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Mais de mil pessoas serão homenageadas no grupo dos 150 do Projeto Brasília 50 anos de Ceará. Leia mais na pág. 17
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Os casamentos de Leonardo Vasconcelos e Jerusa Maganha e Andrea Campelo e Marcelo
Feitosa movimentaram a sociedade de Brasília. Leia mais no Samburá na pág. 4 e nas págs. 16 e 20
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A Casa do Ceará em Brasília agradece o apoio do
grupo M. Dias Branco ao projeto Brasília 50 anos de Ceará,
na pessoa de seu lider, Ivens Dias Branco

Mais homenageados do Projeto Brasília 50 anos de Ceará
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Governo do Ceará patrocinará o lançamento do livro Brasília 50 anos de Ceará,
que marcará os 50 anos de Braislia e os 47 anos da Casa. Leia mais em Samburá na pág. 14
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Espaço Luciano Barreira
O ministério da saúde adverte...

Edi t o r i a l

Estamos chegando aos 47 anos de relevantes servicos prestados a comunidade de Brasília.
,VWRWHPPXLWRVLJQL¿FDGRSDUDQyV
Primeiro porque nossos antecessores souberam
imaginar esta Casa como espaço dedicado à grandeza do Ceará. É verdade que isto aconteceu numa
conjuntura bem diferente da atual, inclusive quando
outros estados tiveram condições semelhantes a
nossa de criar suas casas, mas desistiram no meio
do caminho. Causas? Difícil de avaliar, mas fácil
de concluir.
A Casa do Ceará não vive num mar de rosas,
PDVGHVRQKRVHGL¿FXOGDGHV
Sonhos na esperança de oferecer respostas
aos anseios da comunidade cearense, brasiliense e nordestina.
'L¿FXOGDGHVQRGLDDGLDSDUDKRQUDUFRPpromissos assumidos com a sociedade e com
seus empregados.
Acreditamos piamente que a nova Casa que
resultará do projeto Fausto Nilo será autosusWHQWDYHODXWR¿QDQFLDYHOSDUDSRGHUUHVSRQGHU
DRVGHVD¿RVIXWXURV
Isto implicará na adoção de um novo modelo
de gestão.
Estamos na busca de soluções para este modelo.
O ponto de partida será mudarmos os rumos atuais
de gestão, sem perder a sua condição de entidade
¿ODQWUySLFD GH DVVLVWrQFLD GH FRPSURPHWLPHQWR H
de responsabilidade social, aproximando dos modelos
existentes no país e que são inclusive modelos de
LQ~PHUDV HQWLGDGHV FRP R VHOR GH XPD ¿ODQWURSLD
que está longe de ser confundida com a pilantropia,
Solicitamos aos que são cearenses e especialistas
em entidades mantenedoras para que nos auxiliem
a caminhar nesta direção.
Talvez seja esta a alternativa que se ajustará aos
nossos propósitos
,QiFLRGH$OPHLGD %DWXULWp MRUQDOLVWD
'LUHWRU

Expediente
Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e
Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Diretoria
Presidente - Fernando César Moreira Mesquita (Fortaleza): Luiz Gonzaga
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vice; Osmar Alves de Melo (Iguatú), Administração e Finança; José Sampaio
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Quintas (Fortaleza), Educação e Cultura; JB Serra e Gurgel (Acopiara),
Comunicação Social, Angela Maria Barbosa Parente (Fortaleza), Obras,
Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem), de Promoção Social,
e João Rodrigues Neto (Independência), Jurídico.
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Membros efetivos: José Ribamar Oliveira Madeira (Uruburetama),
Evandro Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos Carvalho ( Itapipoca);
Membros suplentes: Ciro Barreira Furtado (Baturité), José Colombo de
Souza Filho (Fortaleza) e José Aldemir Holanda (Baixio).
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Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial
Ary Cunha (Fortaleza), Carlos Pontes (Nova Russas), Edmilson
Caminha (Fortaleza), Egidio Serpa (Fortaleza), Frota Neto (Ipueiras),
Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula (Fortaleza),
Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jorge Cartaxo (Crato), J. Alcides
(Juazeiro do Norte), José Jézer de Oliveira (Crato), Lustosa da Costa (Sobral),
Marcondes Sampaio (Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza),
Narcélio Lima Verde (Fortaleza), Orlando Mota (Fortaleza), Paulo
Cabral Jr. (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra Azul (Uruburetama), Roberto
Aurélio Lustosa da Costa (Sobral) e Tarcisio Hollanda (Fortaleza).
Diretor
Inacio de Almeida (Baturité)
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Gurgel@cruiser.com.br / wilsonibiapina@globo.com
Editoração Eletrônica
Casa do Ceará
Distribuição
Cecília Melo
Circulação
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Com a recomendação do ministro ao indicar fazer sexo
cinco vezes por semana para se manter saudável, muitas
dúvidas sugiram e os médicos tem sido muito procurados
para esclarecimentos.
As dúvidas são tantas que parece ser mais que necessário o Ministério da Saúde criar uma comissão especial
para esclarecer a população. Eis algumas:
- Os Planos de Saúde irão cobrir esse tipo de tratamento?
- Posso abater gastos com motel, bordel e “sex shop”
do meu imposto de renda?
3RVVRMXVWL¿FDUIDOWDVQRWUDEDOKRFRPUHFLERGHPRWHO
alegando que estava me tratando?
 6HUi SUHFLVR UHFHLWD PpGLFD SDUD FRPSUDU ¿OPH
pornô?
- Monogamia não coloca a saúde em risco?
- Masturbação é automedicação?
- Suruba é saúde coletiva?
- “Swing” não é mudança de tratamento?
- Voyeurismo não é tratamento assistido?
- Travesti é medicamento genérico?
- Obsessão sexual não é hipocondria?
- Posso considerar poligamia como um tipo de tratamento médico?
- Doença venérea é um tipo de efeito colateral?
)D]HUXPD'3RX³PpQDJHjWURLV´VLJQL¿FDDXPHQWDU
a dose da medicação recomendada?
%RQHFDLQÀiYHOpSODFHER"
- Vibrador elétrico é um equipamento usado para
tratamento de choque?
- Posso ser processado por prática ilegal da medicina
se eu convidar uma mulher para um programa?
- “Stripers” (mulheres e travestis que tiram a roupa)
SRGHPVHUFRQVLGHUDGDVSUR¿VVLRQDLVGDVD~GH"
686VLJQL¿FD6D~GH8UJH6H[R"
- Os hospitais públicos e postos de saúde serão obrigaGRVDFRQWUDWDUSUR¿VVLRQDLVGRVH[R"6pTXLoR"

- Bordéis precisam ter um médico de plantão?
- O que meu dentista quis dizer quanto recomendou
manter em dia minha saúde oral?
$H[SUHVVmR³*R]DUGHERDVD~GH´VLJQL¿FDLVVRTXH
estou pensando?
- A Av. Indianópolis se tornou um complexo hospitalar
muito maior do que a Santa Casa?
- Políticos não deveriam ter saúde de ferro por viverem
fudendo o povo?
Nas Ilhas Virgens
Dirty Slip, que manda colaborações para o Fatorama, em
Brasília, informou que os escritórios de advocacia das Ilhas
Virgens estão buscando respostas para as seguintes questões, face consultas intermitentes de advogados brasileiros:
Se a pílula do dia seguinte já é aborto, a punheta?
Será homicídio prematuro ou premeditado? o sexo oral?
Será canibalismo? o coito interrompido? Será abandono
de menor? a camisinha? Será homicídio por sufocamento?
As autoridades do Ministério da Saúde estão silentes,
isto é, caladas.
Como Explicar Sem Ofender
( Isso é que é diplomacia . . . )
Um homem de 90 anos estava fazendo seu check-up
anual.
O médico perguntou como ele estava se sentindo :
- Nunca me senti tão bem - respondeu o velho
- Minha nova esposa tem 18 anos e esta grávida, espeUDQGRXP¿OKRPHX
Qual a sua opinião a respeito ?
2PpGLFRUHÀHWLXSRUXPPRPHQWRHGLVVH
- Deixe-me contar-lhe uma história :
Eu conheço um cara que era um caçador fanático, nunca
perdeu uma estação de caça.
Mas, um dia, por engano, colocou seu guarda-chuva na
mochila em vez da arma.
4XDQGR HVWDYD QD ÀRUHVWD XP XUVR UHSHQWLQDPHQWH
apareceu em sua frente . . .

Conversando com o Leitor
+ Os dados de agosto sobre a leitura do nosso site mais
uma vez nos surpreenderam. Tivemos 4000 visitas únicas
de 61 cidades, a ampla maioria de Brasília, seguindo-se
Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, Goiania, Sobral, Curitiba, Vila Velha,
Porto Alegre, Santos, Vitória, Ribeirão Preto, Teresina,
Niterói, Maceió, Juazeiro do Norte, Campinas, Rio Branco,
Pelotas, Belém e Guarulhos.
+ Além do Brasil, registramos visitas de pessoas dos
Estados Unidos, Portugal, Argentina, Italia, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Nova Caledonia e Suécia.
+ As maiores quantidades de acessos estão voltadas
para os links dos cursos oferecidos pela Casa do Ceará,
odontoclínicas, políclinica, projeto campeões, notícias,
instituições parceiras, videos e prefeituras.
+ Em agosto, o site bateu um novo recorde de visitas,
com 7.865, superando o recorde de julho, com 7.627.O
VLWH¿QDOPHQWHSDVVRXSDUDDIDL[DGRVPLODFHVVRV$TXL
nao foram considerados apenas os acessos únicos. Nos
ultimos 12 meses, de out 2009 a ago de 2010, registramos
65.913 visitas.
+ Os leitores deste jornal que queiram colaborar com
o Jornal e com a Casa poderão solicitar boletos para
pagamento de contribuições voluntárias de tres, seis e

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

doze meses, ao preço de apenas R$ 60,00, R$ 120,00 e
R$ 240,00. Os boletos serão imediatamente enviados,
contribundo para a regularidade do jornal.
+ Os Correios continuam sendo o item de maior custo
para a remessa do jornal aos cearenses de todo o Brasil.
Não há a mínima diferenciação dos Correios visando
viabilizar certas publicações como a nossa. Não podemos
aumentar a circulação do jornal, face o elevado custo de
distribuição. Tanto faz enviar de Brasília como de Fortaleza. O peso é por peso e nao pela distância.
+ Agradecemos aos leitores pelas colaborações enviadas
e que estão sendo aproveitadas, na medida de nossas possibilidades.Agradecemos principalmente as que ressaltam
a cearensidade que é forma como os cearenses vem os
fatos e a vida.
+ A Casa do Ceará diante da procura de cearenses que
não foram incluidos no livro dos 50 anos de Brasília há
considera a possibilidade de vir a lançar nas comemorações
de seus 50 anos o volumne dois com mais 150 cearenses
que tiveram relevante importância na consolidação de
Brasília.
Neste momento, estão listados 80 cearenses, alguns
dos quais sairam do 1º volume por não termos encontrado
qualquer contato de familiares. Outros sairam do livro por
livre e espontânea vontade.

Ceará em Brasília

SAMBURÁ - Praça do Ferreira
Leonardo e Jerusa
) R L  X P  J U D Q G H
HYHQWR$DOWDVRFLHGD
GHEUDVLOLHQVHDWHQGHX
DRFRQYLWHGH0DULDH
*HUDOGR 9DVFRQFHORV
HGH(GHOYLUDH:DOWHU
/~FLR 0DJDQKD SDUD
R FDVDPHQWR GH VHXV
¿OKRV /HRQDUGR 9DV
FRQFHORVH-HUXVD0DJDQKD$FHULP{QLDUHOLJLRVDIRL
FHOHEUDGDQRDOWDUGD&DWHGUDOGH%UDVtOLDGHYLGDPHQWH
GHFRUDGDHH[LELQGRRVQRYRVYLWUDLV'HSRLVGDFHULP{
QLDWRGRVRVSUHVHQWHVIRUDPFXPSULPHQWDURVQRLYRVQD
FDVDGHIHVWD8QLTXH3DODFHFRPGLUHLWRDYLVWDSDUDR
/DJR(QWUHRVSUHVHQWHVPLQLVWUR-RVp&RHOKRH*HQR
YHYDPLQLVWUR9DOPLU&DPSHORH0DULVDOYDSURFXUDGRU
5REHUWR0RQWHLUR*XUJHOH[JRYHUQDGRU/XL]+HQULTXH
GD6LOYHLUDGH6DQWD&DWDULQDH,YHWHPLQLVWUR0DXULFLR
&RUUHDH$OGDPLQLVWUR&ODXGLR6DQWRVH(OLHQHSUR
FXUDGRU0DUFHOR/DYRFDWH$OLQH5X\$UFKHUH*ORULD
H[VHQDGRU5REHUWR)UHLUHH0DULVD-RVH&HOVR*RQWLMR
H$QD0DULD0LJXHO6HWHPEULQRH6RQLD-RmR(VWrQLR
&DPSHORH$QD&ULVWLQD/RXUHQoR3HL[RWRH5RViULD
*ORULDH5X\$UFKHU(YDULVWR2OLYHLUDH5HJLQD7DUFLVLR
+RODQGDH'D\VH)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWDH&ODXGLD
:LOVRQ,ELDSLQD*LOEHUWR$PDUDO
Malwee
Foi inaugurada a unidade industrial cearense da
catarinense Malwee, uma das maiores malharias do
Brasil. Ela dará emprego direto a três mil pessoas.
Problema: a Malwee precisa de 640 costureiros quaOL¿FDGRV SDUD RSHUDU VXDV PRGHUQDV PiTXLQDV 2
Programa de Capacitação em Rede (PCR), criado e
desenvolvido pelo Instituto de Educação Portal (IEP),
uma ONG que se dedica à capacitação e inserção de
jovens, oriundos da escola pública e das faixas de
baixa renda, foi encarregdo de atender necessidade
da Malwee.
Cidadão Juazeirense
O vereador José de Almeida Junior, presidente da
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, arrastou muita
gente para a entrega do título de Cidadão Juazeirense ao
ministro Cesar Asfor Rocha (Fortaleza), em 27 de agosto
de 2010, no Salão de Eventos do Verde Vale Lazer Hotel.
Comenda dom Pedro I
$$FDGHPLD%UDVLOHLUDGH$UWH&XOWXUDH+LVWy
ULDIXQGDGDHPGHPDUoRGHHP6mR3DXOR
RXWRUJRXD2VPDU$OYHV0HOR ,JXDWX D&RPHQGD
GRP3HGUR,GD)DPtOLD,PSHULDO%UDVLOHLUDHQWUH
JXHHPGHVHWHPEURQR7HDWUR1DFLRQDO&ODXGLR
6DQWRURHP%UDVtOLDHPVROHQLGDGHFRPHPRUDWLYD
D6HPDQDGD3iWULD,QGHSHQGrQFLDGR%UDVLO

