Prefeitura, muito antes das eleições, e enviadas
pelo Governo do Estado! Com a prepotência dos que,
sem preparo exercem o mando, e abusam, se excedem
e extrapolam! Nas valas, perdeu-se aquilo que, por mais
parcos fossem, seria transformado em energia, força, ânimo, músculos, de crianças já tão franzinas e debilitadas!
Por maior que fossem o despreparo e a dureza de coração daquele homem que por tantos anos fôra responsável
por um município e uma comunidade tão carente, a maioria
da população trabalhava como bóia-fria, custa-me crer
que, como pessoa humana, independente de facção ou
situação política, na calada da noite, o remorso não lhe
tenha espicaçado a alma, ao se sentir culpado, pela fome,
pelo sofrimento, pelas lágrimas de inocentes criaturas que
nenhum mal lhe tinham feito, e sobre quem lançará o seu
anátema. Nada há que justifique o gesto insano! Descoberto, tentou desculpar-se, atribuindo ainda à insensatez

uma aitude nobre, arranjando como pretexto a preocupação
de que pudessem estar estragados os alimentos guardados
na Prefeitura! Ah! como se mascára a maldade e se tenta
com um falso e mentiroso brilho, esconder os andrajos que
cobrem os espíritos mesquinhos!
Mais para servir que para usufruir, mais para trabalhar
que para gozar, grande responsabilidade têm os homens
que governam e gerenciam os bens do povo. Quando
despreparados, extrapolam as suas funções, se apossam e
deliberam sobre o que é do povo e que não lhes pertence
‘Quando os homens que governam não sabem n em podem
fazer-se estimar, recorrem á tirania para se fazer temidos,
dizia um certo filósofo.
Quando foram abertas as valas, n as proximidades da
cidade, lá estavam, nas profundezas, os sacos de leite, empilhados, desfeitos pelas engrenagens da escavadeira, misturados à areia, escorrendo, energia, sangue se perdendo, se
esvaindo pelos dentes da gigantesca máquina Derramados,
imaginando a cena, doeu-me o coração, na lembrança
daqueles olhos grandes, famintos, nos pequeninos rostos
sem cor, à espera de salvação para o corpinho franzino,
esquelético.E sepultada em tantas valas deste imenso país.
Ah! pudesse tambem ser enterrada, em profundas valas,
a iniqüidade que caminha, indiferente, descaradamen te!
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora

Receitas nordestinas testadas e provadas
Modo de fazer
Limpar bem os peixes e temperar com sal, pimenta e
limão.
Misturar a margarina com a salsa picada.
Untar os peixes por dentro e por fora com a margarina,
deixando dentro alguns pedacinhos.
Assar na grelha, no espeto próprio ou na assadeira que
funciona sobre o fogão.
Obs.: Pode-se enrolar os peixes em papel de alumínio
e assar nas brasas.

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

PEIXE ASSADO
Ingredientes
Ingredientes
1 ou 2 peixes inteiros
Sal, limão e pimenta
2 colheres de sopa de margarina
Salsa

(*)Raimunda Serra Azul (Uruburetama), advogada.

Cerveja aumenta risco de doença de pele em mulheres, diz estudo
Relação não foi verificada com outras bebidas alcoólicas
Mulheres que bebem cerveja regularmente têm mais
chances de desenvolver psoríase, uma doença de pele
crônica, segundo sugere um estudo de pesquisadores
americanos.
O estudo descobriu que as mulheres que bebem cinco
cervejas por semana têm o dobro de risco de desenvolver
a doença em comparação com as mulheres que não bebem.
A pesquisa, da Harvard Medical School, em Boston,
analisou dados de mais de 82 mil enfermeiras entre 27 e
44 anos e seus hábitos de consumo de bebidas alcoólicas
entre 1991 e 2005.
Os pesquisadores disseram observar um aumento de
72% no risco de psoríase entre as mulheres que bebiam
mais do que uma média de 2,3 cervejas por semana em
relação às mulheres que não bebiam.

