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A Casa do Ceará pretendia fazer uma 
grande comemoração nos 50 anos de Brasí-
lia, em 21 de abril, apresentando, em livro, os 
150 cearenses – dentre milhares – que deram 
sua contribuição efetiva para a consolidação 
de Brasília.

Nosso projeto teve que ser adiado por razões 
fortuitas. 

Como se trata de uma iniciativa de vulto, a 
Casa, sem recursos, decidiu buscar patrocina-
dores através da Lei Rouanet.

Levamos alguns meses para nos enquadrar 
nos limites da Lei de incentivo à cultura.

O projeto não se restringe ao livro. 
Fomos mais longe ao planejarmos um 
grande evento para as homenagens justas 
aos pioneiros vivos e a seus descendentes.

Nada mais justo que ao invés do 21 de 
abril marcarmos para 15 de outubro, nos 
47 anos da Casa do Ceará, a realização de 
um grande evento, que mostrará todo o nosso 
esforço – de cearenses e de cearensidade – de 
ressaltarmos a nossa doação, a nossa contribui-
ção, o nosso esforço de empreendedores e de  
determinados para que Brasília se consolidasse 
como Capital Federal.

Em 1964, imaginou-se que a cidade com quatro 
anos deixaria de ser Capital Federal. O Presidente 
Humberto de Alencar Castello Branco, cearense 
como nós, brecou os planos funestos e tocou 
Brasília na sua rota de futuro, fazendo no plano 
político o que seus conterrâneos, aqui chegados 
e aqui chegando, faziam no plano prático de 
suas vidas, vencendo todos os desafios.

Inácio de Almeida (Baturité) Diretor

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e 

Álvaro Lins Cavalcante (Pedra Branca)
Diretoria 

Presidente - Fernando César Moreira Mesquita (Fortaleza): Luiz Gonzaga 
de Assis  (Limoeiro do Norte), 1º vice; Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), 2º 
vice; Osmar Alves de Melo (Iguatú), Administração e Finança; José Sampaio 
de Lacerda Junior (Fortaleza), Planejamento e Orçamento; Claudio Maximo 

(Maceió) Saúde, Regina Stela Stuart Quintas (Fortaleza), Educação e Cultura;   
JB Serra e Gurgel (Acopiara), Comunicação Social, Angela Maria Barbosa 

Parente (Fortaleza), Obras, Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem), de 
Promoção Social,  e João Rodrigues Neto (Independência), Jurídico.

Conselho Fiscal 
Membros efetivos: José Ribamar Oliveira Madeira (Uruburetama), 

Evandro Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos Carvalho ( Itapipoca);  
        Membros suplentes: Ciro Barreira Furtado (Baturité),  José Colombo de 

Souza Filho (Fortaleza) e José Aldemir Holanda (Baixio). 
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Expediente Conversando com o Leitor 
+ No mês de março, batemos o recorde mensal com 

5.960 de acessos à nossa página no site www.casa-
doceara.org.br nos últimos 12 meses. O recorde até 
então estava com o mês de junho de 2009, com 5.672. 
A qualidade do nosso site vem sendo proclamada por 
muitos dos nossos internautas.

+ Agradecemos as ultimas contribuições de Ayrton 
Rocha e Wilson Ibiapina, para enriquecimento do 
nosso site.

+ Recebemos a Folha Acadêmica, da Academia 
Ipuense de Letras, Ciências e Letras  (AILCA), que 
anuncia a publicação este ano de um livro de poesias e 
cordéis de acadêmicos denominado “170 poesias para 
o IPU”, O lançamento será em 26 de agosto nos 170 
aos de emancipação do IPU.

+ A Casa do Ceará vai colocar na página principal 
de seu site os links das prefeituras do Ceará. Solicita-
remos apenas a contrapartida de colocação do site da 
Casa. Quem nos mandar por e-mail o endereço, tudo 
bem. Vamos procurar nos sites de busca e colocar. Se 
verificarmos que não temos a contrapartida, tiraremos.

+ Insistimos para que os que se mudam, nos comuni-
quem seu novo endereço, se quiser continuar recebendo o 
jornal. O retorno do jornal sem o novo endereço leva-nos a 
tirar do cadastro os que não nos comunicarem a mudança.

+ Firme e forte o coleguinha Lustosa da Costa (So-
bral), depois de uma ida ao hospital.

+  Os cearenses, de Brasília, do Ceará ou pelo mundo 
afora que desejem se associar ou fazer doação a Casa 
podem nos solicitar por e-mail um boleto.

+ A TV Jangadeiro e O Povo também mandaram 
equipes para reportagens sobre os cearenses nos 50 anos 
de Brasília. Estiveram conosco na Casa e viram o esforço 
que estamos empreendendo para manter viva a chama da 
cearensidade.

+ O presidente Fernando César Mesquita dando partida 
ao 2º Festival de Cultura e Turismo, evento que foi sucesso 
em 2009 e que terá novamente o apoio da Secretaria de 
Turismo do Estado do Ceará. O evento provavelmente 
se dará em cima da festa junina, uma tradição da Casa.

+ Chamamos a atenção para o relatório do Projeto 
Campeões colocado no link do Projeto no nosso site.

+ As contas e o relatório da Casa, de 2009, foram 
aprovados pela assembléia geral da Casa.

+ Continuamos aguardando a aprovação do Projeto Faus-
to Nilo junto ao Corpo de Bombeiros do DF. A Casa está 
atendendo todas as exigências e promovendo os ajustes. O 
mais dificil foi aprovar o projeto na Divisão Sanitária do DF.

Espaço Luciano Barreira
Entre quimeras e devaneios (dos outros)

J. Ciro Saraiva (*)
Pontes Neto, médico e deputado estadual, afeiçoava-se 

às pessoas, com facilidade. Em 1958, incluiu-me numa 
das sinecuras que a Assembléia criou para contemplar as 
derrotas da UDN e do PSP. Não fui concretamente bene-
ficiado com o empregão, porque o inventário foi posto 
a baixo pelo Governador Parsifal Barroso. De qualquer 
modo, o gesto uniu-nos numa terna amizade até sua morte. 
Participei de algumas de suas lutas, todas elas voltadas 
para ajudar os mais pobres. A meu ver, foi mais médico 
do que político: tinha o grave defeito de falar mais do que 
devia. Em política, isso é fatal.

Quando Cesar Cals era Governador, apareceu-me com 
a engenhosa idéia de me fazer prefeito de Quixeramobim, 
cujo domínio político foi seu constante objetivo político. 
Explicou-me a simplicidade do plano: a Arena 1 indica-
ria um nome; a Arena 2 indicaria outro e o terceiro seria 
apontado pelo Governador. No caso de Quixeramobim 
– festejava – Cesar se fixaria no meu nome. Tão simples 
quanto um jogo de damas. Achei aquilo de um artificia-
lismo enorme mas fiquei quieto. Meu irmão, Antonio 
Saraiva, presidente da Câmara se encarregaria de dar o 
golpe mortal no plano do Dr. Pontes: escondeu o livro de 
filiação partidária e não se falou mais no assunto. Mas 
Pontes Neto não desistiu de seus planos nem me dispensou 
de futuras missões:

- Prepare-se para ser interventor!

Pedro Grujão em cena

Meu “projeto político” passaria, ainda, por mais duas 
vezes, pelas preocupações de outro amigo, Pedro Gurjão, 
umas das pessoas mais brilhantes que conheci até em seus 
devaneios e formulações surpreendentes. Inicialmente, 

através de uma candidatura a Deputado Estadual “com base 
em forças arregimentadas desde o Cariri, passando pela 
região Jaguaribana, subindo a serra de Ibiapaba e descen-
do pelo Acaraú, sem esquecer o velho e sempre lembrado 
Quixeramobim, onde Pontes Neto, mais uma vez plantado 
na ribeira do Pirabibu, estaria de tacape e gibão de couro no 
comando das tropas aborígenes. Se não chegara à Assem-
bléia, pelo esgoto fétido do inventário, também não o faria 
na crista revolucionaria de milhões de votos já prontamente 
articulados e sôfregos em se transformarem em mandado 
popular... Pedi para desarmarem o exuberante dispositivo 
e me deixaram em paz.

Por pouco tempo. Porque, em Julho ou Agosto de 1986, 
com a campanha de Tasso pegando fogo e eu nela envolvido, 
eis-me que, às desoras, bate-me à porta, intrépido e fogoso, 
meu caro Pedro Gurjão:

- Trago-lhe uma proposta irrecusável!
- Meu pedido de demissão?
Era uma “chapa” que lhe parecia invencível: Ciro Saraiva 

para o Governo e Pedro Gurjão para o Senado. Quase cai de 
espanto. Morrendo de sono e tendo que ouvir um disparate 
daquele tamanho!