Roberto Macedo
Com 37 votos a
favor e um contra, o
empresário Roberto
Proença de Macêdo foi
reconduzido ao cargo
de presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIEC)
em 19.08. A nova diretoria comandará a instituição durante o quadriênio 20102014. A principal novidade desta eleição foi a participação
GLUHWDGRVHPSUHViULRV¿OLDGRVDRVVLQGLFDWRVOLJDGRVj
FIEC na escolha do presidente da entidade. Duas chapas
disputaram o comando da entidade: a chapa 1 (FIEC 60
Anos) teve à frente o empresário Roberto Proença de
Macêdo, que buscava a reeleição. A chapa 2 (Participação
para Inovar) foi liderada por Orlando Carneiro de Siqueira,
titular da OCS Minerais e Empreendimentos.
Educação no Nordeste
&DUORV$UDJmR SUHVLGHQWH GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH
3HVTXLVDV &134 TXHYLVLWRXD8QLYHUVLGDGHGH)RUWDOH]D
8QLIRU GLVVHD(JLGLR6HUSDHVWDFROXQDTXHR1RUGHVWH
WHPPHOKRUDGRDTXDOLGDGHGHVXDHGXFDomRVXSHULRU(
PRVWURXXPDSURYD³(VWmRQR1RUGHVWHGRVGRXWRUHV
GR3DtV$LQGDpSRXFRPDVKiPHQRVGHDQRVHUDVy
´&DUORV$UDJmRODQoRXQD,&,'RHGLWDOGR&134
QRYDORUGH5PLOK}HVSDUD¿QDQFLDPHQWRGHSHV
TXLVDVQRVHPLiULGR
Ceará na peia
Não se sabe porque mas o Rio Grande do Norte vem
aplicando revezes no Ceará na construção de resorts turísticos e na implantação de usinas eólicas. No caso das
usinas, só Rio Grande do Norte tem três vezes menos
vento do que o Ceará. A Única diferença é que o Rio Grande do Norte tem uma Secretaria de Energia. No Ceará,
a Semace está bloqueando tudo em nome da “ecologia
burra”, com o apoio da ala xiita do Ministério Público.
Tiririca
2KXPRULVWD7LULULFDVHODQoRXFDQGLGDWRDGHSXWDGR
)HGHUDO HP 6mR 3DXOR RQGH IH] FDUUHLUD SUR¿VVLRQDO
³3LRUQmR¿FDYRWHQR7LULULFD´7HPUD]mR6HXVMLQJOHV
VmRSDUyGLDVGH)ORUHQWLQDGH-HVXV7iOHYDQGRSRUUDGD
GHWRGRODGRFRPRDFRQWHFHDRV³EDKLDQRV´$SDXOLVWD
QmRIH]GLVWLQomRWRGRQRUGHVWLQRp³EDKLDQR´([SOLFDVH
6mR3DXORpDPDLRUFLGDGHGD%DKLDGHSRLVGH6DOYDGRU
Pressão
A mídia brasiliense passou a escrever que o ministro César Asfor Rocha é candidato do Presidente
Lula à vaga do ministro Eros Grau, no Supremo, e
que o deputado e secretário geral do PT, José Eduardo
Cardozo, (que não está disputado a reeleição) é o
candidato da presidenciável Dilma Roussef.

Casamento de Andrea e Marcelo
3UHVHQWHV PLQLVWURV
9DOPLU&DPSHORH0D
UL]DOYD  7&8  ± WLR H
SDGULQKR%ULWR3HUHLUD
H/HLOD5HMDQH3HUHLUD
767 ±SDGULQKR*LO
PDU0HQGHVH*XLRPDU
0HQGHV 67)  -RVp
&RHOKR)HUUHLUD 670 
$QW{QLR&DUORVGH1RJXHLUD 670 &DUORV$OEHUWRGH3DX
OD 767 SDGULQKR&OiXGLR6DQWRVH(OLHQH%DVWRV 67) 
GHVHPEDUJDGRUHV-RVp&UX]0DFHGR-RVp'LYLQRGH2OL
YHLUD/HFLU0DQRHOGD/X]H'iFLR9LHLUD.HWO\Q)HLWRVD
*XWHPEHUJ0RXUmR&DPSHORH(PtOLD)HLWRVDGH&DUYDOKR
)UHLWDV&DPSHOR SDLVGRQRLYR $OH[DQGUH6DQWRV-XL]D
+HORLVD0DUTXHVH)HUQDQGR0DUTXHV*HUDOGRH0DULD
9DVFRQFHORV$QD&ULVWLQDH-RUJH5HQDQ0HQGHV5LFDUGR
H$OLFH)LJXHLUHGR+pOLR5XEHQVH-RVp/tULR$JXLDU3DGUH
0DUFRQL/XL]H$QD5RVD6DEyLD$QD/XLVD
Maria da Penha
Maria da Penha Fernandes lançou na Bienal de São
Paulo seu livro ‘Sobrevivi… posso contar’ que relata sua
vida e o sofrimento de cruel, dolorosa e covarde violência.
Sua história muito tempo depois a tornou protagonista
de um caso de litígio internacional emblemático para o
acesso à Justiça e para a luta contra a impunidade em
relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. Ícone dessa causa, sua vida está hoje
também simbolicamente subscrita e marcada sob a lei
nº 11.340 ou lei Maria da Penha.
Deputados estaduais.
Alguns deputados que exercem hoje mandato na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará não retornarão
no próximo ano. São 46 vagas a serem preenchidas.O
presidente da Casa, deputado Domingos Filho (PMDB),
é candidato a vice-governador. O deputado Marcos Cals
(PSDB) é candidato a governador. Os deputados Edson
Silva (PSB), Tomás Figueiredo (PSDB), Artur Bruno
(PT), Francisco Caminha (PHS) e João Ananias (PCdoB)
disputam cadeira na Câmara Federal. Os deputados Júlio
César (PSDB), Guaracy Aguiar (PRB), Lívia Arruda
(PMDB), Luiz Pontes (PSDB), Manoel Castro (PMDB)
e José Ilo Dantas (PSDB) optaram por não concorrer.
Isabel em Paris
A historiadora Isabel Lustosa está embarcando
UXPRD3DULVD¿PGHPLQLVWUDUDXODVVREUHKLVWyULD
brasileira (com ênfase na história da imprensa), durante quatro meses, na Sorbonne, mais precisamente
no Instituto de Hautes Etudes de l´Amerique Latine.

Walmart em Juazeiro
*UXSRQRUWHDPHULFDQR:DOPDUWPDLRUUHGHYDUHMLVWD
GRPXQGRLQLFLRXDFRQVWUXomRGR+LSHUPHUFDGR%RP
SUHoRGH-XD]HLURGR1RUWHFRPLQYHVWLPHQWRGH5PL
Servtec
Cearense em Paris
OK}HV+LSHU%RPSUHoRHVWDUiIXQFLRQDQGRDWpR¿QDOGHVWH
Lauro Fiúza Júnior, ex-presidente da Associação
3XEOLFRXRFROXQLVWD$QFHOPR*RLVFHUWDPHQWHSRU DQRFRPHUFLDOL]DQGRPDLVGHPLOLWHQV2HPSUHHQGL
Brasileira das Empresas de Energia Eólica (AbeeóliFD HFRQWURODGRUGD6HUYWHF(QJHQKDULDFRQ¿UPRX LQVSLUDomRGH3RPRQD3ROLWLVTXHRHPEDL[DGRUFHD PHQWRORFDOL]DGRQREDLUUR7ULkQJXORWHUiiUHDFRQVWUXtGD
que sua empresa participou do leilão de energia, com UHQVH *HRUJH 3UDWD )RUWDOH]D  DWXDOPHQWH FKHIH GR GHPLOPHWURVTXDGUDGRVHYDLJHUDUHPSUHJRV
14 projetos já habilitados para o Piauí, o Ceará e o &HULPRQLDOGR,WDPDUDW\VHUiRSUy[LPRHPEDL[DGRU GLUHWRV6yQRDQRSDVVDGRD:DOPDUWLQYHVWLX5
GR%UDVLOHP3DULV
PLOK}HVQDFRQVWUXomRGHTXDWURQRYDVORMDVQR(VWDGR
Rio Grande do Norte.
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Crateús terá sexto maior
açude do Ceará

Usinas eólicas podem
custar até 17% a mais

Os primeiros trens italianos do
metrô já em Fortaleza

O Dnocs abriu as
propostas para préTXDOL¿FDomR GD H[Hcução da construção
da Barragem Fronteiras, uma das obras
mais esperadas em
Cratéus, cujas obras
/HLWRGR5LR3RW\DFHUFDGHNPGR'LVWULWR
e serviços integram o
Programa de Aceleração GH,ELDSDEDRQGHVHUiFRQVWUXtGDD%DUUDJHP
)URQWHLUDV6LOYDQLD&ODXGLQR
do Crescimento (PAC
2), no valor de R$ 300 milhões. Terá capacidade de
acumulação de 488 milhões de metros cúbicos de água
proporcionando o abastecimento de cerca de 40% da
população urbana de Crateús e 20% da população rural.
O volume é o sexto maior do Ceará.
Neste recurso estão incluídas a construção do açude,
as desapropriações e serviços de uma parte da estrada
de ferro. “Essa obra é muito importante para a região
de Crateús que é sempre seca e que contribuirá para
evitar as cheias no Estado do Piauí, porque ela vai
barrar o Rio Poty”, anuncia o diretor geral do Dnocs,
Elias Fernandes.
A partir daí a população saberá quem será a empresa
vencedora da construção da obra, que trará impacto
hídrico de grandes proporções ao Município e região.
“Consideramos a Barragem Fronteiras como a redenção
da região, que com a obra vislumbrará um crescimento
e desenvolvimento nunca vistos na região da Ibiapaba
e de Crateús como um todo”, diz o sub-secretário de
agricultura de Crateús, Teobaldo Gonçalves.

Os investidores
que atuam no ramo
eólico correm o risco
de terem o custo de
seus empreendimentos aumentado em até
17%, devido a falta
de marco regulatório
7LUDQGRDLVHQomRGR,&06KRMHRFXVWRGHXP
para as energias alterSDUTXHHyOLFRSRGHULDDXPHQWDUHPDWp
)RWR.LG-~QLRU
nativas no Brasil. Quem
alerta é a jurista Marília Bugalho Pioli, coordenadora
jurídica da área de energia eólica do escritório Becker,
Pizzato & Advogados Associados.
Segundo ela, quem vencer o leilão terá que entregar
o projeto em 2013, porém o Convênio 101 do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), que assegura
a isenção de ICMS para operações com equipamentos e
componentes destinados ao aproveitamento de energia
solar e eólica, tem vigência prevista até 31 de janeiro de
2012. “Esse convênio vem sendo prorrogado sucessivamente desde 1998, mas não se sabe se será prorrogado
de novo, quando, nem até que data ele será validado.
Ou seja, ninguém sabe como será no futuro”, explica.
Conforme a advogada, tirando a isenção do ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias) hoje, o
custo de um parque eólico pode aumentar até 17%. “E
ROKHTXHHVWDPRVIDODQGRHPPLOK}HV6LJQL¿FDTXHVH
o investidor estiver preparado para desembolsar R$ 200
milhões, ele poderá ter que gastar mais R$ 34 milhões”,
H[HPSOL¿FD

O desembarque dos
dois primeiros trens
que vão operar na linha sul do metrô de
Fortaleza, no Porto
do Pecém, em São
Gonçalo do Amarante.
Na ocasião, o presi2VHTXLSDPHQWRVYmRVHUPRQWDGRVQRSUySULR
dente da Companhia
SRUWRHUHERFDGRVSDUDDVHVWDo}HV)HUURYLiULD
Cearense de Trens Me- -RmR)HOLSH&HQWURGH)RUWDOH]DHSDUDD&DUOLWR
%HQHYLGHVPXQLFtSLRGH3DFDWXED
)RWR5RGULJR&DUYDOKR
tropolitanos (Metrofor),
Rômulo Fortes, disse que a ação comprova “cumprimento
dos prazos e a aproximação de um sonho de dez anos em
virar realidade”. Ao todo, serão 20 trens construídos na cidade de Nápoles, na Itália, adquiridos por R$ 240 milhões
A operação mobilizou transportadores e técnicos da
empresa italiana, além de engenheiros do Metrofor. O equipamento saiu de Nápoles, da cidade do Sul da Itália em 19
de julho, no navio Nanuk, que chegou ao Pecém em 21.08.
Segundo informou Rômulo Fortes, os trens deverão
ser montados ainda no Pecém. Um desses será levado
SDUDD(VWDomR(QJHQKHLUR-RmR)HOLSHRQGH¿FDUiH[posto para a visitação pública, e um outro para a estação
Carlito Benevides, em Pacatuba, antes denominada de
estação Vila das Flores.
Os veículos serão rebocados por uma locomotiva
do Metrofor, tanto para a Estação João Felipe, quanto
para a Carlito Benevides. Lá, os trens serão testados nos
estágios estáticos e dinâmicos.