Para as mulheres que bebiam cinco copos de cerveja
por semana, o risco era 130% maior.
Porém as mulheres que bebiam qualquer quantidade
de cerveja não alcoólica, vinho ou bebidas destiladas não
apresentaram um aumento do risco de desenvolver psoríase.
“A cerveja comum foi a única bebida alcoólica que
aumentava o risco de psoríase, sugerindo que alguns
componentes não-alcoólicos da cerveja, que não são
econtrados no vinho ou nos destilados, podem ter um papel
importante no estabelecimento da psoríase”, afirma o autor
da pesquisa, Abrar Qureshi.
Glúten
O estudo, publicado na revista especializada Archives
of Dermatology, sugere que a causa do aumento no risco
de prsoríase pode ser a cevada com glúten, usada na fermentação da cerveja.

Estudos anteriores mostraram que uma dieta sem glúten
pode melhorar os casos de psoríase nos pacientes sensíveis
ao glúten.
Segundo o estudo, as pessoas com psoríase podem ter
uma sensibilidade latente ao glúten.
“As mulheres com alto risco de desenvolver psoríase
devem considerar evitar tomar muita cerveja”, concluem
os autores.
A psoríase é uma doença crônica de pele caracterizada
por escamações com coceira que normalmente aparecem
nos joelhos, nos cotovelos e no coro cabeludo, mas que podem também atingir outras áreas do corpo, incluindo a face.
A doença, cuja origem é genética, é normalmente desencadeada por alguma situação específica. Seus efeitos são
comumente leves, mas em alguns casos extremos chegam
a deixar os pacientes desfigurados. (Com a BBC Brasil).

Balé em um raio de sol
Sonia Armando (*)
Em uma manhã primaveril, na volta de minha costumeira caminhada no Parque da Cidade, fui sorteada com
um espetáculo inusitado
Ao subir uma alameda que conduz ao prédio onde resido, escutei um belo trinado. Parei encantada à procura
do artista: pousado na linda acácia, um pequeno pássaro,
colorido, continuava seu gorgeio. Mas ele não estava só!
Estática e deslumbrada vi logo adiante, em um intervalo
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entre as árvores, onde o sol derramava toda a sua pujança,
três beija-flores fazendo evoluções numa coreografia divina. Em movimentos velozes, os três dançavam ao som
do sonoro canto, tendo como fundo o azul límpido do céu
e como moldura o rendilhado das folhas!
Quanto durou o espetáculo? Não sei. Dois segundos,
talvez. Só sei que para mim será inesquecível e guardarei
sempre no coração toda sua pureza.
Continuando meu caminho, agradecendo a Deus tama-

veja o site do projeto Brasília 50 anos do Ceará: www.brasilia50anosdeceara.com.br

nho presente, me indagava se não teria sido um sonho. Porque o número três dos bailarinos? Seria um trio amoroso
ou um trio familiar? E a participação do cantor solista?
Apenas uma coincidência ou um arranjo programado?
Quem saberá decifrar os segredos da Mãe Natureza?
Os maiores sábios continuam tentando.
Nós, os mortais, só precisamos respeitar suas leis e
dedicar-lhe muito amor para preservá-la.
(*) Sonia Aguiar S. Armando (Santa Maria/RS), Psicóloga
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Leituras VI

Humor Negro e Branco Humor
Dicas para um sexo seguro
Você se lembra do tempo em que “sexo seguro” significava usar camisinha para evitar doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez?
A coisa está ficando assim:
Sabe aquela gatinha que você conheceu na balada, que
deu mole e você convidou para um motel e ela topou?
- Primeiro leve a garota a uma emergência hospitalar
e solicite um teste de dosagem de álcool e outros entorpecentes, para evitar acusação de posse sexual mediante
fraude. (Art. 215 CPB)
- Depois passe com ela em um cartório e exija que ela
registre uma declaração de que está praticando sexo consensual, para evitar acusação de estupro. (Art. 213 CPB)
- Exija também o registro de uma declaração de que
ela está praticando sexo casual, para evitar pedido de
pensão por rompimento de relação estável. (Lei 9.278,
Art. 7)
- Depois vá a um laboratório e exija o exame de beta-HCG (gonadotrofina coriônica humana) para ter certeza
de que você não é o pato escolhido para sustentá-la na
gravidez de um bebê que não é seu.(Lei 11.804 Art. 6)
- No motel ou em casa, use camisinha e nada de “sexo
forte” pra evitar acusações de violência doméstica e
pegar uma Maria da Penha nas costas. Além disso, você
deve paparicá-la, elogiá-la, jamais criticá-la ou reclamar
coisa alguma, deve ser perfeito capacho, para não causar
qualquer “sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral”, sem que tenha, obviamente, os mesmos direitos
em contrapartida.(Lei 11.340art.5)
- Na saída do motel leve-a ao Instituto Médico Legal
e exija um exame de corpo de delito, com expedição de
laudo negativo para lesões corporais (Art. 129 CPB)
e negativo para presença de esperma na vagina, para
TENTAR evitar desembolsar nove meses de bolsa-barriga caso ela saia dali e engravide de outro. (Lei
11.804 Art. 6)
- E, se houver presença de esperma na vagina da
moça, exija imediatamente uma coleta de amostra
para futura investigação de paternidade (Lei 1.060 Art.
3 inciso VI) e solicitação de restituição de eventuais
pensões alimentícias obtidas mediante ardil ou fraude.
(Art. 171 CPB)

