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Documento: IBGE conﬁrma que Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil em população e a 1ª
do Nordeste, Recife está em 9º e Porto Alegre em 11º Manaus já é a 7ª e Belém a 10ª. Leia mais na pág. 17
A Casa do Ceará participará dos 50 anos de Brasília, lançando livro
sobre a presença dos cearenses na consolidação de Brasília. Leia mais na pág. 19

Cerca de 150 cearenses e suas familias serão homenageados nos 50 anos de Brasília. Nestas fotos, vemos o procurador Antonio Fernando, jornalista Ary Cunha,
teatrólogo B. de Paiva, ministro Cesar Rocha, embaixador Dario Castro Alves, Geraldo Vasconcelos e deputado Eunício Oliveira, jornalista Lustosa da Costa e
embaixador Paes de Andrade, ministro Ubiratan Aguiar, ministros Valmir Campelo e José Coelho

Grande festa na Casa do Ceará marcou a entrega do título de cidadão
honorário de Brasília a Estênio Campelo. Leia mais na pág. 24

Na foto, o deputado Carlos Henrique Amorim, presidente da Assembléia Legislativa de Tocantins e atual governador do Estado, senador Gim Argello,
Estênio Campelo, deputados Cristiano Araújo e Leonardo Prudente e o presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita

Projeto Formando Campeões faz eventos que consolidam seu papel. Leia mais na pág. 15
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Espaço Luciano Barreira

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963
)XQGDGRUHV±&KU\VDQWKR0RUHLUDGD5RFKD )RUWDOH]D H
ÈOYDUR/LQV&DYDOFDQWH 3HGUD%UDQFD
Diretoria
3UHVLGHQWH)HUQDQGR&pVDU0RUHLUD0HVTXLWD )RUWDOH]D /XL]*RQ]DJD
GH$VVLV /LPRHLURGR1RUWH YLFH1DVLRQGH0HOR)HUUHLUD )RUWDOH]D 
YLFH-RVp6DPSDLRGH/DFHUGD-XQLRU )RUWDOH]D GLUHWRUGH3ODQHMDPHQWR
H2UoDPHQWR:DQGHUOH\*LUmR )RUWDOH]D GLUHWRUGH6D~GH5HJLQD6WHOD
6WXDUW4XLQWDV )RUWDOH]D GLUHWRUDGH(GXFDomRH&XOWXUD-%6HUUDH*XUJHO
$FRSLDUD GLUHWRUGH&RPXQLFDomR6RFLDO/HLPDU/HLWmRGH$VVLV )RUWDOH]D 
GLUHWRUGH2EUDV0DULDGH-HVXV0DUWLQV0RQWHLUR %RD9LDJHP GLUHWRUDGH
3URPRomR6RFLDOH-RmR5RGULJXHV1HWR ,QGHSHQGrQFLD GLUHWRU-XUtGLFR
Conselho Fiscal
0HPEURVHIHWLYRV-RVp5,%$0$U2OLYHLUD0DGHLUD 8UXEXUHWDPD 
(YDQGUR3HGUR3LQWR )RUWDOH]D H-RVp&DUORV&DUYDOKR ,WDSLSRFD 
0HPEURVVXSOHQWHV&LUR%DUUHLUD)XUWDGR %DWXULWp -RVp&RORPERGH
6RX]D)LOKR )RUWDOH]D H-RVp$OGHPLU+RODQGD %DL[LR 
Jornal da Casa do Ceará
)XQGDGRUH(GLWRU(PpULWR/XFLDQR%DUUHLUD 4XL[DGi
Conselho Editorial
$U\&XQKD )RUWDOH]D &DUORV3RQWHV 1RYD5XVVDV (GPLOVRQ
&DPLQKD )RUWDOH]D (JLGLR6HUSD )RUWDOH]D )URWD1HWR ,SXHLUDV 
*HUDOGR9DVFRQFHORV 7LDQJXi *HUYiVLRGH3DXOD )RUWDOH]D 
+DUROGR+ROODQGD )RUWDOH]D -RUJH&DUWD[R &UDWR -$OFLGHV
-XD]HLURGR1RUWH -RVp-p]HUGH2OLYHLUD &UDWR /XVWRVDGD&RVWD 6REUDO 
0DUFRQGHV6DPSDLR 8UXEXUHWDPD 0LODQR/RSHV )RUWDOH]D 
1DUFpOLR/LPD9HUGH )RUWDOH]D 2UODQGR0RWD )RUWDOH]D 3DXOR
&DEUDO-U )RUWDOH]D 5DLPXQGD&HDUi6HUUD$]XO 8UXEXUHWDPD 5REHUWR
$XUpOLR/XVWRVDGD&RVWD 6REUDO H7DUFLVLR+ROODQGD )RUWDOH]D 
Diretor
,QDFLRGH$OPHLGD %DWXULWp 
Editores
-%6HUUDH*XUJHO $FRSLDUD H:LOVRQ,ELDSLQD ,ELDSLQD
Gurgel@cruiser.com.br / wilsonibiapina@globo.com
Editoração Eletrônica
Casa do Ceará
Distribuição
&HFtOLD0HOR
Circulação
O jornal não se responsabiliza por textos assinados.
Banco de dados com apoio da ANASPS
Endereço SGA /N 910, Conjunto F/G - Asa Norte
70.790-100 - Brasília – DF - Tel  
casadoceara@casadoceara.org.br / www.casadoceara.org.br

Setembro/09

2

UHVLVWrQFLDDUPDGDSRUSDUWHGRVVDUJHQWRV0DVRJROSHGHGH
abril,já no dia três estava praticamente consolidado.
Do dia 1 ao dia três, a liberdade ainda foi rainha no bar do
(*) Luciano Barreira
Raimundo Ivan Barroso andava em peregrinação pelo sertão 2OLYHLUD0DVTXDQGRRVPLOLWDUHVFRPHoDUDPDSLVRWHDUD&RQV
HPIXQomRGHVXDFDQGLGDWXUDD'HSXWDGR(VWDGXDO+RPHPLQWH tituição, a editar os famigerados Atos Institucionais e a abarrotaligente, hábilpolítico até por hereditariedade, sabia que voto tem rem as cadeias e quartéis dos melhores patriotas e o Congresso
que ser ganho um a um. Infeliz do candidato que antecipa vitória 1DFLRQDO$VVHPEOpLDV/HJLVODWLYDVH&kPDUDV0XQLFLSDLVWLYHUDP
cassados os melhores representantes do nosso povo,o Oliveira,
e diz: “jáposso dormir descansado”.
Aliás, o verdadeiro político sabe que o voto,mesmo dentro SUXGHQWHPHQWH FRPSURX XP SLQFHO DW{PLFR D]XO DQWHV DOL RV
dea urna ainda não estágarantido. Se não for contado um por um DYLVRVDSDUHFLDPHUDPHPYHUPHOKR HVFUHYHXQXPDWiEXDTXH
H¿VFDOL]DGRFRPULJRUDFDEDQRPDSDGRPDLVHVSHUWRHDGHXV ORJR IRL D¿[DGD QD HQWUDGD GR EDU ³([SUHVVDPHQWH SURLELGR
Por aqui é preciso ter cuidado, muito cuidado com a malandragem discutir política ou religião”.
Foi uma pena. Caira em Fortaleza o último reduto da demode umajustiça muitas vezes corrompida.
Naquela viagem, quando Raimundo Ivan chegou ao Crato, foi cracia.
feita uma reunião preparatória do comício na casa de um chefe
Um materialista
político local.
0LQHUYLQR HUD XPD ¿JXUD PXLWR FRQKHFLGD QD )RUWDOH]D GD
Raimundo Ivan, por sinal, com muita justeza, é grande ad- outrora. Negociava na rua do Rosário , onde tinha uma loja de
mirador da heroína revolucionária cearense Bárbara de Alencar, pássaros.Só vendia pássaros e aquilo que lhes dizia respeito, como
possivelmente a maior de todas as heroínas brasileiras.Lembrando- gaiolas,alçapões,alpiste,painço,xerém de milho etc.
se de que ia falar no próprio berço de nascença da brava mulher.,
0LQHUYLQRVHGL]LDGH³HVTXHUGD´PDVQmRHUD³RUJDQL]DGR´
5DLPXQGR,YDQD¿UPRXDLQGDQDUHXQLmRSUHSDUDWyULD
1mRID]LDQDGDVHQmRFRQYHUVDU0DVHUDXPDQWLFOHULFDOGRV
- No meu discurso vou ter que fazer algumas referências elo- PDLVLQWUDQVLJHQWHV±DGRUDYDDQHGRWDVGHYLJiULRV±D¿UPDYDVH
JLRVDVj%iUEDUDGH$OHQFDUPXOKHUTXHPXLWRDGPLUR
PDWHULDOLVWD±³VyFUHLRQDTXLORTXHpFLHQWL¿FDPHQWHFRPSURYD
0DVGRWRHVVDQmR±LQWHUURPSHXRFKHIHORFDOHFRPSOH do”, era o que dizia e completava: “atéo que a ciência não comWRXD%iUEDUDGH$OHQFDUGDTXLpXPDGDVPDLVIRUWHVXGHQLVWDV prova hoje,amanhã haverá de explicar, pois o desenvolvimento
nada mais é do que a busca da verdade”.
Proibido falar em política e religião
$FRQWHFHTXHXPGLDXPGRVIUHJXHVHVGR0LQHUYLQRTXH
Oliveira era o dono do bot4xxo ais conhecido da área esquerda
em Fortaleza. Quixadaense de Tapuiará. Eu o conhecia há muito lhe comprava pássaros e seus alimentos, ao passar pelo oratório
tempo. Desde o “O Democrata” tomávamos umas caninhas ali ainda hoje existente atrás da Igreja do Coração de Jesus,,lá estava
no seu botequim, localizado na Guilherme Rocha, pertinho da 0LQHUYLQRDMRDHOKDGRUH]DQGRFRQWULWDPHQWHGHPmRVSRVWDVH
OiELRVWUHPHQWHV2DPLJRWRFRXQRRPEURGH0LQHUYLQRHSHU
Senador Pompeu.
No Oliveira, a tribuna popular era livre, mesmo quando não po- guntou a queima roupa, assim que ele se voltou:
4XHPDWHULDOLVWDpHVVH5H]DFKHJDEDWHFRPRVEHLoRV
dia ser na rua, sobretudo nas praças. Lá davam-se grandes debates.
Isso antes do golpe militar que varreu a democracia no nosso país. 0LQHUYLQRFDGrRDWHXRGLVFUHQWH"
-Pois é – respondeu o materialista rezador- uns rezam para crer
4XDQGRRJROSHUHEHQWRXHP0LQDVLQLFLDOPHQWHPXLWDJHQWH
ainda acreditava na reação do dispositivo militar de Jango. Alguns HRXWURVSDUDGLVFUHU
acreditavam que haveria resistência ao golpe em várias regiões do
(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
país, sobretudo em Brasília, a cabeça do poder,onde falava-se em
Bárbara é udenista

Edi t o r i a l

A cooperação entre a Casa do Ceará e o
Governo do Distrito Federal saiu do discurso
e chegou à periferia, como queria o governador
José Roberto Arruda.
Para Arruda, a Casa do Ceará deveria deixar
a Asa Norte e se mudar de mala e cuia para a
Ceilândia.
Até que admitimos que a Casa, no futuro,
quem sabe, possa ter unidades disseminadas nas
cidades satélites do Distrito Federal. A idéia não
é má, como diz a modinha, veio de JK. Estaria
próxima de uma parte de sua clientela.
Gostariamos sinceramente de ter conosco
maior presença e participação do Governo do
Distrito Federal. Nestes anos todos, tudo o
TXH¿]HPRVIRLYROWDGRSDUDDVFRPXQLGDGHV
de Brasília do Entorno, sem qualquer contrapartida. Poderiamos ter feito mais, mas
¿]HPRVPXLWRFRPUHFXUVRVHVFDVVRVHVHP
que GDF tenha nos ajudado.
Procuramos o Governador Arruda para
que pudéssemos trabalhar juntos.
Pelo menos um Projeto de inclusão social
já abraçamos e acreditamos que levamos a Casa
do Ceará à periferia do DF. Ao invés das pessoas
virem para a nossa sede na Asa Norte fomos ao
encontro delas, em parceria institucionais concretas. Nos preparamos agora para abraçar o Projeto
de inclusão digital, com forte apelo junto a uma
grande massa de brasilienses. Em futuro próximo,
queremos participar do Projeto de inclusão do
trabalho, que é o forte da Casa. Todas as pessoas
que passaram por treinamentos e cursos, por elas
pagos, na Casa, estão empregadas.
Esta é mais um gesto de grandeza da Casa do
Ceará em Brasília

Conversando com o Leitor
+ Erramos :
Na edição anterior, de agosto, na pág. 15 sobre os “libaneses”
do IPU que fizeram do Beirute o melhor boteco de Brasília, houve
falha de revisão no final do texto, repetindo-se o último parágrafo.
O erro impresso fica, mas na edição impressa, publicada no site, a
correção foi feita de imediato.
+ Em agosto último, os acessos à página da Casa do Ceará na
internet chegaram a 4.630, bem mais do que em julho,4.309, mas
ainda longe do ideal.
A página tem passado por alterações de acordo com nossas necessidades. Em agosto, abrimos dois links, para os Projetos Fausto
Nilo e Formando Campeões. Alteramos também a Galeria de Fotos
na página principal, com fotos de eventos relacionados com a Casa
do Ceará.
+ Divulgamos para conhecimento dos nossos leitores, pela
primeira vez, o perfil de distribuição do nosso jornal: 46,45% são
distribuídos em Brasília, sendo 15,55% na Asa Sul, 44,51% são
distribuídos para pessoas do Ceará, sendo 22,28% no interior do
Estado e 22,23% na Capital, 3,99% são distribuídos aos cearenses
de outros estados. E 4,95% são enviados a agências, restaurantes
cearenses em Brasília, patrocinadores, etc.
+ Insistimos com as pessoas que mudam de endereços para que
nos informem seus novos endereços.
+ Comunicamos que a Casa do Ceará tem uma elevada despesa
com a distribuição do Jornal especialmente para fora de Brasília. O
Correio cobra caro. Jornal que vai para endereço errado tem custo,
JHQWH
+ Recebemos a Folha do Sertão, o Sertão em Notícias, de Iguatu,
com farto noticiário de Acopiara, incluindo padre Crisares Sampaio
Couto, a participação do prefeito Antonio Almeida na marcha dos
SUHIHLWRVHDHQWUHJDGD0HGDOKD&HOVR&DVWURDGLYHUVDVSHUVRQD
lidades de Acopiara.
+ Continuamos aguardando uma definição sobre o show de
Fagner. Que poderá ser em setembro.

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

+ Depois do gesto magnífico do ministro Ubiratan Aguiar ,
em 2008, comemorando sua posse na presidência do Tribunal
de Contas da União, na Casa do Ceará, agora foi a vez de João
Estênio Campelo Bezerra receber na Casa do Ceará o titulo de
&LGDGmR+RQRUiULRGH%UDVtOLDRXWRUJDGRSHOD&kPDUD/HJLV
lativa do Distrito Federal. A Casa tem estrutura para eventos
desta envergadura. Nesta edição a grandeza do acontecimento
de 27.08
+ Procurem se informar sobre o Ceará através do site da
Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br NO Ceará,
as maiores quantidades de acessos vem de Fortaleza, Juazeiro,
Sobral, Crato.
+ Solicitamos a poeta e cordelisa Josenir Lacerda, do Crato,
a nos mandar o endereço do Geraldo Ananias Pinheiro que
reside em Brasília. Desde fevereiro que aguardamos o que
ele nos informou em carta à Redação. Informamos a Josenir
que seu “ “O Linguajar Cearense” que publicamos na edição
de março de 2009 continua fazendo grande sucesso. Vamos
publicar Crato Lá e Crato aqui Alentejo e Cariri, dela e do
Adauberto Amorim.
+ Presidente da Casa do Ceará criando GT para a realização
da festa de 21 de abril de 2010 nas comemorações dos 50 anos
de Brasília. Será um mega evento.
3DUDEpQVDROHLWRU)HUQDQGR03GH&DVWHOOR%UDQFRTXH
trocando Vila Velha, ES, por São Paulo, capital, comunicou o
novo endereço para continuar recebendo este jornal.
$&DVDGR&HDUiYDL¿UPDUFRQYHQLRFRPD6HFUHWDULDGH
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do GDF para
UHFHELPHQWRGHLGRVRVSDUDD3RXVDGD&KULVDQWKR0RUHLUDGD
Rocha. A Secretaria passará a indicar os idosos e contribuirá para
DPDQXWHQomRGD3RXVDGD$GLUHWRUD0DULDGH-HVXVFRPDQGD
as negociações com a Secretária Eliana Pedrosa.
+ Os 46 anos da Casa do Ceará em 15 de outubro não passarão
em branco. Programação está sendo elaborada.

Ceará em Brasília

SAMBURÁ
Lourenço Peixoto
/RXUHQoR 3HL[RWR 6REUDO
recebeu em 18.08 a Confraria
dos Cearenses para um encontro,
presentes Geraldo Vasconcelos
7LDQJXi  VHX ILOKR /HRQDUGR
9DVFRQFHORV %UDVtOLD )HUQDQ
GR &pVDU 0HVTXLWD )RUWDOH]D 
embaixadores Rui Nogueira
5LRGH-DQHLUR GHVFHQGHQWHGH
FHDUHQVHVH0DUFXV9LQLFLXVGH
6RX]D )RUWDOH]D GHSXWDGR(X
QLFLR2OLYHLUD /DYUDVGD0DQJDEHLUD PLQLVWUR&ODXGLR6DQWRV
3DUQDLED MRUQDOLVWDV&ODXGLR+XPEHUWR $ODJRDV $U\&XQKD
0RQGXELP :LOVRQ,ELDSLQD ,ELDSLQD &DUORVC3RQWHV 1RYD
5XVVDV ,QDFLRGH$OPHLGD %DWXULWp -%6HUUDH*XUJHO $FR
SLDUD  HPSUHViULRV -RVp /LULR 6REUDO   -RVp (GXDUGR /RX
UHLUR *RLiV $QWRQLR)iELR5LEHLUR *RLiV )UDQFLVFR0LUWR
)RUWDOH]D -RmR)HLMmR )RUWDOH]D )UDQFLVFR0RUDWR 0LQDV
*HUDLV JHQHUDO$QWRQLR)ORUrQFLR )RUWDOH]D DGYRJDGRV6WrQLR
&DPSHOR &UDWpXV VHX¿OKR*XLOKHUPH9DVFRQFHORV %UDVtOLD H
-RmR5RGULJXHV1HWR ,QGHSHQGrQFLD VHQDGRU$GHOPLU6DQWDQDH
*HW~OLR$PpULFR0RUHLUD/RSHVUHLWRUGR&(8%FHORV %UDVtOLD 
-RmR5RGULJXHV1HWR ,QGHSHQGrQFLD
Cristovam Buarque é Cidadão Cearense
A Assembléia Legislativa entregou, em agosto, o título
de Cidadão Cearense ao senador Cristovam Buarque
(PDT-DF). A iniciativa é do deputado também pedetista
Ferreira Aragão., em reconhecimento ao importante
trabalho desenvolvido por Cristovam pela educação
brasileira e também pela escolha do então ministro pelo
Estado do Ceará para realizar o lançamento nacional do
Movimento Educação Já – em março de 2007.
Juizes Substitutos
Foram emposados pelo Tribunal de Justiça do Ceará mais dois
Juízes Substitutos de Entrância Inicial, aprovados no concurso
S~EOLFRUHDOL]DGRHP9HU{QLFD0DUJDULGD&RVWDGH0RUDHV
exercerá suas funções em Baixio, e Antônio Carneiro Roberto,
em Forquilha. Este ano, o Tribunal de Justiça também empossou
os juízes Substitutos Alexandre Santos Bezerra Sá, na Comarca
GH0RQVHQKRU7DERVDH7iFLR*XUJHO%DUUHWR&UX]QDGH&UX]
PEC dos Tribunais de Contas
O presidente da Comissão Especial que cria o Conselho
Nacional de Tribunais de Contas, deputado Mauro Benevides
(PMDB-CE), anunciou que o deputado Júlio Delgado (PSBMG) será o relator da PEC 28/07. A já se reuniu com o presidente do (TCU), ministro Ubiratan Aguiar, e com os presidentes
dos tribunais de contas da Paraíba, Antonio Nominando Diniz
Filho do Ceará, Ernesto Sabóia.Segundo a proposta, de autoria do deputado Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), o Conselho
exercerá o controle sobre a atuação dos tribunais de contas
da União (TCU), dos estados e dos municípios.
Eunício em Mombaça e Milagres
O deputado Eunício Oliveira esteve Mombaça, em 14.08,
acompanhando a inauguração do novo Telecentro Comunitário de Inclusão Digital. O programa que foi instalado
em vários municípios do Ceará, e que leva à comunidade
acesso gratuito a internet, teve início graças ao trabalho
desenvolvido pelo deputado Eunício que implantou no país,
quando Ministro das Comunicações, o maior Programa de
Inclusão Digital do Governo Lula. O Telecentro, que será
chamado Francisco José Brasil Barreto (Chicão Barreto),
em homenagem ao ex-presidente do PMDB municipal . São
14 computadores instalados em estrutura física cedida pela
prefeitura. Eunício esteve presente a solenidade ao lado do
prefeito municipal Willame Barreto. De Mombaça, Eunicio
seguiu para a cidade de Milagres, onde acompanhado do
prefeito da localidade, Helosmam Sampaio, participou
dos festejos que celebraram os 163 anos de emancipação
política da cidade

Ceará em Brasília

Cesar Rocha
Foi concorridíssimo o lançamento do livro
“Estudos de
Direito Constitucional - Teoria da Constituição, Direitos
Fundamentais e Jurisdição”, lançado na Faculdade de
Direto, da UCF, em 21.08, obra organizada pelos profs.
Paulo Bonavides, Germana de Oliveira Moraes e Roberto Rosas, em homenagem ao minisatro César Rocha,
presidente do STJ.
Memorial Deputado Pontes Neto
20HPRULDO'HSXWDGR3RQWHV1HWRGD$VVHPEOpLD/HJLVOD
tiva, fundado em 19 de novembro de 1997, será reinaugurado
em outubro. O espaço físico que o setor vai receber já está
pronto, são 280 m² de área, que trata e disponibiliza acervos documentais referentes à história do Poder Legislativo
&HDUHQVH³&RPHVVDUHIRUPDGHDPSOLDomRR0HPRULDOGD
Assembléia Legislativa vai ser o mais moderno do Brasil e
da América Latina”, ressalta Osmar Diógenes, presidente do
arquivo.
TV Ceará
Audifax Rios elabora livro sobre os 50 anos de inauguração
da TV Ceará, dos Diários Associados, primeira empresa de
tevê do Estado onde foi consagrado cenógrafo.
Novo ministro cearense
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)
aprovou,a indicação do juiz Wilton Machado Carneiro
para substituir o desembargador Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque, que assumirá temporariamente
o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em decorrência da aposentadoria do ministro Paulo
Gallotti. .Wilton Carneiro, titular da 2ª Vara de Execuções
Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária, iniciará
suas atividades no TJCE a partir do dia 1º de agosto. O
juiz tem 38 anos na magistratura cearense e já atuou
nas comarcas de Boa Viagem, Tianguá, Maranguape e
Fortaleza..
12 varas trabalhistas no Ceará
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público , da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de
Lei 4409/08, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
cria 6 varas para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da
7ª Região (Ceará). O projeto também abre 12 vagas de juiz
para a mesma instituição.Quatro das novas varas deverão
¿FDUHP)RUWDOH]DXPDHP0DUDFDQD~HRXWUDHP&DQLQGp
A Siderúrgica do Pecém
O governador Cid Gomes, participou, em 03.08. na cidade
do Rio de Janeiro, de almoço com a diretoria da mineradora
9DOHRQGHIRLUHD¿UPDGRTXHDVREUDVGHWHUUDSODQDJHPGD
&RPSDQKLD6LGHU~UJLFDGH3HFpP &63 MiFRPHoDUmRHP
GH]HPEURSUy[LPR2PRGHORWUDGLFLRQDO GHSDUWLFLSDomR 
que a Vale vem fazendo é entrar com 10% e 90% sendo do
parceiro, que é como está pensado aqui também, mas ela está
disposta, se houver a concordância da DongKuk, de ampliar
a sua participação acionária no empreendimento. Para 20%,
30%, nós ouvimos isso deles´, informou o governador.
Iguatu
Uma equipe da Revista Veja esteve em Iguatu levantando dados para uma reportagem sobre o Agente da
Educação. Acompanhados da Secretária municipal de
Educação, Benildes Uchoa, visitaram vários locais onde
famílias são atendidas pelos agentes. Em 2008, os agentes
atenderam 548 alunos de sete escolas, complementando
suas carências de escrita, leitura e cálculo. A Prefeitura
vai ampliar o programa, contratando mais 31 agentes.