- Como é que poderia ser isso, Pedro? O Tasso vai abrir 
pra mim?

- Não! Nós vamos enfrentá-lo e derrotá-lo.
Três horas depois de “negociações”, o saldo era desola-

dor: uma garrafa de café, meia dúzia de água mineral e o 
sono da madrugada.

Resisti bravamente, quase até o sol raiar. Mas, quando 
o sol raiou afinal, fiz-me lépido e fagueiro entre as brumas 
de uma aventura de capa e espada.

Desde então, não me apareceram mais projetos para 
melhorar a biografia, pelo que sou sinceramente grato, a 
salvo dos infortúnios, de quimeras e imaginações febris.

J.Ciro Saraiva (Quixeramobim), jornalista
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Frota Neto
De Berna, na Suí-

ça, o ex-secretário de 
Imprensa da Presi-
dência da República, 
Frota Neto, prova que 
não está ocioso e re-
meteu ao Lustosa da 
Costa  mais um livro 
de sua autoria, “Deu 
tudo certo”, editado pela Francisco Alves.

Viviane Quintas
Nova vernisage de Viviane Qintas, no Ateliê 2, do 

Condominio Mansões de Itaipu, Casa2 7 G, Lago 
Sul, participando Angelica Kato, Antonio Joffily, 
Cida Uessugui, Cristina Koslowski, Gaída Corte, 
Gilma Araújo, Inês Maria, José Carlos Menezes, 
Kátia Pereira, Lelo, Linana D’Abreu, Liana Kitsu-
ta, Luci Costa, Marcia Bandeira, Maria de Bodet, 
Selma Guimarães, Sônia Mota.

Canto da Iracema
Audifax Rios nos manda a último edição do 

Canto de Iracema, publicação do Instituto Cultura 
Canto da Iracema, com patrocínio da Prefeitura 
de Fortaleza, com seu artigo”É pau, é pedra”, em 
que lembra o 25 de março, que deveria ser a data 
maior do Ceará, quando lembramos a Abolição dos 
escravos, movimento que envolveu João Cordeiro, 
Dragão do Mar, Barão de Studart, Maria Tomázia, 
Padre João Augusto, José e Isaac do Amaral, Alfredo 
Salgado. Elvira Pinho, Luis Napoleão, Pedro Artur 
Vasconcelos, Carlotta Carolina, João Brígido e José 
Marrocos.

Portugal
Portugal é o segundo maior emissor de turistas para 

o Ceará. Em 2009, 15,93% dos 210 mil visitantes es-
trangeiros que chegaram ao Estado via Fortaleza eram 
portugueses, atrás apenas dos italianos (26,47%) e à 
frente de franceses e estadunidenses (respectivamente 
6,73% e 6,55%).

Alemanha
O deputado Domingos Filho (PMDB), presidente 

da Assembleia Legislativa, recebeu visita do embai-
xador da República Federal da Alemanha, Wilfried 
Grolic. O embaixador disse que o Brasil é um 
precursor na construção e implementação de ener-
gias renováveis e destacou que o País tem valores 
“quase idênticos” aos da Alemanha, o que facilita 
a cooperação de todos os setores entre as duas na-
ções. “Existe essa afinidade e já existem indústrias 
alemãs atuando no Sul do Brasil. Queremos fazer a 
mesma coisa no Nordeste”, complementou.

 Escolas Técnicas 
O prof. Claudio Ricardo conseguiu, como diz o ex-

ministro José Pimentel, multiplicar os pães. O Ceará 
tinha uma previsão de receber seis escolas técnicas 
federais. Sua insistência valeu a instalação de mais 
11, chegando a 17 escolas. 

SAMBURÁ - Praça do Ferreira 
Confraria 
O 42º encontro 

da Confraria dos 
Cearenses de Bra-
sília, realizado na 
Casa do Ceará, em 
Brasília, em 28.04, 
oferecido por João 
Rodrigues Neto 
(Independência),  
reuniu os ministros Ubiratan Aguiar (Cedro), Val-
mir Campelo (Crateús), José Coelho (Novo Orien-
te), Claudio Santos (Parnaiba/PI), embaixador 
Ruy Nogueira (Rio de Janeiro), procurador Alvaro 
Ribeiro da Costa Filho ( Fortaleza), desembarga-
dor Cruz Macedo (Mauriti), deputado distrital 
Chico Leite (Milagres), empresários Chico Mirto 
(Fortaleza) João Vicente Feijão (Sobral) e José 
Lirio (Sobral), advogados Estênio Campelo (Cra-
teús) e Guilherme Campelo, (Brasília), jornalistas 
Fernando César Mesquita (Fortaleza), presidente 
da Casa e vice da Confraria, Wilson Ibiapina (Ibia-
pina) JB Serra e Gurgel (Acopiara), Milano Lopes 
(Fortaleza), Marcondes Sampaio (Uruburetama), e 
Genesio Araújo (Fortaleza). O presidente da Con-
fararia, Geraldo Vasconcelos (Tianguá), justificou 
sua ausência face o falecimento de uma irmã, no 
Rio de Janeiro. O almoço foi tipicamente cearense 
com escondidinho, baião de dois, paçoca, sirigado 
à Malu, filé ao molho madeira.

Danilo
Depois de três anos à frente da Funasa, o presidente 

da Fundação Nacional de Saúde, Danilo Forte se des-
pediu do cargo para concorrera uma vaga de deputado 
federal pelo Ceará. Danilo Forte inaugurou a sede pró-
pria da Funasa, no prédio, que pertencia anteriormente 
ao INSS e na oportunidade lançou os livros ´Funasa 
2007-2009 Uma Gestão de Transparência e Muitas 
Conquistas´ - que apresenta um balanço da sua gestão 
e ́ Desai 1999-2009 Dez Anos de Compromisso Com A 
Saúde Indígena´, que registra as principais realizações 
do Departamento de Saúde Indígena (Desai) ao longo 
dos últimos dez anos.

Coelce
A Companhia Energética do Ceará (Coelce) 

encerrou 2009 com um lucro líquido de R$ 334,45 
milhões, valor 1,2% inferior ao contabilizado no ano 
anterior, cuja cifra foi de R$ 338, 52 milhões. Já no 
quarto trimestre do ano passado, a Coelce apurou 
R$ 81,73 milhões como resultado, o que significou 
uma redução de quase 38% em relação ao mesmo 
período de 2008, quando o lucro líquido da compa-
nhia alcançou R$ 131,69 milhões. Na comparação 
com o terceiro trimestre de 2009 houve recuo de 
16,8%, já que a Coelce havia apurado lucro de R$ 
98,23 milhões.

Antonio Conselheiro
Movimentação no Ceará para a comemoração 

dos 180 anos de Antonio Conselheiro (Quixera-
mobim).

Livro
Lançado o novo 

livro de Lustosa da 
Costa, “Sobral que 
não esqueço”, cuja 
renda até o fim da 
noite será integral-
mente destinada ao 
tratamento de saúde 
de Tarcísio Tavares.

Bulgária
Marcos Vilaça, da Academia Brasileira de Letras, e 

embaixador Jerônimo Moscardo de Souza, da Funda-
ção Alexandre de Gusmão, lançaram o livro: “BRASIL 
E ROMÊNIA: PONTES CULTURAIS”, DO PROFES-
SOR ÁTICO VILAS-BOAS DA MOTA.

Mandara
Será em maio o lançamento do Mandara, novo empre-

endimento imobiliário do Grupo Marquise no Porto das 
Dunas. Ele terá um hotel e centenas de unidades residen-
ciais - casas e apartamentos. Os detalhes desse projeto foi 
apresentados aos grandes corretores cearenses de imóveis. 
A ideia dos empreendedores é concluir sua primeira fase 
antes da Copa do Mundo de 2014.

O Pavão Mysteriozo
Ednardo, o grande cantor e compositor cearense, 

voltará ao proscênio. A Sony Music relançará, ainda 
neste mês, seu famoso disco Ednardo - Romance do 
Pavão Mysteriozo, campeão de audiência nos anos 70.