Geografia da Mulher:
Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente
Africano: uma metade já foi descoberta e a outra metade
esconde a beleza ainda selvagem e deltas férteis
Entre 26 e 35, a mulher é como a América do Norte:
moderna, desenvolvida, civilizada e aberta a negociações.
Entre 36 e 40, é como a Índia: Muuuiiiittooo Quente,
Segura e consciente da sua própria beleza.
Entre 41 e 50, a mulher é como a França: suavemente
envelhecida, mas ainda desejável de se visitar...
Entre 51 e 60, é como a Iugoslávia: perdeu a guerra, é
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se
na reconstrução.
Entre 61 e 70, ela é como a Rússia: espaçosa, com
fronteiras sem patrulha. A camada de neve oculta grandes tesouros.
Entre 71 e 80, a mulher é como a Mongólia: com
um passado glorioso de conquistas, mas com poucas
esperanças no futuro.
Depois dos 81, ela é como o Afeganistão: quase todos
sabem onde está, mas ninguém quer ir até lá.
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Dossiê

São Paulo transformou Tiririca num
campeão de votos e o mundo quase desabou

Francisco Everardo Oliveira Silva, o
palhaço Tiririca, foi
eleito com 1.353.820
votos, 6,35% dos votos da nação paulista.
As reações foram
as mais diversas, todas, todas, em agravo
ao Tiririca, nascido
em Itapipoca, no Ceará, e que virou celebridade na televisão
como humorista e palhaço.
A primeira delas: prova de alfabetização para confirmar
o mandato, exigida por um juiz. Isto num pais em que há
30 milhões de analfabetos e 150 milhões de analfabetos
funcionais, compreendendo aqui muitos figurões,empres
ários,políticos,celebridades. O Tiririca foi escolhido para
pagar a conta.
Uma delas que circulou na rede mundial de computadores era sádica e dizia. Em 2002, o campeão de votos
foi Eneas e morreu, Em 2006, o campeão de votos foi
Clodovil. Adeus Tiririca.

Piada para imprensa mundial

A eleição de Tiririca virou motivo de piada no exterior.
Jornais e TVs do mundo inteiro noticiaram a votação
recorde que um palhaço recebeu no Brasil. O suposto
analfabetismo e o figurino bizarro foram motivos de risos
até mesmo de âncoras de programas respeitados, como os
da TV Bloomberg, flagrados às gargalhadas após a exibição
de uma matéria com a história de Tiririca.
O site da Revista Time brinca já no título da matéria:
“Você também não elegeria esse cara como deputado
federal?”
O Financial Times , um dos jornais mais respeitados
do mundo, vai publicar artigo nesta terça-feira com uma
extensa reportagem sobre o fenômeno Tiririca. A matéria
começará com um dos bordões do palhaço: “Você sabe o
que um deputado federal faz? Nem eu, mas vota em mim
que eu te conto.”
A CBS, em texto publicado em seu site, diz que “os
norte-americanos podem achar que a nação é conduzida
por um grupo de palhaços em Washington, mas milhares
de cidadãos brasileiros foram às urnas no domingo para
eleger um palhaço de verdade para o Congresso.”
Já o Blog Post do Washington Post classifica Tiririca
como “o marqueteiro do ano”, principalmente pelo slogan
“Vote Tiririca, pior que está não fica.”
Só o blog “Americas”, da revista The Economist, não
achou graça na história. A reportagem cita que o sistema
eleitoral brasileiro induz partidos a procurarem candidatos
que puxem votos a colegas de legenda. E foi assim que
Tiririca entrou.