$QXiULRWUD](XQtFLRFRPRGHSXWDGRPDLVLQÀXHQWH
A mais nova edição do Anuário do Ceará (2009-2010),
que será lançada na próxima
segunda-feira (10), mostra que
o deputado Eunício Oliveira
ocupa o primeiro lugar no
quesito deputado cearense mais
influente. De acordo com a
pesquisa e escolha dos próprios
parlamentares, Eunício obteve
oitos indicações, demonstrando
sua força e representação política junto aos órgãos e poderes
públicos na obtenção de recursos e projetos que impulsionam
o desenvolvimento do Ceará. A pesquisa foi feita entre os
próprios parlamentares, cada um indicando três nomes de
FROHJDVTXHFRQVLGHUDPPDLVLQÀXHQWHVQmRVHQGRSHUPLWLGR
RYRWRHPVLPHVPR$HVFROKDGRVPDLVLQÀXHQWHVpUHDOL]DGD
anualmente pelo Anuário do Ceará que está completando 150
anos e mostra o relatório completo do levantamento feito no
estado e em Brasília.
Na Unifor
O Secretário de Portos, Pedro Brito, fez palestra na Unifor, a convite da reitora Fátima Fernandes Veraspara alunos
e professores dos cursos de Administração, Economia, Comércio Exterior, Direito, Arquitetura, Engenharia e Turismo,
no Auditório Celina Queiroz. Antes, percorreu o campus da
Universidade na companhia do chanceler Airton Queiroz.
'HWDOKHRPLQLVWURIRLSURIHVVRUGH0DWHPiWLFD)LQDQFHLUD
na Instituição.
Medalha Virgílio Távora
Os antigos dirigentes das Docas do Ceará, Raul Sá e
Lívio França, receberam a Medalha Virgílio Távora junto
com o ministro Pedro Brito, o governador Cid Gomes e
o diretor-geral do Antag, Fernando Fialho, que herdou a
competência do pai, o prefeito Vicente Fialho.
Livro sobralense em Cabo Verde
A primeira iniciativa da embaixadora Maria Dulce Silva
Barros, em Cabo Verde, foi instituir o Centro de Estudos Brasileiros . A entidade está montando, entre outros, biblioteca
que reúne muitos livros de autores cearenses. No esforço de
divulgar nossa literatura naquele arquipélago, - com que o
Ceará mantém tão estreitas relações econômicas, - ela vai
patrocinar, na última semana de novembro, o lançamento do
livro “Amor em tempo de seca”, edição portuguesa de meu
livro “Foi na seca do 19”, de Lustosa da Costa, lançado,
na Embaixada do Brasil, ano passado, com discurso de seu
prefaciador o escritor e homem público Antônio de Almeida
Santos, presidente do Partido Socialista do país e ali ministro
de Estado. dez vezes.
115 anos
Academia Cearense de Letras completou 115 anos de funGDomR0DLVDQWLJDHQWLGDGHGRJrQHURQR%UDVLOKRMHSUHVLGLGD
SHORTXHULGR3HGUR+HQULTXH6DUDLYD/HmRKRPHQDJHRXGH]
SHUVRQDOLGDGHVFHDUHQVHVFRP'LSORPDGH0pULWR&XOWXUDO
$XWR)LOKRVHFUHWiULRGH&XOWXUD-RVp0XULOR0DUWLQV-RVp
7HOHV-RVp0DULD&KDYHV6pUJLR%UDJD0LQR&DVWHOR%UDQ
FR$QDVWiFLR6RXVD0DULQKR([SUHVVmR*Ui¿FDH(GLWRUD
/XFLDQD0RUHQDGRV6DQWRV3HGUR$UD~MR%RDYHQWXUD)LOKR
H)UDQFLVFR$XJXVWR3RQWHV LQPHPRULDP 
OAB-CE
2WHVWHPXQKRSUR¿VVLRQDOHDVHULHGDGHQDFRQGXomR
GDVPXLWDVFDXVDVHSURMHWRVDRORQJRGHDQRVGH¿OLDomR
à OAB-CE dos advogados Meton César de Vasconcelos,
Amadeu Barros Leal Filho, Francisco Ivan Rodrigues
Mendes, Máximo Fortinho de Miranda Sá e Paula Francinete Benício Borges foram lembrados , no Auditório Waldir Diogo, da Fiec. Eles receberam a Medalha Advogado
Padrão, mais importante comenda da Ordem.
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Livro em homenagem a Clóvis
Beviláqua que faria 150 anos
$(VFRODGD$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmR ($*8 DSRLRX
a realização de entrevista com o ministro aposentado do
6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO 67)  -RVp &DUORV 0RUHLUD
Alves, conduzida pelo editor Cássio Schubsky, e que
será utilizada no livro em homenagem ao jurista Clóvis
Beviláqua, que será lançado no dia 12 de novembro, no
&HQWUR&XOWXUDOGR%DQFRGR1RUGHVWHHP)RUWDOH]D &( 
Clóvis Bevilácqua completaria 150 anos em 2009, daí
a motivação para o livro da Editora Lettera.doc. Jurista,
magistrado, jornalista, professor, historiador e crítico,
QDVFHXHP9LoRVD &( HIDOHFHXQR5LRGH-DQHLUR 5- HP
1944. Foi professor de Filosofia da Faculdade de Direito
do Recife e membro da Academia Brasileira de Letras.
Escreveu uma série de obras jurídicas.
A obra será composta por depoimentos de várias personalidades do Direito brasileiro. O ministro do STF Eros
Graus, por exemplo, já foi entrevistado. O próximo será
RDWXDOSUHVLGHQWHGR6XSUHPR*LOPDU0HQGHV$GYRJD
dos e juristas do Ceará, Pernambuco, São Paulo e Rio de
Janeiro também serão ouvidos.
A editora Lettera.doc fará uma edição de arte para o
livro, ilustrada com fotografias, cópias de manuscritos e
iconografia. Os advogados e professores Santiago Dantas
e Goffredo da Silva Telles Júnior foram tema dos livros
anteriores da editora.
Vida
Em 1899, foi convidado pelo ministro da Justiça, futuro
presidente Epitácio Pessoa, a elaborar o anteprojeto do
Código Civil Brasileiro. O código foi promulgado mais
tarde, em 1916, substituindo as Ordenações do Reino, que
permaneciam da época colonial.
(PIRLQRPHDGRFRQVXOWRUMXUtGLFRGR0LQLVWpULR
das Relações Exteriores, pelo Barão do Rio Branco, onde
ficou até 1934. Continuou publicando novos livros de
literatura e direito, sobretudo os Comentários ao Código
Civil, em seis volumes, entre os quais o Direito da Família,
das Obrigações e das “Cousas”.

Espermatozoide gigante
surgiu no Ceará, mostra fóssil

Desembargador Fernando Ximenes
visita Casa do Ceará e se torna sócio.

Graças a fósseis brasileiros, pesquisadores europeus
conseguiram datar pela primeira vez o surgimento de
uma das maiores bizarrias sexuais da história da Terra: os
espermatozoides gigantes, que muitas vezes são maiores
que o corpo do animal que os produziu.
6HJXQGRRHVWXGRSXEOLFDGRQDVH[WDIHLUD  QR
periódico “Science”, crustáceos minúsculos conhecidos
como ostracodes “inventaram” esses gametas imensos
há pelo menos 100 milhões de anos. A comprovação
surge de ostracodes fossilizados na bacia do Araripe,
Ceará. O grupo em questão, o dos Cypridopina, tem
espermatozoides com até dez vezes o tamanho do seu
corpo, que tem 1 milímetro.
“É a incidência mais antiga desse interessante modo
GHUHSURGXomRHQWUHRVDQLPDLV´D¿UPD5HQDWH0DW]NH
.DUDV]GD8QLYHUVLGDGHGH0XQLTXHDSULQFLSDODXWRUD
do estudo.
O grupo estudado existe até hoje. “Eles são abunGDQWHVDSHVDUGHSUDWLFDPHQWHGHVFRQKHFLGRV+DELWDP
quase todos os tipos de ambiente aquático”, diz Ricardo
Pinto, biólogo da Universidade de Brasília.
Os ostracodes do Araripe são famosos pelo grau elevado de preservação. Esse fato permitiu que exemplares
da região fossem estudados em Grenoble, na França,
com uma nova técnica de investigação não destrutiva,
DKRORWRPRJUD¿D
Após a análise das partes internas do bicho, a surpresa:
as estruturas sexuais gigantescas, que ocupam um terço
do volume do corpo, estavam lá.
Os ostracodes não são os únicos que trilharam esse
FDPLQKRHYROXWLYR'URVy¿ODV PRVFDVGDVIUXWDV DYHV
e até primatas desenvolveram a estratégia.
$VGURVy¿ODVWrPHVSHUPDWR]RLGHVGHFHQWtPHWURV
apesar de medirem só alguns milímetros. É como se o
espermatozoide do homem tivesse 40 metros, calculam
os cientistas. (Fonte: Eduardo Geraque/ Folha Online)

O desembargador Fernando Luiz
;LPHQHV5RFKD )RU
WDOH]D  GR 7ULEXQDO
de Justiça do Estado
do Ceará esteve, em
Brasília, visitou a
Casa do Ceará, sendo
recepcionado pelo
presidente FernanGR &pVDU 0HVTXL
WD )RUWDOH]D  -RmR
5RGULJXHV 1HWR ,Q
GHSHQGrQFLD 0DULDGH-HVXV0DUWLQV %RD9LDJHP H-%6HUUDH
*XUJHO $FRSLDUD HGHSRLVGHSHUFRUUHUDVLQ~PHUDVXQLGDGHVGD
Casa manifestou interesse em contribuir para o desenvolvimento da
HQWLGDGHWRUQDQGRVHDVVRFLDGRHDVVLQDQGRVXD¿FKDGHDVVRFLDomR
)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWDPRVWURXOKHDVGXDVELEOLRWHFDV-RVp
&RORPERGH6RX]DH0DXUR%HQHYLGHVD*DOHULDGH$UWHFRPXP
precioso acervo de artistas cearenses, inclusive Raimundo Cela, a
sala de homenagem ao fundador da Casa, deputado Chrysantho
0RUHLUDGD5RFKDR0XVHXGH$UWH3RSXODUHGH$UWHVDQDWRGR
Ceará, a Odontoclínica, o Espaço Cultural João Estênio Campelo
Bezerra, as dependências dos diversos cursos de manicura, culiQiULDFRUWHHFRVWXUDLQIRUPiWLFDD3RXVDGD&KU\VDQWKR0RUHLUD
da Rocha, a horta orgânica.
5HVVDOWRXTXHD&DVDHQIUHQWDGL¿FXOGDGHSDUDVXDPDQXWHQomR
considerando que apenas 80 cearenses hoje são sócios contribuintes
mensais, com apenas 20 reais, tendo a Casa que obter recursos externos, através de doações, e internos, na prestação de serviços e alugueis
de espaços, como os da Academia de Ginástica e o campo de futebol.
O desembargador Francisco Ximenes, que até bem pouco era o
SUHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR&HDUi¿FRXVHQVLEL
lizado com o que viu e pediu para ser associado e que lhe trouxesse
XPD¿FKDGHDVVRFLDomR
0DQLIHVWRXVXDGLVSRVLomRGHVHQVLELOL]DUDPLJRVGR&HDUiTXH
estejam dispostos a viabilizar a Casa, a única dos Estados brasileiros
hoje existente em Brasília e que está em processo de refundação,
para a implantação futura de uma nova sede que se integrará ao
patrimônio urbanístico, paisagístico e turístico de Brasíilia.

+iDQRV
4XHUYHQGHU"
4XHUFRPSUDU"
J. Lírio Aguiar
J. Lírio Aguiar
Imóveis
+iELWRGHVHUYLU%HP
Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950
jlirio@terra.com.br
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Leituras I

Um Gurgel ﬂuminense que foi Inconﬁdente mineiro

Por Jb Serra e Gurgel (*)
4XDQGR VH IDOD HP ,QFRQ¿GrQFLD 0LQHLUD GRLV SURWDJRQLVWDV
são lembrados. O herói, Tiradentes, e o bandido, Silvério dos Reis.
&RPDOJXPDFRQGHVFHQGrQFLDVmRUHYHUHQFLDGRV&ODXGLR0DQRHO
da Costa, Tomás Antonio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Pei[RWR2VLQFRQ¿GHQWHVHUDPRXLGHQWL¿FDGRVFRPRFLYLV
advogados, médicos, agrimensor, carpinteiro, alfaiate, contador,
engenheiro, estudante, comerciante, fazendeiro,minerador,proprie
tário de hospedaria, eclesiásticos.
Um deles, incluído no pequeno grupo dos 10 condenados à morte,
mais tarde degredado perpétuo na África, aos 30 anos, é Salvador
&DUYDOKR *XUJHO GR$PDUDO ÀXPLQHQVH GH 3DUDWL  ROKRV SUHWRV
cabelos castanhos e 5x5 polegadas de altura, cujo restos mortais
HVWmRQR0XVHXGD,QFRQ¿GrQFLDHP2XUR3UHWRMXQWRFRPRVGH
outros 13 sentenciados.
A família Gurgel do Amaral Valente, no Ceará e fora dele,tem
ícones e referências que nos orgulham, uns mais do que os outros.
0XLWRVVmRQDFLRQDOPHQWHFRQKHFLGRVPDVQHPWRGRVVmROHPEUDGRV
na ponta da língua. A família deles precisa para apresenta-los às novas
gerações, como guias e padrões de talento, criatividade, honradez, digQLGDGHpWLFDSDWULRWLVPRFXOWXUDFRPSHWrQFLD$XVrQFLDGH+LVWyULD
equivale à ausência de cultura, disse Bernhart em Sinn der Geschichte.
Salvador Carvalho Gurgel do Amaral nasceu em Parati,em 1762,
seria descendente de Francisco Amaral Gurgel, que viveu entre meados do século XVII e início do XVIII, fazendeiro e comerciante de
Paraty que, em 1709, propôs ao rei a compra da Capitania de São
Vicente. Por ter rechaçado dois ataques do corsário Frances João
Batista Duclerc, em 1710, acabou nomeado Coronel do Exército e
&DSLWmR0RUGH3DUDW\(PVHLVPLOIUDQFHVHVFRPDQGDGRVSRU
Renato Dugay Trouin tomaram a cidade do Rio de Janeiro. Gurgel
com uma força de 580 homens de Paraty dirigiu-se ao Rio de Janeiro,
não encontrando o governador e o Exército. Sem poder derrotar os
franceses, negociou um resgate de 200 bois, 100 caixas de açúcar e
600.000 cruzados para que deixassem a cidade sem destruí-la.O Rei
GH3RUWXJDO³OKHDJUDGHFHXD¿GHOLGDGHR]rORHYDOHQWLDTXHPRVWURX

na defesa da praça”. O governador acabou punido com dez anos de
serviços pesados na Africa.Em 1721, foi acusado de assassinato em
Paraty sendo preso e enviado a Portugal.
'HSRLVGHIRUPDGRHP0HGLFLQDQR5LRGH-DQHLURPXGRXVH
SDUD2XUR3UHWRRQGH¿FRXDPLJRGH7LUDGHQWHVHGRVRXWURV
SDUWLFLSDQWHVGD,QFRQ¿GrQFLD0LQHLUD2RXWURPpGLFRLQFRQ¿GHQWH
era Domingos Vidal Barbosa. Não se sabe muito sobre o papel dele,
VXDVPLVV}HVHQFDUJRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQD,QFRQ¿GrQFLD0DV
ele, lá esteve por concordar com o ideário libertário, aparentemente
UHVWULWRD0LQDVPDVTXHWLQKDFRPRGHVWLQRR%UDVLOFRO{QLD
µ'RLVLPSRUWDQWHVGHSRLPHQWRVGR,QFRQ¿GHQWH6DOYDGRU&DUYD
lho do Amaral Gurgel, a 12 e a 30 de Junho de 1789, em Vila Rica,
relativamente ao episodio de um dicionário francês que o mesmo
depoente quisera obter de Tiradentes por compra ou por empréstimo,
depreendendo-se, ora que fora vendido por Tiradentes “a um seu
irmão”, ora que estava emprestado com “o Pe. Francisco que tem
XPDERWLFDQD3RQWHGR5RVDULR´GLFLRQiULRTXHD¿QDO6DOYDGRU
Gurgel obteve emprestado por quinze dias”. Este fato é revelador
da proximidade dele com Tiradentes.
$OHLWXUDGDVHQWHQoDGRVLQFRQ¿GHQWHVDFRQWHFHXQRGLDGH
abril de 1792 e teve a duração de 18 horas. Foram condenados à
morte por enforcamento e após decapitação e esquartejamento os
réus, Joaquim José da Silva Xavier, Francisco de Paula Freire de
$QGUDGH -RVp ÈOYDUHV 0DFLHO ,QiFLR -RVp GD 6LOYD$OYDUHQJD
Domingos Abreu Vieira, Antônio de Oliveira Lopes e Luiz Vaz
De Toledo e Piza, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, José de
5HVHQGH &RVWD SDL -RVp GH 5HVHQGH &RVWD ¿OKR 'RPLQJRV GH
Vidal Barbosa, enforcamento com direito a sepultamento. Aos
outros o degredo. Todas as sentenças, salvo a de Tiradentes, foram
comutadas em banimento.
Salvador Carvalho do Amaral Gurgel , mandado a Catalá, na
ÈIULFDHPEDUFRXSDUD0RoDPELTXHQRGLDGHPDLRGHQR
navio Nossa Senhora da Conceição – Princesa de Portugal. Chegou à
ilha, em 7 de setembro de 1792, tendo sido admitido como ajudante
de cirurgião-mor do regimento de infantaria. Levou consigo o estojo
com instrumentos cirúrgicos que lhe fora devolvido pelas autoridades

jVYpVSHUDVGRHPEDUTXH$QRWDomRGHFKHJDGDFRQVWDYDTXHµHUD
solteiro, tinha 30 anos de idade, olhos pretos, cabelos castanhos e
5x5 polegadas de altura”.
3RUGHFLVmRGRFDSLWmRJHQHUDOHJRYHUQDGRUGH0RoDPELTXH
dom Diogo de Sousa Coutinho, sargento-mor da cavalaria, nomeado
SRUGRQD0DULD,HPGHPDLRGHTXDVHWRGRVRVGHJUHGD
dos que haviam sido condenados para a costa oriental africana não
SXGHUDPFRQWLQXDUQDLOKDGH0RoDPELTXH7LYHUDPGHVHJXLUSDUD
o lugar que determinava cada condenação.
O físico-mor da capitania, João Domingos Tosco, até lhe fornecera um elogioso atestado de sua capacidade em 20 de março de 1793.
0DVHPQRYHPEUR*XUJHOMiHVWDYDQRGHVWDFDPHQWRGH,QKDPEDQH
em companhia do coronel José Aires Gomes. Ao que parece, o único
benefício que Gurgel teve foi a alteração de seu degredo de Catalá
para Inhambane, embora pouca diferença pudesse haver entre as
duas povoações. Na anotação de transferência “ dom Diogo manda
Gurgel para Inhambane e determina ao governador local que lhe
garanta mantimentos por dois meses.”
Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, o mais jovem entre os
LQFRQ¿GHQWHVIRLR~OWLPRDPRUUHUDRVDQRVHP'HSRLV
de atuar como cirurgião e de ocupar o cargo de vereador da vila de
Inhambane, foi transferido, em 1804, para o regimento de infantaria
da Ilha de Moçambique, como cirurgião-mor. Em Inhambane deixaria fama entre a gente humilde, porque fabricava medicamentos na
botica do regimento e os distribuía entre os pobres, sem cobrar nada.
0DVQmRKiPXLWDLQIRUPDomRVREUHVHXVDQRVHP0RoDPELTXH
6HXV UHVWRV HVWmR GHSRVLWDGRV QR 0XVHX GD ,QFRQ¿GrQFLDHP
Ouro Preto.
O Estado do Rio de Janeiro lhe deve o reconhecimento de herói,
SRLVIRLR~QLFRÀXPLQHQVHTXHHPEDUFRXQRPRYLPHQWRGH7LUD
GHQWHV&DEHULDQR0RQXPHQWRD7LUDGHQWHVHPIUHQWHDR3DOiFLR
Tiradentes, na Cidade do Rio de Janeiro, pelo menos uma plaquinha
FRPRVHXQRPHHDLQGLFDomRGHTXHIRLXPÀXPLQHQVH,QFRQ¿GHQWH
)LFDDVXJHVWmRDRVFDWDGRUHVGHKRPHQDJHQVDRVÀXPLQHQVHV1XQFD
é tarde para o reparo de uma falha histórica.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara),jornalista e escritor

Os campeões da madrugada
J. Ciro Saraiva (*)
Era um grupo de jornalistas – uns dez, às vezes quinze –
que gostariam de freqüentar bares e restaurantes, dia sim e no
RXWURWDPEpP0DVQmRWLQKDPGLQKHLURQHPVHOLPLWDVVHPVHX
DSUHFLDGRHVSRUWHDRV¿QVGHVHPDQD2VFRTXHWpLVjLPSUHQVD
tão fartos até bem pouco tempo, tinham deixado saudade: a
GLVSXWD GH 5XP 0RQWLOOD FRP R 5XP %DFDUGL I{UD GXUDQWH
muito tempo, a salvação da lavoura.
Carvalho Nogueira era um dos mais sequiosos e defendia
uma tese algo pungente:
- Beber com dinheiro é fácil. O difícil é beber sem ter
dinheiro.
Juntamente com Cirenio Cordeiro e Assis Tavares, reunimonos para desenvolver a criatividade, que já nos anos 70, era considerada – como agora – a melhor maneira de enfrentar a crise.
UM JANTAR NO NÁUTICO
Dois ou três dias antes do Natal de 1975. Pouco depois das
KRUDVWRFDRWHOHIRQHQR1iXWLFRHR0DLWUH6LEipVROLFLWDGR
SHORSUHVLGHQWHGD$SUHFH-RVp9DOIULGR0RQWHLURGR,FySDUD
providenciar, naquela noite, um jantar com a imprensa:
1mRVHLTXDQWRVVmRXQVYLQWHRXYLQWHHFLQFRQmRLP
porta. Devo chegar atrasado porque ainda tenho uma audiência
FRPR*RYHUQDGRU0DVSRGHLUDFROKHQGRDWRGRV6HUYLoRGH
SULPHLUD6LEi
Foi só o que deu.
Nada de Old Eight. Old par. Nada de batatinha. Filé a sal
grosso, lagosta, camarão. E os confrades chegando, excitados,
HVIX]LDQWHV 0HVDV VH HPHQGDQGR D SULQFtSLR IRUPDQGR XP
L, depois um U.
&DGrRSUHVLGHQWH"&RPHoDUDPDSHUJXQWDU
Sibá apressou-se a tranqüilizar:
-Ele só vem mais tarde. Está despachando com o GovernaGRU0DVSRGHPSHGLURTXHTXLVHUHP
2TXHTXLVHUHP"±TXLVFRQ¿UPDUXP
- Até o restaurante todo.
KRUDVGDQRLWHHRSUHVLGHQWHGD$SUHFHQmRDSDUHFLD2
TXHHUDTXHHOHTXHULDPHVPRFRPDLPSUHQVD"$FDERXQmR
aparecendo. Os mais “informados” já haviam se retirado. Aos
retardários, Sibá não deixava de tranqüilizar.
6HHOHQmRYLHUQmRWHPSUREOHPD'HL[HPLVVRFRPLJR
Não veio. Uma semana depois, me encontro com o Zé
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Valfrido. Conto pra ele. Riu, como se escrevia antigamente no
“Tico-Tico”, ás bandeiras despregadas. Convocou logo seu leal
assessor Cirenio Cordeiro:
0DUTXHXPHQFRQWURKRMHjQRLWHQR1iXWLFR9DPRVSDJDU
DFRQWDGDVHPDQDSDVVDGDHID]HURXWUD
Desta vez, Carvalho Nogueira foi o último a sair, abraçando
DPDGUXJDGD±³$O{VDXGDGH´
O QUINTO UISQUE
Desceu no aeroporto Pinto Martins e foi recebido, pelo
companheiro jornalista, há pouco guindado a um posto do
*RYHUQR2FDUURR¿FLDOHVWDYDjVVXDVRUGHQVHQREDJDJHLUR
foi depositada a maleta do viajante.
- Hotel logo ou bater um papo antes?
Foram para o “Quinto Uísque” que funcionava na beiramar. Apareceram outros amigos e a todos comunicava:
- Olha, eu não posso demorar. Amanhã, tenho uma reunião
com a diretoria da empresa, às 9 horas.
Dizem que só se conta até o “quinto uísque”. A esse respeiWRQDGDSRVVRGL]HUQXQFD¿]HVVDFRQWDJHP0DVWHULDVLGR
mais prudente, naquela noite, contar as garrafas. Duas horas
GDPDQKmHRQRVVRDPLJRQDTXHODSRU¿DVHP¿P2VHFUHWiULR
pegou o carro e caiu fora.
De manhã, toca o telefone. A ressaca explodiu no telefone:
&DGrPLQKDPDODPDFKR"
4XHPDOD"
5DSD]PLQKDPDODGHURXSD(XQmROKHGLVVHTXHWLQKD
XPDUHXQLmRDJRUDjVKRUDV"$PDOD¿FRXQRVHXFDUUR
$KHDJRUD"2FDUURVDLX
- Agora, doutor, vou me... Como é que eu vou participar de
uma reunião com a diretoria da empresa, com essa roupa de
RQWHPVXMDIHGHQGRDUHVVDFD"
&RPSUHXPDFDPLVDHWRPDXPEDQKRSHORPHQRV
O resto dessa história quem conta é um companheiro de Brasília, que já se envolveu em várias situações difíceis, inclusive a
GH¿FDUSUHVRQXPEDQKHLURGHUHVLGrQFLD0DVUHWRPDQGRR¿R
da meada: não faltou ao encontro e ainda hoje é muito querido
HUHVSHLWDGRQRJUXSRSDUDRTXDOWUDEDOKD*UDoDVD'HXV
CORONEL DA IMPRENSA
Domingo, uma hora da tarde. Um jornalista fôra preso por
HVWDU DWLUDQGR QR PHLR GD UXD &RVWD %DUURV  H DJRUD HVWDYD
telefonando pedindo-me que fosse soltá-lo, “antes que a família