Há
38 anos

Setembro/10

4

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

Ceará em Brasília

Bonequeiras do Crato são tema de inspiração para livro
Crato Bonequeiras deste Muartesanais confeccionados pelas
nicípio, um grupo de mulheres,
artesãs bonequeiras cratenses
que transformou a sombra de uma
Para Gertrudes Leite, coordemangueira em um “atelier terapêunadora do grupo de mulheres, a
tico” para fabricação de bonecas de
publicação do livro é o coroamento
panos, foram inspiração para um
de um trabalho que começou deslivro lançado na última semana, na
pretensiosamente, com o objetivo
Universidade Estadual de Campinas
de oferecer uma fonte de renda e
(Unicamp-SP), durante uma expouma ocupação para as participantes,
sição do artista multimídia Avelino
antes dedicadas apenas aos trabaBezerra, que faz uma retrospectiva
lhos domésticos. Sob a mangueira,
de seus 30 anos na Universidade.
elas conversam, trocam ideias e se
O livro “Tramas e Dramas do
libertam dos preconceitos.
Boneco de Pano no Tatadrama”,
0XOKHUHV)D]HPERQHFDVjVRPEUDGDPDQJXHLUDQR&UDWR$R¿FLQD
(VWXGDQWHVGD(VFROD0DWUL]&ULDWLYDSDUWLFLSDPGHYLYrQFLDHP7HDWUR(VSRQWkQHR
2¿FLQDV
XPDGDVPHWRGRORJLDVFULDGDVSRU-DFRE/HYL0RUHQR)RWR:DOHVND6DQWLDJR
de Elisete Leite Garcia e Maria Ivette FRQVLVWLXHPWUDEDOKRDUWtVWLFRWHUDSrXWLFR)RWR$QW{QLR9LFHOPR
“Mais importante ainda é ver o
Carboni Malucelli (Ed. Livre Expressão, 196 páginas), marido, projetou seus nomes por este Brasil afora, com trabalho projetado, divulgado e reconhecido, e agora
está ancorado em um dos pensamentos de Platão: “Você reportagens em rádio, jornal e televisão. As bonecas do WUDQVIRUPDGRHPOLYUR´D¿UPD*HUWUXGHVDFUHVFHQWDQGR
pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de Crato ganharam o mundo nas mãos de Elisete que parti- que recebeu um convite do Núcleo da Globo de São Paulo
brincadeira do que em um ano de conversa”. O primeiro cipou de exposições internacionais.
UHDOL]DUR¿FLQDVQD&DSLWDOSDXOLVWD
capítulo do livro é dedicado ao Cariri que, segundo EliHoje, o trabalho, aparentemente ingênuo, se transforma
Quem também comemora a edição é a artesã Ansete, foi a fonte de inspiração do seu trabalho.
em livro. Elisete explica que a boneca estimula o indivíduo tônia Pereira Duarte Lopes. “Saímos do anonimato,
Ela é psicodramatista natural do Crato e, a exemplo de a entrar em contato com suas emoções. Possibilita para conquistamos a mídia e agora somos livros”, diz
outros “retirantes nordestinos”, foi obrigada a viajar com a que cada um descubra ou redescubra quais são seus reais dona Antônia, lembrando que nunca pensou em tafamília para São Paulo. Já adulta, se lembrou das bonecas valores, desvinculados de modismos ou padrões estéticos e manha projeção. O mesmo entusiasmo é manifestado
que envolveram seus sonhos de criança.No retrovisor do sociais atuais. Reativa a espontaneidade e a energia criativa SRU0DULDGR6RFRUUR6LOYDTXHVHJXQGRD¿UPDVy
tempo, recordou a velha mangueira, parte importante de do ponto de vista emocional, relacional e do desempenho encontrou sentido de vida quando se juntou ao grupo
suas utopias. Não foi sem razão que, ao voltar para casa, GHSDSpLVVRERVDVSHFWRVSHVVRDLVSUR¿VVLRQDLVVRFLDLV das bonequeiras e passou a participar dos eventos
se abraçou com a árvore para matar a saudade.
educacionais, culturais e de saúde, entre outros.
realizados na região como artesã.
Resolveu, então, agregar um grupo de mulheres em
Para isso, utiliza-se, na sua essência, de um conjunto
$QW{QLR9LFHOPR5HSyUWHU'LiULRGR1RUGHVWH
torno da arte de fabricar bonecas. O trabalho lúdico, além de dinâmicas sensoriais e corporais associados às técnicas
Mais informações
de contribuir para restaurar a cidadania das participantes de Psicodrama e Sociodrama para estimular o potencial
Mulheres bonequeiras do Município do Crato (CE)
que viviam dispersas na dependência econômica do GRVLQGLYtGXRV8VDFRPR¿RFRQGXWRUERQHFRVGHSDQR
Avenida Perimetral, 235 (88) 9970.5137
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Claudia Vasconcelos
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preparados e gabaritados para
melhor atendê-lo.
Escolha o melhor.

Marcela Vasconcelos
Corretora e Publicitária

Novo Site: www.aguiardevasconcelos.com.br

Marisa Vasconcelos
Corretora e Advogada
CJ3277

Plantão - 9994 - 7941

Filiada ao

de

Ceará em Brasília

Imóveis

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

sindicato da habitação

5

Setembro/10

Leituras I
Quando luiz Gonzaga
virou o rei do baião
:LOVRQ,ELDSLQD

Todos nós temos estrela, às vezes falta alguém para
acende-la para que ilumine nossa vida. Tem gente que
vive e morre sem que sua estrela brilhe.Só talento não
adianta.
/XL]*RQ]DJDSRUH[HPSORIRLIUXWRGDLQÀXrQFLD
de três cearenses. O jornalista Colombo de Souza, não
era desse tempo, mas acompanhou, como repórter no
Rio, a trajetoria inicial do artista pernambucano que
estava no lugar certo e na hora exata, como quer o
destino.
Quando ele deu baixa no Exército, em 1939, no
Rio de Janeiro, saiu tocando sanfona na zona do
meretrício para sobreviver. O jornalista Colombo de
Souza lembra que naquele tempo Gonzaga só tocava
bolero e tango.
Um dia, ou melhor, certa noite, apareceram por lá
uns cearenses universitários que começaram a fazer
um verdadeiro interrogatório. Queriam saber onde
ele nasceu e se não sabia uma música nordestina.
“Eu sei umas coisas de quando tocava sanfona de oito
baixos, mas não dá aqui.” E os cearenses: -Dá.
Em entrevista ao Pasquim, Gonzaga conta que
ganhou uma boa gorjeta e uma ameaça “ a gente volta
pra semana e só vamos dar dinheiro a você se tocar
umas coisas daquelas dos pés de serra lá do Araripe,
da tua terra”
Luiz Gonzaga diz que foi pra casa e começou a
relembrar as “coisinhas” que tocava quando era moleque, acompanhando o pai dele, Januário. Quando
os cearenses voltaram eu taquei um pé de serra neles.
Ai eles disseram: “ei. Pêra aí. O seu caminho é aí. E
você tocando música de gringo?
Surgiu daí uma amizade. Um dia foi visitá-los na
UHS~EOLFDGHHVWXGDQWHVTXH¿FDYDQD/DSD*RQ]DJmR
contou nessa entrevista que lá encontrou um jovem
moreno, só de calção, lavando as cuecas. Foi apresentado como o presidente da república e ele disse: - muito
prazer, Armando Falcão.
Lauro Maia, Humberto Teixeira e Armando Falcão
mudaram o destino daquele pernambucano que não
aguentava mais ser gongado nos programas de auditório onde aparecia tocando tango e bolero.
O jornalista Colombo de Souza Filho conta que para
motivar Gonzaga a vestir o gibão de couro e colocar na
cabeça o chapéu de Lampião chegaram até a mostrar o
safoneiro Pedro Raimundo todo de bombacha, aquela
calça larga que gaucho usa, faca na cintura, lenço no
pescoço e o sucesso no mundo: Adeus Mariquinha que
já vou embora...” A indumentária foi colocada com ele
quase entrando no palco.
Luiz Gonzaga foi levado ao programa do Ary
Barroso. “Você de novo por aqui? O que vai tocar e o
Gonzagão: “um negocinho do norte. O Vira e Mexe” e
o Ari: “então arrivira e mexe” Dali pra frente “choveu
na minha roça e nunca mais faltou feijão”, desabafou
o velho Lua, relembrando a mudança por que teve
que passar
Quando o Humberto Teixeira começou a fazer as
letras das músicas de Gonzagão, ele começou a virar
o Rei do baião. Não dá para imaginar o que teria
acontecido com Luiz Gonzaga se esses cearenses não
tivessem cruzado na vida dele
:LOVRQ,ELDSLQD ,ELDSLQD MRUQDOLVWD
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Documento
FFortaleza
t l
no ttempo do bumba...(*)
Fortaleza tem passado sim!!!
Querem ver?
Você viveu ou conhece alguém que é do tempo em que...
$&2%$/¿FDYDQDHVTXLQDGDUXD$VVXQomRFRP
Antonio Pompeu.
02- Vendia-se “chegadinha” de porta em porta (o “veinho”
passava tocando o triângulo)
03- O verdureiro ia de porta em porta montado no jumentinho e vendendo verduras frescas.
04- Na véspera do Natal ir até a Praça do Ferreira ver as
vitrines das lojas todas com enfeites natalinos.
05- Era chique ir à Lobrás subir e descer na “primeira”
escada rolante da cidade.
06- Usar sapato “carinha de bebê”, calça cocota e blusa
frente única era luxo!
07- Tempo dos “mingaus pops” da Tatarana e Santa Esmeralda, sem esquecer que existia todo um seqüencial pré-determinado para os estilos musicais, às duas da madruga,
aproximadamente, tocava “música romântica”, se você não
estivesse “engatilhado” com a gata, pode ir embora, que
nesse dia você não pegaria mais nada, nem gripe!
08- O primeiro Cine Drive in em Fortaleza.
09- Do tempo em que o Circo Voador trazia show de
Cazuza, Geraldo Azevedo, Ângela Ro Rô e Kid Abelha.
10- Do início do Cais bar na Praia de Iracema.
11- Tempo em que a Praia de Iracema bastante bucólica
e somente dois restos, o “La Tratoria” e o velho Estoril.
12- Da velha Ponte Metálica em tempo de cair, mas não
caía.
13- Tempo da Mesbla na Rua Senador Pompeu.
14- Ir ao Recreio Clube de Campo era uma viagem com
muito verde e salinas pelo caminho.
15- Havia o restô Toca do Coelho.
16- Das peixadas no restô “Alfredo o Rei da Peixada” e
sempre aparecia um boneco ventríloquo para divertir a gente.
17- Do pequeno zoológico que havia no Parque das
Crianças.
18- Ir a shows no Ginásio Paulo Sarasate (Rita Lee, Gilberto Gil, Fábio Jr, Elba, Ney Matogrosso, Moraes Moreira).
19- Ir a Jericoacoara de barco (saindo de Camocim)
-HULVHPHQHUJLDVHPKRWHORXSRXVDGD RSRYR¿FDYD
em casa de pescador)
21- Do bronzeador “Nutre bronze”
&RPSUDU0HQWH[DQWHVGHDVVLVWLU¿OPHQRFLQH6mR
Luiz.
23- Do batom rollon sabor morango da Avon que era
vendido exclusivamente na Casa Parente do Centro.
24- Da pizza no Jairo na Av. Santos Dumont
25- Ir à Feira das Flores no passeio Público (quando ainda
era um ambiente familiar).
26- Assistir aos sábados pela TV o programa do Irapuan
Lima e do Chacrinha.
27- Do barzinho Carbono 14.
28- Ir aos domingos ao aeroporto ver os aviões.
29- Tempo do Edifício Avenida na esquina da Barão do
Rio Branco com D. de Caxias.
30- Usar decote canoa era alta moda.
31- Da revista POP.
32- Da touquinha da Misslene, do vestido tomara-que-caia que às vezes caía, blusa de elastex, ferro a carvão
comprado ali perto do Zé Pinto na Bezerra de Menezes.
33- Da feirinha da Pça. Portugal na sexta feira.
34- Da feirinha da 13 de Maio aos sábados.
34- Do Jardim da Menopausa (Aquarius) na Beira-Mar.
35- Início das bandas de carnavais Periquito da Madame,
40HUGDpHVVD"%DQGDOKHLUD4XHPpGH%HP¿FD
36- Das Lojas Di Roma, Xepão,Romcy,Mesbla, Xepinha,
Carvalho Borges, Samasa, Esquisita, Bel Lar, a Esmeralda.
37- Do sorvete no Juarez e do Sanduba no Lan-X.
38- Da farmácia do Seu Coelho na Avenida Domingos
Olímpio. Eita!
39- Tempo que a Av. Sen. Virgílio Távora ainda era
Estados Unidos e tinha a Boite “The S Club” (sub-solo do