Minha Casa, Minha Vida
Empresários cearenses da construção civil preocu-

pam-se com a marcha lenta do programa Minha Casa 
Minha Vida, no Ceará. A Caixa Econômica Federal 
(CEF) tem aqui projetos para a construção de 10.500 
unidades residenciais, para cuja aquisição há uma fila 
de 100 mil candidatos, todos na faixa de renda entre 
3 e 10 salários mínimos. Até março, só haviam sido 
aprovados projetos equivalentes a  1.800 unidades. É 
muito pouco. O xis da questão são os terrenos onde 
localizados na periferia de Fortaleza e das cidades do 
interior do Estado, não dispõem de rede de esgoto, e o 
Minha Casa Minha Vida inclui como item obrigatório 
a coleta, o tratamento e a destinação final do esgoto 
de cada conjunto residencial. 

Almirante cearense
O cearense, o vice-almirante Edison Lawrence Dan-

tas, comandante do 3º Distrito Naval, foi recepcionado 
em jantar no Marina Park. Organizaram a programa-
ção os presidentes da Soamar e da Indústria Naval, 
Ary Araripe e Antônio Gil Bezerra, acompanhados de 
Chico Martins e Meton Vasconcelos, 

Sérvulo
Sérvulo Esmeraldo, artista plástico cearense de 

projeção internacional, foi alvo de homenagem, na 
Assembléia Legislativa. Oitentão, ele salta no tempo, 
fazendo e refazendo a arte. Requerimento partiu do 
deputado Teodoro Soares.
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Quer vender?
Quer comprar?
J. Lírio Aguiar

Há 38 anos

J. Lírio Aguiar
Imóveis

Hábito de servir Bem!
Pabx.: 3328-0066 - CRECI 950

jlirio@terra.com.br

Lula Moraes diz que Brasil tem 
celular mais caro do mundo

O deputado Lula Morais (PCdoB) na Assembléia 
Legislativa do Ceará , o fato de o Brasil ser o 4ª país com 
serviço de telefonia celular mais caro do mundo, segundo 
aponta estudo realizado pela União Internacional das 
Comunicações, braço da Organização das Nações Unidas 
(ONU). No ano passado, segundo ele, o País só perdeu 
para os japoneses, franceses e australianos.

De acordo com o parlamentar, o estudo revelou que os 
consumidores brasileiros pagaram em média US$ 34,60 
mensais em um pacote de ligações locais, que inclui 30 
mensagens SMS e tarifas para a mesma operadora de 
celular para números de outra companhia e para telefone 
fixo. A tarifa mais barata, acrescentou ele, é a de Hong 
Kong, com 0,75 dólares. Na América Latina, o país que 
menos paga pelo serviço é o Paraguai, US$ 5,31. 

Lula Morais disse que o valor cobrado no Brasil está 
não apenas entre os mais altos, mas também entre os que 
mais pesam no bolso. Ele explicou que os gastos com esse 
serviço atingiram, em 2008, um percentual de 5,7% da 
renda bruta do brasileiro, enquanto que para o japonês, 
que paga um pacote mais caro, chega a 1,4%.

A tarifa de ligações de aparelhos fixos também coloca 
o Brasil no ranking. No horário de pico, relatou ele, as 
empresas de telefonia cobram US$ 0,25 por uma ligação 
local de três minutos, a 19ª mais cara. Já, na Argentina, 
o valor é menos dispendioso, por US$ 0,02, seguido 
pelo Equador, com US$ 0,01. “Isso é uma abusividade 
e um benefício grande para quem opera a telefonia”, 
reclamou.

Ceará terá o primeiro banco 
público de cordão umbilical 

O primeiro Banco de Sangue de Cordão Umbilical 
e Placentário da rede pública de saúde do Ceará vai ser 
inaugurado ainda no primeiro semestre de 2010. A entrega 
das obras da estrutura física do prédio, em Fortaleza, foi 
em 23.03 na sede do Hemoce. Estarão presentes o secre-
tário da Saúde do Estado, João Ananias, o diretor da Rede 
BrasilCord, Luís Fernando Bouzas, e a diretora-geral 
do Hemoce, Dra. Luciana Carlos. As obras começaram 
em julho de 2009 na sede do Hemoce, na Avenida José 
Bastos, em Fortaleza. A unidade faz parte de um projeto 
maior da Rede BrasilCord, do Ministério da Saúde, que 
está formando um conjunto de bancos de sangue de 
cordão umbilical e placentário interligados para atender 
a demanda de transplantes e pesquisa de células embrio-
nárias no País.

Através do convênio assinado com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
em 2008, a Rede BrasilCord recebeu um investimento 
de R$ 31,5 milhões do Fundo Social do BNDES para 
a construção de unidades no Ceará, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Pará, Santa Catarina, Paraná, Minas 
Gerais e Distrito Federal. Hoje, o sistema já conta com 
quatro bancos instalados, no Rio de Janeiro, em São 
Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A meta é armazenar 
cerca de 50 mil cordões umbilicais nos 12 bancos que 
passarão a formar a Rede, número considerado ideal 
para, junto com o Registro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (Redome), suprir a demanda de trans-
plantes no Brasil.

Sobral tem nova 
agência do INSS

O ministro da Previdência Social, José Pimentel, e 
o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), Valdir Simão, inauguraram, as novas instala-
ções da Agência da Previdência Social de Sobral, no 
Ceará. 

O ministro destacou algumas das inúmeras medidas 
que vem sendo adotadas para melhorar a qualidade 
dos serviços previdenciários. Como exemplo, citou a 
ampliação da rede de agências em todo o país, que tem 
como principal objetivo aproximar a Previdência Social 
do cidadão brasileiro. 

O presidente do INSS também ressaltou algumas 
ações que resultaram em melhorias, como os serviços 
on line que são disponibilizados no site da Previdência 
Social e na Central 135. “Como conseguimos simplifi-
car todo o atendimento, hoje os segurados não precisam 
de intermediários para ter acesso aos serviços previden-
ciários”, frisou Simão. Ele explicou que, para agendar 
dia e hora do atendimento, basta o segurado ligar para 
o 135 ou acessar a página da Previdência na internet. 

A APS Sobral volta a atender em seu antigo ende-
reço, Avenida Lúcia Sabóia, 131, após passar por uma 
ampla reforma. A agência ganhou mais espaços, tanto 
na área de atendimento como na de perícia médica. No 
prédio foram instalados 21 guichês de atendimento, 
quatro salas de perícia, uma de serviço social e outra de 
reabilitação profissional. A unidade está localizada no 
térreo do prédio, com capacidade para atender a cerca de 
250 segurados por dia e realizar 1.020 perícias por mês 
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Leituras I
O balão que iluminou Fortaleza
Wilson Ibiapina (*)
O Balão Vermelho, um minúsculo bar com mesas e cadeiras 

na calçada, funcionou durante pouco tempo numa loja do térreo 
do edifício Jalcy Avenida. Essa curta existência foi suficiente 
para aglutinar jovens estudantes que mais tarde iriam mudar a 
mentalidade de Fortaleza. De lá saíram movimentos culturais 
que marcaram os anos 60.

Para compreender a importância do Balão Vermelho é pre-
ciso situá-lo numa época em que os jovens se divertiam indo 
a praia, ao futebol, cinema ou bebendo nos botecos do bairro.
Vivia-se isolado, separado pela distância e a diferença social. 
Nem mesmo as escolas conseguiam fazer uma integração maior. 
Depois das aulas, cada um para seu lado. Os ricos da Aldeota, 
praias de Iracema, Meireles, Benfica ou Jacarecanga voltavam a 
se encontrar nas festas dos clubes elegantes. Não se misturavam 
com o resto da cidade.

Foi a Universidade que quebrou esse estílo de vida. O Centro 
Acadêmico, o Ceu, atividades esportistas e o movimento estu-
dantil furaram o cerco. Os jovens começaram a aparecer não 
porque ricos, mas por serem inteligentes, criativos, arregimen-
tadores, intelectuais. As faculdades colocaram os alunos num 
mesmo patamar. Todos se tratavam como colegas universitários 
e não mais como moradores do Antônio Bezerra, da Aldeota.

Frequentar clubes sociais deixa de ser status. Agora podem 
abrir o leque de opções.

As reuniões no bar do Rebouças, um dos primeiros da Beira-
Mar recém aberta pelo prefeito Vicente Fialho, começaram a 
ter outro sentido. No começo era só para beber e aguardar a 
hora de sair para a serenata. As discussões políticas e culturais 
foram ocupando espaço. O golpe militar vira assunto e todos se 
posicionam. Os encontros se transferem para o bar do Anísio e 
tudo gira em torno de música, poesia, teatro e política.