VRXEHVVHGRHVFkQGDOR´&RQIHVVRTXHPHVHQWLLPSRWHQWH1mR
conhecia delegado de policia, não sabia como iniciar aquela opeUDomR/LJXHLSDUDR6HFUHWiULRGH6HJXUDQoDHVWDYDYLDMDQGR
WHQWHLIDODUFRPR&KHIHGD&DVD0LOLWDUWDPEpPQmRHVWDYD
Enquanto raciocinava sobre o que fazer, o telefone toca pela
terceira vez e ouço o chamado do companheiro:
 5DSD] HX HVWRX SUHVR 9HQKD PH VROWDU 4XH IDOWD GH
VROLGDULHGDGHpHVVD"
Fui, de qualquer maneira. O Delegado me recebeu bem,
relatou a ocorrência, mas não me convenci de que estivesse
disposto a devolver o companheiro à liberdade. Se eu pedisse e
HOHQHJDVVHHVWDULDFULDGRRSUREOHPD2TXHID]HUPHX'HXV"
3HGLXPFRSRG¶iJXDDDXWRULGDGHVDLXSDUDSURYLGHQFLDU(UD
o tempo de que eu precisava para ligar ao Governador.
'LJDDLRQGHHVWRX
(P4XL[HUDPRELP"
 1D SROLFLD *RYHUQDGRU 7HP XP MRUQDOLVWD SUHVR H HX
preciso que o senhor dê uma ordem ao delegado para solta-lo.
*RQ]DJD0RWDIRLSURQWR
3DVVHDLRWHOHIRQHSUDHOH0DVROKDTXHPpRGHOHJDGR"
4XHPpRMRUQDOLVWD"
2FRSRG¶iJXDSHGLGRMiFKHJDUDHSDVVHLRWHOHIRQH
- O Governador quer falar com o senhor.
O Delegado espantou-se:
2*RYHUQDGRU"
Atendeu ao telefone, minimizou os fatos, disse que estava
me recebendo, estava tudo resolvido, muito obrigado, foi uma
honra conversar com sua Excelência.
Devolvido à liberdade, o companheiro não se deu por satisfeito e resolveu “increspar”:
(RPHXUHYROYHU"
Tentei amenizar, “deixasse aquilo pra depois”... O delegado
estava determinado: o revolver não seria liberado. Joguei tudo
na pergunta:
- Doutor, o senhor acha que devo telefonar novamente para
R*RYHUQDGRU"
Não. Não precisava. Tudo resolvido. Senti-me o “coronel
da imprensa...”
&RPR ,ELDSLQD" 4XHP IRL" (OH SHGLX SUD QmR FRQWDU D
QLQJXpP-iSDUWLXFRLWDGR 
(*) J. Ciro Saraiva (Quixeramobim), jornalista.
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Rede de Controle do TCU
chega a seis Estados

Assinado contrato para exploração da
Usina de Itataia, em Santa Quitéria

Seis Estados – CE, PB, AC, RN, ES e RJ – já aderiram à
Rede de Controle instituída pelo Tribunal de Contas da União
7&8 SDUDLQWHQVL¿FDURFRPEDWHDRGHVYLRGHUHFXUVRVS~
blicos. Idealizada pelo presidente do TCU, ministro Ubiratan
Aguiar, a rede conta com a participação de órgãos federais e
HVWDGXDLVGLUHWDPHQWHHQYROYLGRVQD¿VFDOL]DomRGDDGPLQLV
tração pública.
Segundo o ministro Ubiratan Aguiar, as ações da Rede
de Controle deverão ser pautadas por ações preventivas, que
FRPSURYDGDPHQWHVmRPDLVH¿FD]HVSDUDFRLELUDFRUUXSomR
³$ DWXDomR FRQMXQWD H DUWLFXODGD GRV yUJmRV GH ¿VFDOL]DomR
evitará a superposição de ações, com maior aproveitamento
dos recursos”, avalia.
As primeiras parcerias foram estabelecidas, em março, em
Brasília, durante o Fórum de Criação da Rede de Controle da
Gestão Pública, realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa
,6& &RPSDUHFHUDPUHSUHVHQWDQWHVGHLQVWLWXLo}HVHQYROYLGDV
QD¿VFDOL]DomRGRXVRGRVUHFXUVRVS~EOLFRVTXHDVVLQDUDP
protocolo de intenções para a formação da Rede de Controle
da Gestão Pública.
1XPVHJXQGRPRPHQWRIRUDPUHDOL]DGDVR¿FLQDVGHWUDED
lho para levantamento das principais irregularidades cometidas
SHORVJHVWRUHVS~EOLFRVDSULPRUDPHQWRGD¿VFDOL]DomRGHREUDV
públicas e mapeamento do processo de tomada de contas especial – procedimento adotado quando há suspeita de prejuízo
aos cofres públicos e necessidade de ressarcimento.
Nos Estados, a rede teve início no Ceará, em maio, quando
13 instituições assinaram acordo de cooperação técnica e adesão
à rede de controle. Em seguida, a rede foi estendida à Paraíba,
ao Acre, ao Rio Grande do Norte, ao Espírito Santo e ao Rio de
Janeiro. Amanhã, a rede será instalada no Rio Grande do Sul.

Governador Cid Gomes, durante a assinatura do contrato de exploração para da Usina de
Itataia. Foto: Queiroz
Neto
O governador Cid
Gomes assinou o contrato para a exploração
da Usina de Itataia, em
Santa Quitéria, na Região Central do Ceará. A
mina, que será explorada
pelas Indústrias NucleDUHV GR %UDVLO ,1%  H
pela Galvani, tem capacidade para produzir, por ano, cerca
de 240 mil toneladas de fosfato e 1.600 toneladas de urânio.
A previsão é que Itataia inicie suas operações no início de
2012. O contrato de exploração foi assinado pelo presidente
GD,1%$OIUHGR7UDQMDQSHORSUHVLGHQWHGD*DOYDQL/XL]
Antonio Bonagura, e pelo ministro da Ciência e Tecnologia,
Sérgio Rezende.
3DUDRJRYHUQDGRU&LG*RPHVDH[SORUDomRGD0LQDGH
Itataia pode ser considerada um dos projetos estruturantes
do Ceará e que trará uma nova etapa de desenvolvimento
do Estado, principalmente para os municípios da Região do
Sertão Central. Ele lembrou que a mina foi descoberta em
1976 e agora, mais de 30 anos depois, foi possível concretizar
a sua exploração.
Cid ressaltou que o Governo disponibilizará a infraestrutura

necessária para a exploração de Itataia, o
que representa um total de R$110 milhões.
Entre os investimentos
citados estão a instalação de uma adutora,
onde serão investidos
R$ 85 milhões para
sua construção, uma
linha de transmissão
de energia, no valor de
R$ 25 milhões, a construção de uma estrada
que ligará o distrito de
/DJRDGR0DWRj8VLQDFRPLQYHVWLPHQWRVGHFHUFD5
milhões, e ainda uma via férrea a partir da Transnordestina.
Com investimento da ordem de R$ 800 milhões, cerca
GHDVVHJXUDGRVSRU¿QDQFLDPHQWRMXQWRDR%DQFRGR
1RUGHVWH GR %UDVLO %1%  D 8VLQD GH ,WDWDLD FRQFHQWUD D
maior jazida de urânio do País. Na mina o urânio se encontra
associado ao fosfato. “O fosfato será utilizado na produção
de fertilizantes agrícolas, aumentado em 10% a produção
brasileira de fosfatados. O Brasil chega a importar 50% do
total do produto consumido no Brasil”, ressaltou o presidente
da Galvani, Luiz Bonagura.
Quanto a exploração, utilização e comercialização do urâQLR¿FDUiDFDUJRGD,1%TXHGHYHUiSURGX]LUWRQHODGDV
anualmente, o que quadruplicará a produção brasileira, que
atualmente é de 400 toneladas

No primeiro semestre de
2009, 982.440 passageiros
desembarcaram no Ceará

Juízes cearenses ﬁzeram
Curso de Mediação e Técnicas
Autocompositivas em Brasília

Estatais investem R$ 29,7 bilhões
no primeiro semestre;
maior valor desde 1995

A Universidade de Brasília – UnB realizou a segunda ediomRGR&XUVRGH)RUPDomRGH0XOWLSOLFDGRUHVHP0HGLDomR
e Técnicas Autocompositivas. Juízes de todos os estados
brasileiros participaram do treinamento
Representando o Ceará, estiveram os juízes de Direito
Aluísio Gurgel e Fernando Teles, indicados pela presidência
GR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR&HDUi 7-&( 1RUHWRU
no ao Estado, eles serão os multiplicadores em mediação e
técnicas autocompositivas para os demais juízes cearenses.
Por ocasião da solenidade de abertura do curso, na Finatec
– campus UnB, o ministro Fernando Gonçalves, diretor-geral
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
0DJLVWUDGRV (QIDP VLQDOL]RXFRPDSHUVSHFWLYDIXWXUDQR
sentido de que o recrutamento de magistrados possa ocorrer
segundo os mesmos critérios atualmente utilizados para o
ingresso no serviço diplomático brasileiro.
Na mesa de autoridades, durante a abertura do curso
IRWR GDHVTXHUGDSDUDDGLUHLWDRMXL]GH'LUHLWR5REHUWR
%DUFHOODUGR(VWDGRGR3DUDQiRGHVHPEDUJDGRUIHGHUDO7D
GDDTXL+LURVHGLUHWRUGD(VFRODGD0DJLVWUDWXUDGR7ULEXQDO
5HJLRQDO)HGHUDO 75) GD5HJLmRRPLQLVWUR)HUQDQGR
Gonçalves, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e
$SHUIHLoRDPHQWRGH0DJLVWUDGRV (QIDP 5RJpULR)DYUHWR
VHFUHWiULRGH5HIRUPDGR-XGLFLiULRRGHVHPEDUJDGRUIHGH
ral Vilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal
75) GD5HJLmRHRMXL]GH'LUHLWR$QGUp*RPPDGR
Estado da Bahia.

As empresas estatais brasileiras parecem estar reagindo
bem à crise econômica mundial. Lideradas pelo Grupo Petrobras, as estatais investiram R$ 29,7 bilhões no primeiro
VHPHVWUHGHVWHDQRPDLRUYDORUSDUDRSHUtRGRGHVGH HP
YDORUHVDWXDOL]DGRV SULPHLURDQRFRPSOHWRGHYLJrQFLDGR
Plano Real. Entre janeiro e junho de 2008, quando a economia
do país crescia a passos largos, por exemplo, as estatais apliFDUDP5ELOK}HVHPLQYHVWLPHQWRV H[HFXomRGHREUDV
HFRPSUDGHHTXLSDPHQWRV FHUFDGH5ELOK}HVDPHQRV
do que o montante registrado este ano.
O Grupo Petrobras, com 22 empresas vinculadas, foi responsável por 90% dos investimentos realizados pelas estatais
no primeiro semestre de 2009, R$ 26,8 bilhões no total. Já
o Grupo Eletrobrás, com 15 entidades relacionadas, desembolsou R$ 1,9 bilhão. Outras 22 estatais com programações
orçamentárias em 2009 aplicaram o restante da quantia. Dos
LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV  IRUDP ¿QDQFLDGRV FRP UH
cursos de geração própria das estatais. Quase R$ 5,7 bilhões
foram destinados ao exterior.
Em uma comparação com os investimentos feitos no
primeiro semestre deste ano pela administração federal
direta, que inclui Executivo, Legislativo e Judiciário, o
montante aplicado pelas estatais é quase três vezes supeULRUDRGHVHPEROVDGRSHOD8QLmR 5ELOK}HVSDJRV 
Apesar do recorde para o primeiro semestre desde 1995,
os R$ 29,7 bilhões investidos pelas estatais este ano ainda
representam menos de 38% do total previsto para 2009, que
é de R$ 79,4 bilhões.
Além disso, a participação dos investimentos das estatais
MDQHLURDMXQKR QR3URGXWR,QWHUQR%UXWR 3,% EUDVLOHLUR
aumentou timidamente entre 1995 e 2008. No primeiro sePHVWUHGHDVHVWDWDLVGHVHPEROVDUDP5ELOK}HV HP
YDORUHVFRUUHQWHV RXGR3,%TXHFKHJRXD5
bilhões no mesmo período. Já no primeiro semestre de 2008,
RV5ELOK}HV YDORUHVFRUUHQWHV UHSUHVHQWDUDP
da soma das riquezas produzidas no país

O Ceará foi o estado do Nordeste que apresentou, no período
de janeiro a junho, o maior crescimento no desembarque de
passageiros em relação ao mesmo período de 2008. Ao todo, no
primeiro semestre de 2009, desembarcaram no Estado 982.440
passageiros, número 13,5% maior comparado a 2008. Os dados
são da Infraero Nacional.
Nesse mesmo período, o número de desembarques na
Bahia, estado nordestino que mais recebeu turistas no período
 FUHVFHXHPUHODomRD25LR*UDQGHGR
Norte registrou um crescimento de 5,9%, e Pernambuco apresentou a taxa de 0,1% no número de desembarque de passageiros.
Se levarmos em conta apenas voos nacionais, o Ceará foi
o estado nordestino que apresentou o maior crescimento, com
VHJXLGRSHOR5LR*UDQGHGR1RUWH  H%DKLD  
$ODJRDV  H3HUQDPEXFR  2VHVWDGRVGR0DUDQKmRH
Sergipe apresentaram números inferiores aos do mesmo período
do ano passado.
3DUD R 6HFUHWiULR %LVPDUFN 0DLD ³FRPR QXQFD DQWHV QD
história do turismo cearense, o Governo do Estado investe em
peças promocionais divulgando os atrativos turísticos”, diz o
Secretário. Além disso, a Setur tem participado de forma agressiva de todos os eventos especializados do calendário do setor
GHWXULVPRHVWLPXODQGRD¿GHOL]DomRGRGHVWLQR&HDUi
Em âmbito nacional, peças promocionais foram às ruas de
-RmR3HVVRD5HFLIH1DWDO7HUHVLQDH6mR/XtVDRVFLQHPDVGH
6mR3DXOR6mR-RVpGRV&DPSRV&DPSLQDV%HOR+RUL]RQWH
%UDVtOLD5LRGH-DQHLUR5LR*UDQGHGR6XO3DUDQi0DQDXVH
5LEHLUmR3UHWRjVWHYrVGRVDHURSRUWRVGR5LRGH-DQHLUR6mR
3DXORH%UDVtOLDDRV-RUQDLVH5HYLVWDV±&DUDVH2OKHLURFRP
-RUQDO0HWURDOpPGRVMRUQDLVHUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGRV
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Ozanan Coelho : o cearense das árvores,
dos jardins, da grama e do verde de Brasília.

Por JB Serra e Gurgel (*)
A “revolução verde” de Brasília
foi feita por dois cearenses ao longo
GH  DQRV GH FKH¿D GR 'HSDUWD
mento de Parrqaues e Jardins da
Novacap, Stênio de Araujo Bastos
)RUWDOH]D H)UDQFLVFR2]DQDQ&RU
UHLD&RHOKRGH$OHQFDU %DUEDOKD 
Outros cearenses, todos engenheiros
agrônomos, integraram a equipe:
Guarani Cabral de Lavor, hoje com
90 anos, Paulo Roberto Nóbrega
/DYUDVGD0DQJDEHLUD /XLV3DXOR
$OHQFDU1RJXHLUD )RUWDOH]D $QWR
QLR0HQGHV7DERVD )RUWDOH]D H-RVp
:DJQHU %RUJHV 0DFKDGR &DULULD
oX RVGHRLV~OWLPRVFRPSDQKHLURV
de turma de Ozanan na Escola de
Agronomia da UFC.Se São Paulo
tem 1 metro quadrado de área verde
por habitante, Brasília chegou a 100
metros quadrados. São 100 milhões
de metros2 de gramados públicos e
privados, 5 milhões de árvores, mil
jardins e 68 parques, um deles com
o nome de Burlemarx.
Ozanan se aposentou. Seu priPHLUR ¿P GH VHPDQD HP %UDVtOLD 
lá em 1969, foi na Casa do Ceará,
QDFRPSDQKLDGH&ULVDQWKR0RUHLUDGD5RFKDH6WrQLRGH
$UD~MR%DVWRV+RMHVHPSDUDUHVWiQRYDPHQWHQDHVWUDGD
WHQGR DEHUWR FRP GRLV DPLJRV -RVp 5LEDPDU 0DUDQKmR
Gomes da Silva e Luis Amaro da Silva a empresa “O Cravo
e a Rosa Urbanização”, que vai tratar de jardins, gramados,
urbanização. “Juntos temos mais de 90 anos de experiência”, experiência retratada no livro “Árvores de Brasília ,
$UERUL]DomR8UEDQDGR'LVWULWR)HGHUDO+LVWyULDH(VSpFLHV
GR&HUUDGR´FRP-DQDLQD/LPD0DUWLQV0DULDGDV*UDoDV
Ribeiro Rodrigues, Raimundo Gomes Cordeiro, Raimundo
0RUHLUD /LPD  )LOKR 6DXOR &RVWD 8OKRD H 6LPRQH &UX]
de Lima.
Francisco Ozanan Correia Coelho de Alencar nasceu em
¿OKRGH-RVp&RHOKR&RUUHLDH0DULDGH/XUGHV
Correia Coelho , irmão gêmeo de Francisco Bertrand Correia
Coelho de Alencar, e ainda de João Correia Coelho e José
+ROPHV&RUUHLD
Em 1954, começou a estudar e fez o primário e o ginasial
Colégio Santo Antonio, dos padres salvatorianos, em Barbalha . Deixei de estudar por dois anos e fui trabalhar com
meu pai, que em 21.04.1960 abriu um armazém de secos
e molhados a quem deu o nome de Brasília”, recorda. Em
 YROWRX DRV HVWXGRV QR &ROpJLR 0HQHVHV 3LPHQWHO
GH-XD]HLURRQGHIH]RHRFLHQWt¿FRVHJXLQGRSDUD
Fortaleza onde fez o vestibular e passou para a Escola de
Agronomia, da UFC, .
³0HXHQYROYLPHQWRFRPDVSODQWDVELFKRVHQDWXUH]D
deu-se na fazenda Cabaceiras, a 7 km de Barbalha, que era
GRPHXWLR0DQRHO&RHOKRGH$OHQFDUHTXHGHXXVRIUXWR
jPLQKDPmH0DULDGH/RXUGHVGHTXHPFRPSUDUDDVXD
parte na herança. Ele não precisava, tinha uma rede de lojas
em Juazeiro, Crato, São Luis. Na fazenda, encontrei o rato
da cana, silvestre e vermelho, que cerrava a raiz e a cana
WRPEDYDUHGX]LQGRDFXOWXUDHQRVFDXVDQGRSUHMXt]R0H
GDQHLDHVWXGDURUDWRTXHQLGL¿FDYDGXDVYH]HVSRUDQRXPD
no alto e outra no baixo da cana, no chão. Li toda a literatura
existente e quanto mais lia mais me interessava.Virei o rato
pelo avesso. Este rato determinou o rumo de minha vida”.
Em 1965, ,na Escola de Agronomia , foi aluno na cadeira
GH=RRORJLDGRSURI0HOTXtDGHV3LQWR3DLYDWLGRHKDYLGR
como exigente e rigoroso. O prof. passou um trabalho e deu
dois meses de prazo. Na hora, disse que tinha escolhido o
tema do seu, sobre o rato de cana. O prof. pediu calma, pois
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teria dois meses e disse que tinha uma pilha de “trabalhos”
sobre o rato. Na semana seguinte, surpreendeu o prof. entregando o trabalho, com apenas duas laudas , datilografadas
QXPD5R\DO0HVHVGHSRLVVDtUDPDVQRWDV(OHIRLSHJDU
o trabalho e lá estava um bilhete: “Bom, mande o aluno
falar comigo”. O prof. disse que lhe dera 10, porque era
original, não érea cópia. Se cópia fosse cientista, o maior
GHOHVVHUiR;HUR[¬TXHLPDURXSDSHUJXQWRXOKH4XHU
WUDEDOKDUFRPLJR"´6XUSUHVRHGHVFRQFHUWDGRWRSRX2SURI
explicou que ele poderia se candidatar a uma bolsa, o que
o fez sendo contratado.
“Aquilo mudou minha vida, passei a ganhar 10 vezes o
TXHUHFHELDGHPHXVSDLVSDUDPHPDQWHU´2SURI0HOTXt
DGHVPHGHXDSULPHLUDFKDQFHHDJDUUHL1R¿QDOGH
em 12.12, concluiu o curso, no dia 13, foi baixado o AI-5,
YLDDEROVDFKHJDUDR¿PHQmRHQFRQWUDYDSHUVSHFWLYDGH
WUDEDOKR0HOTXLDGHVFKDPRXRHLQGDJRX³TXHULUWUDEDOKDU
HP%UDVtOLD"$FHLWRX5HYHORXTXHXPJUDQGHDPLJR6WrQLR
GH$UDXMR%DVWRV )RUWDOH]D TXHHUDGLUHWRUGHSDUTXHVH
jardins de Brasília viria passar o Natal com sua família e
lhe pedira que indicasse um cearense recém-formado para
lhe ajudar na Novacap. Foi conversar com Stênio na rua
Domingos Olimpio, 1.010. Ele me disse que “lá tem um
mundo para você fazer”. Chegou a Brasília em julho de
(PYHLR0DULD6RFRUUR&RUUHLD %DUEDOKD 
, com quem se casaria em 24.04.
Do casamento, nasceram Thales Correia Coelho , em
12.04.1978, dia do aniversário de JK, servidor do STJ, e
Érica Correia Coelho,servidora do Tribunal de Justiça do DF.
O patrimônio verde
As árvores ³$SD[RQHLPH SRU %UDVtOLD  3DUHFHXPH XP GHVD¿R
muito grande, mas como cearense nem poderia pensar em
desistir. Trabalhei 10 anos sob as ordens e orientações de
6WrQLR TXH WDPEpP IRUD DOXQR GR SURI 0HOTXtDGHV QD
(VFRODGH$JURQRPLD(OHVDLXHPGHMDQHLURGHH
GHVGHHQWmRDVVXPLDFKH¿DRQGH¿TXHLDWpGHIHYHUHLURGH
2009, completando 40 anos de trabalho. Segui sempre o emEDVDPHQWRTXHGH¿QLPRVGRYHUGHGH%UDVtOLDTXHUHVXOWRX
na construção de 50 milhões de m2 de gramados públicos,
KiRXWURVPLOK}HVGHPGHJUDPDGRVSULYDGRV SODQ

tação de 5 milhões de árvores, sendo
PLOIUXWtIHUDV PDQJDDEDFDWH
goiaba, jambolão, jenipapo, jaca, cagaita e berimbá nativas, implantação
de mil jardins compondo com os 68
parques da cidade.
“As árvores frutíferas, assinala,
foram plantadas com a intenção de
alimentar os pássaros. Brasília era
uma cidade muda. Não tinha pássros, já que não a cidade não contava
com abrigo e alimentação. Com
as arvores, os pássaros voltaram
e hoje é uma sinfonia. Quanto as
demais árvores ocorreu o seguinte.
No início, a Novacap trouxe mudas
GR 5LR 6mR 3DXOR 0LQDV H *RLiV
muitas espécies de árvores exóticas, A maioria morreu e as que não
morreram estão morrendo, como
aconteceu agora com a monguba. O
TXH¿]HPRVLQWURGX]LPRVGHSRLVGH
muita pesquisa, foi plantar 200 mil
árvores, por ano, de 75 espécies nativas do Cerrado, como os ipês roxo,
branco e amarelo, as quaresmeiras,
R MHTXLWLEi D FRSDtED SDX G¶ROKR
QR &HDUi  ³(VWH WUDEDOKR UHYHOD
que foi o mais importante plantio de
espécies nativas naturais do Cerrado
YDLDVVHJXUDUD¿WR¿VLRQRPLDSUySULDHVLQJXODUGH%UDVtOLD´
Os jardins
Brasília não tinha jardins.
(PDJRVWRGHDRFKHJDUGHXPDYLDJHPD:DVKLQJ
ton, Ozanan foi chamado a Águas Claras pelo governador
Roriz, que o recebeu dizendo: “sou governador da milésima
cidade do mundo”. Voltara empolgado com os jardins de
:DVKLQJWRQHOKHSHGLXHPUHJLPHGHXUJrQFLDXPSODQR
para construir jardins. Deu-lhe uma semana para estudar e
propor. “Saí de Águas Claras e viramos a noite na Novacap
elaborando um projeto. Na semana seguinte lhe telefonei e
disse que o plano estava pronto e queria lhe mostrar. Ele
VyTXLVYHUTXDQWRFXVWDULD9DL¿FDUERP"LQGDJRX1mR
demorou, lhe telefonou e mandou que fosse procurar a sra.
Zilda Jordão, pois ela tinha a chave do cofre. Fomos ao
trabalho. Um belo dia, chegaram 26 caminhões de mudas
GHViOYLD]tQLDSHW~QLDÀRFRVWDMHWHLPSODQWDPRV
jardins, sendo 88 balões no Plano e 12 em Sobradinho, antes
do Natal. A imprensa caiu de pau, mas dois fatos mudaram a
opinião da população: um artigo da deputada Eurides Brito
HXPDGHFODUDomRH=LUDOGRTXHGLVVHTXH³DVÀRUHVVmRR
sorriso de Deus”.
A grama
Para a inauguração de Brasília alguém teve a infeliz
LGpLDGHSODQWDUDOSLVWHQD(VSODQDGDSDUD¿FDUYHUGH)LFRX
mas morreu tudo uma semana depois. Outro desastre foi o
plantio de tiririca nas tesourinhas da Asa Sul para servir de
contenção e embelezamento.
Outro desastre que se comprovou foi o plantio da grama
bermuda, que nasce com semente, já que o plantio da grama
batatais era mais caro, pois não se reproduz por semente,
mas de muda em muda, e de placa em placa. Isso é quase
artesanal. Fizemos uma experiência na Asa Sul. Plantamos
o canteiro oeste do eixo com a batatais e leste do eixo com
a bermuda. O poder de disseminação desta foi grande, logo
invadiu o território da outra. Problema: a grama batatais não
renasce na sombra. O que não é problema, com 72 horas
de chuvas ela se regenera e renasce, após a temporada de
secura que queima a grama.
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor
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Sancionada lei que cria mais 230
varas na Justiça Federal