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

atual Hotes Spazzio Residence)
40- Do Seu Edgar na rua Antonio Pompeu que consertava tudo. Entre outras coisinhas, ele colocava “virola” nos
sapatos. É o novo!
41- Tomar picolé gelatti.
42- Tomar banho de chuva nas bicas das casas.
43- Ir ao Jumbo e comprar grapete, crush, guaraná Wilson.
44- Do tamanco Dr. Sholl e dos sapatos ortopédicos
(LINDOS!!!).
7HPSRTXH³¿FDU´HUDVDUUDU
46- Tempo em que Soft era uma bala. Hoje é vereadora.
'RFXUVRGHGDWLORJUD¿DQD3oD&RUDomRGH-HVXV
e do Curso Andrade Lima na Av do Imperador. (Vixe!!!!)
48- Das revistinhas Bolota, Brotoeja, Tininha, Riquinho,
Luluzinha.
49- Das lambadas aos sábados no Pirata (quem tinha o
vale-lambada podia dançar com os bailarinos).
50- Comprar vassoura e espanador na porta de casa.
51- Comprar no centrão pote de creme Rosa Mosqueta
vindo do Paraguai.
52- Do grupo cearense Quinteto Agreste.
53- Do Projeto Pixinguinha no Teatro José de Alencar
a preço popular onde se apresentaram 14 Bis, Nara Leão,
Maria Alcina e Moreira da Silva.
54- No Natal, esperar o Papai Noel e a turma da mônica
chegar de helicóptero no estacionamento do Iguatemi.
55- Inauguração das lojas Americanas no centro da
cidade.
56- Ir passar férias na colônia de férias do SESC em
Iparana e a COFECO era tudo de bom.
57- Do tempo em que IJF era assistência.
58- Do bar Cabaré da Pirrita na Praia de Iracema (um
barzinho irreverente na época e freqüentado por políticos,
intelectuais e músicos... até Ciro Gomes e Fagner davam
umas voltinhas por lá.)
59- Assistir Tom Cavalcante fazer shows de graça na
Beira mar e barzinhos da cidade.
60- Das armações de óculos Cacá (cade cacá cacá cacá,
tá no Boris Boris Boris).
61- Do tempo que criança usava calça enxuta (não existiam fraldas descartáveis)
$VSURSDJDQGDVGR5RPF\TXH¿FDYDQD%U5LR
Branco com Liberato Barroso. Após o Jornal Nacional com
Sérgio Chapelin e Cid Moreira você ouvia a voz do Assis
Santos dizendo:”Amanhã o barato do dia Romcy é...”.Comer
Banana Split ,tomar sorvete na lanchonete da loja .
63- Tomar caldo de cana na Leão do Sul -Praça do
Ferreira .
64- Brincar de elástico,vai-vem,carimba,sete pecados,cai-no-poço.
65- Dançar ao som da radiola,Gretchen,Menudos, Domino, forró da Eliane ,Beto Barbosa,Michael Jackson ainda
criança,etc...
66- Sua referência infantil é o Daniel Azulai,Sitio do
Pica-Pau Amarelo (original)o que a narizinho era a Rosana
Garcia ,As Patotinhas ,Balão Mágico,Trem da Alegria ,Mara
Maravilha,Xuxa.
67- Dos bailes infantis de carnaval no América, Círculo
Militar, Clube Regatas ,AABB.
68-A festa no clube da Petrobras para a escolha da Rainha
do Colégio 7 de Setembro
69-Os memoraveis “Som” dançando no escurinho em
um espaço pequeno ouvindo
década explosiva !!!
70- Estudar OSPB e Educação Moral e Civica. É o novo!
66- E a mais antiga de todas: Chupar rolete de cana que
YLQKD¿QFDGRHPXQVHVSHWLQKRV (LWD 5HVXPLQGR
Se você é fortalezense e tiver vivido ao menos 50% dessas
coisas, trate de correr na funerária mais próxima e comprar
o seu caixão. Tu tá véio hein?
WHPSRGREXPEDVLJQL¿FDDQWLJDPHQWH
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Memória
Acopiara – João Holanda Lima: centenário de nascimento
)UDQFLVFR*XUJHO+RODQGD
Sim...! Não sem, antes, eu num aperto. No mínimo, preocupado porque me sei a relacionar-me com as pessoas - até
com as íntimas - sem caçá-las; virtude - ou será pecado? - da
só minha peculiar personalidade e, talvez, de fatores outros
que ignoro. Amo ou admiro alguém, e pronto! Não o dou a
HVSLDGDVPDLVGLVWDQWHVGDOX]GRIDFKRDIHWLYR$¿HLPH
pois, a querer bem com esse amor-âmago, assim naturalPHQWHFRPRDÀRUID]SDUDYLUDVHUÀRUHVrOD1mRYRXjV
bordas - que até podem constar à benquerença, mas, lá onde
HODVDFROi¿FDPDQmRPHYLUSUHMXt]R
E aí, a mim que assim, sem a curiosidade, há: - Ora, sobre
o pai, deve sabê-lo bem! Conhecer, um a um, fatos e... É,
amigo! É o que ouço - Razoável, não? - da muda voz do
mudo sótão às suposições. E enquanto eu com esse meu jeito
e as opiniões a me darem diferente, eis os poucos registros
que os sei sobre meu saudoso pai. E o faço, pesaroso pois o
pouco nunca serve à homenagem a um grande!
Vamos lá... Visito o raso baú e me digo: vamos! Daí, e para
festejar o centenário de nascimento de João Holanda Lima,
meu genitor todo bom, ouso contar que ele nasceu em Tauá/
&HDUiHP¿OKRGH-~OLD+RODQGD/LPDH/XL]
7HL[HLUDOLPD(VWHVjPRGDGHDQWDQKRWLYHUDPO¿OKRV
Casal de agricultores, o cultivo foi singelo como lhes eram
os bolsos e permitia a aridez da gleba. Teimaram misteres
ásperos, como ainda hoje sói ao que, pobre, se atreve à semeadura em terras dos Inhamuns.
Certo dia – não peçam a data! – Júlia e Seu Lulu disseram: Vai o “João”. Foi assim que vovó e vovô resolveram o
convite, feito por Pedro Alves de Oliveira e Carmina Teixeira
Alves, para que um dos “meninos” (um dos varões, irmãos
desta) viesse morar com ela. Meu pai, o João acima e com
idade ao derredor de dezoito anos, deixou, por tal, a casa
paterna e veio para Afonso Pena, hoje, Acopiara.
Achou ruim? Não sei! A cavalo, num muar negro - ele
o disse! - tocou-se chãos adentro. Meteu-se ao estirão de
léguas e à estreia de uma primeira forte saudade. Decerto,
sob o concerto, rigor do animal à montaria, onde o troar dos
cascos deste contra o chão. Atrás, ao João, o solo Tauaense.
Depois, o do lugar, Veados. Depois, outros e o de Catarina!
(Q¿PDVVLVWLGRQRWUHFKRSRUDPLJRVGH3HGUR$OYHVD
pedido deste, João chegou à casa de Pedro e Carmina, O casal
quis meu pai, bem! O pôs a ajudar Pedro, então comerciante.
Apenas sabendo ler e as quatro operações aritméticas,
João já era - Severidade dos pais! – a comportar-se. Cristão,
VLPSRUTXHDIpGRVSDLVHDGRVUHFpPDQ¿WUL}HV2ULHQWDGR
venceu as urtigas, rumos e prumos do mercadejar. Arrumou,
a sã, sua nenhuma experiência. Ou, bem mais certo, o trato
matuto que trouxera. Ajeitado - Você acredita em destino?
-, meu pai fez-se pronto à obra.
Valeu-lhe estimularem-lhe a inteligência e o gosto pelo
porvir. Devagar, entrosou-se socialmente. Não mentem isso,
seus casamentos e essas suas atividades e ações: comercial,
agropecuária, proprietário, Promotor de Justiça e participações sócio-político-religiosas; inolvidáveis, o bom à família
do lar, aos pais – Em caminhão seu (Chevrolet Cara Branca/1951), trouxe-os de Tauá para Acopiara etc. -, e aos irmãos
HDPLJRV&DVRX3ULPHLURFRP*HUDOGLQD9DOH&DVWUR¿OKD
de Maria Anísia da Silva Castro e Celso de Oliveira Castro,
este, cidadão e chefe político de brilho moral ainda hoje a
servir de exemplo. Viúvo dessa honra, João casou depois
com Maria Gurgel Holanda, minha querida e saudosa mãe,
nascida de Almerinda Gurgel de Lima e Francisco Guilherme
Holanda; outro que cidadão-benfeitor, mas a quem Acopiara
não soube, até hoje, premiar, por gratidão ao que ele, “doado
do seu”, deu a bem geral dela.
Somos, desse enlace: Maria Heloisa Holanda de AlbuTXHUTXHIRUPDGDHP¿ORVR¿DFDVDGDFRP-RmR8FKRDGH
Albuquerque, médico, ex-prefeito de Acopiara; Francisco
Gurgel Holanda, desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, casado com Lúcia Maria Bezerra Gurgel,
Procuradora de Justiça; João Maria Gurgel Holanda, funcio-
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nário público, casado com Maria de Fátima Alves Moreira;
Luis Teixeira Neto, agrônomo, casado com Maria Perpétua
Ramos Teixeira, professora; Maria Holanda de Oliveira,
professora, viúva de Nicéforo Fernandes de Oiveira, amigo
e ex-Procurador Geral de Justiça; José Holanda Sobrinho,
falecido esposo de Maria Luiza Lima, empresária; Maria
Consuelo Gurgel Holanda; Maria Celeste Gurgel Holanda;
Sebastião Gurgel Holanda, assessor parlamentar-Câmara
Federal, casado com Sônia Maria da Silva Holanda.
João, após aprender com Pedro, pôs o seu “Armazém
São João”. Aí, fez tamanhos, chamados tirocínio e trabalho.
&RPSURX9HQGHX([SRUWRX¿QDQFLRXHWF%HQGLWRVDPDmona, a oiticica, o algodão, in natura e em pluma, as quantas
mercadorias, peles silvestres – não havia a consciência
ambiental de agora - e o mais! E teve estes: Celso Mouco,
Zé Rodrigues, Mário Bezerra, Cajueiro, Cícero, Melado,
Chico Gomes e Expedito, auxiliares, hoje à nossa gratidão!
A agricultura lhe foi pra si e a subir ganhos. O gado - ah,
seu xodó! - lhe cobrava. Vou lembrar o dia aos suores da
vacinação e o à poeira, brasa, sol quente, berros etc., quando
a vez de marcar, a ferro e fogo, cada rês, com os “ferros”
“JHL” e “VPS” (Virgem Perpétuo Socorro); sinais crueis,
é certo, mas exigidos para, respectivamente, indicarem, na
pele à perna traseira do bicho, quem seu dono e o município
– dizia-se: “freguesia!” – ao qual, territorialmente, pertencia.
Uma coisa: João disse-me que, sem estar a ver o animal,
acertava-o, se vacum ou outro, só pelo toque do chocalho!
&UL$¿QDO WDLV VRQV H HFRV HQVLQDYDPOKH RV WtPSDQRV
A diferença - explicava- vem do jeito de o animal dar “a
passada”. Ou, se o caso, de como puxa e repuxa a relva, ao
pastar. Bom, hem!!!
João, duma eloquência atrevida porque saída só do são
que ouvia de quem sabia “falar bem” (Pe. João Antônio,
Tibúrcio,Gentil, Ezequiel.), foi indicado, à falta de, para ser
o Promotor de Justiça. O vi em júris, onde, o juiz, Carlyle
Martins e Cândido Couto, e Meton Vieira, defensor. Exerceu
por duas décadas, até quando Lauro Erbster, recém-bacharel
HP'LUHLWRHVHXSULPRD¿PSRUTXHFDVDGRFRP,RODQGD
¿OKDGH&DUPLQDH3HGURDVVXPLXRFDUJR
João, não político, ajudava políticos. Assim: com sua
opinião e veículos ao transporte de eleitores. E matava um
boi pro “dicomer”- lá em casa - a estes. Nunca se quis, sequer,
a vereador. Ouvi dele ao ser consultado: - Não, compadre,
porque vão dizer que o que tenho ou ganhar foi roubado!
Mesmo ele só até aí, ganhou e perdeu eleições (PSD).
Co-elegeu parentes, amigos, genro etc. Foi presidente da
Associação Comercial e do Circulo Operário em Acopiara,
e atuou nas Congregações:
“Irmãos do Santíssimo” e a “Vicentina” (S. Vicente de
Paulo).
Meu pai também tinha as suas! Alguém indagou: - Seu
João, tou cum negócio com aquele que vai ali. O Senhor
FRQKHFHWRGRPXQGR3RVVRFRQ¿DUQHOH"(PHXSDLRK
largou: - Olhe! Eu não vou falar porque se eu fosse falar,
WHULDGHGL]HUTXHHOHpYHOKDFR$VVLPYRX¿FDUFDODGR2
sujeito torceu e quis mais. João, porém, abriu-se ao coisa-eWDOJDYHWDSURQDGDPLRORGHSRWHHR¿PGHSDSR
Curiosidades? Tá...! João não via praia nem cinema.
Saiu do Ceará só uma vez: Recife. Cantarolava - mais no
banheiro! - o “Queremos Deus”; tantos hinos da fé; o do
Círculo Operário e modinhas. Herdei isso bom, sem me
sentir! Apelido: João Mamona (não vingou!). Formas como,
por alguns, era chamado: Seu Joãozinho, Joorlanda e Seu
João de Orlanda.
Isso, melancólico, pelos com cheiro de roça e curral!
Bem. João, nosso querido pai centenário, nos amou! O
amaram! Muitos! É amado! Cumpriu! Dizem que morreu...
Eu? Umum! Ainda hoje faço o que ele gosta, pede e manda!
João, parabéns!
)UDQFLVFR*XUJHO+RODQGD $FRSLDUD GHVHPEDUJD
GRUGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR&HDUiH¿OKRGH
-RmR+RODQGD/LPD

Ceará registra mais de 87,7 mil
empregos nos últimos 12 meses
O Ceará registrou 87.796 postos de trabalho gerados
nos últimos 12 meses,apresentando um crescimento de
10,10% no nível de emprego. Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). Este resultado foi o segundo melhor da Região
Nordeste, em termos absolutos, sendo superado somente
pelo observado na Bahia (107.751 postos).
Somente em julho, foram criados 7.946 empregos,
equivalente à elevação de 0,84% em relação ao estoque
de assalariados com carteira assinada do mês anterior.
Cabe ressaltar que este resultado foi o terceiro melhor
do período, sendo superado apenas pelo ocorrido em
2008 (10.629 postos) e 2009 (9.523 postos), como
também coloca o estado como o oitavo maior gerador
de empregos no país.
O saldo de julho foi puxado, principalmente, pela
indústria de transformação, que registrou 2.840 postos
de trabalho, seguido pelos setores de serviços (2.482) e
construção civil (1.453). Entretanto, se considerarmos
os últimos doze meses de 2010, o setor responsável
pelo maior número de empregos foi serviços (26.828),
seguido pela indústria de transformação (23.742) e
construção civil (19.214).
Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento
do Trabalho (IDT), Francisco de Assis Diniz, “os núPHURVVmRUHÀH[RVGRPRPHQWRHFRQ{PLFRTXHR&HDUi
está vivendo. As políticas de investimento local, somadas a estabilidade da economia brasileira, proporcionam
um campo gerador de renda e empregos”.

Centro de Convenções do
Cariri será inaugurado
Iniciada em julho de 2009, a construção do Centro
GH&RQYHQo}HVGR&DULULMiHVWiHPIDVHGH¿QDOL]DomR
com mais de 90% das obras concluídas.Projetado para
impulsionar ainda mais a vocação para eventos agropecuários e industriais da região, o equipamento está
orçado em R$ 7.776.538,38 milhões.
Construído às margens da CE-292, na ligação entre
Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, o local deverá contemplar diversas atividades culturais e sociais, atraindo
SDUD D UHJLmR VHPLQiULRV FXUVRV SUR¿VVLRQDOL]DQWHV
exposições, feiras, teatro.
No prédio, cuja área construída será de 5,7 mil m², serão
instalados um auditório com capacidade para abrigar 600
pessoas, além de outros três, com 160 lugares cada, recepções, subsolo para depósito e casa de máquinas, quatro salas
de reunião e multiuso, e estacionamento com 208 vagas.
Segundo o Secretário do Turismo do Estado, Bismarck Maia, a necessidade de um centro de convenções
no Cariri é uma realidade, tendo em vista a grande
demanda da região para a realização de eventos, principalmente na área de feiras agropecuárias.
De acordo com os dados disponibilizados, em 2007,
SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
(IBGE), a população da região está estimada em 870
mil pessoas, hoje seria de 1 milhão, distribuídas nos 28
municípios do Cariri.
Com a construção do Centro de Convenções do
&DULUL VHUmR EHQH¿FLDGDVDV ORFDOLGDGHV GH$EDLDUD
Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora,
Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu,
Crato,Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do
Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda,
Penaforte, Porteiras, Potengi, Saboeiro, Salitre, Santana
do Cariri e Tarrafas.
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Iguatu terá
campus da UFC

Banco do Nordeste lucrou R$ 110
milhões no 1º semestre de 2010

Concurso Adísia Sá de Jornalismo
premiou vencedores

O município de
Iguatu, no Centro
Sul do Estado, foi
tomado pela onda
do Eunício Folia,
evento que marcou
a adesão do prefeito
Agenor Neto a campanha de Eunício
151. A grande festa comemorou também a visita do
presidente da Câmara Federal, Michel Temer (PMDB),
candidato à vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff
37 1DRFDVLmR0LFKHO7HPHU¿UPRXFRPDSRSXODomR
o compromisso de que, se eleito, implantará um campus
da Universidade Federal do Ceará naquele município.
“Para assumir este compromisso eu preciso de Eunício
no senado. Eleito senador ele irá representar bem os
interesses do povo e do Ceará”, destacou Temer.
Declamando poesias de Castro Alves: “a praça é do
povo como o céu é do condor”, o futuro vice-presidente
GDUHS~EOLFDWDPEpPFRQ¿UPRXSDUD,JXDWXDFRQVWUXção do anel viário, antiga reivindicação da população.
“Dilma é partícipe do projeto de Lula e continuará
trabalhando pelo desenvolvimento do Nordeste. Hoje
retorno para minha casa com a certeza de que seremos
YLWRULRVRVQRSOHLWRGHGHRXWXEUR´FRQ¿UPRX
Eunício 151, em um discurso emocionado, falou da
grande satisfação de ter um companheiro de partido
visitando o Ceará. Ele destacou Michel Temer e Agenor
Neto como referências do PMDB no cenário nacional.