Extrato de uma Entrevista à Folha de S.Paulo
“Folha - Por que você decidiu se candidatar?
Tiririca - Eu recebi o convite há um ano. Conversei
com minha mãe, ela me aconselhou a entrar porque
daria pra ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu tô
entrando de cabeça.
Quais são as suas principais propostas?
Como eu sou cara que vem de baixo, e graças a Deus
consegui espaço, eu tô trabalhando pelos nordestinos,
pelas crianças e pelos desfavorecidos.
Mas tem algum projeto concreto que você queira
levar para a Câmara?
De cabeça, assim, não dá pra falar. Mas como tem
uma equipe trabalhando por trás, a gente tem os projetos que tão elaborados, tá tudo beleza. Eu quero ajudar
muito o lance dos nordestinos.

O que você poderia fazer pelos
nordestinos?
Acabar com a
discriminação, que
é muito grande. Eu
sei que o lance da
constituição civil, lei
trabalhista... A gente
tem uma porrada de coisa que... de cabeça assim é complicado pra te falar. Mas tá tudo no papel, e tá beleza.
Tenho certeza de que vai dar certo.
Mas o Francisco sabe o que faz um deputado?
Com certeza, bicho. Entrei nessa, estudei para esse
lance, conversei muito com a minha mãe. Eu sei que
elabora as leis e faz vários projetos acontecer, né?
Por que seu slogan é ‘pior que tá, não fica?
Eu acho que pior que tá, não vai ficar. Não tem condições. Vamos ver se, com os artistas entrando, vai dar
uma mudança. Se Deus quiser, pra melhor.
Esse slogan é um deboche, uma piada?
Não. É a realidade. Pior do que tá não fica.
Slogan ‘pior do que está não fica’ não é irregular
A Procuradoria Regional Eleitoral divulgou uma nota
para dizer que o slogan “pior do que está não fica” do
candidato Francisco Everardo Oliveira Silva, o palhaço
Tiririca, não pode ser considerado crime eleitoral.
A nota foi divulgada depois que o promotor eleitoral
Maurício Antonio Ribeiro Lopes, do Ministério Público
Eleitoral de São Paulo, deu uma entrevista na qual afirmou
que o slogan poderia ser considerado uma infração capaz
de barrar a candidatura. Tiririca disputa uma vaga à Câmara
dos Deputados pelo PR de São Paulo.
Tiririca foi um dos que mais arrecadou para a campanha
Tiririca foi um dos que mais arrecadou verba para
campanha se comparado a seus colegas de partido, o PR.
Mais que isso, ele supera até nomes famosos da política,
como Paulo Maluf.
Segundo a prestação de contas divulgada pelo Tribunal
Superior Eleitoral de São Paulo, Tiririca arrecadou aproximadamente R$ 594 mil para gastos de campanha. A maior
parte dos recursos (R$ 161 mil) foi usada na produção de
material impresso, como folhetos e cartilhas.
Cassação de Tiririca causa indignação em políticos
A investida do Ministério Público para provar que Tiririca é analfabeto e cassar seu mandato de deputado está
gerando surpreendente indignação em políticos de oposição
à coligação que o elegeu, informa a coluna Mônica Bergamo, publicada em 11.10
Segundo a coluna, um deles, o deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), pensou até em escrever e divulgar texto
com o título “Em Defesa do Mandato de Tiririca”. “Ele
disputou, ganhou. Se o povo quer votar em um analfabeto,
qual é o problema? Se quer votar em um palhaço, qual é
o problema?
Querem tirar o mandato do Tiririca no tapetão
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral),
Ricardo Lewandowski, disse que a eleição de Tiririca é
“consequência da maturidade do eleitorado brasileiro”,
em entrevista ao programa “É Notícia”, apresentado pelo
repórter especial da Folha e colunista da Folha.com, Kennedy Alencar.
Ele ainda comentou que os puxadores de votos não têm
o perfil desejado para os cargos eletivos. “Se nós votássemos em puxadores de votos com qualidade, seria um
fenômeno aceitável. Mas, de modo geral, muitas vezes o
eleitorado concentra seus votos em candidatos que não são
condizentes com o perfil desejado”, lamentou
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Presidente da Casa do Ceará entregou o livro Brasília 50 anos de Ceará a
Ivens Dias Branco, do grupo M.Dias Branco.