Assembléia adota Twitter como
ferramenta de comunicação

Governador cearense pede
liberação de contas sequestradas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
sancionou, em 04.08 , em Brasília, a lei que cria mais 230
varas para a Justiça Federal. A lei é originária do Projeto
de Lei Complementar 126/09, de iniciativa do Superior
7ULEXQDOGH-XVWLoD 67- 2YLFHSUHVLGHQWHGR67-PLQLV
tro Ari Pargendler, o corregedor-geral da Justiça Federal,
PLQLVWUR+DPLOWRQ&DUYDOKLGRHRFRUUHJHGRUQDFLRQDOGH
Justiça, ministro Gilson Dipp, participaram da solenidade.
A sanção da lei segue os objetivos do II Pacto Republicano,
assinado pelos três Poderes em abril deste ano, por um
sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo.
A localização das novas varas federais será estabelecida
SHOR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDO &-) $SUHYLVmRpTXH
sejam instaladas 46 varas a cada ano, no período de 2010 a
2014. A definição das cidades que receberão as novas varas
será feita com base em critérios técnicos, como demanda
processual, densidade populacional, índice de crescimento
demográfico, distância de localidade onde haja vara federal
e as áreas de fronteiras consideradas estratégicas.
Além do presidente da República, Lula da Silva, e do
ministro Ari Pargendler, estiveram presentes ao evento,
representando os três Poderes, o presidente do Supremo
7ULEXQDO)HGHUDO 67) PLQLVWUR*LOPDU0HQGHVRPLQLV
tro da Justiça, Tarso Genro, e o advogado-geral da União,
-RVp$QWRQLR'LDV7RIIROL2PLQLVWUR*LOPDU0HQGHVIDORX
com a imprensa e destacou a importância da lei sancionada
SDUDDJLOL]DUDSUHVWDomRMXULVGLFLRQDO6HJXQGR0HQGHV
o objetivo da lei é que as ações judiciais tenham solução
com uma tramitação mais rápida, de seis a oito meses.
O presidente do STF ressaltou o investimento do Judiciário em informatização e destacou a importância do
processo virtual, que contribui para uma Justiça mais ágil. O
processo judicial eletrônico ganhou força com a implantação
do Projeto Justiça na Era Virtual pelo Superior Tribunal de
-XVWLoD 67- SURSRVWDTXHHVWiDPSOLDQGRDYLUWXDOL]DomR
da Justiça com a adesão dos tribunais em todo o país.

A Assembléia Legislativa adotou mais uma
ferramenta de comunicação que vai ampliar a
transparência e a participação direta da sociedade
com o Poder. A partir de
agora o povo cearense
vai acompanhar todas
DV DWXDOL]Do}HV GR 3RUWDO$VVHPEOpLD ZZZDOFHJRYEU 
também pelo Twitter. No espaço estarão linkadas as matérias produzidas para o portal. O endereço do microblog do
Legislativo Cearense é: http://twitter.com/Assembleia_CE.
A coordenadora de Comunicação Social da Casa, jornalista Silvia Góes, explica que as atualizações são exibidas
HPWHPSRUHDOQRSHU¿OGRXVXiULRTXHVHJXLURHQGHUHoR
“O twitter é uma febre mundial, mais uma ferramenta que
reforça o poder da comunicação. Qualquer pessoa, esteja onde
estiver, pode participar de manifestações, enviar sugestões e
críticas. Agora, mais do que nunca, os meios de comunicação
SURFXUDPVHLGHQWL¿FDUFRPDVUHGHVVRFLDLVHD$VVHPEOpLD
também está inserida nesse contexto. Isso vai garantir a
velocidade das nossas notícias e a transparência do Poder”,
D¿UPRX6LOYLD*yHV
Diversos políticos do Estado, inclusive deputados estaGXDLVMiDGHULUDPDR7ZLWWHU7RPiV)LOKR 36'% 3URIHV
VRU 7HRGRUR 36'%  +HLWRU )pUUHU 3'7  H /tYLD$UUXGD
30'% DWXDOL]DPFRQVWDQWHPHQWHVHXVPLFUREORJV$OpP
GHOHVH[LVWHPWDPEpPSHU¿VGHRXWURVSDUODPHQWDUHVFRPR
GR VHFUHWiULR GH 7XULVPR GR (VWDGR %LVPDUFN 0DLD H GR
VHQDGRU,QiFLR$UUXGD 3&GR%±&( 
Os textos postados no Twitter só podem ter até 140 caracWHUHVFRQKHFLGRVFRPR³WZHHWV´SRUPHLRGDSUySULD:HERX
SRU606(P)HYHUHLURGHREORJ&RPSHWHFRPHOHJHX
R7ZLWWHUHPWHUFHLUROXJDUFRPRUHGHVRFLDOPDLVXVDGD HP
SULPHLUROXJDUR)DFHERRNVHJXLGRGR0\6SDFH $7$)

O governador do Ceará, Cid Gomes, ajuizou no Supremo
a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
$'3) FRQWUDRVHTXHVWURGHFRQWDVGRHVWDGRGHWHUPLQDGR
SHOR7ULEXQDO 5HJLRQDO GR7UDEDOKR 757  GD  5HJLmR 2
sequestro de R$ 16,9 milhões de uma autarquia estadual teria
ocorrido pela suposta quebra da ordem cronológica de pagaPHQWRGHXPSUHFDWyULRGHSHTXHQRYDORU 5 GHYLGR
pelo estado como honorário advocatício numa causa trabalhista.
Na ação, o governador sustenta que montantes de pequeno
YDORUFRPRHVVHKRQRUiULRVmRSDJRVjSDUWHGD¿ODGHSD
gamentos judiciais de precatórios. Para isso, ele cita a Ação
'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH $', QDTXDOR6XSUH
PR7ULEXQDO)HGHUDO 67) HQWHQGHXTXHRVSUHFDWyULRVWrP
regime jurídico diferente das obrigações de pequeno valor. No
caso que deixou as contas do estado bloqueadas, o presidente
do TRT adotou um entendimento diferente do citado na ADI
1662 – para ele o pagamento dos honorários antes de outras
dívidas teria burlado a ordem cronológica.
Artigo 100
“Sobre a matéria esta corte já decidiu que as obrigações de
SHTXHQRYDORU¿FDPjPDUJHPGRUHJLPHGHSUHFDWyULRQmR
lhes sendo aplicável o artigo 100 da Constituição Federal e,
por conseguinte, a hipótese de preterição da ordem cronológica de precatórios”, sustenta Cid Gomes na ação.
O preceito fundamental descumprido seria o próprio artigo
100 da Carta, cujo segundo parágrafo diz: “As dotações orçamentárias e os créditos abertos estão consignados diretamente
ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que
proferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo
as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do
credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu
direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à
satisfação do débito”.
O parágrafo seguinte da Constituição acrescenta que,
relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos
SDJDPHQWRVGHREULJDo}HVGH¿QLGDVHPOHL
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Leituras II

O São João de Caruaru

Moreira de Acopiara (*)
bem informados como o prefeito de Caruaru, que faz o maior São
Este ano as comemorações juninas em Caruaru, no Per- João do mundo e é merecidamente chamada de “capital do forró”.
nambuco, não contaram com bandas de forró eletrônico. Isso
Agora umas glosas que escrevi no mote O forró eletrônico
para desespero de alguns setores, principalmente corruptos que sepultou / O melhor da Cultura Popular:
assinam contratos altíssimos e repassam somente parte da verba.
Eu cresci no Nordeste brasileiro
A feliz decisão veio do prefeito caruaruense, que decretou que
Escutando forró, xote e baião.
somente grupos de forró autêntico, o chamado forró pé-de-serra,
Ouvi muito Luiz, o Gonzagão,
poderiam se apresentar. Eu, cá do meu canto, aplaudo esse inteliE as cantigas de Jackson do Pandeiro,
gente e sensível prefeito, que, como eu, já está de saco cheio de
Os aboios dolentes do vaqueiro
escutar músicas de gosto duvidosíssimo, sempre com o mesmo
E os bezerros berrando pra mamar.
ritmo, a mesma pobre batida, ausência de harmonia, ausência de
Sou poeta e vou sempre preservar
acordes , ausência de poesia e, o pior: enaltecendo o erotismo, a
Essas coisas que meu pai me ensinou.
VHQVXDOLGDGHH[DJHUDGDDSRUQRJUD¿DPHVPRDYLROrQFLDFRQWUD
O forró eletrônico sepultou
a mulher, o consumo de bebidas alcoólicas e a prostituição. E o
O melhor da Cultura Popular.
que mais entristece é que a grande maioria dessas bandas, segundo
os organizadores da festa de Caruaru, são do meu querido Ceará.
1HVVDOXWDQmRTXHUR¿FDUVy
Como cearense amante das coisas boas eu me sinto envergonhado,
E nem quero que alguém me comprometa.
ainda mais porque a terra de Iracema já nos deu escritores, poetas
Sei de quem pensa que “calcinha preta”
HFRPSRVLWRUHVJHQLDLVFRPR-RVpGH$OHQFDU+XPEHUWR7HL[HLUD
É somente uma banda de forró.
e Patativa do Assaré, só para citar três exemplos. Deixar a coisa
+iTXHPSHQVHWDPEpPTXHFDWLPEy
FKHJDUDHVVHSRQWRp RXIRL PXLWRWULVWH7RPDUDTXHHVVDIDVH
É um ritmo pro povo rebolar.
ruim passe logo e passemos a escutar no rádio a verdadeira música
Essa gente precisa se informar,
nordestina, cheia de ritmo, harmonia, melodia, graça e poesia.
Pois o tempo dos tolos já passou.
0DWHULDOQyVWHPRVGHVREUD
O forró eletrônico sepultou
Nomes como Elba Ramalho, Amelhinha, Alceu Valença, SanO melhor da Cultura Popular.
tana e Flavio José, além de grupos regionais e menos famosos,
mas igualmente bons, foram convidados e marcaram presença
Com carências de criatividade
na praça do forró, com público tão bom ou melhor do que nas
Botam nomes horríveis nessas bandas,
vezes anteriores. Assim a cultura brasileira é quem sai ganhando.
Depois fazem milhões de propagandas,
E eu, nascido no município de Acopiara e criado entre Acopiara
H,JXDWX¿FDULDPXLWRDOHJUHVHQmRVyQHVVDVFLGDGHVPDVR
Sem critérios, em tudo que é cidade,
Ceará inteiro, nós pudéssemos encontrar prefeitos sensíveis e

Depois vão à qualquer localidade
(DUJXPHQWDPYLHPRVSUDWRFDU
Botam três, quatro moças pra dançar,
Quase nuas, chamando isso de show.
O forró eletrônico sepultou
O melhor da Cultura Popular.
Não se vê mais fogueiras de São João,
Nem matuto com seu rádio ligado,
Não se vê brincadeira de Reisado,
'HFKXYLQKDGHWUDTXHHGHEDOmR
Querem mais assistir televisão
Programada pra nos alienar.
Da cultura melhor do meu lugar
Pouca coisa bonita nos restou.
O forró eletrônico sepultou
O melhor da Cultura Popular.
A criança não brinca mais de roda,
&DLQRSRoRFLUDQGDQHPGHDQHO
Não se vê mais leitura de cordel,
E um forró pé-de-serra não é moda.
Cantador de repente lhe incomoda,
Não se curte uma noite de luar.
Até mesmo as cantigas de ninar
O modismo perverso deturpou.
O forró eletrônico sepultou
O melhor da Cultura Popular.
Moreira de Acopiara (Acopiara) é poeta, autor de dezenas de
cordéis e vários livros, dentre eles “Cordel em arte e versos”,
pela Editora Duna Dueto.

Humor Negro & Branco Humor
Palíndromo
Um palíndromo é uma palavra ou um número
que se lê da mesma maneira nos dois sentidos,
normalmente, da esquerda para a direita e ao
contrário.
Exemplo:
OVO, OSSO, RADAR.
2PHVPRVHDSOLFDjVIUDVHVHPERUDDFRLQFL
dência seja tanto mais difícil de conseguir quanto
maior a frase; é o caso do conhecido:
SOCORRAM-ME, SUBI NO ONIBUS EM
MARROCOS.
Diante do interesse pelo assunto (confesse,
já leu a frase ao contrário),tomei a liberdade de
selecionar alguns dos melhores palíndromos da
língua de Camões...
Se souber de algum, acrescente e passe adiante.
ANOTARAM A DATA DA MARATONA
ASSIM A AIA IA A MISSA
A DIVA EM ARGEL ALEGRA-ME A VIDA
A DROGA DA GORDA
A MALA NADA NA LAMA

A TORRE DA DERROTA
LUZA ROCELINA, A NAMORADA DO MANUEL, LEU NA MODA DA ROMANA: ANIL É
COR AZUL
O CÉU SUECO
O GALO AMA O LAGO
O LOBO AMA O BOLO
O ROMANO ACATA AMORES A DAMAS
AMADAS E ROMA ATACA O NAMORO
RIR, O BREVE VERBO RIR
A CARA RAJADA DA JARARACA
SAIRAM O TIO E OITO MARIAS
ZÉ DE LIMA RUA LAURA MIL E DEZ

diferentes, mas com o mesmo sentido.
O exemplo clássico é o famoso ‘subir para cima’
ou o ‘descer para baixo’.
Mas há outros, como pode ver na lista a seguir:
- elo de ligação
DFDEDPHQWR¿QDO
- certeza absoluta
- quantia exacta
- nos dias 8, 9 e 10, inclusive
- juntamente com
- expressamente proibido
- em duas metades iguais
- sintomas indicativos
- há anos atrás
PROFUUUUUUNDO!
- vereador da cidade
ISSO É QUE É CULTURA!!!!
- outra alternativa
- detalhes minuciosos
Tautologia
- a razão é porque
E sabem o que é tautologia?
DQH[RMXQWRjFDUWD
eRWHUPRXVDGRSDUDGH¿QLUXPGRVYtFLRVGH
- de sua livre escolha
linguagem.
- superávit positivo
Consiste na repetição de uma ideia, de maneira
- todos foram unânimes
viciada, com palavras
- conviver junto

- facto real
- encarar de frente
- multidão de pessoas
- amanhecer o dia
- criação nova
- retornar de novo
- empréstimo temporário
- surpresa inesperada
- escolha opcional
- planear antecipadamente
- abertura inaugural
- continua a permanecer
D~OWLPDYHUVmRGH¿QLWLYD
- possivelmente poderá ocorrer
- comparecer em pessoa
- gritar bem alto
- propriedade característica
- demasiadamente excessivo
- a seu critério pessoal
- exceder em muito
Note que todas essas repetições são dispensáveis.
Por exemplo, ‘surpresa inesperada’.
Há surpresa esperada?

A cidade era livre e as boites eram quase ‘’ PUBLIC GOODS ‘’
José Colombo de Souza Filho (*)
$FLGDGHHUDOLYUHHDVERLWHVHUDPTXDVHµ¶38%/,&*22
'6µ¶1DFLGDGHOLYUHVHWHPEURGHDVPLQXWRVD
ERDWHGHDYHQLGDFRPVHXOHWUHLUROXPLQRVRDJiVQpRQ$
Presidente, piscava alternativamente nas luzes de cores azul e
YHUPHOKR'RLVFDUURVGHDOXJXHO¿FDYDPHVWDFLRQDGRVQDIUHQWH
do estabelecimento noturno.
O Cabral que durante o dia, era fiscal da pista do DAC e
a noite se postava com porteiro de boate, fazia seleção das
pessoas que poderiam freqüentar aquela simpática espelunca.
Além da Presidente, a cidade livre, onde todas as Construções
HUDPGHPDGHLUDFRQWDYDFRPRXWUDERDWHVGRPHVPRQDLSH
7LUROHVD%RVVD1RYD)DUROLWRH9DFD0DUURP$SDUWLUGDOL
a brincadeira noturna, era barra mais do que pesada.
=p0DUWLQVDER*LDHR3HUHLUDPRWRULVWDGD&kPDUD)HGHUDO

Ceará em Brasília

faziam troça da pose do rotundo porteiro. Dentro da boate o cantor
cearense Francisco Apolinário fazia sucesso interpretando sambas
canções tipo Nervo de Aço, Negue e principalmente as músicas
mais em Voga de Nelson Gonçalves.
Aproximava-se o instante máximo da noite, uma exibição
de strip- tease. Nos segundo seguintes, uma esforçada morena, tipo índia, procurava suando fazer sua exibição artística,
ao som de um velho Blue, tocado de modo indolente pelo
ASSAD. O turco sempre praguejava dizendo, que não era
turco e sim armênio.
Independente da real identidade do músico, o piston na surdina
malhava qualquer ouvido, mais apurado. A fumaça excessiva do
recinto, e as luzes incandescentes e a poeira do salão da boite dava
XPWRTXHGHSRUmRGH¿OPHGHQRYHOOH9RJXH
Naquela noite os aplausos eram mais contundentes como a
premiar o esforço da jovem que realmente se contorcia ao som

do Blue “ The man I Love “. As garrafas eram de wisk de marcas
IDPRVDV4XHHQ$QQH5R\DO6DOXW:KLWH+RUVHH2OG&KHHS
mais o conteúdo das mesmas, eram de origem duvidosa.
6HGDQoDYDDWpR¿PGDQRLWH/RJRPDLV$GLHFLDHDPRUHQDGD
dança iria trabalhar na banca de verduras do mercado Diamantino
QD$YHQLGD
As garrafas eram reabastecidas, o padre Roque passava com
VXDUXUDO:LOO\VYHUGHHEUDQFDUHFROKHQGRRVHYHQWXDLVErEDGRV
LQYHWHUDGRVHOHYDQGRRVSDUDR+-.2
0DLVXPFRQYDLUVDLDGR$HURSRUWRHRXWURVWDQWRVFKHJDYDP
trazendo os jornais do Rio e de São Paulo.
Quando atrasavam,o Correio Brasiliense, saia na frente vendendo sua edição, que trazia o horóscopo de Omar Cardoso.]
(*) José Colombo de Souza Filho (Fortaleza), jornalista e
servidor público
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Juazeiro do Norte: Cid Gomes autoriza R$ 10,1 milhões para conclusão da Praça dos Romeiros
Juazeiro do Norte, no Cariri,
em 04.08, foi pela segunda vez
sede do Governo do Estado. O ato
se deu na ocasião da instalação
do programa Governo do Ceará
QD 0LQKD &LGDGH *RYHUQR ,WL
QHUDQWH RFDVLmRTXHDVHGHGR
Estado se desloca para o Interior.
O governador Cid Gomes presidiu a solenidade, que contou com
a presença do vice-governador
Francisco Pinheiro, de secretários
de Estado, lideranças políticas e
representantes da comunidade.
Durante o evento, Cid Gomes
assinou o edital de licitação para
a contratação de empresa para a realização dos serviços de conclusão
da Praça dos Romeiros, em Juazeiro do Norte. A obra está orçada no
valor de R$ 10.102.490,22 e será
executada com recursos do Tesouro do Estado, a partir da emenda
parlamentar do deputado Federal
Ciro Gomes. “Esta é uma obra que
irá fortalecer ainda mais o turismo
religioso, grande vocação dessa
Região”, fortaleceu.
O governador também assinou
os termos de adesão do Programa
GH&RRSHUDomR)HGHUDWLYD 3&) 
conveniados com as secretarias
da Infraestrutura, Cidades e Esporte. O recurso totalizou R$
2.221.082,95, beneficiando os
municípios de Abaiara, Araripe,
Aurora, Baixio, Brejo Santo, CariULDoX0DXULWL3HQDIRUWHH6DOLWUH
Na sequência, o Governo do Estado promoveu audiência pública
com a população presente. O tema
DERUGDGR IRL ³+DELWDomR´ FRP
GHVWDTXHQRSURJUDPD0LQKD&DVD
0LQKD9LGDGR*RYHUQR)HGHUDO
Cid Gomes relatou que no Ceará
serão construídas cerca de 51 mil
unidades habitacionais. “Essa é
uma ação que vai resolver de forma
GH¿QLWLYDRGp¿FLWKDELWDFLRQDOGDV
cidades de grande porte”. O governador informou que em Juazeiro
do Norte a previsão é que sejam
construídas quatro mil casas e que
o Estado deverá apoiar o programa
com itens ligados à infraestrutura
e isenção de impostos. “Para as
cidades de pequeno porte, os municípios contam com a resolução
QRQGHRVJRYHUQRVHVWDGXDO
e federal compartilham um recurso
para a construção das casas. Já o
município entra com o terreno.
Temos outros programas em áreas
de assentamento”, lembrou Cid.
A audiência pública também
tratou de assuntos relativos à
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possibilidade da mudança do local
da Expocrato, à construção de delegacias de polícia nos municípios
do Cariri, construção e reforma de
estradas, implantação do Ronda do
Quarteirão em Barbalha, construção do novo aeroporto de Juazeiro
do Norte, construção de escolas,
desenvolvimento de infraestrutura
HVSRUWLYD +RVSLWDO 5HJLRQDO GR
Cariri, construção de Policlínicas,
entre outros.
Cid Gomes realizou ainda a entrega de certificados aos candidatos aptos a participar do programa
&DUWHLUDGH0RWRULVWD3RSXODUNLWV
de equipamentos para as ações do
Centro de Referência da AssisWrQFLD 6RFLDO &UDV  JXLDV SDUD
idosos e pessoas com deficiência,
certificados de participação do
projeto Estação Família, certificados do Programa Casa de Farinha,
veículos para a Adagri, trailer para
combate da febre aftosa, kits de
tanque de leite, certificados do
programa Arca das Letras, e mudas frutíferas do programa Adote
uma Árvore para 200 alunos da
rede pública de ensino.
Durante a instalação do Itinerante, o governador assinou
o convênio para a execução das
obras de pavimentação de Juazeiro
do Norte no valor superior à R$ 2
milhões, o convênio com a Fundação Patativa do Assaré para a amSOLDomRGR0HPRULDO3DWDWLYDGR
Assaré e projeto Patativa Encanta
em todo Canto, para a criação do
0XVHX GR 3RHWD $JULFXOWRU GR
termo de adesão do município de
Juazeiro do Norte ao Programa
de Apoio às Reformas Sociais
3URDUHV ,,  GR WHUPR GH DGHVmR
do projeto Criando Oportunidades
e Primeiro Passo, do convênio do
Programa Leite Fome Zero, do
convênio de Práticas Agrícolas
do Projeto de Convênio com o
Semiárido, além da ordem de serviço para a construção do muro e
UHIRUPDGDFDL[DG¶iJXDGR3DUTXH
de Exposições Pedro Felício.
No Governo Itinerante, os secretários tiveram agenda cheira
durante todo o dia. Com participação em fóruns, reuniões, oficinas
e visitas administrativas eles se
dividem atendendo à população
em vários locais do município. O
Governo do Estado também leva
aos municípios visitados várias
ações de cidadania em todas as
áreas onde o Estado atua.
Geraldo Silva, Diário do Norte

TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearens
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e d
passageiros
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileir
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.
Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas um
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma fro
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros,
Jatos, 2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.
O processo de ampliação da companhia com Boeings f
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileira
incluindo 9 capitais.
Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boein
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Lu
Belém,
Macapá
e
Caiena
na
Guiana
Francesa. As linhas transportam uma média
mensal de 16.000 passageiros, chegando a
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de
alta estação.
Além do transporte aéreo, a TAF é
reconhecida pela qualidade de sua oficina de
manutenção e seus serviços de apoio a
aeronaves. Em março deste ano, a empresa
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da An
para manutenção de Boeings. A mesm
também é homologada para manutenção
helicópteros, aviões turbo hélice e jat
executivos.
O hangar da TAF é utilizado por vári
companhias regionais além de atender
governo de vários estados, artistas
empresarios no tocante a viagens executiva
Recentemente foi construída uma sala Vip co
todo conforto exigido pelos clientes usuári
da aviação executiva.
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TAF Linhas Aéreas SA
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF
Fortaleza – CE – Brasil CEP: 60420-290
www.voetaf.com.br
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Leituras III

Oriano Mendes

Por Lustosa da Costa (*)
2ULDQR 0HQGHV RX PDLV SUHFLVDPHQWH$QWRQLR 2ULDQR
0HQGHV QDVFHX D  GH MXOKR GH ¿OKR GH )UDQFLVFR
0HQGHVFDUQHLURH$QD0DULDGH$UD~MRFHHIDOHFHXDGH
dezembro de 1955. Foi pioneiro na instalação de luz elétrica
com a Companhia de Luiz e Força de Sobral, a primeira
indústria de café moído,a torrefação São Paulo, em seguida
FRP D )iEULFD 6DQWD (PLOLDQLQKD TXH EHQH¿FLDYD DUUR] H
algodão,a fabrica de mosaicos, de gelo e o Bar Verniaud.
Fundou o primeiro banco da cidade em 1924 com o nome
de Banco de Crédito Agrícola.
Era conhecida na cidade a ascendência que sobre ele
exercia a mulher, Emilianinha Saboya, a ponto de no sábado de aleluia quando era” chamado para o pau”, os gaiatos
indagavam no silêncio da madrugada
´4XHPPDQGDpRJDORRXDJDOLQKD"7ULVWHGDFDVDRQGH
a galinha canta e o galo cala.” Ou então tentavam versejar,na
mesma linha: “Oriana,orianinha,neste casa quem manda é
RJDORRXDJDOLQKD"´
Emilianinha
Não era muito assíduo na frequência a Igreja, mas se enJUDoRXGHGRP0RWDTXHIUHTHQWDYDVXDFDVDHHUDSRUHOD
adorado. Trajando vestido de linho branco, bordado a mão,
alta, com porte nobre,voz inconfundível, se incomodou com
os olhares que suscitou ao entrar na Igreja da Sé para missa
DVHUR¿FLDGDSHORELVSRGRP-RmR0RWDDTXHVHDIHLoRDUD

Sem conter a irritação ante a curiosidade despertada, irritouVHHSHUJXQWRXHPYR]VX¿FLHQWHPHQWHDOWDSDUDVHURXYLGD
SHORVTXHVHHQFRQWUDYDPSRUSHUWR³HVWDUHLFDJDGD"´
Vendo ,certa feita ,o irmão Flavio Viriato Saboia, passar
diante de sua casa, em procissão,envergando a vestimenta
de irmão do Santíssimo Sacramento, ironizou:”Irmão do
Santíssimo ,intrigado com a própria irmã”.
1mR JHUDUD ¿OKRV PDV VH HQFDUUHJDUD GD HGXFDomR GH
gente modesta.
(PLOLDQLQKDDRUHFHEHUQRWLFLDVUXLQVGRVHVWXGRVGD¿OKD
Jocunda:” Vou trocar de nome. Vou me chamar Sebastiana
SRUTXHHVWRXWRGDÀHFKDGD´
4XDQGR-RFXQGDIXJLXFRPUDSD]GH0DVVDSrRQGHHOD
(PLOLDQLQKD WLQKD SURSULHGDGHV RXYLX GD DPLJD 0DU¿VD
0RQWDOYHUQHDLQGDJDomR
³2UDSD]WUDEDOKDHPTXr"
Empertigou-se para responder:
³+RPHP(OHpDSHQDVKRPHP´
Estórias de vereador
Faturando de qualquer jeito
4XDQGRYHUHDGRU+HLWRU)HUUHUHUDWHQD]RSRVLFLRQLVWD
Uma tarde chegou á Câmara com um monte de papeis que
dizia serem documentos contra a administração do prefeito
Antonio Cambraia.E anunciou aos colegas:
³+RMH YRX DUUD]DU R SUHIHLWR1mR YDL ¿FDU SHGUD VREUH
pedra.”
&RQVWDQWHVLWXDFLRQLVWD1DUFLOLR$QGUDGHFRPHPRURX"
“Vou bom você me dizer porque vou defender o prefeito

e marcar pontos com ele”.
$WXUGLGRHGHFHSFLRQDGR+HLWRUGHVLVWLX
Se é assim não vou mais falar não.
Narcilio respondeu:
“ É bom também Vou faturar porque o prefeito vai saber
que foi por minha causa”.
Leitora
A professora Francilda Costa ,da UNIFOR,conta
que,todos os dias, a mãe,Nilda Sidou Costa ,viúva do saudoso
Costinha,do Banco Central,ao receber o Diário do Nordeste
SHGHDHODRXDR¿OKR)DELDQRSURIHVVRUGD)DFXOGDGHGH
Direito,q ue lhe leiam minha coluna. Aos domingos,quando
Francilda lhe informa que é o único dia em que a coluna não
sai,ela se irrita e lhe diz: Você esta é com preguiça de ler.”
A ilustre Leitora tem cento e quatro anos,comemorados,um
GLDGHVWHVQRVVDO}HVGR,GHDO&OXEH
O trem do Joaquim
Quando o sobralense Francisco Pompilio me apresenta,na
%HLUD0DUDR-RVH(OLDVR&DWLWDWRUQHLURPHFkQLFRGDHVWUD
da de ferro, lhe indago se conheceu o maquinista Joaquim
Firmino Alves,meu tio. Ele diz que sim”, claro,era quem
comandava o 308, trem de sua preferência”
(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor.

Vamos comer farinha
Wilson Ibiapina (*)
*DOLQKDFRPIDULQKDOHPEUDDLQIkQFLD0RUDYDHP,ELD
pina quando vi, pela primeira vez, ela sendo preparada para a
viagem a Canindé. As malas estavam prontas. Faltava a peça
de resistência da viagem de um dia.
A galinha, bem temperada, cortada em pedaços, foi pra
panela. Parecia uma festa na cozinha. As pessoas ajudando
minha mãe, colocando mais lenha no fogão. Depois de cozida
a galinha recebeu a farinha de mandioca .Com a colher de pau
dona Dalva foi misturando ao caldo temperado que virou a
farofa mais gostosa que comi na vida.,
Na viagem, não pensava na roupa de São Francisco que teria
GHYHVWLUSDUDSDJDUDSURPHVVDSDUDPHXLUPmR¿FDUERPGH

uma poliomielite. Ia olhando a paisagem mas só via a galinha
com farofa que minha mãe guardava numa lata de biscoito,
carregada no colo, com todo cuidado.
Nunca esquecí o cheiro que saiu quando a lata foi aberta
para o almoço. Tenho certeza que o cheiro tinha um sabor
que ainda me enche a boca e um odor que invade o nariz. O
caminhão de duas boléias levantando poeira na estrada e nós
devorando a galinha preparada na véspera.
A farinha fosse da Europa estaria hoje entre os melhores
complementos da culinária mundial. Acontece que as pessoas
sentem vergonha da farinha. Tentam esquecer que um dia foUDPIDURIHLURVSDODYUDTXHLQFOXVLYHLGHQWL¿FDRVTXHOHYDP
farneis para a praia ou piqueniques. .
A farinha não serve para fazer pão, mas é perfeita para a

farofa, beijus, pirões. Acompanha assados de carne, ave ou
SHL[H-iLPDJLQRXXPFKXUUDVFRRXXPIUDQJRVHPIDULQKD"
Além dos nordestinos, gaúchos e mineiros se amarram numa
farinha. Tem gente com tanta prática de comer farinha que
causa inveja .Pega a farinha com a mão, joga de longe na boca
e, com perícia, não deixa um só grão cair.
Vamos comer farinha sem culpa. O escritor mineiro
Luis Giffoni diz que ela tem a praticidade exigida pela
vida moderna. “É o fast-food tupiniquim, com a vantagem
LPEDWtYHOGXUDXPGLDWHPSRLQ¿QLWDPHQWHPDLRUDRGRV
KDPEXUJXHUHVTXHHPFLQFRPLQXWRV¿FDPLQWUDJiYHLVDRV
olhos e ao estômago.
(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina) , jornalista

O balanço gostoso de Gisele Bündchen
Ayrton Rocha (*)
Ela é o pecado mortal
&RPXPDEHOH]DLQ¿QLWD
Um mundo de sonhos, desejos
E uma sensualidade imortal
Gisele é como o perfume da Flor,
Já vem com o cheiro de sexo
E a pureza do amor
Ela tem os traços de um quadro de Picasso
Numa tortura de paixão
Da sexualidade da pintura do Ayrton
No seu desejo de amar loucamente
Doce e suave,
0DVH[SORVLYRGHFRUHVHHPRomR
Gisele tem o gosto da poesia de Vinícius
E o Tom da musica do Jobim
Drummond é a inspiração de sua beleza
Onde até a natureza
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Se curva diante desta mulher
De sorriso fácil e andar balançado.
Se Gisele fosse minha
Sexo, jamais eu faria com ela
Passaria uma vida toda de desejos
Para, a Gisele amar
Ficaria feito criança
Olhando para aquele doce
Com aquela vontade de comer
0RUGHQGRRVOiELRVHVXDQGRDVPmRV
Sentindo aquele doce prazer de sofrer
Beijaria sua boca só para me enlouquecer
O seu sexo eu não beijava
Eu só cheirava e implorava
Pedindo só para ver
Eu queria que ela dissesse
Que eu gostava mesmo era de sofrer
Eu queria que ela me pedisse
Para seus lindos seios beijar

Que ela entregasse o seu maravilhoso corpo
Para com minhas mãos acariciar
Que eu alisasse suas coxas tão lindas
E meu corpo nu com o dela abraçar
Eu queria tudo isso e muito mais,
Eu queria que ela dissesse
0HEHLMDPHDJDUUDPHPDFKXFD
Faz sexo comigo, me dá prazer,
0HHQORXTXHFHPHID]VHUVyWXD
0HROKDPHEHLMDDJRUD
Que eu já não agüento mais sofrer
Faz amor comigo hoje, agora,
Se não, contigo, não farei amor nunca mais
Claro, que eu não resistiria esta excitação
Com esta linda mulher,
Eu não só morreria fazendo amor,
Como também,
Eu enlouqueceria de paixão
Email: pequenoaytonrocha@gmail.com
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CONSTRUIR UM CINTURÃO DIGITAL
QUE ABRAÇA TODO O ESTADO É
MAIS UMA PROVA DE QUE O CEARÁ
ACREDITA EM
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INOVAÇÃO.
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Exportações do Ceará acumulam
US$ 588 mi até julho. Em 2009,
chegarão a US$ 1,1 bi.
Exportações apuram
em julho US$ 95,1 milhões, queda de 20,3%
ante igual mês de 2008
)RWR-RVp/HRPDU
Volume refere-se aos
sete primeiros meses do
ano. Balança comercial
registra déficit de US$
136,4 milhões
O desempenho do
Ceará no mercado internacional é “aceitável” e
“suportável”. A análise
é do superintendente do
&HQWUR,QWHUQDFLRQDOGH1HJyFLRV &,1 GD)LHF(GXDUGR
%H]HUUDGLDQWHGRVQ~PHURVGLYXOJDGRVRQWHPSHOR0LQLVWpULR
GR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRU 0GLF 
As exportações somaram US$ 95,1 milhões, queda de
20,3% ante igual mês do ano passado. Para Bezerra, esses
números são bons porque o volume de recursos se aproxima do patamar de US$ 10 milhões, que foi a média mensal
registrada em 2008. E, também, porque o recuo é menor
DRVUHJLVWUDGRVQR1RUGHVWH  HQR3DtV  
“O desempenho do Ceará foi melhor”, disse Bezerra. No
acumulado do período de sete primeiros meses deste ano, as
exportações do Estado somam US$ 588 milhões, recuo de
18,3%, em relação a igual período do ano passado. O volume
UHJLVWUDGRpRWHUFHLURPDLRUGR1RUGHVWHDWUiVGH%DKLD 86
ELOK}HV H0DUDQKmR 86PLOK}HV &RPHVVH
resultado, Bezerra prevê que o ano deve fechar com exportações de US$ 1,1 bilhão, pouco abaixo do total de 2008, que
somou US$ 1,2 bilhão.

Governo prevê redução no FPM e
conﬁrma previsão da CNM
$6HFUHWDULDGH2UoDPHQWRH)LQDQoDV 62) GRJRYHUQR
federal prevê para o decorrer deste ano uma redução de R$
ELOKmRQR)XQGRGH3DUWLFLSDomRGRV0XQLFtSLRV )30 
em relação a 2008. O impacto registrado no Relatório de
$YDOLDomRGR7HUFHLUR%LPHVWUHGHFRQ¿UPDDHVWLPDWLYD
GD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGH0XQLFtSLRV &10 HDSRQWD
redução, de R$ 51 bilhões para R$ 50 bilhões, na arrecadação
GRV0XQLFtSLRVSDUDHVWHDQR9DORUPDLVSUy[LPRGRVGDGRV
GLYXOJDGRSHOD&10HPPDLR
Os dados da SOF são uma re-estimativa das principais
receitas de competência da União para o ano, com base na Lei
2UoDPHQWiULD$QXDO /2$ 'HDFRUGRFRPDHVWLPDWLYDR
,PSRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV ,3, HR,PSRVWRGH
5HQGD ,5 WHUmRSURYiYHOUHGXomRGH5ELOKmRFRPSD
rada com a última previsão da avaliação do segundo bimestre.
(P UHODomR j  UHGXomR QR )30 D &10 OHPEUD TXH
governo federal se comprometeu a repassar a diferença
nominal negativa em relação a 2008. Porém, o montante de
5ELOKmRHVWLPDGRSHOD0HGLGD3URYLVyULDTXH
LQVWLWXLXR$SRLR)LQDQFHLURDRV0XQLFtSLRV $)0 MiIRL
praticamente todo aplicado. E do total, restam apenas R$
37 milhões. Para informar a presidência sobre a situação, a
Confederação enviou ofício ao presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva.
Royalties
No relatório, o governo aponta que a redução nas transfeUrQFLDVFRQVWLWXFLRQDLVD(VWDGRVH0XQLFtSLRVIRLSDUFLDOPHQ
te compensada pelo aumento da Cota-Parte de Compensações
)LQDQFHLUDVUR\DOWLHV0DVD&10HVFODUHFHDWUDQVIHUrQFLD
dos Royalties segue lógica de distribuição concentradora,
TXDQGRFRPSDUDGDDR)302TXHVLJQL¿FDEHQH¿FLRSDUDFHU
FDGH0XQLFtSLRVTXHFRQFHQWUDPDVUHFHLWDVGH5R\DOWLHV
HQTXDQWRTXHR)30GLVWULEXLULDDUHFHLWDSDUDWRGRR3DtV
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PNUD e CNM divulgam lista
de ﬁnalistas para participar de
projeto de desenvolvimento
O Programa das
Nações Unidas para
o Desenvolvimento
318' HPSDUFH
ria com a Confederação Nacional de
0XQLFtSLRV &10 
divulgou em 31,07
DOLVWDGRV0XQL
FtSLRV¿QDOLVWDVjSDUWLFLSDomRQR3URMHWR)RUWDOHFLPHQWRGH
&DSDFLGDGHVSDUDR'HVHQYROYLPHQWR+XPDQR/RFDO
De acordo com o PNUD, podem seguir adiante no proFHVVRVHOHWLYRRV0XQLFtSLRVGH$EDHWHWXED 3$ $oXFHQD
0* $JXGRVGR6XO 35 %DUEDOKD &( %DUUDFmR 35 
%HOD9LVWD 06 &DVFDYHO &( &RUXPEiGH*RLiV *2 
,PSHUDWUL] 0$ -DJXDUmR 56 0DUOLpULD 0* H7HIp $0 
$GLYXOJDomRGRQRPHGRVTXDWUR0XQLFtSLRVVHOHFLRQDGRV
para sediar o projeto está prevista para o dia 14 de setembro.
A próxima etapa do processo seletivo é uma reunião em
%UDVtOLD FRP UHSUHVHQWDQWHV GRV  0XQLFtSLRV SDUD R HV
clarecimento de dúvidas do programa. Neste estágio, serão
DJHQGDGDVYLVLWDVWpFQLFDVDRV0XQLFtSLRV¿QDOLVWDV
Entre os objetivos do projeto, o principal é contribuir para
DVLQLFLDWLYDVHPDQGDPHQWRQRV0XQLFtSLRVSDUDDOFDQoDUXP
desenvolvimento sócio econômico inclusivo e sustentável,
levando apoio às prefeituras e fortalecendo suas capacidaGHV³$&10DSRLDR318'HPVHXVHVIRUoRVGHIRUWDOHFHU
competências e promover desenvolvimento humano nos seus
WHUULWyULRV´D¿UPDRSUHVLGHQWHGD&103DXOR=LXONRVNL
O projeto também pretende fortalecer a capacidades das
SUHIHLWXUDVGRV0XQLFtSLRVSLORWRVSDUDRPRQLWRUDPHQWRH
prestação de contas, incluindo o incentivo ao cumprimento de
metas de desenvolvimento humano estabelecidas.

Hospital de Messejana terá 90
leitos novos e reformados. O
investimento será de R$ 3,9 mi
O governador Cid
Gomes assinau em
13,08 ordem de serviço para início da
ampliação e reforma
GR+RVSLWDO'U&DU
los Alberto Studart
*RPHV +RVSLWDO GH
0HVVHMDQD&RPDVREUDVTXHMiFRPHoDPDHPHUJrQFLDGR
hospital terá 58 leitos novos e mais 32 reformados.
Na nova emergência serão construídas salas de raio-X,
ressuscitação e ainda de cirurgias. Somente nas obras o investimento é de R$ 2 ,76 milhões. Desse total, R$1,1 milhão do
0LQLVWpULRGD6D~GHH5PLOKmRGR7HVRXURGR(VWDGR-i
na aquisição de equipamentos os recursos são exclusivamente
do Governo do Estado, no valor de R$1,5 milhão.
As obras, com prazo de conclusão de oito meses, incluem
também a construção da nova unidade de nutrição, com refeiWyULRFR]LQKDHFkPDUDVIULJRUt¿FDV6HUmRLQYHVWLGRV5
PLOKmRVHQGR5PLOKmRGR0LQLVWpULRGD6D~GHHRUHV
tante do tesouro estadual. Os equipamentos da nutrição serão
adquiridos com recursos próprios, totalizando R$1,2 milhão.
2VHFUHWiULR-RmR$QDQLDVD¿UPDTXH³DDPSOLDomRHUHIRUPD
deixarão o hospital mais moderno e humanizado, contribuindo
para acolher melhor e para recuperar a saúde de pacientes que
procuram a emergência com problemas cardíacos e de pulmão”.
Ele lembra que todos os sete hospitais da rede estadual, localizados na Capital, estão em obras. Os casos de emergência levam 10
PLOSHVVRDVSRUPrVDR+RVSLWDOGH0HVVHMDQD(VSHFLDOL]DGR
em diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e pulmonares,
o hospital atende pacientes dos 184 municípios cearenses.