O Banco do Nordeste apresentou, no primeiro semestre do ano, lucro líquido de R$ 110 milhões, com
patrimônio líquido de R$ 2 bilhões e rentabilidade de
10,87% ao ano, na data de 30 de junho de 2010. Os
números foram apresentados no Relatório Semestral da
Administração do BNB, divulgado hoje.
O documento mostra que, no período, os ativos globais do Banco apresentaram um acréscimo de 3,7% em
UHODomRDR¿QDOGHWRWDOL]DQGRXPFUHVFLPHQWRGH
R$ 700 milhões. O resultado deve-se, principalmente,
ao aumento no saldo de disponibilidades, aplicações
LQWHU¿QDQFHLUDV H WtWXORV GH YDORUHV PRELOLiULRV FRP
destaque para o aumento no volume de captações de
depósitos a prazo.
Com relação ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), houve um incremento de
6,7% no saldo total de ativos, ocasionado, principalmente, pelo aporte de recursos do Tesouro Nacional.
No primeiro semestre, ingressaram no patrimônio do
Fundo mais de R$ 2 bilhões, montante superior aos R$
1,8 bilhão recebidos no mesmo período do ano passado.
Quando comparados os resultados referentes a 30 de
MXQKRGHHGHGH]HPEURGHYHUL¿FDVH
ainda a recuperação de R$ 63,4 milhões para o ativo
do Fundo, dos quais R$ 32,5 milhões recuperados por
meio de renegociação de operações.
Segundo o presidente Roberto Smith, a demanda de
investimentos continua forte no Nordeste e o Banco conta
com aproximadamente R$ 10 bilhões em operações de longo prazo em carteira para contratação no segundo semestre.

A Assembleia Legislativa entregou das premiações
do Concurso Adísia Sá de Jornalismo a estudantes de
comunicação social, iniciativa do jornal O Estado em
parceria com o Instituto Venelouis Xavier Pereira.
A vencedora foi a aluna da Faculdade Sete de Setembro, Maria Mar Herrando Salvador, com a reportagem
“De Quem É A Culpa de Tanto Lixo”. O segundo prêmio
¿FRXFRPDHTXLSHGD8)&$QQD&DYDOFDQWL-XOLDQD
Diógenes e Rafaele Batista, com a reportagem “Edifício
São Pedro”. Larissa de Albuquerque, também da UFC,
foi a terceira colocada, com a reportagem “Eventos
Culturais Independentes no Centro de Fortaleza”.
A vencedora recebeu como prêmio um cheque de R$
8 mil, e um estágio de 12 meses no jornal O Estado. O
segundo prêmio foi de R$ 4 mil e o terceiro de R$ 2 mil. Os
vitoriosos também receberam placas alusivas à conquista.
A sessão solene foi presidida pelo segundo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Francisco
Caminha (PHS). Na oportunidade, o parlamentar destacou a importância do jornal O Estado, de 73 anos,
SDUD D LPSUHQVD FHDUHQVH H D YLGD SUR¿VVLRQDO GD
jornalista Adísia Sá, que empresta o nome ao concurso.
Em seu pronunciamento, a professora Adísia Sá,
que participou da seleção dos trabalhos, confessou-se
emocionada. Lembrou que mesmo antes de ingressar
QDYLGDSUR¿VVLRQDOMiKDYLDFRODERUDGRFRPRMRUQDO
O Estado. “Estou muito satisfeita por esse momento”,
D¿UPRX&RPSXVHUDPDEDQFDSDUDVHOHFLRQDURVYHQFHdores, ainda, os jornalistas Isabela Martin, Ivonete Maia,
Carlos Alberto Alencar e Cid Carvalho.

Capital Steak House,
no Pier 21.
Passe lá.
Sinta o prazer de ser
bem atendido.
Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Loja R, 3B, telefone 3224 7614
Setembro/10
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Sonia Ruscher, mineira vencedora,
empresária de imóveis e de beleza se destaca em Brasília

 -%6HUUDH*XUJHO
6RQLD$PDUDO5XVFKHUQDVFHXHP$UD[i0*¿OKDGH
João e Alcina Amaral.
Está há 40 anos em Brasília, onde se consagra a cada
dia como empreendedora e empresária vitoriosa, atuando em dois ramos, imobiliário e estética e beleza. Tudo
conseqüência de tenacidade, determinação, competência
e ética. Suas empresas estão se ampliando com o apoio
GRVWUrV¿OKRVWRGRVIRUPDGRVHPiUHDGLIHUHQWHVTXH
trocaram seus bons empregos, em grandes organizações,
para tocar os empreendimentos da mãe.
Em 1970, Sonia chegou a Brasília para estudar Comunicação Social no CEUB, onde se graduou em Relações
Pública em 1973.
Foi trabalhar no Ministério da Agricultura, logo pediu
demissão para trabalhar por conta própria com produtos
de beleza da Health Glo, de São Paulo. Montou uma equipe de revendedoras para venda
direta, de porta em porta.
Em 1974, casou-se na
Igreja do Divino Espírito
Santo, em cerimônia simples, com o engenheiro eletrônico, do Ministério das
Comunicações,Nelson Ruscher, gaúcho de Porto Alegre.
“Foi amor à primeira vista. O
único”, lembra.
A venda de cosméticos
sempre teve espaço na sociedade brasileira, que o digam
a Avon e a Natura, empresas
de grande porte. A Health Glo
marcou época em Brasília, graças ao grupo selecionado
por Sonia, que recrutava e treinava o pessoal, cumpria
as metas de vendas, e obtinham resultados excelentes.
Em 1990, com o governo Collor, o dono da Health
Glo, Newton de Oliveira Lima, decidiu fechar a empresa
e foi embora para os Estados Unidos, sentado no ouro da
FRVPpWLFD WHPHQGR 2V TXH DTXL ¿FDUDP WLYHUDP TXH
redirecionar suas vidas.
Sonia lançou-se de cabeça no ramo imobiliário, na
ENCOL, de Pedro Paulo de Souza, inicialmente como
corretora e depois como supervisora de venda.“Valeu
por um intensivão neste mercado bastante aquecido, em
Brasília.Quando a ENCOL fechou as portas, surpreendendo o mercado, não pensei duas vezes. Decidi: vou abrir
minha própria imobiliária na minha casa no Lago Norte.
Neste tempo uma boa casa valia R$ 300 mil.”.
Em 2003, Sonia botou placa e estava instalada a Sonia
Imóveis na QI ¾,em frente à Igreja de Nossa Senhora
do Lago. Comecei com um pequeno grupo de corretores,
buscando vendedores e compradores, tão somente no
Lago Norte.
,QRYHLFRPYHQGDVDWUDYpVGDLQWHUQHWPHX¿OKR5DIDHO
construiu um site moderno, na medida das exigências
do mercado e os resultados foram promissores. Nosso
site tornou-se o mais consultado de Brasília com150
mil acessos mensais, além de ser o mais completo, com
LQIRUPDo}HVWpFQLFDV¿QDQFHLUDVDUTXLWHW{QLFDVHWF)L]
pesquisa para saber os que os clientes estão querendo e
corro atrás”.
$R¿QDOGHHGHFLGLXDEULUD¿OLDOQR/DJR6XO
e em 2010 outra na Asa Norte, na 716 BL G entrada

Setembro/10

10

40, em frente ao centro de tecnologia do BB. Hoje com
uma equipe de 25 corretores e expandindo os negócios.
“Já vendi mais de mil casas”, revela admitindo que
LVWRGiVHJXUDQoDHFRQ¿DQoDDRVVHXVFOLHQWHV+RXYH
época em que levava tempo para fechar um negócio,
SULQFLSDOPHQWHIDFHDHVFDVVH]GH¿QDQFLDPHQWRLPRELliário. Hoje, como correspondente da Caixa, prepara toda
D GRFXPHQWDomR H R ¿QDQFLDPHQWR VDL UiSLGR 1mR Ki
UHVWULo}HVGHYDORUHV¿QDQFLDGRVDQmRVHUDFDSDFLGDGH
de pagamento do comprador.
(OHSUHFLVDFRPSURYDUTXHSRGHSDJDUR¿QDQFLDPHQWR
. E olhe que lido com casas de alto custo, de R$ 1 a 6milhões o valor” Sonia entende que o Lago Norte é seguro,
pois tem uma só entrada e uma só saída. O cliente compra
segurança e tranqüilidade para sua família.
Aos que tem alguma dúvida, sugiro ver na delegacia
quantos registros de roubos, furtos e assaltos. A violência
ainda não é alarmante. As pessoas querem qualidade de
vida, lazer e serviços .O Lago Norte tem três supermercados, dezenas de restaurantes, agora o Shopping Iguatemi
que veio valorizar ainda mais os imóveis do Lago Norte.
Temos ainda o Centro de Atividades que está muito valorizado e com bastante oferta de comércio. Uma casa no
Lago Norte, hoje, mais do que ontem, representa liquidez.
Pergunto sobre a diferença do mercado imobiliário do
Lago Norte e do Lago Sul e Sonia responde. “O Lago
Norte , é uma grande família, oferece mais tranquilidade
e aconchego, o Lago Sul oferece mais status”.
Acrescenta que no Lago Sul os preços são altos,
especialmente na nas quadras próximas a Península dos
Ministros.

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

Sonia está se especializando agora em grandes lançamentos imobiliários,um novo nicho de negócios de sua
empresa. O primeiro deles é o Jade , da Construtora Vilela
e Carvalho e o segundo será o bloco de apartamentos de
¾ quartos da mesma Construtora no Noroeste. Neste
momento,está credenciada na CIA empresa responsável
pelo lançamento do Alphaville que lançou recentemente
em Brasília.
Um dos novos negócios da Sonia Imóveis é a praia
do Cumbuco no Ceará, a 25 km de Fortaleza, através
de parceria com a Construtora Real, de Fortaleza. Até o
¿PGRDQR&XPEXFRWHUiOLQKDGLUHWDFRPR$HURSRUWR
Internacional Pinto Martins, em função da inauguração
do resort do Vila Galé. Evidentemente, que há uma
tendência de crescimento da área turística do Cumbuco,
pouco descoberta pelos brasileiros, mas que tornou item
de consumo de suíços, alemães, franceses, italianos,
espanhóis, portugueses e
escandinavos.
Estive no Cumbuco, o
“Hawaí brasileiro”, como
sublinha, com o pessoal da
5R\DO H DFHLWHL R GHVD¿R
de vender imóveis para os
cearenses de Brasília e do
Brasil Central, com bons
preços e financiamento.
“O cearense ama a sua
terra e os que estão fora
sempre que podem acabam
comprando um imóvel no
Ceará. Estou atrás deste
clientes. Se os estrangeiros
dão valor ao Cumbuco, os cearenses também dão e espero
que os brasileiros se incorporem a esta corrente”.
6RQLDWUDEDOKDFRPVHXVWUrV¿OKRV³7RGRVWHP&5(CI, que é o registro indispensável para atuar no setor de
imóveis”: Nelson, engenheiro elétrico, formado na UNB
e pós graduado, trabalhou 10 anos na Philips, em São
Paulo, é o diretor comercial, de expansão e novos negócios da Sonia Imóveis. Rafael, formado em informática,
com passagem pela Brasil Telecom e TIM é o diretor de
LQIRUPiWLFD6DEULQDIRUPDGDHP*HRJUD¿DSHOR&(8%
trabalhou na Politec, é a diretora de administração e
¿QDQoDV³2VWUrV¿OKRVPHGHUDPWUrVQHWRV&ODUDGH
Nelson, Mateus, de Rafael, e Igor, de Sabrina”.
Mas o mundo dá voltas e voltas, numa delas, a Health
Glo voltou a operar em São Paulo, depois de 20 anos
fora do ar, e novamente Sonia foi convidada à cena de
vida passada, assumindo a revenda dos seus produtos em
Brasília. Só que desta vez ao lado da Sonia Imoveis, na
QI 03/04, Ed. Galeria Lago Norte, abriu a Sonia Beauty,
care coiffeur, massagens, depilação, SPA Express, Estética Facial, Estética Corporal, Banhos Especiais e Pacotes
Especiais. Oferece o Lift com efeito rejuvenescedor
tem a 1ª. aplicação de 15 minutos grátis. “Foi um ótimo
UHHQFRQWURFRPPLQKDSULPHLUDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOR
TXHPHJUDWL¿FDHVHLTXHJUDWL¿FDPXLWDVPXOKHUHVMi
que as brasilienses são vaidosas e querem sempre estar
bonitas.O mais importante é fazer tudo com prazer e
ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos e serem
felizes”.
-%6HUUDH*XUJHO $FRSLDUD MRUQDOLVWDHHVFULWRU
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Leituras II
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade!
/XVWRVDGD&RVWD
A muito custo, o monoglota, que sou, tenta desvendar
a beleza contida na poesia e prosa do mexicano Alfonso
Reyes. Ele conta, por exemplo, que Itélio, novo rico da
antiga Roma, incapaz de entreter convidados com sua
própria conversa, tinha duzentos escravos “memoristas”
para alegrar seus banquetes. Cada um deles sabia um
livro inteiro. Itélio os ia convocando segundo a ocasião
e a conveniência. Certo dia, à sobremesa, se ofereceu
para esclarecer passagem de A Ilíada. ”Recorro as provas” disse, em chamando o mordomo. Este, contristado,
informou seu impossível convocar o escravo necessário
ao esclarecimento:
“La Ilíada no puede presentarse, porque está com dolor
de estómago”.
Ando muito satisfeito quando amigos e colegas, feito o
Newton Pedrosa, dizem que escrevo tal qual falo. Saboreio
o elogio porque quando comecei, no jornalismo diário,
redigia complicado pra danado. Queria mostrar saber o
maior número de palavras difíceis. Como se escrevesse
apenas para eruditos do nível do G.S. Nobre. Não me
curei de todo. Até um dia desses, ainda dei uma dessas.
Ainda trabalhava no Estadão quando o telefone toca. Era
Carlos Chagas, meu chefe que, entre divertido e curioso,
indagava:
“Lustosa, o que quer dizer absenteísmo?’’
Eu escrevera matéria sobre a ausência dos deputados
ao plenário. Pois, Reyes cortou meu barato. Vejam o que
ele diz:
“Ninguém falou nunca como escreve. Ao chegar à
operação literária muda o regime de consciência como se
nos aproximássemos de algum ofício religioso”.