Nesse tempo surgiam os primeiros prédios de apartamentos 
de Fortaleza.

Dois desses edifícios pioneiros estavam na Duque de Ca-
xias, avenida que corta o coração da cidade. O Ceará e o Jalcy 
Avenida. O Edilmar Norões morou anos no Ceará. Tinha como 
hóspede uma moça que foi enviada de Barbalha. Um dia, um 
amigo, oficial da Aeronáutica, pede-lhe que hospede, também, 
a noiva que chegava do Rio. Na primeira noite, a moça chegou 
embriagada e com um violão debaixo do braço. Um escândalo 
para aquela época. Tem também o episódio das duas hóspede de 
Edilmar indo ao encontro do noivo da carioca no F-80, clube dos 
oficiais da FAB. As duas novatas pedem a um taxi que as levem 
ao F-80. O motorista, que também não era muito familiarizado 
com a cidade, deixa as duas na 80, o famoso cabaré comandado 
pela Beatriz. Um vexame.

(...)
Toda a movimentação de Cláudio Pereira era fomentada por 

Antonio Carlos, Ataliba, Rene Barreira, Chico Moura, Francis, 
Calberto, Augusto Cesar Benevides, Aderbal Freire Filho, Ro-
berto Aurélio Lustosa, Chico Farias, Foi no Balão que surgiu o 
concurso da Garota Cultural, invenção do Cláudio para agitar o 
meio universitário. Moema São Thiago, Iracema, Zeneide Maia 
foram as primeiras a ostentar o título que foi também de Isabel 
Lustosa. Augusto Pontes, Rodger Rogério, Ednardo, Petrúcio 
Maia, Belchior, Fagner, Fausto Nilo, Dede Evangelista, Sérgio 
Costa, Francis, Walder Magalhães,Cesar Rousseau,Brandão, 
Gustavinho,Teti, Mercia Pinto, Flávio Torres, Wilson Cirino 
faziam letras e músicas que foram exibidas nos primeiros 
festivais. O Balão Vermelho fervilhava. Líderes estudantis, 
como Fausto Nilo, Genoino, João de Paula, Machado, Pedro 
Albuquerque, Álvaro Augusto, Bené Oliveira e Assis Aderaldo 
passavam por lá até que descobriu-se que a polícia também 
estava frequentando o local.

O Balão Vermelho cerrou sua porta já tinha cumprido sua 
destinação.

Além de ponto aprazível para drinque, papo e paquera, foi 
um verdadeiro caldeirão cultural em efervescência.

Alí gente de todas as cores, credos e classes foi misturada 
com música, batida de cachaça com limão e muita conversa para 
dar origem a uma nova forma de encarar a vida, com menos 
preconceito e mais solidariedade. O Balão Vermelho apagou-se 
na Duque de Caxias, mas sua luz continua iluminado os jovens 
que tiveram o privilegio de frequentá-lo. E o Ceará nunca mais 
teve uma geração tão criativa, confiante e com tanto sucesso.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Cearensidade
Novos e velhos “causos” de Seu Lunga,
o Tolerância Zero, de Juazeiro do Norte.

Seu Lunga estava no mercado com uma caixa de ovos.
Daí perguntaram a ele:
- Comprando ovos Seu Lunga?
- Não - jogando um por um no chão - É traque de massa!!!

******************
Seu Lunga viaja de ônibus e a poltrona ao seu lado está vazia.
Numa parada do percurso uma senhora entra no ônibus e 

chegando perto de seu Lunga pergunta:
- Senhor! Nessa cadeira tem alguém sentado?
Seu Lunga olha para o lado e resmunga: - Se tiver eu to cego!

******************
Seu Lunga estava na sua casa com sede. E manda seu sobrinho 

lhe trazer um pouco de leite. Daí o pobre do garoto pergunta:
- No copo, Seu Lunga?
E seu Lunga responde:
-Não. Bota no chão vem empurrando com o rodo, fi
de rapariga!!!

******************
O funcionário do banco veio avisar:
- Seu Lunga, a promissória venceu.
- Meu filho, pra mim podia ter perdido ou empatado.
Não torço por nenhuma promissória.

******************
Seu Lunga vinha pela rua carregando um balde de leite quan-

do na porta de sua casa a sua mulher pergunta:
- Home! É pra gente beber esse leite??
- NÃO! É pra lavar a calçada. Traz a vassoura, mulher!
- E joga todo o leite no chão.

******************
Um sujeito vai até a loja do Seu Lunga e pede uma porca de 

determinado tamanho. Seu Lunga responde:
- Procure naquela caixa.
E o sujeito começou a procurar, mas no meio de tantas peças 

nada de ele conseguir achar a porca que ele queria.
Então, exausto, falou para Seu Lunga:
- Seu Lunga, não consegui achar a porca...
Indignado, Seu Lunga foi até a caixa, procurou a tal porca e 

a achou, então virou-se para o rapaz e respondeu:
- Eu não te disse que a porca tava aqui, fi duma égua!?!
- e, jogando a porca novamente na caixa e misturando com 

as outras peças diz:
- Agora procura de novo, direito, que você acha!!!

******************
O filho do Seu Lunga jogava futebol em um clube local e, 

um dia, Seu Lunga foi assistir a um jogo de seu filho no estádio. 
O sujeito sentado ao lado pergunta:

- Seu Lunga, qual dos jogadores ali é o seu filho.
Seu Lunga aponta e diz:
- É aquele ali...
- Aquele qual?
- Aquele ali!!!!
- Não tô vendo...
Então, Seu Lunga, “P” da vida, pega uma pedra, joga em 

cima de seu filho e diz:
- É aquele alí que começou a chorar!!!

******************
Seu Lunga fumando um cigarro.
A pergunta:
- Ora, ora! Mas você fuma?
- Não, é que eu gosto de bronzear os pulmões...

******************
Seu Lunga, quando jovem, se apresentou à marinha para a 

entrevista:
- Você sabe nadar? - Pergunta o oficial.
- Sei não, senhor.
- Mas se não sabe nadar, como é que quer servir à ma-

rinha?
- Quer dizer que se eu fosse pra aeronáutica, tinha que saber 

voar??
Seu Lunga vai saindo da farmácia, quando alguém pergunta:
- Tá doente, Seu Lunga?
- Quer dizer que seu fosse saindo do cemitério, eu tava 

morto???

Seu Lunga, quando era motorista de ônibus urbano, é ques-
tionado por um passageiro:

- Esse ônibus vai para a praia?
- Pode até ir, se você arranjar um biquíni que dê nele!

******************
O cliente chega pra comprar um relógio na loja de Seu Lunga.
- Pode tomar banho com esse relógio, Seu Lunga?
- Ô corno! Isso é um relógio, não é um sabonete...

******************
Seu Lunga chega em casa e vê sua esposa concentrada na 

leitura de um livro e com as pernas atravessando o vão da porta 
de entrada. Após alguns minutos, ela levanta o olhar, vê Seu 
Lunga parado, com o celular na mão:

- Oh! Lunga, pelo amor de Deus, me desculpe!
Venha! Passe!
- Pode ficar! Eu já chamei o pedreiro pra abrir outra porta!

******************
Seu Lunga dava uma bela surra no filho e o menino gritava:
- Tá bom, pai! Tá bom, pai! Tá bom, pai!
- Tá bom? Quando tiver ruim, você me avisa, que eu paro.

******************
O amigo de seu Lunga o cumprimenta:
- Olá, seu Lunga! Tá sumido! Por onde tem andado?
- Pelo chão, não aprendi a voar ainda...

******************
Na década de 70, Seu Lunga chega num bar e fala pro aten-

dente:
- Traz uma cerveja e bota o disco de Luiz Gonzaga pra eu 

ouvir!
- Desculpe seu Lunga, não posso botar música hoje...
- Mas por que??
- Meu avô morreu!- Então devolva!! 

******************
“Seu Lunga”, no elevador (no subsolo-garagem).
Alguem pergunta : - Sobe ?
Ele : - Não, esse elevador anda de lado.

******************
“Seu” Lunga vai saindo da farmácia, quando alguém per-

gunta :
- Ta doente ?
- Ele: Quer dizer que se eu fosse saindo do cemiterio, eu 

tava morto ?
******************

“Seu” Lunga dava uma tremenda surra no filho e o menino 
gritava :

 - Ta bom, pai ! Ta bom, pai ! Ta bom, pai !
- Ta bom ? Quando tiver ruim, voce me avisa, que eu paro.