Domingos Filho diz que intermediará
reivindicações de advogados públicos
O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Domingos Filho
30'%  UHFHEHX HP
11.08, no Salão Nobre
da Casa, um grupo de
advogados públicos da
Associação dos Advogados Públicos, Procuradores das Autarquias e
Fundações do Estado do
&HDUi $SDIHFH TXHUHL
vindicou a criação de uma
legislação para assegurar
a carreira de advogado
público.
Domingos Filho pediu aos representantes da
Apafece que apresentassem um memorial com informações
sobre a criação da carreira de advogado público e a reperFXVVmR¿QDQFHLUDSDUDR(VWDGR³'HSRVVHGLVVRSRGHUHPRV
intermediar as reivindicações junto ao procurador-geral do
(VWDGR)HUQDQGR2OLYHLUD´D¿UPRX
A presidente da Apafece, Tânia Coutinho, pediu ainda
a criação de uma frente parlamentar para apoiar a carreira
dos advogados públicos. Ela lembrou que o deputado Artur
%UXQR 37 VHPDQLIHVWRXKRMHVREUHRDVVXQWRGXUDQWHD
sessão plenária.
Conforme Tânia, a carreira precisa ser valorizada pelo Estado, “que só terá a ganhar com isso”. A presidente da Apafece
UHVVDOWRXTXHDFDUUHLUDGHDGYRJDGRS~EOLFRMiIRLR¿FLDOL]DGD
em oito estados. Ainda de acordo com Tânia, “não há diferença
entre o exercício de um advogado e um procurador, temos as

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

mesmas qualidades técnicas que eles”. Para ela,
³QmRVHMXVWL¿FDRIDWRGH
um procurador ganhar R$
12 mil e um advogado R$
600,00”.
O deputado FernanGR +XJR 36'%  TXH
participou da reunião e
garantiu seu apoio ao
grupo, disse que o Estado
“precisa de uma advocacia pública organizaGD H WXWHODUL]DGD´ +XJR
sugeriu que o deputado
Artur Bruno apresente
um projeto de indicação
propondo, ao Executivo,
a criação e organização da carreira. “E esse projeto deverá
ser apresentado ao governador”, completou.
$R¿QDOGDUHXQLmRRGHSXWDGR'RPLQJRV)LOKRUHIRUoRX
o pedido para que os representantes da Apafece apresentassem um memorial com informações sobre os estados que
efetivaram a carreira de advogado público e a repercussão
¿QDQFHLUDSDUDVXDFULDomR
2SUHVLGHQWHD¿UPRXDLQGDTXHFRQVLGHUDLPSRUWDQWHD
criação da Frente Parlamentar. “Ela pode ser criada o mais
rápido possível”, observou. Contudo, visando dar mais pragmatismo à proposta, ele se propôs a conversar com Fernando
Oliveira e com o governador Cid Gomes, “que sempre tem
se mostrado sensível com os servidores públicos”, sobre o
assunto. “Vou me engajar para que a carreira seja criada”,
disse Domingos Filho. EU/CG.
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Inclusão
Projeto Formando Campeões faz eventos que consolidam seu papel

Aconteceu em 01.08 o primeiro exame de faixa do Projeto
Formando Campeões, na na casa do Ceará em Brasília que é um
GRVSDUFHLURVGRSURMHWRMXQWDPHQWHFRPD6('(67 6HFUHWDULDGH
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do
*') FRQWRXFRPDSDUWLFLSDomRGHPDLVGHDOXQRVVHXVSDtV
HWRGDDHTXLSHGHFRODERUDGRUHVGR)250$1'2&$03(®(6
A informação é de Fabiane SAmorim, supervisora da unidade
Basevi-Lago Oeste.
Os alunos tiveram a honra de ter como examinadores grandes
QRPHVGR&DUDWr0XQGLDOFRPR&DUOD5LEHLUR&pOLR5HQr0DU
celo Alves e Paulo Bruno. O evento foi um sucesso, onde pode ser
observado um excelente desempenho dos alunos bem como uma
grande lição de vida: A aluna Juliana que é portadora de necessidaGHVHVSHFLDV FDGHLUDQWH GHVHPSHQKDDVDWLYLGDGHVRIHUHFLGDVSHOR
projeto com bastante dedicação e esforço, conseguindo neste exame
a mudança para faixa amarela.
2 GHVHPSHQKR GRV DWOHWDV UHÀHWLX D H[FHOrQFLD GR WUDEDOKR
realizado pela equipe do Formando Campeões e seus parceiros,
que cada vez mais vem trabalhando para a promoção social destas
crianças e de suas famílias. Foi muito
JUDWL¿FDQWHSDUDDHTXLSHHQYROYLGD
observar o grande sucesso e alegria
das crianças que se sentiram motivadas a crescer cada vez mais no
esporte e serem campeões na vida,
tornando-se pessoas comprometidas
com um mundo melhor.
Vejam o relato do Prof. Touré
2NDUD+ROGHU6XSHUYLVRUGR1~FOHR
de Nova Colina
Projeto Formando Campeões Instituto Social Carla Ribeiro , sobre
o futebol em Nova Colina:
“Aqui em Nova Colina o desenvolvimento dos treinos de futebol
WHP VLGR XP JHUDGRU GH PRPHQWRV H[WUHPDPHQWH JUDWL¿FDQWHV H
motivadores, a saber:
1. A participação de dois alunos na Copa JK e o fato de um deles
ter saido como campeão
Esta convocação pelo têcnico Alessandro agregou muito valor
ao projeto. Os alunos do futebol se esforçaram como nunca nos
treinos para poder participar na Copa e a sua participaçã também
estava condicionado ao seu desempenho no reforço escolar e ao seu
comportamento de forma geral no projeto. O projeto de forma geral
ganhou muito com este acontecimento.
20XWLUmRSDUDOLPSDURFDPSRGHIXWHERO
Quando a gestora veio visitar o núcleo eu mostrei o campo e
DVIRWRVGRPXWLUmRHHODIDORXDVVLP³3R[DPXLWROHJDOLVVR´(
também me lembro que na hora dela ir embora ,quando já estava
entrando na Kombi da Sedest ela virou e repetiu: “Gostei muito
GHVVDVIRWRVGRPXWLUmR´4XDQGR3DVWRU9DOGLUYLXDIRWRHOHIDORX
que tinhamos que ampliar essa foto e colocar nas escolas, no posto
GR*')SDUDPRVWUDUSDUDDFRPXQLGDGH(P¿PIRLXPDFRQWH
cimento que agradou muito nossos parceiros e ,poxa, foi demais
para os meninos. Foi uma aula prática de cidadania organizada pelo
professor de futebol.
3. Amistoso no Campo dos Bacanas
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Os meninos tiveram a oportunidade de jogar num campo marYDLOKRVDPHQWH OLQGR )RL XP IDWR H[WUHPDPHQWH PRWLYDGRU SDUD
eles e certamente uma alvanca para sua autoestima. Estes eventos
fazem com que os alunos começam a enxergar uma nova realidade e
sonhar com melhorias nas suas situações de vida. Não posso deixar
de ressaltar foi o Alessandro que correu atrás do campo, organizou
o evento e que levou os alunos com sua própria condução.
0DQXWHQomRGR&DPSR
Os alunos de futebol periodicamente fazem mini-mutirões para
tirar lixo e manter o campo limpo e em bom estado para treinar. Eles
PHVPRSHGHPSDUDDMXGDUDDJXDURFDPSRSDUDDPHQL]DURGHVD¿R
da poeira e hoje eles estavam se organizando para cada um trazer
XPEDOGHGHiJXDGHFDVD-iLPDJLQRXDFHQD"UV
0XGDQoDGHFRPSRUWDPHQWRHHORJLRVGDIDPtOLD
Já podemos perceber claramente a transformação da vida dos
alunuos e recebmos elogios de vários famíliares, pais e parentes,
sobre a evolução dos alunos do futebol nas suas casas.
A verdade é que criamos vinculos de amizade com estes alunos
e, sabe, nós já nos sentimos como se fossemos uma família aqui em
Nova Colina. E os alunos se apegaram muito a nós e estão com grandes
expectativas para o futuro do projeto.
Portanto, eu não consigo visualizar a interrupção das aulas de futebol
como uma opção. Juro que estamos
fazendo tudo que está ao nosso
alcance e tudo em que conseguimos
pensar para garantir a continuação
da modalidade aqui em Nova Colina.
Para isso estamos tomando uma
série de providências, a saber:
- Comunicação constante e amigável com os moradores: Veja em anexo o comunicado que direcionamos ao morador que mais se manifestou em relação à poeira.
+RMHLQFOXVLYHD(OLDQHVHHQFRQWURXFRPRUHIHULGRPRUDGRU
HRHQFRQWURIRL08,72SRVLWLYR(OHHORJLRXPXLWRDHTXLSHHR
professor Alessandro e inclusive pediu desculpas pelo seu comportamento nos dias que ele veio aqui na igreja.
- Já providenciamos a irrigação do campo toda sexta-feira por
um caminhão pipa para que os meninos possam treinar o coletivo
uma vez na semana.
- Nos outros dias da semana utilizamos apenas a metade do
campo oposta às casas, sendo que esta metade é irrigado diariamente
com mangueira.
-i¿]HPRVFRQWDWRFRPDHPSUHVD-RWD/HVVDHD-%&RQVWUXomR
para conseguir uma lona resistente grande que evite que a poeira
chegue nas casa e ainda preserva a privacidade dos moradores, pois
irá dividir visualmente o campo das residências.
- Ainda tentaremos conseguir uma rede protetora superior para
evitar que a bola saia da área do campo”
Um dos jovens bem sucedidos no Projeto Formando Campeões
foi Lucasque atuou como titular do time juvenil do CFZ/ Brasília na
Copa AGAP/2009,quando foi o destaque fazendo dois gols dando a
assistência para o gol da vitória. Alémde jogar muito bem o tempo
todo e criar muitas jogadas de gol. O CFZ venceu o Corínthians
')SRU[GHYLUDGD

Casa do Ceará em Brasília
enlutada: Luciano Barreira deixa
muita saudade.
O jornalista
e escritor Luciano Barreira
4XL[DGi  IDOH
ceu, em 20.08,
em Brasília.
Durante vários
anos, criou e
dirigiu o jornal
mensário da
Casa do Ceará, o Ceará em Brasília, que, de público, transmite
os pêsames a familiares, amigos e conhecidos.
Nascido em Fortaleza, no Estado do Ceará, no dia 18 de
novembro de 1926, Luciano Barreira desde criança ligou-se à
vida sertaneja. Acompanhou seu pai em cidades do Ceará como
%DWXULWp6DQWD4XLWpULDH0RUDGD1RYD$RVDQRVFRPHoRX
a trabalhar na Gazeta de Notícias, nos Diários Associados e no
Democrata, iniciando cedo a carreira de jornalista e atuando na
vida estudantil e política. Casou-se com Iolanda Pinheiro, aos 21
DQRVFRQVWLWXLQGRXPDIDPtOLDGHQRYH¿OKRV&RPDQRVIRL
YHUHDGRUGH)RUWDOH]DVHQGRFDVVDGRSHOR*ROSH0LOLWDUGH
Perseguido pela ditadura militar. Acabou deixando o Brasil
para morar em Praga, na antiga Tchecoslováquia. Antes de chegar
D%UDVtOLDHP¿QVGHSDVVRXSRU&XEDRQGHHUDYLVWRFRP
Fidel Castro e Che Guevara. Aqui ralou. até 12 horas diárias em
cima de um velho trator Valmet 360, arando e gradeando terra
onde chegou a plantar, colher e vender milho, feijão e mandioca,
abóbora, abacaxi, bana, na feira do Gama.
Luciano Barreira, aos 48 anos, publicou seu primeiro romance
µ2V&DVVDFRV¶KRMHFRPWUrVHGLo}HV$OXWDKHUyLFDGRVHUWDQHMR
as contradições entreo feudalismo dominante e o surgimento da
EXUJXHVLDUXUDO(VFUHYHXDLQGDµ2%UDVLOHLURTXH6RQKRXFRP
D )HOLFLGDGH¶ µ6HPHQWHV GH 7HPSHVWDGH¶ H µ0XLWR$OpP GR
$PDQKHFHU¶$OpPGRVOLYURVUHDOLVWDVµ23LWRUHVFRGD&RLVD
6pULD¶µ4XL[DGi$OHJUH¶Hµ$PD]{QLD5HWDOKDGD¶FRQVLGHUDGR
pelo autor a sua grande obra, livro escrito com Frota Neto e
Gervásio de Paula, denunciando a devastação da Amazônia. Em
ODQoRXQR&HQWUR'UDJmRGR0DUHP)RUWDOH]DRTXLQWR
URPDQFHµ(P%XVFDGR$PDQKm¶FRPRREMHWLYRGHPRWLYDUD
defesa da vida e do ecossistema do Planalto Central brasileiro
0HVFODQGRGXDVUHDOLGDGHVGLVWLQWDV/XFLDQR%DUUHLUDPRVWUDD
EHOH]DSHFXOLDUGDÀRUDHIDXQDGDUHJLmRHDH[SORUDomRDPELHQWDO
e humana na produção de carvão.
O romance desnuda a vida no Vale do Urucuia, nascedouro
GR5LR6mR)UDQFLVFRQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV(PIRUPDGH
denúncia, o livro revela os problemas sociais dos moradores da
ORFDOLGDGHQR¿QDOGDGpFDGDGH6HXOLYURPDLVIDPRVRP
HQWUHWDQWRHµ23LWRUHFDGD&RLVD6pULD¶FRPµFDXVRV¶GHVHXV
companheiros e amigos na trajetória humana e política no Ceará
:LOVRQ,ELDSLQDHVFUHYHXVREUHHOH
.”O Luciano Barreira é pai deste jornalzinho. Fundou e tocouo ao longo dos últimos 30 anos.
Sabe conversar sem ser chato, Contador de causos, envereda
pelas teias intricadas da política com a mesma segurança com que
conversa sobre literatura, ou narra um fato histórico. Abraçou a
FDXVD¿ODQWUySLFDGD&DVDGR&HDUi$RODGRGHRXWURVFRQWHUUk
neos trabalhou para manter a Casa ativa, ajudando a quem precisa
e marcando o nome do nosso Ceará na história de Brasília”.
Luciano, casado há 60 anos com Iolanda Pinheiro Barreira,
WHYHGH]¿OKRVGRVTXDLVRLWRHVWmRYLYRVQHWRVHFLQFRELV
netos. Idalba Barreira, separada, netos: Andréia Barreira, Vander
%DUUHLUDH9ODGLD%DUUHLUDELVQHWRV'LHJR7KLDJRH$GULHOOH
GH$QGUHLDFDVDGDFRP0iUFLR 9ODGLPLU%DUUHLUDFDVDGRFRP
(VWHU*RQoDOYHVQHWRV/iFLD%DUUHLUD3DXOR%DUUHLUD$GULDQD
%DUUHLUDELVQHWD5DGDVVD GH/iFLD )UHGHULFR%DUUHLUDFDVDGR
FRP 0DUJDULGD 5RGULJXHV QHWRV  0DUFRV %DUUHLUD &DUROLQD
%DUUHLUDH%UXQD%DUUHLUDELVQHWD)UHGHULFR%LVQHWR GH&DUR
OLQD $UFHOLQR%DUUHLUDFDVDGR9DOpULDQHWRV/HWtFLD%DUUHLUD
Alexandre Barreira, Raniere Barreira, Pedro Paulo Barreira e
*DEULHOD %DUUHLUD$OH[ %DUUHLUD FDVDGR FRP 6DQGUD QHWRV
/XFLDQD %DUUHLUD -XOLDQD %DUUHLUD 6DPXHO %DUUHLUD &ODXGLD
Barreira, casada com Gilvando, netos: Diandra Barreira e NaiaUD%DUUHLUD2UiFLR%DUUHLUDFDVDGRFRP-DQHQHWRV$PpULFR
%DUUHLUDH2UiFLR)LOKR(ULFD%DUUHLUDFDVDGDFRP'DYLGQHWR
'DYL%DUUHLUD9DOpULR%DUUHLUDIDOHFLGQHWRV9DQHVVD%DUUHLUD
e Yuri Barreira e Luciano Filho, falecido, netos: Luciano Neto
e Iolanda Neta.
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Desenvolvimento é financiar cadeias produtivas, gerar emprego e oportunidades.
É mudar a vida das pessoas. Aumentar sua auto-estima e recuperar sua dignidade.
Desenvolvimento é fazer o Nordeste crescer. E ser do tamanho do seu povo.
Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br
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Decumento
IBGE conﬁrma que Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil em população e a 1ª
do Nordeste, Recife está em 9º e Porto Alegre em 11º Manaus já é a 7ª e Belém a 10ª
2,%*(GLYXOJRXHPHGHDJRVWRGHDVHVWLPDWLYDVGDVSRSXODo}HVUHVLGHQWHVQRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVHPGH
MXOKRGH(VWDGLYXOJDomRDQXDOREHGHFHjOHLFRPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGHHDRDUWLJRGDOHLQGHGH
MXOKRGH$VHVWLPDWLYDVSRSXODFLRQDLVVmRIXQGDPHQWDLVSDUDRFiOFXORGHLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVHVRFLRGHPRJUi¿FRVQRVSHUtRGRV
LQWHUFHQVLWiULRVHRSDUkPHWURXVDGRSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRQDGLVWULEXLomRGR)XQGRGH3DUWLFLSDomRGH(VWDGRVH0XQLFtSLRV
Segundo as estimativas, em 2009 o Brasil tem 191,5 milhões de habitantes espalhados pelas suas 27 unidades da federação e 5.565 municíSLRV6mR3DXORVHGHVWDFDFRPRDXQLGDGHGDIHGHUDomRPDLVSRSXORVDFRPPLOK}HVGHKDELWDQWHVVHJXLGDSRU0LQDV*HUDLV PLOK}HV 
H5LRGH-DQHLUR PLOK}HV 1HVWDVWUrVXQLGDGHVGDIHGHUDomRGD5HJLmR6XGHVWHFRQFHQWUDPVHFHUFDGHGDSRSXODomREUDVLOHLUD

6mR3DXORpRPXQLFtSLRPDLVSRSXORVRFRPPLOK}HVGHKDELWDQWHVVHJXLGRSHOR5LRGH-DQHLUR PLOK}HV H6DOYDGRU PLOK}HV 
%HOR+RUL]RQWH PLOK}HV HVWHYHQRTXDUWROXJDUHPHDSDUWLUGHFDLXSDUDVH[WRWHQGRVLGRXOWUDSDVVDGRSHOR'LVWULWR)HGHUDO
H)RUWDOH]DTXHGHVGHHQWmRSHUPDQHFHPQRVHOXJDUHVUHVSHFWLYDPHQWH
([FOXLQGRVHDVFDSLWDLVRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVPDLVSRSXORVRVVmR*XDUXOKRV PLOKmR &DPSLQDV PLOKmR H6mR*RQoDOR
PLOKDELWDQWHV TXHHVWmRQDVWUrVSULPHLUDVSRVLo}HVGHVGHGH%RUi 63 FRQWLQXDVHQGRRPXQLFtSLRFRPDPHQRUSRSXODomRGR
País, estimada em 837 habitantes, 42 a mais que em 2000.

(QWUHRVVHLVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVTXHHPWLQKDPPHQRVGHPLOKDELWDQWHVVRPHQWH%RUiH6HUUDGD6DXGDGH FRPKDELWDQ
WHV FRQWLQXDPQHVVDSRVLomRHP

Vale ressaltar que o IBGE aprimorou as estimativas de população a partir de 2008. As presentes estimativas são divulgadas em uma
WDEHODFRPDSRSXODomRHVWLPDGDSDUDFDGDXPGRVPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVHPGHMXOKRGHTXHWDPEpPVHUiSXEOLFDGDQR

Ceará em Brasília

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

'LiULR2¿FLDOGD8QLmRDWpGHDJRVWRGR
presente ano. Está previsto, ainda, que até
vinte dias após a publicação das estimativas, os interessados poderão apresentar
reclamações fundamentadas ao IBGE, que
decidirá conclusivamente. Em seguida, até
31 de outubro do presente ano, o IBGE
encaminhará as estimativas ao Tribunal de
Contas da União.
0HWRGRORJLDXWLOL]DGDSHOR,%*(
Para chegar aos novos resultados populacionais, o IBGE empregou uma metodologia
de conciliação censitária combinada com o
0pWRGR GDV &RPSRQHQWHV 'HPRJUi¿FDV
XPDIHUUDPHQWDGHPRJUi¿FDTXHYLVDREWHU
as estruturas esperadas por sexo e idade das
populações nos censos, à luz da dinâmica
GHPRJUi¿FDGRSDtVSURFXUDQGRREWHUFRH
rência entre os censos e contagens dos anos
1980, 1991, 1996, 2000 e 2007.
Com base numa avaliação histórica dos
FHQVRVGHPRJUi¿FRVHFRQWDJHQVGDSRSXOD
ção do Brasil, desde 1980 até 2007, o IBGE
LGHQWL¿FRX SDUD FDGD DQR DV HVWLPDWLYDV
dos níveis relativos e absolutos da subenumeração de pessoas nestas cinco operações
censitárias. A existência de subenumeração
de pessoas não constitui uma característica
exclusiva dos levantamentos censitários
brasileiros. Do início da segunda metade do
Século XX até os dias de hoje, as Nações
Unidas, através de sua representação para
D$PpULFD /DWLQD H &DULEH &(3$/  WrP
efetuado avaliações da cobertura dos censos
de população da região latino-americana e
caribenha.
Os resultados apontaram para uma coeUrQFLDEDVWDQWHVLJQL¿FDWLYDHQWUHRV&HQVRV
'HPRJUi¿FRV    H 
tomando-se como referencial o Censo 1980,
cuja cobertura populacional foi avaliada a
¿PGHH[WUDLUDHVWLPDWLYD¿QDOGRJUDXGH
subenumeração de pessoas e as possíveis
implicações associadas à correção ou não
da população de partida da projeção.
Em síntese, esses procedimentos demográficos são utilizados para avaliar e, se for
o caso, corrigir, para efeito de projeções
e estimativas, informações censitárias,
tanto no que diz respeito ao volume como
à composição da população por sexo e
idade. O método consiste em obter uma
coerência entre a informação dos censos
e os eventos demográficos – nascimentos,
mortes e migração – de tal maneira que se
cumpra ou que se aproxime ao máximo
do esperado pelas tendências da dinâmica
demográfica.
(VSHFL¿FDPHQWH QDV HVWLPDWLYDV PXQL
cipais a partir de 2008, as populações das
Unidades da Federação em 2000 e 2007
foram ajustadas aos valores projetados
SDUDDSRSXODomRGR%UDVLO±GH¿QLGDDSyV
a conciliação censitária. Os fatores de
ajustes utilizados nos totais populacionais
das Unidades da Federação, em 2000 e em
2007, foram aplicados também aos municípios, para que fossem mantidos os totais
ajustados das respectivas unidades.
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Documento A Casa do Ceará

participará dos 50 anos de Brasília,
lançando livro sobre a presença dos cearenses na consolidação de Brasília.