E agora?
Mia Couto
3DVVHL KD GHFDGDV PDUDYLOKRVR ¿P VHPDQD jV YROWDV
com o novo livro de Mia Couto.
A gente corre sempre risco com as comparações. Podia
dizer ele é o José.
Saramago da África. O Guimarães Rosa de Moçambique.
E sempre haveria alguém que me recriminasse o paralelo.
Sei que li as “Estórias Abensonhadas” ainda editado pela
Caminho, a editora de Saramago, produto importado.
Constituiu instante prazeroso o que ele me proporcionou
pela recriação da linguagem, pelo realismo fantástico,
pelo aproveitamento das lendas populares de seu país tudo
escrito num português excelente sem o abuso de recursos
aos dialetos ali falados:
³0HX DY{ HUD KRPHP HP ÀDJUDQWH LQIkQFLD VHPSUH
arrebatado pela novidade de viver’’ (Mia Couto).
Vocês precisam ler “Estórias Abensonhadas’’ do moçambiquenho Mia Couto. Um momento alto da literatura. Não
consegui largar. Copiei várias páginas dele em meu caderno
de anotações, como no tempo de estudante, de jovem.
Recordo-me das estórias do Padre Pita que levei até
Paris. E que O Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza
as contou a Itamar Franco e a outros colegas de diplomacia. A que mais agradou se refere à vaidade humana. Pita
fala longamente sobre ela, cita o Eclesiastes e para melhor
ilustrar o sermão chama uma de suas paroquianas à frente
do púlpito donde fala:
“Taí dona Ivone. Foi miss. Chegou a ser capa da revista
“O Cruzeiro”. Os jornais e as revistas falavam de sua beleza.
Era desejada pelos homens.
,QYHMDGD SHODV PXOKHUHV$JRUD YLUHVH SDUD RV ¿pLV
dona Ivone.” E acrescentava:

“Vejam o caquinho a que está reduzida!”
Outra feita, encomendou o corpo de uma adolescente.
A moça vinha de falecer aos quinze anos. Em sua fala o
sacerdote fez a ressalva:
“Morreu virgem. (Era, pelo menos, o que ela dizia.
Espero não nos tenha enganado...”
1RXWUDRSRUWXQLGDGHDSHGLXDMXGD¿QDQFHLUDD0DUtins Filho para reforma de sua igreja. O futuro Reitor não
pode atendê-lo. Prometeu fazê-lo logo que estivesse em
melhores condições. O Padre Pita propôs comprar bilhete
da loteria cujo prêmio “racharia” com o templo. Martins
¿FRXSHUSOH[R
3LWDHQWmRJDUDQWLXDVRUWHJUDQGHROKDQGR¿[DPHQWH
a imagem da santa:
“ Veja, Santa Luzia, o compromisso que estou assumindo em seu nome”.
Ainda Mia Couto:
Fala do cego para seu guia: “escuta, meu irmão, escuta
este silêncio. O erro da pessoa é pensar que os silêncios
são todos iguais. Enquanto não há distintas qualidades
de silêncio. É assim o escuro, este nada apagado que
estes meus olhos tocam: cada um é um, desbotado à sua
maneira. Entende, mano Gigito?
Mas a resposta de Gigito não veio, num silêncio que foi
seguindo, esse sim, repetido e igual. Desanimado, EstreOLQKR¿FRXSUHVHQFLDQGRLQLPDJHQVVHXVROKRVQRFHQWUR
de manchas e ínvias lácteas. Aquela era uma desluada
noite, tinturosa de enorme. Pitosgando, o cego captava o
escuro em vagas, despedaços. O mundo lhe magoava a
desemparelhada mão. A solidão lhe doía como torcicolo
em pescoço de girafa. E lembrou palavras do seu guia:
“Sozinho e triste é remela em olho de cego” .
/XVWRVDGD&RVWD 6REUDO MRUQDOLVWDHHVFULWRU

O MERCADO VAI VER
VOCÊ DIFERENTE.
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Governo do Ceará patrocinará lançamento do livro Brasília 50 anos de
Ceará, que marcará os 50 anos de Brasília e os 47 da Casa do Ceará
O Governo do Ceará patrocinará
lançamento do livro Brasília 50
anos de Ceará, que O Governo do
Estado do Ceará decidiu se associar
ao lançamento do livro Brasília 50
anos de Ceará, dia 15 de outubro, a
partir das 18 horas, que marcará os
57 anos de Brasília e os 47 da Casa
do Ceará em Brasília. O acordo foi
¿UPDGR HQWUH R 6HFUHWiULR GH7Xrismo do Estado, Bismarck Maia,
e o presidente da Casa, Fernando
Cesar Mesquita.
O livro tem o patrocínio do maior grupo empresarial
privado do Ceará, M.Dias Branco.
No livro estão reunidos artigos sobre a Casa do Ceará
em Brasília, sua história e sua presença em Brasília, escritos por Adirson Vasconcelos, José Jezer de Oliveira,
ex-presidente da Casa, e José Colombo de Souza Filho,
bem como artigo sobre os Sem Ceará e os Cearenses
anônimos, de Wilson Ibiapina. Também há um texto
sobre o grupo empresarial M. Dias Branco e outro sobre
R3URMHWR)DXVWR1LORTXHVLJQL¿FDUiDUHIXQGDomRGD
&DVDGR&HDUiHVXDLQFRUSRUDomRGH¿QLWLYDDRSURMHWR
urbanístico, paisagístico e turístico.
Serão homenageados 150 cearenses, vivos ou mortos,
pioneiros (chegados antes da inauguração) ou não (que

desembarcaram posteriormente),
que de alguma forma deram sua
contribuição para a consolidação de
Brasília como Capital Federal. São
cearenses nascidos em 51 cidades
do Ceará, mas foram incluídos
descentes de cearenses nascidos
no Rio de Janeiro e no Piauí, um
carioca casado com cearense e três
SLDXLHQVHVTXH¿]HUDPVXDVYLGDV
no Ceará, entre eles, o deputado
Flavio Marcílio, três vezes presidente da Câmara.
Entre os homenageados estão o Presidente Castello
Branco, ministros de Estado e dos tribunais superiores,
governadores do Ceará e cearenses que governaram
outros estados, presidentes do Senado e da Câmara, o
cardeal dom José Freire Falcão, diplomatas, jornalistas, escritores, engenheiros, economistas, advogados,
professores, procuradores, desembargadores, generais,
brigadeiro, almirante, empresários, empreendedores de
diferentes setores, servidores públicos.
'XUDQWHPHVHVXPDHTXLSHGHSUR¿VVLRQDLVWUDbalhou para a produção do livro que terá 320 páginas
e acabamento de alto padrão, incluindo jornalistas,
publicitários, escritores, redatores, fotógrafos, revisores,
HVSHFLDOLVWDVHPHGLWRUDomRJUi¿FDHYLVXDO

Munic 2009: apenas 7,1% dos municípios têm delegacia da mulher
Dez anos depois de sua primeira edição, a Pesquisa de
Informações Básicas Municipais (Munic) coletou, novamente, informações a partir de questionários respondidos
por 5.565 prefeituras.
Além da Administração, Habitação, Esporte, Cultura,
Segurança, Transporte, Meio Ambiente, foram investigados, pela primeira vez, três novos temas: Direitos
Humanos, Saúde e Políticas de Gênero dos municípios
brasileiros.
Apenas 18,7% dos municípios do País tinham estruturas organizacionais voltadas à temática de gênero, e
somente 7,1% dos municípios dispunham de Delegacias
Especializadas para atendimento às mulheres. Um em
FDGDTXDWURPXQLFtSLRVWLQKDHVWUXWXUDHVSHFt¿FDSDUD
gestão de direitos humanos. Em 126 municípios havia
SROtWLFDV HVSHFt¿FDV SDUD OpVELFDV JD\V ELVVH[XDLV
travestis e transexuais. Em quase 60,0% dos municípios
haviam ações destinadas aos idosos. Em 2009, 98,3%
dos municípios tinham conselhos tutelares e 91,4%, de
direitos da criança e do adolescente. Dez anos antes, os
percentuais eram de 55,0% e 71,9%, respectivamente.
Além disso, para subsidiar políticas capazes de promover
a inclusão sociocultural das comunidades ciganas, 290
municípios reconheceram a existência de acampamentos
ciganos em seu território.
A Munic também constatou que 95,1% dos municíSLRVGLVSXQKDPGHHTXLSHVSUR¿VVLRQDLVYROWDGDVSDUD
a saúde da família. No entanto, 33,8% dos titulares
dos órgãos gestores municipais de Saúde ainda não
tinham curso superior completo, e em 195 municípios
do País, os Conselhos de Saúde não eram paritários
como determina a lei.
De 2008 para 2009, o contingente de servidores municipais cresceu 9,7% e chegou a 5,7 milhões de pessoas. A
Munic também constatou que 60,0% das prefeituras do
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País mantém página na Internet e 87,6% implementavam
políticas de inclusão digital. Em 56,1% dos municípios
KDYLDLQFHQWLYRV¿VFDLVSDUDDWUDLUHPSUHHQGLPHQWRV
Em 2009, a Munic constatou que, pela primeira vez,
mais de metade dos municípios tinham Conselho de
Meio Ambiente.
Menos de 10,0% dos municípios possuíam secretaria
exclusiva para Cultura, mas apenas em 5,9% dos municípios não havia órgão gestor para o Esporte.
Na área da Educação, a MUNIC constatou que o estado do Rio de Janeiro tinha o maior percentual (82,6%)
de municípios com escolas inclusivas.
Vans e mototáxis já estavam presentes em mais da
metade dos municípios brasileiros.
Em 275 municípios, os integrantes da Guarda Municipal recebiam menos que um salário mínimo. Além disso,
em 67,6% dos municípios, essa força policial não tinha
corregedoria ou ouvidoria. Em 18,4% dos municípios
com Guarda Municipal, o efetivo não recebe treinamento
ou capacitação.
A seguir, as principais informações da pesquisa:
Percentagem de prefeitas não chega a 10% e aumenta
pouco entre 2005 e 2009
Em 2005, as prefeitas eram 8,1% do total; em 2009,
passaram a 9,2%. Esse aumento ocorreu principalmente
no Nordeste, que concentra o maior percentual de prefeitas (51,2% do total), seguida pelo Sudeste (24,0%). A
concentração de prefeitas é maior em municípios com
até 100 mil habitantes.
Entre 2005 e 2009, cresceu a proporção de prefeitos
com nível superior, de 43,8% para 47,5%, enquanto diminuiu a de prefeitos com ensino fundamental incompleto,
de 8,9% para 6,3%. Ainda com relação à escolaridade, das
prefeitas, 62,7% tinham curso superior completo, contra
menos da metade (45,9%) dos prefeitos.