presidente da Casa do Ceará em Brasília, Fernando César Mesquita, esteve em Fortaleza,
quando se reuniu com Ivens Dias Branco, presidente do grupo M. Dias Branco,oportunidade em que
lhe entregou uma carta de agradecimento pelo apoio
dado ao projeto BRASÍLIA 50 ANOS DE CEARÁ,
que homenageou os 150 cearenses, pioneiros ou não,
com passagem por Brasília e que de alguma forma
contribuíram para a consolidação da cidade, criada
pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Do encontro
participou o vice presidente de relações com o mercado do grupo, Geraldo Luciano.
Fernando ressaltou a importância do apoio do grupo
M.Dias Branco que levou a Casa do Ceará a fazer a
homenagem aos cearenses, ricos e pobres, altos dignatários da República, como Presidente HUmberto
de Alencar Castelo Branco, ministros de Estado,
Governadores, senadores, deputados, cardeal dom
José Freire Falcão,diplomatas, professores, escritores,
jornalistas,empresários, médicos,engenheiros, profissionais liberais e pessoas humildes que migraram para
Brasília em busca da sobrevivência com dignidade e
aqui trabalharam na construção da cidade, enfrentando
e superando dificuldades.
Fernando César Mesquita entregou simbolicamente
os 600 exemplares do livro que couberam ao grupo
empresarial M.Dias Branco, colocando a Casa a
disposição para o eventual lançamento do livro em
Fortaleza.
Na carta entregue a Ivens Dias Branco, o presidente
da Casa solicitou apoio do grupo M.Dias Branco para
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A Casa do Ceará em Brasília sente-se honrada
com o patrocínio do grupo M.Dias Branco ao projeto
BRASÍLIA 50 ANOS DE CEARÁ que selecionou e
homenageou 150 cearenses,pioneiros ou não,que contribuiram para a consolidação de Brasília. Ao sr. Ivens
Dias Branco, presidente de um dos maiores grupos
empresariais do Ceará,do Nordeste e do Brasil, nossos agradecimentos. O livro e o evento,no quadro das
comemorações dos 50 anos de Brasília, revestiu-se de
singularidade: nenhum grupo de brasileiros mobilizou-se , como nós, para mostrar nossa dedicação, de forma
democrática, sem esquecermos protagonistas e
figurantes, todos no mesmo plano humano. Coisa de
cearense.

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

a segunda edição do livro, com outros 150 cearenses,
que não constaram da 1ª. edição,para marcar os 50 anos
da Casa do Ceará em 15 de outubro de 1913. “Quando
desenhamos a homenagem inicial, nos 50 anos de
Brasília, disse Fernando, tivemos dificuldades para
identificar os 150 protagonistas. No fechamento, já
contávamos com mais 80 o que ressalta a contribuição
dos cearenses para a consolidação de Brasília’.
Em palácio
Fernando Cesar Mesquita esteve na sede do gverno
do Estado, em Fortaleza, quando entregou ao subchefe
do Gabinete Civil do governador Cid Gomes os exemplares destinados ao governador Cid Gomes, presidente
de Honra da Casa do Ceará em Brasília, e ao chefe do
gabinete Civil,Arialdo Pinho, que dispensam atenção
especial aos assuntos relevantes da Casa do Ceará.
Grupo Edson Queiroz
Fernando Cesar Mesquita encontrou-se também
com o empresário Edson Queiroz Neto, fazendo a
entrega do livro para a d. Yolanda Queiroz e para a
Biblioteca da Unifor. Agradeceu também o apoio do
grupo empresarial as ações da Casa do Ceará, inclusive
no lançamento do livro através da Indaiá.
Novos encontros
O presidente da Casa do Ceará voltará a Fortaleza
para fazer pessoalmente a entrega do livro à escritora
Ana Miranda, nascida em Fortalez,a mas que teve passagem marcante em Brasília, Bem como as sras, Luciana
Dumar,de O POVO, Wanda Palhano, de O Estado, do
grupo Cidade, empresários José Pontes e Erivaldo Arraes, publicitário Orlando Mota e Julio Ventura.
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