A Casa do Ceará em Brasília vai participar efetivamente
dos 50 anos de Brasília em 21.04.2001. O ponto alto será o
lançamento de um livro contando a participação dos cearenses, pioneiros ou não, na consolidação de Brasília.
O livro terá apresentação do presidente da Casa do Ceará,
)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWDWH[WRGHUHIHUrQFLDGH:LOVRQ,ELD
pina, texto sobre os cearenses na consolidação de Brasília de
Adirson Vasconcelos, história da Casa do Ceará em Brasília,
por José Colombo de Souza Filho, a presença do Ceará em
Brasília através da Casa do Ceará, por José Jézer de Oliveira,
senadores cearenses 1960/2010, deputados federais cearenses
1960/2010, Projeto Fausto Nilo, a refundação da Casa do
Ceará, e 150 cearenses que participaram do processo.
 MRUQDOLVWD H HVFULWRU$GLUVRQ 9DVFRQFHORV 6DQWDQD GR
$FDUD~
GHSXWDGRÈOYDUR/LQV&DYDOFDQWH 3HGUD%UDQFD HID
mília, fundador da Casa do Ceará
GHSXWDGR$QWRQLR3DHVGH$QGUDGH 0RPEDoD PLQLVWUR
HPEDL[DGRUSUHVLGHQWHGR30'%
HPSUHViULR$QWRQLR9HQkQFLRGD6LOYD $VVDUp HIDPtOLD
MRUQDOLVWD$U\&XQKD 0RQGXELP HIDPtOLD
VHUYLGRU%DOWD]DU0DGHLUD ,WDSLSRFD HIDPtOLD
WHDWUyORJR%GH3DLYD )RUWDOH]D
FRUUHWRUGHLPyYHLV&DUORV$QDQLDV%DUERVD $VVDUp
JRYHUQDGRU&pVDU&DOV )RUWDOH]D PLQLVWURVHQDGRU
PLQLVWUR&HVDU5RFKD )RUWDOH]D SUHVLGHQWHGR67 GHSXWDGR &KU\VDQWKR 0RUHLUD GD 5RFKD )RUWDOH]D 
fundador da Casa do Ceará
HPEDL[DGRU'DULR&DVWUR$OYHV )RUWDOH]D
MRUQDOLVWD(VD~GH&DUYDOKR ,JXDWX
GHSXWDGR(XQLFLR2OLYHLUD /DYUDVGD0DQJDEHLUD
GHSXWDGR([SHGLWR0DFKDGR &UDWH~V PLQLVWURIXQ
dador da Casa do Ceará
MRUQDOLVWD([SHGLWR4XLQWDV5HJLQD6WHOD4XLQWDV )RU
WDOH]D HIDPtOLD
DUTXLWHWRHFRPSRVLWRU)DXVWR1LOR 4XL[HUDPRELP 5DL
PXQGR)DJQHU 2UyV (GQDUGR$XJXVWR3RQWHV )RUWDOH]D
MRUQDOLVWD)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWD )RUWDOH]D IXQGDGRU
da Casa do Ceará
GHSXWDGR)OiYLR0DUFLOLR 3LFRV SUHVLGHQWHGD&kPDUD
dos Deputados
HPSUHViULRV)UDQFLVFR)URWD0DUWLQV ,SX 1DUFLVLR)URWD
0DUWLQV ,SX H%DUWRORPHX0DUWLQV ,SX 
HPSUHViULRV)UDQFLVFR+XEQHU0HQGHV&DUQHLUR 6REUDO 
H0LJXHO6RDUHV1HWR 6REUDO
- fotógrafo Gabriel Gondim
HPSUHViULR*HUDOGR9DVFRQFHORV 7LDQJXi
PDUHFKDO+XPEHUWRGH$OHQFDU&DVWHOR%UDQFR 0HV
VHMDQD 3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDTXHFRQVROLGRX%UDVtOLDHP
1964
JHQHUDO+XPEHUWR(OOHU\HIDPtOLD
-RmR5RGULJXHV ,QGHSHQGrQFLD HIDPtOLD
- deputado e desembargador José Colombo de Souza
)RUWDOH]D HIDPtOLD
PLQLVWUR-RVp&RHOKR 1RYR2ULHQWH HIDPtOLD
 HPSUHViULR -RVp )DJXQGHV 0DLD )LOKR 1RYD 5XVVDV 
e família
GRP-RVp)UHLUH)DOFmR /LPRHLURGR1RUWH FDUGHDO
cearense
MRUQDOLVWD-RVp-H]HUGH2OLYHLUD &UDWR HIDPtOLD
HPSUHViULR-RVp/LULRGH$JXLDU 6REUDO HIDPtOLD
 JRYHUQDGRU -XDUDF\ 0DJDOKmHV )RUWDOH]D  PLQLVWUR
deputado, senador
PDUHFKDO-XDUH])HUQDQGHV7iYRUD -DJXDULEH
VHUYLGRU-XVWLQR5DQJHO -DUGLP HIDPLOLD
MRUQDOLVWDHHVFULWRU/XFLDQR%DUUHLUD 4XL[DGi
VHUYLGRU/XLV*RQ]DJDGH$VVLV /LPRHLURGR1RUWH H
família
MRUQDOLVWDHHVFULWRU/XVWRVDGD&RVWD 6REUDO HIDPtOLD
0DU\3RUWR )RUWDOH]D HIDPtOLD
UDGLDOLVWD0iULR*DUyIDOR %DWXULWp
GHSXWDGR0DXUR%HQHYLGHV )RUWDOH]D VHQDGRUSUHVL
dente do Senado, presidente da Comissão do Distrito Federal
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no Senado.
DGYRJDGR2VPDU$OYHVGH0HOR ,JXDWX HIDPtOLD
HQJHQKHLURDJU{QRPR2]DQDQ&RHOKR %DUEDOKD
MRUQDOLVWD3DXOR&DEUDOGH$UDXMR )RUWDOH]D HIDPtOLD
VHQDGRU5REHUWR3RPSHXGH6RX]D%UDVLO )RUWDOH]D
MRUQDOLVWDHHVFULWRU7DUFLVLR+RODQGD )RUWDOH]D HIDPtOLD
PLQLVWUR8ELUDWDP$JXLDU &HGUR HIDPtOLD
PLQLVWUR9DOPLU&DPSHOR &UDWH~V -RmR(VWrQLR&DP
SHOR%H]HUUD &UDWH~V 0DULD9DOGLUD%H]HUUD &UDWH~V H
família
JRYHUQDGRU9LUJLOLR7iYRUD -DJXDULEH HIDPtOLD
MRUQDOLVWD:LOVRQ,ELDSLQD ,ELDSLQD
***********************
PpGLFR$GDPDVWRU$OYHV&RUGHLUR ,WDSLSRFD
FRURQHO$GULDQR$XOLR3LQKHLURFRPDQGDQWHGR&R
OpJLR0LOLWDUGH%UDVtOLD
- general Afonso Augusto de Albuquerque Lima , diretor
geral do DNOCS, superintendente da SUDENE, ministro
do Interior
GHSXWDGR$OHQFDU)XUWDGR -DUGLP
SURFXUDGRU$OYDUR5LEHLURGD&RVWD)LOKR )RUWDOH]D ±
FHDUHQVHDVHU0LQLVWUR&KHIHGD$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmR
SURFXUDGRU$QWRQLR)HUQDQGRGH6RX]D )RUWDOH]D 
cearense a ser Procurador Geral da Republica na era Brasília
MRUQDOLVWDHHVFULWRU$QWRQLR)URWD1HWR ,SXHLUDV
HPSUHViULR$QWRQLR)URWD6RDUHV 6REUDO
SURIHVVRU$QWRQLR1LOVRQ&UDYHLUR+RODQGD /LPRHLUR
GR1RUWH SUHVLGHQWHGR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLOSURI
da UnB.
- deputado Armando Falcão, foi ministro da Justiça de
JK e de Geisel
- general Carlos Alberto Cabral Ribeiro, foi ministro do
670
- Cyro Barreira Furtado
- coronel Edmilson Oliveira
MRUQDOLVWDHHVFULWRU'iULR0DFHGR )RUWDOH]D
MRUQDOLVWDHDGYRJDGR(GLVLR*RPHVGH0DWRV )RUWDOH]D
GHSXWDGR(VPHULQR$UUXGD *UDQMD SUHIHLWRGH*UDQMD
fundador da Casa do Ceará
- servidor Evandro Pedro Pinto e família
 PLQLVWUR  )UDQFLVFR &ODXGLR GH$OPHLGD 6DQWRV 3DU
QDLED
HPSUHViULR)UDQFLVFR0LUWR)ORUrQFLRGD6LOYD )RUWDOH
]D 7DUFtVLR)ORUrQFLRGD6LOYD )RUWDOH]D *HQHUDO$QWRQLR
)ORUrQFLRGD6LOYD )RUWDOH]D HIDPtOLD
SURIHVVRU)UXWXRVR&DHWDQR0DUWLQV
$OPLUDQWH GH HVTXDGUD +HQULTXH 6DERLD PLQLVWUR GD
0DULQKD
+XPEHUWR%DUUHWR &UDWR 6HFUHWiULR3DUWLFXODUGR3UH
sidente Geisel,
- Secretário de Imprensa da Presidència da República e
presidente da Caixa Econômica Federal
6XESURFXUDGRU-RmR+HQULTXH6HUUD$]XO 8UXEXUHWDPD
VHUYLGRU-RVp$OGHPLU+RODQGD %DL[LR
VHUYLGRU-RVp&DUORVGH&DUYDOKR ,WDSLSRFD
SURFXUDGRU-RVp$GRQLV&DOORXGH$UD~MR -XD]HLURGR
1RUWH GR&1VHUYLGRU-RVp)ORUHQWLQRGH&DUYDOKR 6DERHLUR
MRUQDOLVWD-RVH+HOGHUGH6RX]D 6REUDO
VHQDGRU-RVp/LQVGH$OEXTXHUTXH &UDWH~V
JRYHUQDGRU-RVp3DUVLIDO%DUURVR )RUWDOH]D GHSXWDGR
ministro e conselheiro do TC do DF
PLQLVWUR-RVp3LPHQWHO 3LFRV
VHUYLGRU-RVp6DPSDLRGH/DFHUGD &UDWR
PLQLVWUD.DWKLD0DJDOKmHV$UUXGDPXOKHUFHDUHQVH
a ser ministra do TST
 SURFXUDGRUD 0DULD GH -HVXV 0DUWLQV 0RQWHLUR %RD
9LDJHP
HPEDL[DGRUD0DULD(GLOHX]D)RQWHQHOH5HLV 9LoRVDGR
&HDUi HPEDL[DGRUDFHDUHQVHQDHUD%UDVtOLD
SURFXUDGRUD0DULD3DXOD)UDQFLQHWH6DER\DH6LOYD±
mulher cearense a ser procuradora do DF
0RUDQJXLQKR

PLQLVWUR1DSROHmR0DLD /LPRHLURGR1RUWH GR67PpGLFRHSURIHVVRU1DVLRQGH0HOR)HUUHLUD )RUWDOH]D
PDHVWUR2UODQGR/HLWH )RUWDOH]D
FRURQHO3HGUR-RVp)HUUHLUD7DERVD )RUWDOH]D FHDUHQVH
DFRPDQGDUD3ROtFLD0LOLWDUGR')
- familia Pires Saboia
- Raimundo Carnaúba
VHUYLGRU5DLPXQGR7HOHV3RQWHV ,WDSLSRFD
SURFXUDGRU5REHUWR0RQWHLUR*XUJHO6DQWRV )RUWDOH]D 
Procurador Geral da República
GHSXWDGRHJRYHUQDGRU6LTXHLUD&DPSRVJRYHUQDGRU
do Tocantins
HQJHQKHLURDJU{QRPR6WqQLR%DVWRV )RUWDOH]D GLUHWRU
da Novacap
GHOHJDGD7HUHVD3DFt¿FR ,JXDWX PXOKHUFHDUHQVHD
ser titular da delegacia da mulher em Brasília
- ministro Vicente Fialho
9LFHQWH$OHQFDU0RQWHLUR-RVp/XL]H)UDQFLVFR
PpGLFR:DQGHUOH\*LUmR0DLD-U )RUWDOH]D
*********************************
- Antonio Jucá – foi presidente do IAPI
EULJDGHLUR$QWRQLR3LQWRGH0DFHGR
-Antonio de Vasconcelos Parente
HPSUHViULR&OHWR0HLUHOOHV 7DXi
- deputado Chico Floresta
- deputado Chico Leite
- empresário Edson de Alencar Cabral
- deputada Erika Kokay
HPSUHViULR)UDQFLVFRGH$VVLV3HUHLUD$OHQFDU $XURUD ±
MRUQDOLVWD)UDQFLVFR1RJXHLUD6DUDLYD )RUWDOH]D
VHUYLGRU*XDUDQ\&DEUDOGH/DYRU 1RYDFDS &%
JHQHUDO+DUROGR(ULFKVHQGD)RQVHFDIRLPLQLVWURGR
670
HPEDL[DGRU+HOGHU0DUWLQVGH0RUDHV &UDWR
PpGLFR+HUDOGR&RUUHLD3LQWR )RUWDOH]D
MRUQDOLVWD,QiFLRGH$OPHLGD %DWXULWp
PLQLVWUR,QiFLR0RDFLU&DWXQGD0DUWLQV 6DQWD4XLWpULD 
do STJ
- engenheiro Inacio Ferreira, fundador de Sobradinho
- professor Irani Barbosa Braga
MRUQDOLVWD-$OFLGHV &DULULDoX
VHUYLGRU-HRYi6REUHLUD -XD]HLURGR1RUWH
HPSUHViULR-RDTXLP)HUUHLUD0DWRV &UDWR
- servidor João Borba
PLQLVWUR-RmR*RQoDOYHVGH6RX]D )RUWDOH]D
PLQLVWUR-HVXV&RVWD/LPD ,WDLoDED GR67PLQLVWUR-RVp&DQGLGRGH&DUYDOKR)LOKR %RD9LDJHP 
do STJ
GHVHPEDUJDGRUGR')-RVp&UX]0DFHGR 0DXULWL
VHUYLGRU-RVp+LSyOLWR&DPXUoDGRV6DQWRV )RUWDOH]D
SURFXUDGRU-RVp/LPD $FRSLDUD
MRUQDOLVWD-RVp5DQJHO&DYDOFDQWH &UDWH~V
PpGLFR-RVp5LFKHOLHXGH$QGUDGH)LOKR 7LDQJXi 
SURFXUDGRU/XFDV5RFKD)XUWDGR )RUWDOH]D GR7&8
IRWyJUDIRHMRUQDOLVWD/XFLDQR&DUQHLUR )RUWDOH]D
JHQHUDO/XFLDQR6DOJDGR )RUWDOH]D
PpGLFR/XLV5LFDUWH6HUUD )RUWDOH]D
PpGLFRV0DUFHORGH$OPHLGD)HUUHUH/XFLDQRGH$OPHLGD
)HUUHU /DYUDVGD0DQJDEHLUD
SURIHVVRUD0DULD/DXUD3LQKHLURH[GHSXWDGDIHGHUDO
HPSUHViULR0RUDQJXLQKR
MRUQDOLVWDV0XULOR0RWD2UODQGR0RWD/HRQDUGR0RWD
Neto
MRUQDOLVWD0LODQR/RSHV )RUWDOH]D
FLQHDVWD3HGUR-RUJHGH&DVWUR )RUWDOH]D
OtGHUVLQGLFDO5DLPXQGR0LFKHOLQL
6DOYDGRU0RWD )DULDV%ULWR GD&DVD1RYD&DSLWDO
- Almirante de esquadra Valdir Bastos Ponte
GHVHPEDUJDGRUGR'):DOGLU/H{QFLR-U )RUWDOH]D
GHSXWDGR:DOWHU%H]HUUDGH6iHPSUHViULRGDFRQVWUXomR
civil.
2EVHUYDomR LPSRUWDQWH HVWD OLVWD QmR p GH¿QLWLYD (VWi
sujeita a ajustes.
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3iJLQDGD0XOKHU
Regina Stella (*)
+RXYHXPWHPSRHPTXHWUDQTLORVQmRKDYLDDSUHRFX
SDomRGHIHFKDUDSRUWDTXHGDYDSDUDDUXD-XQWRjFDOoDGD
EDVWDQGRDSHQDVGHVFHUXPEDWHQWHHVFDQFDUDGDHOD¿FDYDR
GLDLQWHLUR3RUDOLHQWUDYDHVDtDDPHQLQDGDQXPLQ¿QGiYHO
vai-vem, do quintal para a rua, da rua para o quintal, brincando
de pique, de amarelinha, alternando a alegria, ora com a pipa
no céu, ora com a cabeçulinha no chão. E a porta sempre
aberta era um permanente convite para entrar e sair, comprar
QD ERGHJD R SDSHO ¿QR GH VHGD FRORULGR SDUD FRQVWUXLU D
arraia, escolher a linha da rabióla, e satisfazer a curiosidade
na casa do vizinho. Nada de campainha, de olho mágico, de
chave rolando na fechadura. Quando muito, um ferrolho, e
HUDVyHQ¿DUDPmRSHORSRVWLJRGHVDWUHODUHLUORJRHQWUDQGR
Dormia-se em paz, a roupa no varal e a janela aberta,
para a fresca da n oite e para olhar a lua cheia, declamando
versos. Ouvia-se apenas, no silêncio, o “nhen-nhen” de uma
rede em dolente cantoria, no preguiçoso vai-vem da corrente
e do armador, pra lá e pra cá embalando alguém.
Feliz tempo que se perdeu.Em chegando, junto à porta,

Um tempo que se perdeu
bastava um bater de palmas e se era prontamente atendida, e
outras vezes um “ oi de casa” apenas antecipava as passadas
no longo corredor, que a voz amiga era de imediato conhecida
para uma doce acolhida.Não havia este terrível medo, de todos
e de tudo, do intruso, do ladrão, do malfeitor. Não se falava em
UDSWRVHPDVVDOWRV1HPHPDLGVQHPHPGHQJXH1HPQD
terrível ameaça de, num segundo, se estilhaçar o mundo, reGX]LGRDHVFRPEURVDTXLHWDGRQRWHUUtYHOVLOrQFLRGRQmRVHU
Num instante e tudo pode acabar, sob a simples pressão
GHXPGHGRQXPERWmR&HQWHQDVPLOERPEDVPDLVGHPLO
que sei eu da insensatez, guardadas, com propaladas juras de
serem apenas garantia, mantendo uma ameaça, evidenciando
XPDVXSHULRULGDGH&RPDOJXQVPLOK}HVHVHH[S}HDKXPD
nidade à sanha desarvorada da loucura, transformando, todos,
em polichinelos, meros joguetes, submissos, pela desvalia
GRVQRVVRVSURWHVWRV+iXPDGHVFRQ¿DQoDJHUDOGHTXHKDMD
um segredo guardado a sete chaves, engenhos nucleares
escondidos, terríveis arsenais secretos, distribuídos pelo
planeta, sem controle algum. Um permanente perigo, qual
gigantesco cutelo sobre esta nave espacial e este pobre mortal
TXHLQJHQXDPHQWHVHMXOJDGHWHQWRUGDYLGDLQGH¿QLGDPHQWH

Ironia, ansiando pela vida, aportam a este planeta, cada dia,
milhares de inocentes, e na esperança, adolescentes e jovens
se dão as mãos, sem sequer imaginar que nos subterrâneos
da Terra a morte passeia, espreitando-os. E na ingenuidade,
nós e eles, todos, indistintamente, fazemos juras de amor,
PDQWHPRVDFHVDDIpHQTXDQWRDPRUWHFRUFRYHLD
$K0DOGLWRFRJXPHORDTXLHWDGRPDQLHWDGRPDVODWHQWH
TXHRKRPHPQDVXDLQVDQLGDGHFRQFHEHXHTXHHP+LUR[LPD
EURWRXQRVFpXVFRPRXPDSURMHomRGRPDO%UDQoDÀRU
QHJUDÀRUJLJDQWHVFDGHJUDGDQWHHSHUYHUVDTXHDUUHEDWDD
YLGDHDDQLTXLOD
3XGHVVHDWHPSRRKRPHPUHÀHWLUUHFXDUVXVWDUDPmR
TXHWUDPDHGHVWUXLUSDUDVHPSUHHVVDYLVmRKRUUHQGD
Esta manhã, na minha janela, esplendorosa, uma rosa
vermelha desabrochou. Pujante de vida e plena de orvalho se
ofereceu ao mundo na sua tenra haste. Tão patente o contraste,
fragilidade e força, que só o amor, pensei ao vê-la, poderia
conceber uma rosa... E me agarrei, obstinada, à vida.
(*) Regina Stella (Fortaleza), jornalista e escritoraanidade, como um grito gigantesco de esperança .

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

Coquetel de caranguejo
Para 6-8 pessoas
½ de carne de caranguejo
l cebola grande
3 tomates
2 pimentões
4 dentes de alho
FROKHUHV VRSD GHD]HLWH
FROKHUHV VRSD GHFHEROLQKDHVDOVDEHP
batidinhas
SDWLQKDVGHFDUDQJXHMR RSFLRQDLV
suco de 1/2 limão
Para o molho do coquetel:
/ galho de salsa e a parte branca de l galho
de cebolinha verde

2 ovos inteiros
l dose de conhaque
suco de 2 limões
1 cebola média cortada em 4 partes
FROKHUHV VRSD GHPRVWDUGD
FROKHU VRSD GHPROKRLQJOrV
FROKHUHV VRSD GHUDL]IRUWH
FROKHUHV VRSD GHFDWFKXS
} pitada de açúcar
OFROKHU VRSD GHFUHPHGHOHLWH
RFHQWURGHXPSpGHDOIDFH
5a/
SLPHQWDGRUHLQR PRtGDQDKRUD DJRVWR
Prepare a carne de caranguejo exatamente como para
a casquinha, com exceção do cheiro-verde, que será
substituído por cebolinha e salsinha.
Depois que tudo estiver pronto, leve à geladeira ou
ao congelador.

ainda vai gelar.
Depois disso, verifique o tempero: prove o sal, se
está bom de limão, enfim, se falta alguma coisa. Ponha, então, o creme de leite. Se quiser o molho mais
picante, coloque mais pimenta-do-reino ou um pouco
de páprica picante.
Depois que o molho estiver a gosto, misture-o à
carne de caranguejo que está na geladeira, torne a provar o tempero e recoloque no freezer ou na geladeira.
Corte o miolo do pé de alface bem fininho, para
enfeitar o fundo das taças de coque tel, que já devem
ter gelo moído na parte de baixo com um pouco de
água.
Se não tiver taças de coquetel, pode colocar em taças de champanhe ou de vinho, ou em frutas cortadas
DRPHLRpVyXVDUDFULDWLYLGDGH1RFDVRGHQmRWHUDV
taças e usar outro recipiente, mantenha o coquetel no /
reezer até a hora de servir.
(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Uruburetama)

Meu pai, um pioneiro de Brasília!
Luzimar Paiva (*)
As lembranças e reminiscências costumam povoar as datas
comemorativas. Esse é também o caso do Dia dos Pais. São
feitas comparações do pai mais comum com super-heróis. É
relembrado que ele é um exemplo a ser seguido, um homem
a ser respeitado. Nos tempos atuais, nos quais os papéis estão
WRWDOPHQWHVXEYHUWLGRVRTXHSRGHPRVHVSHUDU"
Ao ver meu velho pai com 7 anos, vítima de AVC fulminante que o deixou com o lado direito paralisado, sinto o
peso dessas tradições. Acostumado a ir e vir sem dar muita
satisfação a quem quer que seja, agora queda-se desolado
sobre uma cadeira de rodas. Debate-se onde teria errado e por
que está nessa situação. Incrivelmente não se julga culpado
por estar assim.
É extremamente difícil vê-lo nessa situação. Quando somos
pequenos, acreditamos que nossos pais são eternos, vão viver
para sempre. É um choque, crescer e descobrir que tudo não
SDVVDGHWRODIDQWDVLD3RUTXHWDQWDFRUUHULD"7DQWRGHVHVSHUR"
6HR¿PLQH[RUiYHOYLUiDWRGRVLUUHPHGLDYHOPHQWH
Em uma tarde qualquer, quis saber de meu pai como se
tornou um pioneiro de Brasília. Foi depois de sair de sua
terra – Crateús no Ceará– e tentar a sorte no Rio de Janeiro
como baiano – todo nordestino no Rio é baiano –, rumou para
o Planalto Central após a convocação de Juscelino Kubitschek.
Buscava o sonho e a esperança.
“Em meio à terra virgem desbravada/na mais esplendorosa
alvorada
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feliz como um sorriso de criança/um sonho transformou-se
HPUHDOLGDGH´ %UDVtOLD&DSLWDOGD(VSHUDQoD
Chegou à terra de chão vermelho pungente em 957.
0DOSRXVRXDPDODHFRPHoRXDWUDEDOKDUFRPRVHUYHQWHQD
concretização dos traços de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
Trabalhou muito e só foi rendido 48 horas depois, quando
o apontador de obras o liberou. Dormiu um dia e meio para
descansar. Nessa terra promissora vários homens foram enterrados com seus sonhos no concreto derramado em Brasília.
O entusiasmo e a força do homem simples vindo de várias
partes do país impediam a preocupação com a segurança
no trabalho, além de escusos interesses. Algo inconcebível
hoje em dia. Passou depois a ajudante de carpinteiro e, logo
depois, a carpinteiro.
Foi interessante ouvir como suas refeições a base de
marmita eram feitas encimado no caminhão de tijolos que
atravessava o lago Paranoá ainda enxuto. Recorda a alegria
GRPRPHQWRHPTXHVROWDUDPDViJXDVSDUDHQ¿PHQFKHUR
lago sem o qual não sobreviveríamos hoje.
No altiplano, antevisto por D. Bosco, não ocorria só
WUDEDOKR+DYLDGLYHUVmRQD&LGDGH/LYUH KRMH1~FOHR%DQ
GHLUDQWH 5HYHORXTXHHUDXPSpGHYDOVDQRVEDLOHVGHIRUUy
no Ceará e que se divertia nos momentos livres. Foi em uma
dessas festas dos candangos, que ele viu pela primeira vez D.
$QJpOLFDJDUERVDHDWUDHQWH(OH¿FRXDSDL[RQDGR
Junto com as festas, surgiam também eventos de confronto
com a polícia da época. O trabalho e o dinheiro atraíam não
só sonhos e esperanças, mas também a cobiça, a trapaça e a