******************
Durante a madrugada, a mulher do “seu” Lunga passa mal :
- Lunga ! Ta me dando uma coisa...
- Receba !
- Mas é uma coisa ruim !
- Então devolva !

******************
Seu Lunga estava passeando na calçada com o cachorrinho.
E lhe perguntam:
- Passeando com o cachorrinho Seu Lunga???
- Não. É meu passarinho - pegando o pobre podle pela coleira 

e fazendo ele voar 
******************

“Seu” Lunga entrando em uma agropecuaria.
-Tem veneno pra rato ?
-Tem ! Vai levar ? - pergunta o balconista.
-Não, vou trazer os ratos pra comer aqui ! - responde seu 

Lunga.
******************

O telefone toca. “Seu” Lunga :
- Alô !
- Bom dia ! Mas quem esta falando ?
-Você!
NE : Este texto complementa o que foi inicialmente escrito 

sobre Seu Lunga,  na edição nº 192, de junho de 2008, sob o 
titulo: “Seu Lunga, O Tolerância Zero de Juazeiro do Norte”
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Novos diretores de Saúde, Administração e Finanças e de Obras da Casa do Ceará

A Casa do Ceará ganhou três 
novos diretores: Osmar Alves 
de Souza (Iguatu), diretor de 

Administração e Finanças, Claudio 
Máximo (Maceió), diretor de Saúde e 
Angela Maria Barbosa Parentes (For-
taleza), diretora de Obras. Aceitaram 
convite do presidente Fernando César 
Mesquita e tiveram seus nomes homo-
logados pela Diretoria.

Os três tem ampla experiência admi-
nistrativa e disponibilidade de tempo 
para tocar a gestão de seus respectivos 
setores, vagos com o pedido de demis-
são dos diretores Raimundo Nonato Viana (Mundaú), 
Administração e Finanças,Wanderley Girão Maia Jr. 
(Fortaleza), Saúde, e Leimar Leitão de Assis (Forta-
leza), Obras.

Dr.Cláudio Máximo, Alagoano, 48 anos, em Bra-
sília há 20 anos, Administrador e Médico, trabalha 
arduamente em cima da tecla da saúde para os menos 
favorecidos.À frente do Instituto brasiliense de assis-
tência à saúde há um ano, o ICM (Instituto Cláudio 
Máximo), desenvolve o trabalho voluntário de levar a 
população um serviço de saúde gratuita, e há quatro anos 
vem prestando auxílio voluntário com especialidades 
médicas fundamentais.

Através de uma equipe incentivada pelos parceiros e 
montada pelo Dr. Cláudio, como é conhecido, Máximo, 
reúne aos finais de semana cerca de 10 profissionais da 
saúde para prestar diagnósticos médicos e a prevenção 

de  saúde, “ é uma maneira de desafogar a máquina da 
Saúde” além de oferecer gratuitamente exames labora-
toriais, aferição de pressão arterial e até medicamentos; 
Os atendimentos que necessitam maior importância, 
são encaminhada para um tratamento especializado em 
órgãos de saúde através de uma triagem feita nas ações.

O novo diretor de Administração e Finanças da Casa 
é Osmar Alves de Melo (Iguatu), trabalhou em jornais 
e rádios do Ceará, em 1962 foi suplente de deputado 
estadual, migrou para o Rio de Janeiro. Em 1963, con-
cluiu o curso de Direito na Universidade do Estado da 
Guanabara, trabalhou no Diário Carioca e migrou para 
Brasília, e passou a advogar.

Em 1971 elegeu-se presidente da OAB/DF, foi um 
dos signatários da criação do PMDB, advogou  por 
presos e perseguidos políticos e foi um dos primeiros 
a defender a tese da representação política do DF.

Em 1980, prestou concurso 
para a Câmara Legislativa 
do DG em 1993 prestou con-
curso para a Procuradoria 
da Fazenda Nacional, onde 
se aposentou. Recentemente 
lançou seu livro, Corrupção 
Fonte de Injustiça e Impuni-
dade, com acolhida pelos que 
combatem a corrupção no país. 
No Governo de José Aparecido 
de Oliveira, foi Secretário de 
Serviços Sociais do GDF.

A nova diretora de Obras, 
Angela Maria Barbosa Parente, nasceu em Fortaleza, 
estudou engenharia civil na UFC e fez pós graduação 
em saneamento ambiental na FIOCRUZ, no Rio de Ja-
neiro. Fez ainda especialização em barragem, irrigação e 
drenagem no Instituto de Hidrologia de Madri, Espanha.

Está em Brasília há 25 anos, casada com o arquiteto 
Carlos Euler, conhecido por Calela, e dois filhos, Kim e 
Erik, ambos estudantes de engenharia civil. É concursada 
do Ministério dos Transportes e nos últimos seis anos tra-
balhou na área de meio ambiente do DNIT. Recentemente 
pediu licença não remunerada e está trabalhando no setor 
de meio ambiente da OHL Brasil, empresa espanhola que 
detém nove concessões de estradas federais.

Aceitou o desafio de implantar o Projeto Fausto Nilo 
que inserirá definitivamente a Casa do Ceará no projeto 
urbanístico e paisagístico de Brasília e que significará, 
na prática, a refundação da Casa do Ceará.
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Impsa planeja investir mais de R$ 2 bilhões no Ceará até 2015.
Serão mais de 11 parques de energia eólica de 561 MW

O Ceará vai ganhar oito novos parques eólicos até 
2012 da Impsa, empresa argentina, líder latino-ameri-
cana em energias renováveis. Eles fazem parte dos 22 
empreendimentos, que foram homologados pela Aneel 
em janeiro, como resultado do primeiro leilão de energia 
eólica em dezembro do ano passado.

O resultado do leilão colocou o Estado na liderança 
de geração de energia eólica no País. Dos 542 MW 
(megawatts) destinados ao Ceará, 211MW serão pro-
duzidos pela Impsa, o que significa 40% da produção 
total. Serão cinco usinas entre os municípios de Itarema 
e Acaraú, duas em Acaraú e uma em Aracati que somam 
um investimento de R$ 1,170 bilhão.

Os parques começarão a operar entre o fim de 2011 
e primeiro trimestre de 2012.

A empresa planeja investir mais de R$ 2 bilhões no 
Estado até 2015 em mais de 11 parques. Além dos novos 
oito, outras três usinas eólicas já estão prontas, sendo um 
em Parajuru, Beberibe, e duas em Acaraú. Nestes, foram 
investidos R$ 650 milhões. As 11 usinas totalizam 311 
MW de capacidade instalada. A energia gerada tem a 
capacidade de abastecer mais de meio milhão de casas.

Emprego gerado
Segundo o diretor de Engenharia e Operações da 

Impsa, João Junqueira, a empresa também projeta outros 
parques que devem participar de futuros leilões. “Estes 
somarão 250 MW”, adianta. Até o momento, mais de 
cinco mil postos de trabalhos diretos e indiretos foram 
criados com o desenvolvimento das usinas eólicas. 
Estima-se que com a conclusão dos 11 parques esse 
número subirá para 10 mil.

Leituras II
Raimundo Borges morreu 

enquanto estava vivo
José Jézer de Oliveira  (*)
Meu pai costumava dizer: “Quero morrer enquanto estou 

vivo”. Para ele, caducando ou semimorto em cima de uma 
cama em estado de vida vegetativa já não merece ser contado 
entre os vivos. Deus permitiu que assim fosse.

Morreu lúcido, a caminho dos 98 anos, apenas com discre-
tos lapsos de memória.

O advogado, escritor e professor Raimundo de Oliveira 
Borges, uma das expressões de maior grandeza do Direito e 
da intelectualidade caririense, falecido em fins de janeiro, na 
cidade do Crato, aos 103 anos, foi um exemplo dos que morrem 
enquanto estão vivos. Estava no gozo pleno das faculdades 
mentais e acabara de publicar o seu 24º livro. “A cabeça está 
boa, as pernas é que não ajudam”, dizia-me ele, em maio de 
2008, ao introduzir-me no auditório do Instituto Cultural do 
Cariri, no Crato, juntamente com o ex-prefeito Humberto 
Macário de Brito, por ocasião da solenidade de posse como 
sócio acadêmico da instituição, na qual passei a ocupar a 
cadeira Colombo de Sousa.