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

BNB contrata R$ 8,4 bilhões no
primeiro semestre de 2010

As contratações globais do Banco do Nordeste somaram R$ 8,4 bilhões, nos primeiros seis meses deste
DQR2VVHWRUHVPDLVEHQH¿FLDGRVIRUDP&RPpUFLRH,QG~VWULDTXH¿FDUDPFRPHGDVRSHUDo}HV
respectivamente; seguidos pelos setores Rural (19,5%),
Serviços (9,9%), Infraestrutura (7,8%) e Mercado de
Capitais (3,1%).
Segundo o presidente do Banco, Roberto Smith, a
participação atual do BNB no Sistema Financeiro do
1RUGHVWHpGH1RFDVRHVSHFt¿FRGDVRSHUDo}HV
de longo prazo, ela é ainda maior e representa mais da
metade do total (66%).
Crescimento
“Em termos atualizados, nossas contratações
mostram um crescimento positivo”, informou Smith.
Segundo ele, a variação dos valores contratados entre
os períodos de julho de 2008 a junho de 2009 e julho
de 2009 a junho de 2010, foi de 15,7%. Nos últimos
12 meses, as contratações globais somaram R$ 19,8
bilhões, contra R$ 17,1 bilhões do período anterior.
Nas operações de curto prazo, os valores contratados
subiram de R$ 3,2 bilhões no primeiro semestre de
2009, para R$ 3,8 bilhões entre janeiro e junho deste
ano, o que representa um incremento de 19,1%.
As operações com recursos do FNE também cresceram. Elas atingiram a marca de R$ 4,1 bilhões nos
primeiros seis meses deste ano. Isto representa uma
variação positiva de 4,4% em relação às contratações
do mesmo período no ano passado, que somaram R$
3,9 bilhões. Os valores contratados do FNE também já
ultrapassaram, no primeiro semestre, a metade da meta
para todo o ano, que é de R$ 8 bilhões.
Microcrédito, MPE e Mercado de Capitais
O Banco do Nordeste contratou 168,4 mil operações
com agricultores familiares, correspondentes a R$ 469,8
PLOK}HV,VWRVLJQL¿FDXPDYDULDomRSRVLWLYDGH
entre os dois períodos analisados.
Os programas de microcrédito rural e urbano, Agroamigo e Crediamigo, desembolsaram R$ 269,2 milhões e
R$ 907,7 milhões, representando incremento de 56,2%
e 36,7%, respectivamente. Também houve grande crescimento nas operações de Crédito Comercial e Câmbio
(14,5%) e para Micro e Pequenas Empresas (24,3%).
Desde 2007, quando o Banco passou a operar no
mercado de capitais, já foram contratados mais de R$
3 bilhões. O BNB ocupa a 6º posição em Originação
– Curto Prazo, de acordo com ranking da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (ANBIMA). “O acesso ao Mercado de Capitais propicia recursos de longo prazo para sustentar o
crescimento das empresas nordestinas”, disse Smith.
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Leituras III
Humor Negro & Branco Humor
$SUHQGHQGRRVSOXUDLV
PpGLFR XPGRXWRU
PpGLFRV XPDFLUXUJLD
PpGLFRV XPDFOtQLFD
PpGLFRV XPDSXWDULD
DGYRJDGR XPGRXWRU
DGYRJDGRV XPHVFULWyULR
DGYRJDGRV XPDUHXQLmR
DGYRJDGRV XPDTXDGULOKD
DUTXLWHWR XPDELFKD
DUTXLWHWRV XPDELFKDHXPFDUQDYDOHVFR
DUTXLWHWRV XPDELFKDXPFDUQDYDOHVFRH
XPFDEHOHLUHLUR
DUTXLWHWRV XPDIHVWDJD\
FDULRFD VXU¿VWD
FDULRFDV VXU¿VWDV
FDULRFDV ERFDGHIXPR
FDULRFDV XPDUUDVWmR
JD~FKR XPFDEUDPDFKRWFKr
JD~FKRV XPDEULJDGHIDFD
JD~FKRV XPURGHLR
JD~FKRV XPDSDUDGDJD\
EDLDQR XPHVFULWRUIDPRVR
EDLDQRV XPDOXWDGHFDSRHLUD
EDLDQRV XPJUXSRGHD[p
EDLDQRV XPWHUUHLURGHPDFXPED
SDXOLVWD XPDPLFURLQG~VWULD
SDXOLVWDV XPDLQG~VWULDGHPpGLRSRUWH
SDXOLVWDV XPDLQG~VWULDGHJUDQGHSRUWH
SDXOLVWDV XPDFDWiVWURIHHFROyJLFD
SDUDtED XPSRUWHLUR
SDUDtEDV UHSHQWLVWDVWLUDQGRYHUVRV
SDUDtEDV XPFDQWHLURGHREUDV
 SDUDtEDV  XP FDPLQKmR GH SDXGHDUDUD
LQGRSDUD6mR3DXOR
FKLQrV XPDODYDQGHULD
FKLQHVHV XPDSDVWHODULD
FKLQHVHV XPDHTXLSHGHSLQJXHSRQJXH
FKLQHVHV XPDH[SORVmRGHPRJUi¿FD
LWDOLDQR XPMRUQDOHLUR
LWDOLDQRV XPDSL]]DULD
LWDOLDQRV XPHQVDLRGHySHUD
LWDOLDQRV QRYHODGDVRLWR
DUJHQWLQR XP¿OKRGDSXWD
DUJHQWLQRV GRLV¿OKRVGDSXWD
DUJHQWLQRV WUHV¿OKRVGDSXWD
 DUJHQWLQRV  TXDWUR ILOKRV GD SXWD
%RDDDDDDNNNN
SHWLVWD XPLGHDOLVWD
SHWLVWDV GRLVFDPDUDGDV
SHWLVWDV EDQGRGHWHUURULVWDV
SHWLVWDV WXUPDGRPHQVDOmR
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Ciência e Tecnologia
C
Cearense
ddesenvolve
l primeiro
i
poste de iluminação
pública 100% alimentado por energia eólica e solar
Não tem mais volta. As
tecnologias limpas – aquelas
que não queimam combustíveis fósseis – serão o futuro
do planeta quando o assunto
for geração de energia elétrica. E, nessa onda, a produção
eólica e solar sai na frente,
representando importantes
fatias na matriz energética
de vários países europeus,
como Espanha, Alemanha e
Portugal, além dos Estados
Unidos. Também está na dianteira quem
conseguiu vislumbrar essa realidade,
quando havia apenas teorias, e preparouse para produzir energia sem agredir o
meio ambiente. No Ceará, um dos locais
no mundo com maior potencial energético (limpo), um ‘cabeça chata’ pretende
mostrar que o estado, além de abençoado
pela natureza, é capaz de desenvolver
tecnologia de ponta.
O professor Pardal cearense é o engenheiro mecânico Fernandes Ximenes,
proprietário da Gram-Eollic, empresa que
lançou no mercado o primeiro poste de
iluminação pública 100% alimentado por
energias eólica e solar. Com modelos de
12 e 18 metros de altura (feitos em aço), o
que mais chama a atenção no invento, tecnicamente denominado de Produtor Independente de Energia (PIE),
é a presença de um avião no topo do poste.
)HLWRHP¿EUDGHFDUERQRHDOXPtQLRHVSHFLDO±PHVmo material usado em aeronaves comerciais –, a peça
tem três metros de comprimento e, na realidade, é a
peça-chave do poste híbrido. Ximenes diz que o formato
de avião não foi escolhido por acaso. A escolha se deve à
sua aerodinâmica, que facilita a captura de raios solares
HGHYHQWR³$OpPGLVVRHPIRUPDGHDYLmRRSRVWH¿FD
mais seguro. São duas fontes de energia alimentando-se
ao mesmo tempo, podendo ser instalado em qualquer
região e localidade do Brasil e do mundo”, esclarece.
Tecnicamente, as asas do avião abrigam células
solares que captam raios ultravioletas e infravermelhos por meio do silício (elemento químico que é o
principal componente do vidro, cimento, cerâmica,
da maioria dos componentes semicondutores e dos
silicones), transformando-os em energia elétrica (até
ZDWWV TXHpDUPD]HQDGDHPXPDEDWHULDD¿[DGD
alguns metros abaixo. Cumprindo a mesma tarefa de
gerar energia, estão as hélices do avião. Assim como as
naceles (pás) dos grandes cata-ventos espalhados pelo
litoral cearense, a energia (até 1.000 watts) é gerada a
partir do giro dessas pás.
Cada poste é capaz de abastecer outros três ao mesmo o tempo. Ou seja, um poste com um “avião” – na
verdade um gerador – é capaz de produzir energia para
outros dois sem gerador e com seis lâmpadas LEDs
PDLVH¿FLHQWHVHPDLVHFROyJLFDVXPDYH]TXHQmR
XWLOL]DPPHUF~ULRFRPRDVÀXRUHVFHQWHVFRPSDFWDV GH
50.000 horas de vida útil dia e noite (cerca de 50 vezes
mais que as lâmpadas em operação atualmente; quanto

à luminosidade, as LEDs são
oito vezes mais potentes que
as convencionais). A captação (da luz e do vento) pelo
avião é feita em um eixo com
giro de 360 graus, de acordo
com a direção do vento.
À prova de apagão
Por meio dessas duas
fontes, funcionando paralelamente, o poste tem
autonomia de até sete dias,
ou seja, é à prova de apagão. Ximenes brinca dizendo que sua
tecnologia é mais resistente que o
homem: “As baterias do poste híbrido
têm autonomia para 70 horas, ou seja,
se faltarem vento e sol 70 horas, ou sete
noites seguidas, as lâmpadas continuarão ligadas, enquanto a humanidade
seria extinta porque não se consegue
viver sete dias sem a luz solar”.
O inventor explica que a idéia nasceu
em 2001, durante o apagão. Naquela
época, suas pesquisas mostraram que
era possível oferecer alternativas ao caos
energético. Ele conta que a caminhada foi
difícil, em função da falta de incentivo – o
trabalho foi desenvolvido com recursos
próprios. Além disso, teve que superar o
pessimismo de quem não acreditava que fosse possível
desenvolver o invento. “Algumas pessoas acham que
só copiamos e adaptamos descobertas de outros. Nossa
tecnologia, no entanto, prova que esse pensamento
está errado. Somos, sim, capazes de planejar, executar
e levar ao mercado um produto feito 100% no Ceará.
Precisamos, na verdade, é de pessoas que acreditem em
nosso potencial”, diz.
Mas esse não parece ser um problema para o inventor. Ele até arranjou um padrinho forte, que apostou na
idéia: o governo do estado. O projeto, gestado durante
sete anos, pode ser visto no Palácio Iracema, onde passa por testes. De acordo com Ximenes, nos próximos
meses deve haver um entendimento entre as partes. Sua
intenção é colocar a descoberta em praças, avenidas e
rodovias.
O empresário garante que só há benefícios econômicos para o (possível) investidor. Mesmo não
divulgando o valor necessário à instalação do equipamento, Ximenes afirma que a economia é de cerca
de R$ 21.000 por quilômetro/mês, considerando-se a
fatura cheia da energia elétrica. Além disso, o custo
de instalação de cada poste é cerca de 10% menor que
o convencional, isso porque economiza transmissão,
subestação e cabeamento. A alternativa teria, também, um forte impacto no consumo da iluminação
pública, que atualmente representa 7% da energia no
estado. “Com os novos postes, esse consumo passaria para próximo de 3%”, garante, ressaltando que,
além das vantagens econômicas, existe ainda o apelo
ambiental. “Uma vez que não haverá contaminação
do solo, nem refugo de materiais radioativos, não
há impacto ambiental”, finaliza Fernandes Ximenes.

veja o site da Casa do Ceará em Brasília: www.casadoceara.org.br
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Casamento de Andréa Campelo e Marcelo Feitosa

5LFDUGRH$OLFH)LJXHLUHGR

0LQLVWUR9DOPLU&DPSHORH0DUL]DOYD

+pOLR5XEHQVH-RVp/tULR$JXLDU

/XL]H$QD5RVD6DEyLD

$QD/XLVD0LQLVWUR%ULWR3HUHLUDH/HLOD
5HMDQH3HUHLUD

.HWO\Q)HLWRVD0LQLVWUR*LOPDU0HQGHVH
*XLRPDU0HQGHV
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-XL]D+HORLVD0DUTXHVH)HUQDQGR0DUTXHV

*HUDOGRH0DULD9DVFRQFHORV

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

Mais de mil pessoas serão homenageadas no grupo
dos 150 do Projeto Brasília 50 anos de Ceará
No livro Brasília 50 anos de Ceará, dentro das comemorações dos 50 anos do Distrito Federal e dos 47 anos
da Casa do Ceará em Brasília, em 15 de outubro, cerca de
mil cearenses serão citados. O livro, como todo o projeto,
é patrocinado pelo maior grupo empresarial do Ceará, M.
Dias Branco, do setor de massas, biscoitos, margarinas. E
um dos maiores do Nordeste e do país. A solenidade de
lançamento terá o apoio do Governo do Estado do Ceará,
através da Secretaria de Turismo.
Cearenses de 52 municípios estão no livro, 51 do
interior e 99 da capital. A equipe responsável pelo livro
empenhou-se em buscar dados de cada grupo familiar
que veio para Brasília. Suas estórias estão sendo contadas
para que sirvam de exemplo para as futuras gerações de
cearenses e de orgulho para seus descendentes.
A histórica escassez de oportunidades, no Ceará, na
década de 50, foi agravada pela seca de 1958, o que levou
milhares de cearenses a deixar sua terra, instalando-se
em São Paulo, capital, Norte do Paraná, especialmente
Londrina, Rio de Janeiro, na iniciante favela da Rocinha,
e em Brasília Quem conta é José Colombo de Souza Filho
(Fortaleza) um dos primeiros cearenses aqui desembarcados, junto com Adirson Vasconcelos (Santa do Acaraú),
ambos pioneiros.
Os que tinham algum dinheiro tentaram fazer negócios,
abrindo pequeno comércio, os que eram alfabetizados e
tinham alguma especialização foram conquistando espaço
na burocracia do governo federal e da Prefeitura, e uma
grande leva, sem instrução e menos afortunada, foi traba-

Ceará em Brasília

lhar nos canteiros de obras. Foram assim vendo a cidade
tomar forma e ter vida própria. Os que aqui desembarcaram logo
trouxeram
pais, irmãos,
sobrinhos,
parentes,
genros,
cunhados,
amigos, o
que tornou
o grupo dos
cearenses um
dos mais efetivos na Capital, afirma
José Jezer
de Oliveira
(Crato), expresidente da
Casa do Ceará e também
pioneiro.
No passar dos anos,
os cearenses
consolidaram posições estratégicas. Alguns grandes construtores só empregavam
cearenses,
lembra Wilson Ibiapina
(Ibiapina).
Ser cearense era mais
importante
do que saber ler ou
escrever, ou
ter carteira
de trabalho
e identidade.
Bastava dizer de onde
era, qual município e estava empregado. Antonio
Venâncio e Francisco Carneiro guardam esta fama e
gratidão. O mesmo acontecia com os mestres de obra,

mineiros, goianos, baianos, que tinham preferência
pelos cearenses.
O livro, conta o supervisor geral, JB Serra e Gurgel
(Acopiara), é uma narrativa ampliada do papel que cada
um desempenhou, escrita com respeito, emoção e carinho.
As estórias das famílias de Justino Rangel (Jardim) Antonio Frota Soares (Sobral), José Florentino de Carvalho
(Saboeiro), José Fagundes Maia Filho (Russas), Colombo
de Souza (Itapipoca), Lustosa da Costa (Sobral), Orlando
Leite (Fortaleza), Baltazar Madeira (Itapipoca), Florêncio
(Fortaleza), Francisco Frota Martins (Ipu), José Sampaio
de Lacerda (Mauriti), Osmar Alves de Melo (Iguatu),
7HUHVD3DFt¿FR ,JXDWX 0DULDGH-HVXV0DUWLQV0RQteiro (Boa Viagem), dos ministros José Coelho (Novo
Oriente) e Valmir Campelo (Crateús), general Eduardo
Ellery (Fortaleza).
“Não escolhemos os nomes. Eles foram se inserindo, de acordo com sua contribuição à consolidação de
Brasília, assinala Fernando César Mesquita, um dos
fundadores da Casa do Ceará. Colocamos de Castello
Branco, primeiro presidente da era militar, de 1964 a
1985, que mesmo não sendo simpático a JK, manteve
Brasília, como Capital Federal, aos nossos conterrâneos
Raimundo Carnauba e Francisco Oliveira dos Santos,
pessoas humildes mas afeitos ao trabalho. O livro é
fundamentalmente uma grande estória de vencedores,
nas diferentes atividades desempenhadas pelos protagonistas. Muitos aqui chegaram com a roupa do corpo
e se realizaram como pessoas humanas.”

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

17

Setembro/10

Página da Mulher

À querida Alessandra, nos seus 15 anos.

%HDWUL]7HUHVD50DLD3LQWR

nho, e irá sempre vivenciar e apreciar o belo. Vieram em
conseqüências todos os amores artísticos: as danças, os
esportes, as músicas, as artes em geral. E porque não o
“O ser humano precisa de amor!”
Você é fruto de dois amores: paternal e maternal. Isa- amor literário: aos livros, á literatura, e ao valor intelectual
bela e Eduardo a conceberam num ato de amor. Ainda na que nos enche de sabedoria e nos abre tantos horizontes.
E o amor não para por aí. Você está na fase dos amores
maternidade, começou a usufruir dos carinhos dos: avós,
tios, primos, e parentes. Com o nascimento de suas irmãs: SODW{QLFRV GH3ODWmR¿ORVRIRJUHJR DTXHOHVVRQKDGRUHV
Camila e Fernanda, o amor fraternal entrou em circuito ideais, inacessíveis, como os dos ídolos da época, dos
meninos bonitos etc. Logo descobrirá o verdadeiro amor
fechando um círculo de amor familiar.
Na escola, com seus colegas, seus professores, foi e escolherá o seu Príncipe Encantado, ai sim tudo será
descobrindo o valor das amizades, das convivências, dos explosão, emoção lindo e intenso.
Sorria, seja feliz!
relacionamentos, um amor social que irá durar, por toda
Pense no amor ao próximo aquele que os faz perdoar,
sua vida. Ainda nesse período, guiada por mãos hábeis,
você foi descobrindo outros tipos de amor, á natureza desculpar, amar o semelhante como ele é ame o mais
REVHUYDQGRDVEHOH]DVGRVPDUHVULRVHÀRUHVWDVFRP humilde, o mais desprotegido, o menos dotado, o mais
tudo que lhe pertence. Aprendeu a dar valor ao nascer pobre. Nunca descuide do amor espiritual que nos aprodo sol, da lua e das estrelas. Por ser sensível e ter dons xima de Deus e precisa ser cultivado ao longo de nossa
artísticos considera tudo isso com mais interesse e cari- existência.