violência.
(UDPWHPSRVURPkQWLFRVGR3UHVLGHQWH%RVVDQRYD(UD
pSRFDGRVYHUVRVGH9LQtFLXVH-RELP&LQTXHQWDDQRVHP
FLQFR
Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se
transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço
os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo
HVWD DOYRUDGD FRP XPD Ip LQTXHEUDQWiYHO H XPD FRQ¿DQoD
VHPOLPLWHVQRVHXJUDQGHGHVWLQR -XVFHOLQR.XELWVFKHN
As promessas foram adiadas quando o céu nublou em
torno da intolerância e do medo. A princesinha do cerrado e
a princesinha do mar viram seus súditos serem perseguidos,
mortos ou expulsos de sua presença. Elas se quedaram num
torpor, como se tivessem se ferido na agulha da roca, após
a maldição da bruxa. Esse sono durou longos vinte anos.
Alguns poucos resistiram e lutaram para derrubar os muros
GDYLROrQFLDHGDLJQRUkQFLD+RMHWHQWDPHVPDHFHUDVFRUHV
de algo que foi brutal.
A princesinha do cerrado é cinquentona, mas que ainda
sonha que todos possam visualizar o esplendor do seu horizonte de pujança e alegria.
... quando Brasília fez maior a sua glória/com esperança e
IpHUDRJLJDQWHHPSp +LQRR¿FLDOGH%UDVtOLD
6HX0DQRHODLQGDTXHGDVHGHVRODGRHPVXDFDGHLUDGH
rodas. Tempos que não voltam mais...
(*) Luzimar Paiva (Brasília), bibliotecária da Câmara dos
Deputados desde 997
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Ministro Pimentel inaugurou nova sede da ANASPS/CE
O ministro José Pimentel
presidiu em Fortaleza, em
21.08, a inauguração da
nova sede da ANASPS, em
solenidade que contou com
as presenças do superintendente regional do INSS no
Nordeste, José Nunes Filho,
os gerentes executivos do
INSS em Fortaleza Zeferina
de Fátima Cavalcante Fernandes, de Sobral, Francisco
GH$VVLV0DQRHGH-XD]HLUR
GR 1RUWH /LOLDQD 0DULD
Gomes Silva, do presidente
da ANASPS, Paulo César
Regis de Souza, dos Vices
Presidentes, Alexandre Barreto Lisboa, Elienai Ramos
&RHOKR(O]XLODGD6LOYD)HUUHLUD-RVp-XOLR0DUWLQVGH
Queiroz, Francisco das Chagas Câmara Rayol, José Luiz
Francisco e Joaquim José de Carvalho, também diretor
da ANASPS/CE, e os vices diretores da ANASPS/CE,
Ronaldo dos Santos Alves e Edson Torres Tavares. Também estiveram presentes os Srs Alfeu Silva de Vargas,
ex-dirigente do Funrural/CE, Roberto Carneiro, gerente
GD'DWDSUHYRVSUHVLGHQWHVGD$63$60LULDP0HGHLURV
GD$1$035(9 6DPXHO$OEXTXHUTXH 5RGULJXHV H  GR
6,035(&(9HUD/HYHO
Antes da solenidade, o superintendente do INSS no Nordeste, José Nunes Filho, fez uma saudação aos servidores
e um relato sobre as mudanças ocorridas na previdência
social na gestão do ministro José Pimentel.
A solenidade foi iniciada pelo coral Em-Canto do
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Informou que em 86 anos
de Previdência, o INSS esteve presente em apenas 43 dos
184 municípios do Ceará.
Brevemente chegará aos 100,
com agências novas e climatizadas de 330 m2. Serão
implantadas 57 novas Agências, construídos 10 prédios
em unidades já existentes,
reformadas quatro agências e adquirido um imóvel
para transferir a Agência de
Parangaba. Ao todo, serão
investidos no estado cerca
de R$ 70,3 milhões.
Projetos em elaboração:
INSS, patrocinado pela ANASPS/CE, regido Por Repegá Amontada, Aracoiaba, Araripe, Aurora, Barro, Beberibe,
)HUPDQLDQQTXHFDQWRXR+LQR1DFLRQDOVHJXLQGRVHD Bela Cruz, Caririaçu, Cedro, Coreaú, Cruz, Eusébio,
manifestação do diretor da ANASPS/CE, Joaquim José )RUTXLOKD*XDLXED*UDQMD+RUL]RQWH,ELDSLQD,QGHSHQ
de Carvalho, que entregou placas aos homenageados dência, Ipu, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itaitinga, Itarema,
da ANASPS, ministro José Pimentel, o presidente da -DJXDULEH-DJXDUXDQD-DUGLP-XFiV/DYUDVGD0DQJDEHLUD
ANASPS, Paulo César Regis de Souza, e ao Vice Presi- /LPRHLURGR1RUWH0DUFR0DVVDSp0DXULWL0LODJUHV0LV
dente da ANASPS e presidente da FUNPREV, Alexandre VmR9HOKD0RUDGD1RYD0RUULQKRV1RYD5XVVDV1RYR
Barreto Lisboa.
Oriente, Ocara, Orós , Parambu, Paracuru, Paraipaba, Pedra
O presidente da ANASPS, Paulo César Régis de Souza, Branca, Pentecoste, Quiterianópolis, Santanha do Acaraúm
saudou e agradeceu o ministro José Pimentel por prestigiar São Gonçalo do Amarante., Tabuleiro do Norte,Tamboril,
, pela segunda vez, um evento da ANASPS, o primeiro fora Tauá, Tianguá, Trairi, Ubajara e Várzea Alegre
na inauguração da sede da ANASPS no Rio de Janeiro.
Obras em execução: Canindé, Campos Sales,Fortaleza
Na sua fala, o ministro Pimentel anunciou a volta do Sul, Iguatu, Pacajus, Gex Fortaleza, Dobral.
modelo de gestão das Superintendências Regionais e rein0HOKRULD HP XQLGDGH H[LVWHQWH )RUWDOH]DÈJXD )ULD
FOXVmRGDVJHUrQFLDVH[HFXWLYDVGR3LDXtHGR0DUDQKmRQD %DUXULWp ,Fy 0DUDFDQD~ 4XL[DGi H 6HQDGRU 3RPSHX
Região Nordeste,elas que estavam na Região Centro Oeste. Aquisição: Parangaba.
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Câmara Municipal de Acopiara entregou da comenda
coronel Celso de Oliveira Castro.
A comenda coronel Celso de Oliveira Castro, a mais
alta condecoração
de Acopiara, foi
entregue a diversas peronalidades
em 7.07.Insituída
através da lei muQLFLSDOQ
projeto de autoria
do ex - vereador dr.
peixoto, e promulgada pelo prefeito
da época Antonio
Gaspar do Vale. representa uma justa
homenagem sendo
DPDLRUOiXUHDR¿FLDOTXHRSRGHUOHJLVODWLYRPXQLFLSDOSUHVWD
a personalidades que de maneira direta ou indiretamente,
tenham feito pelo engrandecimento da vida sócio-econômica
e cultural de município de Acopiara.
O coronel Celso de Oliveira Castro nasceu no Icó, em
¿OKRGH$QWRQLRGH2OLYHLUD&DVWURH6DELQD7HL
xeira.Chegou a Leges, depois Acopiara, em 908. Foi casado
FRP$QD9DOH&DVWURFRPTXHPWHYH¿OKRV0DULD&HOVR
'LRFOHFLR 0DULD ,YRQH *HUDOGLQD H 1DLU (P VHJXQGR
PDWULPRQLRXQLXVHD0DULD$QLVLDGD6LOYD&DVWURTXHOKH
GHXRVVHJXLQWHV¿OKRV$QWRQLR&HOVR0DULD0LJLD0DULD
/XFLD )UDQFLVFR GH$VVLV 7DGHX &HOVR$OEHUWR H 0DULD
Léa. Faleceu em Acopiara no dia 7 de julho de 965, aos 84
anos de idade.
Farmacêutico prático acompanhou a frente de trabalho
que era empreendida na construção da estrada de ferro. Instalou uma farmácia “Farmácia Castro”, com a consequente
prestação de serviços à população, “encanando” braço e
perna, costurando lesões e fazendo partos, no destaque que
de muitas crianças nascidas, sob seus cuidados, foram por
ele apadrinhadas, enquanto era atribuido o próprio nome.
)RLYHUHDGRUHP,JXDWX H[7HOKD UHSUHVHQWDQGRRGLVWULWR
de Lages, quando iniciou a luta em defesa de sua emancipação. Foi o primeiro prefeito nomeado de Lages. construiu,
em 95, o prédio da prefeitura, demolido para construção da
SUDoDTXHOHYDRVVHXQRPHQDTXDOHVWiHGL¿FDGDDDJrQFLD
do Banco do Brasil. Construiu a praça da matriz. Comprou 0
primeiro gerador de energia elétrica, tendo como administrador do serviço 0 mecânico Jaime Venâncio, em prédio contíguo ao do “matadouro público”, também por ele construído.
O progresso dispensou a incipiente geração de luz, onde
HVWi HGL¿FDGD D FDVD UHVLGHQFLDO GR GU 0DUORV 7DYDUHV
enquanto 0 antigo abatedouro de gado deu lugar ao soerguimento do hospital geral Suzana Gurgel do Vale.Construiu 0
primeiro campo de pouso de aviões, em terreno à esquerda
GH TXHP HVWD GLUHFLRQDGR SDUD  SRHQWH QR ¿QDO GD UXD
$QWRQLR 0RUHLUD GH 2OLYHLUD DQWLJDPHQWH GHQRPLQDGD GH
rua Bom Sucesso e conhecida pejorativamente por “rabo da
gata”. Construiu 0 calçamento em 949, da antiga rua Santos
'XPRQWDWXDOPHQWH&D]X]LQKD0DUTXHV
Incentivou a prática de esporte, com a criação de dois times
GHIXWHEROFRPDVGHQRPLQDo}HVGH4XLQFRr D]XOHEUDQFR H
/DHQJR YHUPHOKRHEUDQFR &RQVWUXLXDSRQWHTXHGiDFHVVR
a esplanada da estação ferroviária. Inspirou a criação de uma
EDQGDGHP~VLFDUHVLGLDQDUXD&D]X]LQKD0DUTXHVQT
)RLLQWHUYHQWRUGH/DJHVLQWHUYHQWRUHSUHIHLWRGH$IRQVR
3HQDSULPHLURSUHIHLWRHOHLWRGH$FRSLDUDDSyVDUHGHPRFUD
tização do país. teve um reinado em Acopiara que perdurou
por mais de 0 anos. Celso de Oliveira Castro é considerado
um dos construtores e benfeitores de acopiara.
2SUHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH$FRSLDUDYHUHDGRU
Emidio José de Almeida Neto conduziiu os trabalhos.

Ceará em Brasília

homenageados
- dr. Aloísio
Alves de Almeida – procurador
de justiça do
HVWDGRGR0DUD
nhão - pelo vereador, Emídio
Almeida
- Sr. Antonio
Gaspar do Vale
– ex-prefeito e
ex-deputado,
empresário e
agropecuarista,
projeto de autoria do ex-vereador dr. Peixoto,
UHFHEHXDFRPHQGDGDVPmRVGDVXD¿OKDYHUHDGRUD'HODQ\
Gurgel.
- o Sr.Antonio Laerte Guedes – ex-coletor da fazenda
estadual e agropecuarista – pela vereadora Delany Gurgel.
RGHVHPEDUJDGRUGU&HOVR$OEXTXHUTXHGH0DFHGRSHOD
vereadora Delany Gurgel.
- o ex-combatente Cícero Gaspar da Silva, decreto de
autoria do ex-vereador dr. Peixoto.
- a senhora Francisca Alves de Almeida, ex-primeira dama,
pelo vereador Emidio Almeida.
RGHVHPEDUJDGRUGU)UDQFLVFR*XUJHO+RODQGD±SHOD
vereadora Delany Gurgel.
- o desembargador dr. Francisco Lincoln Araujo e Silva
pela vereadora delany gurgel.
 R HVFULWRU 0DQRHO 0RUHLUD -~QLRU ³0RUHLUD GH$FR
piara”, representado pela professora Sonia Taveiro - pela
vereadora Simone Félix.
 D HPSUHViULD 0DULD (OHU\ 7DYDUHV GH$OPHLGD SHOD
vereadora Sheila Diniz.
DSURIHVVRUDH¿OKDGH&HOVR&DVWUR0DULD/LJLD&DVWUR
Gurgel pela vereadora Delany Gurgel.
- o ex-deputado estadual e procurador de justiça dr. Pedro
Uchoa de Albuquerque pela vereadora Delany Gurgel.
- Suzana Gurgel do Vale, ex-primeira dama, representada
por sua neta Caroline do Vale, pelo ex-vereador dr. peixoto,
recebeu a comenda de sua genitora, vereadora delany gurgel.
- o dr. Antonio Almeida Neto, engenheiro civil e prefeito
atual de Acopiara, decreto pelo vereador Emidio Almeida.
- cada homenageado teve a oportunidade de fazer uso da
palavra no momento da entrega da comenda
- além dos homenageados que receberam a comenda
também foram agraciados o advogado Fabiano Aldo Alves
Lima e o jornalista e escritor João Bosco Serra e Gurgel,
TXH MXVWL¿FDUDP D DXVrQFLD H RSRUWXQDPHQWH UHFHEHUmR D
comenda.
Fazendo uso da palavra a vereadora Delany Gurgel
agradeceu a presença de todos os homenageados, famíliares
e convidados e o apoio dos colegas vereadores nos seus
projetos. Ressaltou a importancia da homenagem concedida
D FDGD DJUDFLDGR TXH QR SHU¿O GH FDGD XP FRQWLQKD XP
SRXFRGRSHU¿OGH&HOVR&DVWURTXHFRPRFLGDGmRVFRQWUL
buíam de forma direta e indireta para o engrandecimento e
desenvolvimento sócio, econômica e cultural do município
de acopiara, escrevendo cada página da história da terra
do lavrador formada por grandes personalidades de todas
as áreas, dentre elas, do judiciário, do ministério público,
do magistério, da política, da cultura, do servidor público,
da economia, dentre outras. concluiu seu pronunciamento
parabenizando a todos os homenageados.
-Em seguida o presidente, vereador Emidio Almeida
encerrou a sessão solene.

Grupo Oboé implanta Faculdade
de Tecnologia em Fortaleza
0DQWLGD SHOD
Companhia Educacional Rancho
Alegre, sociedade civil com
fins lucrativos,
a Faculdade de
Tecnologia e Negócios do Grupo
Oboé, foi apesentada em 02.07,
em Fortaleza, em evento que contou com as presenças de Newton
Freitas - Presidente do Grupo Oboé, Prof. Sérgio Bezerra - Diretor
Geral da FTN , Cláudio Pimentel - Diretor Executivo da FTN -,
Josué Sucupira - Superintendente CRA -, e Reginando Oliveira 3UHVLGHQWH&5$+pOLR/HLWmR3UHVLGHQWHGD2$%&(PLQLVWUR
Ubiratan Aguiar presidente do TCU.
Os objetivos da nova Faculdade são:
SURPRYHUDHGXFDomRHPWRGRVRVQtYHLVHPRGDOLGDGHV
 FDSDFLWDU H GHVHQYROYHU SUR¿VVLRQDLV GLUHFLRQDGRV SDUD R
PHUFDGRGHWUDEDOKR
DGPLQLVWUDUSURMHWRVH)71VGHRUJDQL]Do}HVS~EOLFDVHSULYD
GDVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVHPVXDiUHDGHFRPSHWrQFLDHD¿QV
GHVHQYROYHUSURJUDPDVSURMHWRVSHVTXLVDVHHVWXGRVGHQD
tureza básica aplicada e tecnológica, em áreas de sua competência
HD¿QVSRGHQGRFULDUHLPSODQWDUFHQWURVGHSHVTXLVDVSUySULRV
ou em parceria com outras instituições de ensino superior, associações de classes, organizações do terceiro setor e instituições
S~EOLFDVHSULYDGDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
HGLWDUSXEOLFDUHGLVWULEXLUWUDEDOKRVSHULyGLFRVHFLHQWt¿FRV
HPVXDiUHDGHFRPSHWrQFLDHD¿QVSUySULRVRXHPSDUFHULD
SODQHMDURUJDQL]DUFDSWDUUHFXUVRVHFRRUGHQDUDH[HFXomRGH
cursos, seminários, palestras, encontros, treinamentos e eventos
VRFLRHFRQ{PLFRVFXOWXUDLVFLHQWt¿FRVHGXFDFLRQDLVDPELHQWDLV
HGHRXWUDQDWXUH]D
SURSRUFLRQDURXWURVVHUYLoRVFRQJrQHUHVHFRUUHODWRVFRP
a área de educação.
&UHGHQFLDGDSHOD3RUWDULDQGR0LQLVWURGD(GXFDomR
SXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRHPGHIHYHUHLURGH
a instituição também aprovou o curso Superior Tecnológico em
*HVWmR)LQDQFHLUDFRQIRUPHD3RUWDULD0(&QSXEOLFDGD
no DOU em 2 de março de 2009.
A Faculdade de Tecnologia e Negócios está localizada na Av.
'RP/XtVFRQMXQWRGHVDODVSDYLPHQWR6KRS
SLQJ$YHQLGD 2I¿FH$OGHRWD)RUWDOH]D&HDUiWHOHIRQH
3215.4100, possuindo instalações modernas e funcionais, capazes
de proporcionar a seus alunos as condições ideais para a implantação e o desenvolvimento de um ensino da mais elevada qualidade.
Para o início de suas atividades pedagógicas, a Faculdade
selecionou o curso Tecnológico em Gestão Financeira, com 2
GRLV DQRVGHGXUDomRHFDUJDKRUiULDGHKRUDVDWLYLGDGHV
FRPD¿QDOLGDGHGHFDSDFLWDUSUR¿VVLRQDLVFRPFRQVLVWHQWHIRU
mação técnica e atendendo, plenamente, as exigências ditadas
pelo mercado de trabalho.
Newton Freitas assegura que a proposta da nova Faculdade é
RIHUHFHUXPHQVLQRGHH[FHOHQWHTXDOLGDGHFDSDFLWDQGRSUR¿V
sionais para atender às demandas de um ambiente empresarial em
crescente evolução e projetando a real possibilidade de tornar-se,
em breve espaço de tempo, a melhor e mais competente escola
de negócios do Norte e Nordeste do Brasil.
A Faculdade divulgou a relação de seus docentes, em ordem
alfabética:
&KULVWLDQ$TXLQR$YHVTXH&XUUtFXOR/DWWHV &134 &tFHUR
$GDOEHUWR GH 3DXOD 9LDQD &XUUtFXOR /DWWHV &134  'pERUD
/LEHUDWR$UUXGD+LVVD&XUUtFXOR/DWWHV &134 'RULDQ6DPSDLR
)LOKR&XUUtFXOR/DWWHV &134 )HUQDQGR$QW{QLR6DPSDLR$U
UXGD&XUUtFXOR/DWWHV &134 -RmR0DUTXHV3HUHLUD&XUUtFXOR
/DWWHV &134 -RHE%DUERVD*XLPDUmHV9DVFRQFHORV&XUUtFXOR
/DWWHV &134 -RUJH(GPXQGR0HQGRQoD)UHLUH0(675((0
$'0,1,675$d2'((035(6$6-RVp$LUWRQGH2OLYHLUD
&XUUtFXOR/DWWHV &134 -RVpGH6RXVD1HWR'28725-RVp
0RUDHV)HLWRVD&XUUtFXOR/DWWHV &134 /XL]*RQ]DJD5HERX
oDV)HUUHLUD&XUUtFXOR/DWWHV &134 0LOHQD&LULQR&DSHOR
&XUUtFXOR/DWWHV &134 3DXOR&HOVRGH0HOOR2OLYHLUD'28
7256DUD0DUOL0DJDOKmHV%HODUPLQRGD6LOYD&XUUtFXOR/DWWHV
&134  6WrQLR GD 6LOYD 0RUHLUD &XUUtFXOR /DWWHV &134 
:LOOLDP&HOVR6LOYHVWUH&XUUtFXOR/DWWHV &134 :LOVRQ5LEHLUR
/LQV&XUUtFXOR/DWWHV &134 
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Grande festa na Casa do Ceará marcou a entrega do titulo de cidadão
honorário de Brasília a Estênio Campelo

A Casa do Ceará em Brasília viveu noite de gala, em 27.08,
quando da realização da sessão solene de outorga do título
GH &LGDGmR +RQRUiULR GH %UDVtOLD DR VU -RmR (VWrQLR %H]HUUD
&DPSHOR &UDWH~V  SURSRVWR SHOR GHSXWDGR &ULVWLDQR 0DFK
ado e entregue pelo deputado Leonardo Prudente, no Espaço
Cultural Estênio Campelo. A mesa foi composta pelo senador
Gim Argelo, deputados Leonardo Prudente, Cristiano Araújo e
&DUORV+HQULTXH$PRULPSUHVLGHQWHGD$VVHPEOpLD/HJLVODWLYD
GR (VWDGR GR7RFDQWLQV )HUQDQGR &pVDU 0HVTXLWD SUHVLGHQWH
GD&DVDGR&HDUiHG0XQGLQKDTXHIDUiDQRVHPVHWHPEUR
mãe do homenageado.
(QWUHDVPXLWDVDXWRULGDGHVSUHVHQWHVRPLQLVWURGR670-RVp
&RHOKR 1RYR2ULHQWH HVUDRVPLQLVWURV%HQHGLWR*RQoDOYHVGR
STJ, e Brito Pereira, do TST, e sra, o ex- ministro chefe da AGU,
SURFXUDGRUÈOYDUR5LEHLURGD&RVWD)LOKRHDMXt]D0DULDGH)iWLPD
Paula Pessoa Costa, os. desembargadores do Tribunal de Justiça do
')&DUORV0DWKLDV-RVp'LYLQR&RHOKR*HRUJH/RSHV/HLWH-RVp
&UX]0DFHGR 0DXULWL :HOOLQJWRQ0HGHLURVH0DQXHOGD/X]
desembargador José Antonio Pereira da Silva, presidente do TRT da
5HJLmRFRQVHOKHLURGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR')0DQRHO3DXOR
de Andrade Neto, os empresários Geraldo Vasconcelos, presidente
da Confraria dos Cearenses, José Lírio de Aguiar, Raimundo NonDWR9LDQDHVUD0LOWRQGH0HOR&HOVRH*XJX.DXIIPDQHVFULWRU
Adirson Vasconcelos, Luiz Sergio Gadelha Vieira, do Tribunal de
Contas de Fortaleza, advogados Esdras Dantas Souza, do Conselho
)HGHUDOGD2$%2VPDU$OYHVGH0HOR ,JXDWX HVUD5DXO6DERLD
$GULDQR-RVLQRGD&RVWD )RUWDOH]D 3HGUR-RUJH0HGHLURV-RUJH

3LQWRMRUQDOLVWDV&ODXGLR+XPEHUWR*LOEHUWR$PDUDO:DQGHUYDO
Calaça e Vicente Limongi, procuradora Patrícia Abrantes Botelho,
de Caucaia.
As saudações a Estênio Campelo foram feitas por Gim Argelo,
que exaltou as qualidades de cidadão de Estênio, seu empenho em
concluir o curso de Direito no CEUB, em 1995, sua determinação
HP EHP VHUYLU DR SUy[LPR VXD JHQHURVLGDGH H ¿GHOLGDGH DRV
amigos, a unidade da família liderada pela matriarca, d. Raimunda
Bezerra Campelo, recordou os esforços para eleição do irmão,
Valmir Campelo, para o Senado. O deputado Cristiano Araújo
lembrou os laços de família entre a sua e de Estênio, revelando
que sempre se aconselha com ele, exaltou o Ceará,, os cearenses
HD&DVDGR&HDUi)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWDUHYHUHQFLRXRDSRLR
que Estênio vem dando à Casa do Ceará, citando como exemplo
o Espaço Cultural, por ele doado, onde se realizou a solenidade.
No seu pronunciamento, em diversos momentos, Estênio
Campelo se emocionou narrando sua trajetória de vida, desde
Crateús, seus pais João Amaro Bezerra e d. Raimunda Bezerra
&DPSHORG0XQGLQKDjVYpVSHUDVGHVHXVDQRV³FHDUHQVH
GH IRUWH WHPSHUDPHQWR H ]HOR SHOD HGXFDomR GRV ¿OKRV H TXH
WLQKD FRPR ¿ORVR¿D TXH RV ¿OKRV GHYHULDP SURJUHGLU QD YLGD
pela educação, pelo aprimoramento nos estudos, pelo conheciPHQWRFUHVFHUSUR¿VVLRQDOPHQWHQmRSHORIDYRUHFLPHQWRPDV
pelo mérito, pelo merecimento”. Lembrou os primeiros estudos
no Colégio Santa Inês, de Cratéus, a conclusão do ginasial
em Fortaleza, os conterrâneos ilustres como os deputados ExSHGLWR 0DFKDGR H &ODXGLQR 6DOHV RV VHQDGRUHV -RVp /LQV GH

Albuquerque e Beni Veras, o intelectual de 40 livros publicados
$EHODUGR)HUQDQGR0RQWHQHJURDSDVVDJHPSHOR5LRGH-DQHLUR
nos idos de 1963, quando encontrou no Calabouço seus amigos
$JDPHQRQ$OYHVGH0HOR ,JXDWX -RmR-DFRE*RQoDOYHV 5HUL
XWDED HHP%UDVtOLDDTXLVHQGRUHFHELGRSRUTXDWURGHVHXV
irmãos, Valdir, Valmir, Valdira e Teresa. Tinha 17 anos, estudou
GLUHLWRQR&(8%IH]SyVJUDGXDomRQD0DFNH]LHHFXUVRVGH
extensão na Sorbonne. Foi generoso em suas palavras com seus
familiares, especialmente com Valmir Campelo, hoje ministro
do TCU, a quem considera uma referência em sua vida, e homHQDJHRXVHXV¿OKRV*XLOKHUPHH$QGUpLD
Quase toda a diretoria da Casa do Ceará esteve presente:
)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWD )RUWDOH]D 1DVLRQGH0HOOR)HUUHLUD
)RUWDOH]D HG7HUH]LQKD/XL]*RQ]DJDGH$VVLV /LPRHLURGR
1RUWH  -RVp 6DPSDLR GH /DFHUGD -XQLRU )RUWDOH]D   5HJLQD
6WHOD4XLQWDV )RUWDOH]D -%6HUUDH*XUJHO $FRSLDUD 0DULDGH
-HVXV0DUWLQV0RQWHLUR %RD9LDJHP H:DQGHUOH\*LUmR0DLD
-U )RUWDOH]D -RmR5RGULJXHV1HWR ,QGHSHQGrQFLD H0DULOL
-RVp5LEDPDU0DGHLUD ,WDSLSRFD 
Entre os familiares de Estênio Campelo, seus irmãos Luiz
9DOGLU0DULD9DOGLUD-RVp:DQORU7HUHVD5HJLQD7HOPD0DULD
Eliane, Carlos Rubens, Evandro Cezar e Katia. O ministro e irmão
9DOPLU MXVWL¿FRX VXD DXVrQFLD 7DPEpP SUHVHQWHV FXQKDGRV
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas.
O buffet do jantar foi preparado pela Casa do Ceará, sob
VXSHUYLVmR GH 0DULD GH -HVXV 0DUWLQV 0RQWHLUR GLUHWRUD GH
Promoção Social.
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acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
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