Advogado de grande prestígio e conceito em todo o Cariri 
e regiões limítrofes, respeitado não só pela sua larga cultura 
jurídica, mas, acima de tudo, por uma vida de honradez, 
demonstrada nas mais diversas áreas nas quais atuou, como 
cidadão, como advogado, professor, intelectual e, até mes-
mo, na militância política exercida de modo sereno e ético. 
Ler e escrever foi um hábito que cultivou desde a infância e 
que o acompanhou em todo o curso e instantes de sua longa 
existência, durante a qual desenvolveu fecunda e invejável 
atividade intelectual, não parando um só momento de pesquisar 
e produzir, destacando-se versátil obreiro da cultura. Prova 
disso, os livros publicados, abordando tanto assuntos de sua 
área profissional, o Direito, como temas outros relacionados 
à história e à cultura da região do Cariri, que exerciam so-
bre ele um fascínio fora do comum, movido pelo profundo 
sentimento telúrico que o animava. Em um dos seus últimos 
livros, publicado no ano passado e a que deu o título “Os Meus 
Mortos”, traçou um apanhado histórico-biográfico de nume-
rosas figuras com as quais conviveu e que já partiram desta 
para a outra vida. Ao comemorar o seu centésimo aniversário 
natalício, em 2007, publicou um alentado volume de quase 
500 páginas intitulado Reminiscências: o meu itinerário. Na 
ocasião, fez questão de reunir em torno de si, além dos filhos, 
netos, bisnetos e amigos, mais de uma dezena de cratenses 
que, como ele, haviam atingido a idade centenária. Entre eles 
estava o livreiro Ramiro Maia, falecido no ano passado aos 
102 anos, no Crato.’

(...)
Raimundo Borges nasceu em São Pedro do Cariri. Aos 21 

anos, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. No 2º ano, 
por motivo de saúde, abandonou o curso. Retornou à cidade 
natal, estabelecendo-se com uma pequena farmácia, até que um 
dia alguém passando por ele perguntou: “Como vão as pílulas?”. 
A pergunta mexeu com os brios de quem sempre almejou um 
diploma de curso superior. Veio à lembrança o fato de os colegas 
de vestibular já estarem prestes a concluir o curso de medicina 
e ele ali, “na cidadezinha, a marcar passo vendendo pílulas 
e xaropes”. Casado de pouco, pensou cursar a Faculdade de 
Direito em Fortaleza, para o que contou com integral apoio da 
esposa, que se dispôs ficar à frente da farmácia sob orientação 
de um irmão do marido. A festa de formatura se deu em 1937 e 
Borges foi escolhido pelos colegas orador da Turma, pela sua 
cultura, eloqüência e versatilidade. Muitos dos que com ele se 
formaram fizeram figura no cenário político, na magistratura, 
no magistério, nas letras e na advocacia. Entre eles, os irmãos 
Claudio e Fran Martins, Wilson Gonçalves, Colombo de Sousa, 
José Cardoso de Alencar, Américo Barreira, Flávio Marcílio, 
Walter Sá Cavalcante e Lauro Maia, para citar apenas estes. 
Borges optou por permanecer no Cariri, instalando no Crato 
escritório de advocacia. Em pouco tempo era um dos advogados 
mais requisitados da Região. Orador primoroso, intelectual 
sério, professor respeitável, foi o fundador da Faculdade de 
Direito do Crato, integrada hoje à Universidade Regional do 
Cariri, e da qual foi professor e diretor.

Cidadão de reconhecidas virtudes morais, sua morte pro-
vocou um vazio profundo na vida cultural e social do Cariri.

(*) José Jezer de Oliveira (Crato), jornalista

A companhia já investiu mais de R$ 50 milhões 
em seus novos projetos, incluindo análise e medição 
do potencial eólico da área, capacitação técnica dos 
profissionais envolvidos e estudos ambientais para 
preservação do meio ambiente.

Financiamento
O investimento dos oito parques contará com finan-

ciamentos (70% do total) e recursos próprios (30%). O 
empréstimo ainda não foi contratado.

O leilão está em fase de estudos de conexão elétrica 
para escoamento de energia, o chamado ICG (Instala-
ção Compartilhada de Geradores). De acordo com Jun-
queira, os postes e aerogeradores serão fabricados pela 
unidade fabril da Impsa, em Recife. Os equipamentos 
começam a chegar no Ceará no 2º semestre de 2011. 
Os novos parques já têm licença prévia da Semace 
(Superintendência Estadual do Meio Ambiente).

“Já demos entrada com a documentação e estudos 
de impacto ambiental (EIA-Rima) para os novos par-
ques na Semace, aguardamos as datas para realização 
de audiências públicas que vão debater a construção 
das usinas.

Depois disso, o empreendimento recebe a licença de 
instalação. A Semace coloca condicionantes. A licença 
de instalação é emitida somente quando a empresa 
atende as condicionantes ambientais”.

A Impsa é a empresa com maior número de usinas 
eólicas no País, com 21 parques.

Carol de Castro, Repórter do Diário do Nordeste

 Raul Araújo Filho
é o novo ministro cearense do STJ

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
indicou o desembargador cearense Raul Araújo Filho 
para assumir o cargo de ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). A eleição para a escolha dos nomes 
dos três integrantes de tribunais de justiça para ocupar 
a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Paulo 
Gallotti ocorreu em 11 de novembro do ano passado. 
Com  essa indicação, o Ceará terá três ministros no STJ, 
Cesar Rocha, Napoleão Maia e Raul Araujo Filho, mais o 
ministro convocado, desembargador Haroldo Rodrigues

Integrante do Tribunal de Justiça do Ceará, Raul 
Araújo Filho foi eleito em primeiro escrutínio juntamen-
te com o desembargador Marcus Vinícius de Lacerda 
Costa, do Tribunal de Justiça do Paraná. Em segundo 
escrutínio, foi escolhido o desembargador José Antoni-
no Baía Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Após a publicação da indicação no Diário Oficial 
da União, o nome segue para o Senado Federal, onde 
o magistrado será sabatinado pelos componentes na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
e, em sendo aprovado, terá seu nome apreciado pelo 
Plenário daquela casa Legislativa. 

O desembargador Raul Araújo Filho tem 50 anos, 
é natural de Fortaleza (CE) e construiu sua carreira no 
Estado. Graduado pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) e em Economia pela 
Universidade de Fortaleza (Unifor), é desembargador 
do Tribunal de Justiça cearense e professor do curso de 
Direito da Unifor. Antes de compor o TJ, atuou como 
advogado e procurador-geral do Estado do Ceará. 

Cid Gomes visita instalações da
 Del Monte, em Limoeiro do Norte

A Del Monte Fresh Produce, maior empresa produtora 
de frutas do mundo, com instalações na Chapada do Apodi, 
em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, acaba de am-
pliar seus negócios no Estado. O Governador Cid Gomes 
visitou em 10.04 a Fazenda Ouro Verde II, pertencente à 
empresa que desde o início de 2010 cultiva 255 hectares de 
banana na região. Na ocasião Cid e o gerente geral da Del 
Monte no Brasil, Sergio Camacho Campos, inauguraram 
um novo galpão, responsável pela seleção e empacotamento 
da produção. Segundo Cid Gomes, a região do Perímetro 
Irrigado do Jaguaribe-Apodi tem um grande potencial para o 
desenvolvimento da fruticultura. “Só a Del Monte emprega 
3,5 mil trabalhadores. O Ceará, desde 2007 ampliou em 55% 
a pauta de exportação de frutas. Isso é um marco histórico 
que temos que continuar investindo”, destacou.

Sergio Camacho destacou o trabalho da empresa em 
sedimentar a cultura da banana naquela região. “Nossa em-
presa também é produtora de abacaxi e melão. Na cultura da 
banana, em 2011, estaremos ampliando nossa produção para 
500 hectares”, explicou. O representante da multinacional 
da empresa ainda confirmou o estudo e desenvolvimento 
de novas variedades de banana, mais resistentes a doenças. 
A produção anual estimada pela direção da Del Monte é de 
cerca de 1 milhão de caixas do produto. Além do mercado 
brasileiro, também atende a Europa, e países como Argentina.

Durante sua visita à região, Cid também visitou as obras 
da Policlínica de Limoeiro do Norte, com investimentos de 
R$ 5,8 milhões, e do Pinheiro Supermercado que, quando 
estiver em funcionamento, oferecerá cerca de 150 novos 
empregos no Vale do Jaguaribe.
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UniCEUB: A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR 
MAIS DESEJADA PELOS VESTIBULANDOS.