$YLGDQmRVHUiVyURVDVKDYHUiHVSLQKRVGL¿FXOGDde, mas nada que não possamos resolver com doses de
esforço, coragem, persistência e amor.
Além das qualidades físicas, aprecio em você: sua inteligência, bondade, modéstia, e o amor que você dedica
aos entes queridos.
Continue por ai!
Alegria!
Viva a vida!
Seja otimista.
Com todo o carinho,
Beijos e abraços.
Vovó Beatriz e vovô Rubens!
Brasília, agosto de 2010.
%HDWUL]7HUHVD50DLD3LQWRpDDWXDOSUHVLGHQWH
GR&OXEHGR/LYURQGH%UDVtOLD
7HPRUJXOKRGHVXDVUDt]HVQRUGHVWLQDVXPDYH]TXH
VHXSDLHUDSDUDLEDQR

Beber água antes de refeição pode ajudar a perder peso, diz estudo
Uma pesquisa feita por cientistas dos Estados UniGRVD¿UPDTXHEHEHUiJXDDQWHVGDVUHIHLo}HVDMXGDDV
pessoas a perderem peso.
&LHQWLVWDVGR(VWDGRDPHULFDQRGD9LUJtQLDD¿UPDP
que pessoas que estão em dieta podem perder cerca de
2kg a mais se elas beberem pelo menos dois ou três
copos por dia antes das refeições.
A pesquisa foi apresentada em um congresso nacional
da Sociedade Americana de Química, em Boston.
Todos os adultos que participaram da pesquisa tinham
entre 55 e 75 anos de idade. A teoria dos cientistas foi
testada em 48 adultos, divididos em dois grupos, ao
longo de 12 semanas.
Ambos os grupos seguiram dietas de baixa caloria,
mas um deles bebeu água antes das refeições.

Ao longo de 12 semanas, as
pessoas que
beberam
água perderam cerca de 7kg,
enquanto
os demais
perderam
em média
5kg.
Um estudo anterior já havia mostrado que pessoas que bebem até dois copos de água antes
de cada refeição ingerem de 75 a 90 calorias a menos.
Calorias
Uma das autoras da pesquisa, Brenda Davy, da universidade Virginia Tech, acredita que o fato de se encher
o estômago com um líquido sem calorias antes das re-

feições faz com que menos calorias sejam consumidas.
“As pessoas deveriam beber mais água e menos
bebidas adocicadas e com muita caloria. É uma
forma simples de se facilitar o controle do peso”,
D¿UPD'DY\
Segundo a cientista, bebidas dietéticas e com adooDQWHV DUWL¿FLDLV WDPEpP SRGHP DMXGDU DV SHVVRDV D
reduzir o consumo de calorias, ajudando a perder peso.
No entanto, ela disse que bebidas com muito açúcar
precisam ser evitadas. Uma lata de refrigerante comum
contém, em média, 10 colheres de chá de açúcar.
$SHVTXLVDIRL¿QDQFLDGDSHODHQWLGDGH,QVWLWXWHIRU
Public Health and Water Research, que realiza estudos
sobre água e saúde pública.

Monumento ao medo
5HJLQD6WHOOD
Roma não deu calorosa acolhida à peregrina, vinda
de distantes plagas, em busca de perdidos mundos, no
tempo. Não me recebeu em festa. Não havia sol iluminando as ruas e nem azul no céu. Cinzenta à tarde,
a chuva que caía transmitia um ar de desolação e o
vento frio parecia tentar encapuzar a alma e as pessoas!
Pelas ruas molhadas, entre os transeuntes apressados em fugir da chuva, eu vi, lenta, a procissão dos
séculos passando, indiferente ao burburinho, à disputa
dos veículos no trânsito alucinado da cidade.
Na sombria tarde se olhavam, em silêncio, as velhas
fachadas dos antigos palacetes, cansados do repetido
drama da humanidade, ora trágico ora épico, se alternando os heróis e os covardes, os justos e os facínoras,
os néscios e os sábios, ora cômico, no interminável
GHV¿OHGRVSDOKDoRV
Procurei pelas sete colinas de Roma, às margens do
Tibério, que povoavam, anos atrás, a alma de uma certa
adolescente. Subi a primeira ladeira que se apresentou
à minha frente. As pedras arrumadas no chão levaram a
minha solidariedade às mãos escravas que há séculos,
sob o açoite, sob a impiedade e a tirania, dispuseram
aquele traçado para que eu pudesse por ali passar, dois
mil anos depois! E o grande impacto se deu.
À minha frente, de chofre, surgiu, gigantesco, colossal, o Coliseu de Roma. Não fui esmagada pelo espanto
e medo porque, de cima, num plano mais elevado pude
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me acercar, e afastada, no tempo, podia encará-lo sem
constrangimento, deter-me a examiná-lo, como quem
analisa um monstro reduzido, exposto, aniquilado!
Extraordinárias histórias aconteceram ali, no Coliseu. Por entre aqueles muros desgastados passaram
todos os delírios, todas as vaidades, acolhidos todos os
sentimentos, nobres e torpes pelos quais ora se exalta
ora se rebaixa a humanidade, chegando aos céus o
homem, ou descendo aos infernos, anjo e demônio!
,QDXJXUDGRRPDLRUDQ¿WHDWURURPDQRQRDQRFRP
capacidade para quarenta e cinco mil espectadores,
ali se realizavam os jogos com que os governantes
atraíam o povo para lhes aumentar a popularidade,
antiga tática, tantos os disfarces se veste a tirania, para
enganar os que deseja ter como escravos.
Combateram os gladiadores, obrigados a lutar para
manter a vida, compelidos a matar o adversário para
obter o direito de viver! Massacrados homens, mulheres, crianças ante uma louca multidão que clamava,
bradava, grunhia como cães raivosos, numa histeria
coletiva a pedir sangue, perdido, de vez, todo o juízo! Ali, a inocência pagou pelo crime do exacerbado
desejo de poder e glória, pela culpa da ambição e despotismo, abafados os gritos de desespero e dor, medo
e angustia, pela louca euforia do impiedoso festim!
Precisava ser tocado o monstro e pisado o seu chão
por alguém livre, enfrentando o medo de lhe examinar
as entranhas. Passei pelas longas galerias, pelos blocos
de pedra esfacelados, caídos, pelos muros carcomidos.

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

Na penumbra das celas, onde ontem permaneciam os
cristãos aguardando o terrível instante de serem lançados às feras esfomeadas, como sombras e fantasmas
dos felinos de outrora passeiam os gatos, dezenas,
sonolentos pela fome e entretidos pelo frio.
O ambiente retem, ainda, a desolação da morte, que
lúgubres e escuras são as enxovias. Testemunhas da
dor e da tragédia, os muros guardam segredos de heroísmo, de fé, histórias grandiosas de amor, de quanto
SRGHRKRPHPUHVLVWLU¿HOjVXDFUHQoDHDRLGHDO
Sob o peso de estranha sensação, tanto a opressão
no peito, comprovada a renitente desigualdade entre
fortes e fracos, entre tiranos e oprimidos, sentindo
YLYDDIXJDFLGDGHGDVKRUDVHDUDSLGH]FRPTXHÀXL
DYLGDYmWRGDDYDLGDGHGHLXPEDVWDjVUHÀH[}HV
decidida a atenuar a sombra e a lamentação, e, procurando amenidades, olhar por outros ângulos a cidade.
Foi quando, por uma nesga entre as paredes gigantes,
um clarão me chegou, acenando da arena. Uma grande
cruz, erguida, era um dedo em riste condenando todo
o horror que ali tivera vez.Símbolo de todo bem , ela
exorcizava todo o mal, e proclamava o triunfo do
amor, uma resposta às dúvidas e às inquietações. Sobrepujava o Coliseu, e do alto proclamava a escalada
vitoriosa do amor.
Do peito arranquei as sombras e os temores, e
enveredei pelas ruas de Roma, a entoar, no coração,
um hino à vida.
5HJLQD6WHOOD )RUWDOH]D MRUQDOLVWDHHVFULWRUD
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Leituras IV Cangaceiro sem glória

Nomeados 3.088
professores concursados

-&LUR6DUDLYD

o Mané Onça, pai de Acrisio, Péricles e Crisanto; e o
Brigadeiro Macedo, que foi Comandante da Base Aérea
A historia do cangaço no Ceará não faz referencia a de Fortaleza. Durante 20 anos, não teve sossego. Dormia
Antonio Brilhante, um paraibano de Catolé do Rocha, no mato, comendo as caças que encontrava, tomando
que fugiu para Quixeramobim, em l917, em companhia água da macambira e dormindo sobre as arvores, tendo
do major Osório Maia. Conheci-o em 1972, vivendo R ULÀH FRPR WUDYHVVHLUR$PDGHX %DUURV /HDO DGYRSDFL¿FDPHQWH HP VXD SURSULHGDGH D )D]HQGD 6DQWR gado, também seu amigo, gostava de contar as lendas
Onofre, quando já tinha 77 anos. Contou-me sobre os que o povo guardava sobre o “pistoleiro romantico’,
crimes que cometeu, cerca de doze. Quiseram tomar a assim chamado pelos seus olhos azuis. Falava-se de
terra de seu pai e, com o irmão Lucio, reagiu à bala, na XP³SDFWRFRPRFmR´RTXHD¿QDOQmRpQRYLGDGH
na vida de gente assim. Brilhante negava, sem muita
WUiJLFDUHSHWLomRGHXP1RUGHVWHGHULÀHVHSXQKDLV
$UUHGLRHGHVFRQ¿DGR%ULOKDQWHVyLDDFLGDGHXPD convicção. Cercado pela policia, encurralado na mata,
vez por semana, geralmente aos sábados. Era amigo do saia rolando pelo chão, fazendo carrapeta e deixando
dr. Joaquim Fernandes, um medico político, que foi, os perseguidores pra trás. De longe, sentia o “cheiro”
de policia. “Aquilo tem uma catinga danada. Com meia
QR¿QDOGDYLGDVHXSURWHWRU
Nunca matou para ganhar dinheiro, dizia para légua, a gente sente o “burdun”.
Seu verdadeiro nome de era Cícero Duvidel e apesar
marcar a diferença de seus crimes. Lembro-me da sua
GHVVDLQIRUPDomRR¿FLDO *RYHUQRGD3DUDtED VDEHVH
expressão:
“isso aí foi palitó que nunca vesti. Posso dever tudo, que era sobrinho de Jesuíno Brilhante, personagem de
mas roubo, desonra e matar de aluguel, isso ai nunca OLYURGH5RGROIR7Hy¿OR3RUTXHQmR¿FRXIDPRVRSHOR
crime, não se sabe. Mas mesmo dormindo nos matos e
¿]'HRXWUDVFRLVDVQmRVHL´
Quando chegou a Quixeramobim, o paraibano foi sem tomar banho regularmente, era um conquistador.
acolhido pelo coronel Antonio Martins, da Fazenda $OHPGH¿OKRVGHVHXFDVDPHQWRFRP0DULD&DHWDQR
Serra Branca, onde a ”defesa da propriedade” era feita deixou outro tanto nas ribanceiras do Pirabibu. Talvez
SRU  ³YDTXHLURV´7RUQRXVH KRPHP GH FRQ¿DQoD sua falta de notoriedade se deva mais à má fama de não
e cumpriu algumas missões perigosas: acabou se tor- ser propriamente um cangaceiro, mas um simples ladrão
nando perseguido pela policia e inimigo de políticos de bode, como muitos o tinham.
muncipais, como Pedro Teles de Menezes, ex-prefeito.
-&LUR6DUDLYD 4XL[HUDPRELP HVFULWRU
Entre seus defensores, estavam pessoas importantes,
como o deputado federal Manoel Moreira da Rocha,

O governador Cid Gomes assinou em 09.09 a nomeação dos
3.088 professores concursados
que vão atuar na rede pública estadual de ensino. A posse coletiva
GRVSUR¿VVLRQDLVIRLHPH
o início do exercício em cada
escola será no dia 01/10/2010.
O Concurso foi realizado pelo
Governo do Estado, por meio das
Secretarias da Educação(Seduc) e
do Planejamento e Gestão(Seplag). A nomeação dos professoUHVIRLSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH
O Concurso foi realizado em quatro etapas: prova
HVFULWDSURYDSUiWLFDSURJUDPDGHFDSDFLWDomRSUR¿Vsional e exames de títulos. Na primeira etapa, os candidatos responderam 60 questões objetivas de múltipla
escolha. A segunda fase oportunizou aos inscritos uma
mostra da atuação de cada um durante aula ministrada
na disciplina em que o candidato estava concorrendo. Na
WHUFHLUDKRXYHXPSURJUDPDGHFDSDFLWDomRSUR¿VVLRQDO
com carga horária de 180 h/a. A quarta e última fase
abrangeu o exame de títulos. Para assumir o cargo de
professor, o candidato deverá ter grau superior em nível
de licenciatura plena.
Atualmente, a rede estadual é responsável pelo atendimento de 540 mil alunos em 642 escolas. Conforme
acompanhamento da Seduc, a matrícula no Ensino Médio
corresponde a 382 mil estudantes. Nesse nível de ensino,
o currículo abrange as seguintes disciplinas: História;
*HRJUD¿D )LORVR¿D 6RFLRORJLD 0DWHPiWLFD )tVLFD
Biologia; Química; Língua Inglesa; Língua Espanhola;
Língua Portuguesa; Artes e Educação Física

ZZZFRQVWUXWRUDPDUTXLVHFRPEU

$å0DUTXLVHåpåDå
FRQVWUXWRUDåGRåDQRå

(SDUDPXLWDVIDPtOLDVDPXGDQoDGHXPDYLGD

0DLV GR TXH HUJXHU SUpGLRV WUDEDOKDPRV SDUD GR $QR FRQFHGLGR SHOR 6LQGXVFRQ&( p IUXWR
WUDQVIRUPDUDURWLQDGRVQRVVRVFOLHQWHVHPXPD GRHPSUHHQGHGRULVPRTXHKiDQRVQRVOHYD
HPRomRGLIHUHQWHDFDGDGLD2WtWXORGH&RQVWUXWRUD DID]HUSDUWHGDYLGDGHWDQWDJHQWH
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Casamento de Leonardo Vasconcelos e Jerusa Maganha movimentou a sociedade de Brasília
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