A Direção do UniCEUB agradece ao corpo docente e a seus colaboradores por este excelente resultado. Afinal, são vocês que fazem 
do UniCEUB o Melhor Centro Universitário do Centro-Oeste conforme o INEP/MEC e o Guia do Estudante, pela 4ª vez consecutiva, e 

o segundo Centro Universitário do Brasil com mais estrelas, conforme o Guia do Estudante, pela 3ª vez consecutiva. 

Metodologia: pesquisa quantitativa amostral, 
com candidatos ao vestibular da UnB, com 

idade inferior a 22 anos, residentes em 
Brasília. Conheça mais dados da pesquisa

acessando www.uniceub.br

Edevaldo Alves da Silva
Diretor Superintendente

Getúlio Américo Moreira Lopes
Diretor Presidente

UniCEUB 23,2%

2ª. Colocada 6,6%

3ª. Colocada 5,0%

4ª. Colocada 4,6%

5ª. Colocada 4,2%

6ª. Colocada 3,5%

A Opinião Consultoria

perguntou aos vestibulandos

da UnB: “Para quais outras

faculdades ou universidades

você prestou ou pretende
prestar vestibular?”

Copa de 2014. Obras do Castelão
licitação na reta final

A Central Licitações do Governo, órgão ligado à Pro-
curadoria Geral do  Estado (PGE), recebeu as propostas 
das empresas candidatas para a reforma ampliação, 
adequação, operação e manutenção do Estádio Plácido 
Aderaldo Castelo (Castelão). No total participaram 
da primeira etapa três consórcios e uma empresa. Na 
próxima etapa da licitação, serão divulgados os nomes 
das empresas habilitadas.

Das quatro capitais nordestinas escolhidas como 
sedes do mundial, Fortaleza será a única do Nordeste 
com capacidade para sediar uma semifinal, já que a 
arena cearense terá capacidade para 66.700 especta-
dores, quando o exigido pela Fifa é de 60 mil pessoas. 
Em relatório oficial, a FIFA afirmou que o projeto do 
Castelão estará apto para este fim, tendo em vista o 
detalhamento dos espaços descritos e a qualificação 
das áreas, especialmente de atletas, hospitalidade, VIP 
e imprensa. O prazo dado pela Fifa para o início das 
obras é maio de 2010.

Confira as empresas candidatas:
- Consórcio Arena Multiuso Castelão (Galvão Enge-

nharia S/A, Serveng Civilsan S/A e BWA Tecnologia 
de Informação LTDA;

- Consórcio Marquise-EIT-CVS (Construtora Mar-
quise S/A, EIT Empresa Industrial Técnica S/A e CVS 
Construtora S/A;

- Consórcio Novo Castelão (Carioca Christiani Niel-
sen Engenharia S/A, Somague Engenharia S/A, Cons-
trutora Queiroz Galvão S/A e Fujita Engenharia LTDA 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A;

Inauguração da nova Emcetur 
impulsionará o turismo no Ceará
Valorização dos 

lojistas e do arte-
sanato cearense, 
resgate histórico 
dos monumentos 
cearenses e incen-
tivo ao turismo. 
Foi com essas fi-
nalidades que o governador Cid Gomes inaugurou as 
obras de reforma da Emcetur e assinou a ordem de 
serviço, no valor de R$ 3,2 milhões, para a restauração 
do Teatro Carlos Câmara. 

Para a reforma da Emcetur, a primeira desde a sua 
criação em 1973, foram investidos R$ 1,9 milhão em re-
cursos oriundos do Tesouro do Estado e do Ministério do 
Turismo. A reforma incluiu obras elétricas, hidráulicas, de 
refrigeração, banheiros, restaurante, lanchonete e quiosque. 
Também foi instalado um elevador panorâmico e trocadas 
a pintura e o piso, que agora é de pedra colonial.  Ao todo 
são 104 lojas à disposição dos visitantes.

Durante a inauguração, o governador destacou algu-
mas ações por parte do Estado que buscam o resgate do 
patrimônio histórico local como as obras de restauração 
do Seminário Prainha, que já estão em fase de conclusão 
e onde os investimentos superam R$ 800 mil.  Cid ressal-
tou ainda que outras intervenções estão sendo elaboradas 
como é o caso da aquisição do prédio Panorama, onde será 
instalada através de parceria entre Governo do Estado e 
Prefeitura de Fortaleza uma Escola de Turismo do Ceará, 
a aquisição por parte do Estado, do Teatro São José.

Serra da Ibiapaba: novos
investimentos turísticos

O governador Cid Gomes assinou, em Tianguá, a 
ordem de serviço para a construção de uma Policlínica 
tipo 2 com 13 especialidades. Com um investimento 
de R$ 6,1 milhões a unidade faz parte do Programa de 
Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à 
Saúde no Estado, desenvolvido pelo Governo do Estado. 

Na unidade de Tianguá, o acolhimento e atendimento 
especializado será para “281 mil habitantes moradores 
das localidades de Croatá, Carnaubal, Guaraciaba do 
Norte, Ibiapina, São Benedito, Ubajara, Viçosa do 
Ceará, incluindo Tianguá”. A estimativa é de por mês, 
a policlínica regional realizará 4.488 consultas, 4.400 
exames e 2.992 outros atendimentos especializados. 
“São exames de neurologia, endocrinologia, angiologia, 
clínica médica, cirurgia, gineco-obstetrícia, traumato-
ortopedia, cardiologia, gastroenterologia, mastologia, 
otorrinolaringologia, oftalmotologia e urologia”  in-
formou.

Já existem policlínicas regionais sendo construídas em 
Acaraú, Aracati, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Campos 
Sales, Canindé, Icó, Itapipoca, Pacajus, Russas, Tauá. Nas 
policlínicas está garantida assistência aos moradores de 
todos os municípios que integram as microrregiões. 

Durante sua visita ao município de Tianguá, Cid 
Gomes também assinou a ordem de serviço autorizan-
do o início das obras para a construção do Aeroporto 
Regional de São Benedito. No equipamento o Governo 
do Estado está investindo R$ 5,2 milhões. O aeroporto 
terá uma pista de pouso e decolagem de 1.500 metros 
de extensão por 30 de largura.
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Leituras III
Sobre a Vírgula
Muito legal a campanha dos 100 anos da ABI 

(Associação Brasileira de Imprensa).
Vírgula pode ser uma pausa... ou não.
Não, espere.
Não espere.
Ela pode sumir com seu dinheiro.
23,4.
2,34.
Pode criar heróis..
Isso só, ele resolve.
Isso só ele resolve.
Ela pode ser a solução.
Vamos perder, nada foi resolvido.
Vamos perder nada, foi resolvido.
A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber.
Não, queremos saber.
A vírgula pode condenar ou salvar.
Não tenha clemência!
Não, tenha clemência!
Uma vírgula muda tudo.
ABI: 100 anos lutando para que ninguém mude 

uma vírgula da sua informação.

Detalhes Adicionais:
SE O HOMEM SOUBESSE O VALOR QUE 

TEM A MULHER ANDARIA DE QUATRO À SUA 
PROCURA.

* Se você for mulher, certamente colocou a vír-
gula depois de MULHER...

* Se você for homem, colocou a vírgula depois 
de TEM...

Palíndromos
Um palíndromo é uma palavra ou um número 

que se lê da mesma maneira nos dois sentidos, nor-
malmente, da esquerda para a direita e ao contrário.

Exemplos:
OVO, OSSO, RADAR.
O mesmo se aplica às frases, embora a coincidên-

cia seja tanto mais difícil de conseguir quanto maior 
a frase; é o caso do conhecido:

SOCORRAM-ME, SUBI NO ONIBUS EM 
MARROCOS.

Diante do interesse pelo assunto (confesse, já leu 
na frase ao contrário), tomei a liberdade de selecio-
nar alguns dos melhores palíndromos da língua de 
Camões... normalmente, da esquerda para a direita 
e ao contrário.

Se souber de algum, acrescente e passe adiante.
ANOTARAM A DATA DA MARATONA
ASSIM A AIA IA A MISSA
A DIVA EM ARGEL ALEGRA-ME A VIDA
A DROGA DA GORDA
A MALA NADA NA LAMA
A TORRE DA DERROTA
LUZA ROCELINA, A NAMORADA DO MA-

NUEL, LEU NA MODA DA ROMANA: ANIL É 
COR AZUL

O CÉU SUECO
O GALO AMA O LAGO
O LOBO AMA O BOLO
O ROMANO ACATA AMORES A DAMAS 

AMADAS E ROMA ATACA O NAMORO RIR, O 
BREVE VERBO RIR

A CARA RAJADA DA JARARACA
SAIRAM O TIO E OITO MARIAS
ZÉ DE LIMA RUA LAURA MIL E DEZ
(Apanhei na rede da WEB)

Humor Negro & Branco Humor  
Celso Albuquerque Macêdo (*)
Na programação do futuro estava o desejo de estudar 

no Seminário São José da cidade de Crato, após concluir 
o 3º Ano Primário no Grupo Escolar Padre João Antônio 
de Araújo, em Acopiara. Parti no dia 14 de fevereiro de 
1953. O trem, como sempre atrasado, em tom de respeitosa 
irreverência, era sinal da presença de padres e seminaristas 
viajando. Avançando sobre os trilhos, a máquina fumaçava na 
direção do ponto final da viagem, no destaque de que entre os 
passageiros estavam alunos veteranos: Francisco Jaile Gurgel 
Jácome, atualmente professor aposentado e residente no 
Rio de Janeiro; Francisco Gurgel Holanda, Desembargador 
do Tribunal de Justiça do Ceará e Francisco Alfredo Farias 
Couto, advogado, residente na Capital Cearense.

Entre os futuros alunos, eram viajantes Cícero Barbosa da 
Silva e Celso Albuquerque Macêdo, cada um acompanhado 
do respectivo genitor, José Barbosa da Silva e Azarias Fe-
lício de Albuquerque. Já no Seminário, identifiquei outros 
seminaristas (veteranos e novatos) passageiros da mesma 
composição ferroviária: de Tauá, viajavam Idalmir e Par-
mênio Feitosa, Antônio Rodrigues Maia, Francisco Gomes 
Câmara, Luis Cidrão; de Quixeramobim, José Mendes; de 
Quixadá, Francisco Holanda e os seus irmãos gêmeos Raimar 
e Raimir; de Iguatu, Walmir Moreno, Valdenor Gomes de 
Araújo, Francisco Alexandre Brasil, Bernardo, Elpídio; de 
Cedro, José Eudes; de Lavras da Mangabeira, José Alves de 
Oliveira, Francisco Francimar (Cafua), Francisco Aristides 
Ferreira, Adelmir Ferreira; de Aurora, José Linhares Filho, 
Laércio Quezado; de Saboeiro, Hermínio Braga.

O momento era a clara grandeza de um ideal que come-
çava a ser buscado através do estudo, embora sensível às 
peraltices comuns à meninada. 

Aflorava a lembrança dos agentes públicos no recuado ano 
de 1953: Prefeito Municipal (Dr. Tibúrcio Valeriano Soares 
Diniz); Juiz de Direito (Dr. Cândido Couto); Promotor de 
Justiça (Dr. Lauro Herbster); Chefe da Estação da Rede de 
Viação Cearense (Sr. Valdir Cabral Herbster); Cartorários 
(Srs. José Marques Filho e Manoel José da Silva); Chefe dos 
Correios e Telégrafos (Sra. Antônia Gurgel Silva); Coletor 
Estadual (Sr. Eduardo Gurgel Valente); Presidente da Câmara 
de Vereadores (Sr. Francisco Gurgel Valente); Vigário da 
Paróquia (Padre João Antônio De Araújo).

A memória conduzia-me ao repicar dos sinos da matriz, 
para as lições de catecismo, sob a orientação das catequistas 
Maria Divina da Silva (Mariquinha), Margarida Alacoque 
Damião e Maria Hilda Morais Pinho, bem como às novenas 
e quermesses em homenagem à Padroeira, Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, com as procissões percorrendo o centro 
da cidade e adjacências, precedidas das circunstâncias da 
saída dos fiéis da Igreja após benzer-se diante das imagens 
de devoção.

Recebido, no Seminário, pelo Reitor, Monsenhor Pedro Ro-
cha de Oliveira, após conferir a certidão de casamento católico 
dos meus pais, fui para o dormitório, sempre acompanhado do 
Jaile Gurgel, aluno veterano, para a acomodação da bagagem 
e determinação do espaço da cama patente, carregando as 
guloseimas cratenses – batida, doce de buriti e alfenim.

Na primeira noite, recordo o Padre Aldemir, Prefeito de 
Disciplina dos Menores, dizendo que era natural o sentimento 
de saudade dos pais, irmãos, avós e dos amigos, impondo a re-
comendação de choro discreto. No dia seguinte, às 5h 30min, 
todos eram acordados com o som da sineta, sob a batuta do 
Seminarista Laércio Quezado. Em seguida, surge o Prefeito 
de Disciplina e, em tom venturoso, anuncia: “Benedicamus 
Domini”. Os veteranos responderam: “Deo Gratias”. Os 
novatos, bem, apenas ouviram, porque conheciam nas suas 
paróquias apenas a saudação do vigário aos fiéis – “Dominus 
Vobiscum”. Cada aluno novato era orientado por um vete-
rano, que ensinava as expressões latinas e o cerimonial para 
ajudar as celebrações das missas. “Introibo Ad Altare Dei”, 
concluindo com “Iter Missa Est”. O meu orientador foi o 
seminarista Genésio Pacheco.

As aulas eram iniciadas. Cada qual no seu quadrado: lado 
dos maiores; lado dos menores. Os Reverendos Monsenhor 
Rocha, Aldemir, Newton, Nery, Ágio, Manoel de Alcântara, 
Antônio Onofre, José Honor, Teodósio Nunes, Gonçalo 
Farias, Valdir Sampaio e Crisares Conto, robusteciam os 
conhecimentos de português, latim, história, geografia, grego, 
matemática, religião, francês, cântico e música, enquanto a 
Madre Paulina, da Congregação de Santa Tereza, ajustava os 
ensinamentos de desenho e caligrafia. As notas das provas 
eram lidas pelo Padre Aldemir, publicamente, na Capela, na 
presença do Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira.

As atividades eram desenvolvidas cronometricamente. 
Aulas, antecedidas de 45 minutos de silêncio (estudo da 
matéria correspondente à ministração das respectivas lições 
com a presença de um regente), recreio, jogos (futebol, bas-
quete, ping pong, gamão), merenda, almoço, visita à capela, 
confissões, celebração do terço e jantar, antecedido da leitura 
do Martirológio Romano, referente ao Santo do dia seguinte 
e destaque da conclusão: “E em outras partes, muitos outros 
santos mártires, confessores e santas virgens”.

As filas para os deslocamentos eram ordenadas com 
a observação da altura de cada seminarista, ou seja, dos 
menores, médios e altos, com o 1º regente, que substituía, 
eventualmente, o Prefeito de Disciplina, a comandar a fileira.

Os meses festivos eram março, em homenagem a São 
José, e maio, consagrado à Virgem Maria. No dia 22 de 
maio, data do aniversário do Monsenhor Rocha, e em 7 de 
setembro, celebração da Independência do Brasil, os dois 
lados do seminário se reuniam, inclusive com disputas de 
jogos de futebol.

O tempo parecia infindável. As lembranças eram tempe-
radas com o apito da máquina do trem, com a contagem das 
semanas para as férias. Na despedida, depois da missa, o 
Padre Aldemir (ou o Seminarista Othon Pires), cantava com 
invulgar maestria o hino de autoria do Padre Lemos:

“Ao te deixar, Virgem Maria, teu auxílio imploramos, 
zela por nós teus caros filhos, em qualquer parte em que 
estejamos. Ides deixar meu Seminário, oh filhos meus, oh 
meus filhos adeus ...”

Era chegado o momento de aprimorar as narrações sobre 
os antepassados, com esmero nos balanços sentimentais dos 
que programaram a vida em outras localidades, partiram e 
nunca mais voltaram, num verdadeiro processo de conhe-
cimento, sem desprezo de qualquer detalhe das invernadas, 
das safras colhidas, dos parentes e amigos falecidos, além da 
exposição da saudade dos ausentes.

A disciplina exercida no Seminário no tocante ao cum-
primento de horários era fonte inspiradora de confiança, 
tanto para os alunos, como para os pais ou responsáveis. 
Os conhecimentos eram transmitidos de forma pedagógica, 
tentando fazer com que os seminaristas crescessem com o 
espírito cívico, consciente de que faziam parte de alguma 
coisa. Rubem Alves enfoca que “Há escolas que são gaiolas 
para que os pássaros desaprendam a arte do vôo” (http://
www.pensador.info/educacao_rubem_alves/).

(...)
Os padres, por vez, homens devotados à pregação dos 

ensinamentos divinos, respeitados e respeitáveis, gozavam 
de invulgar conceito na sociedade. Os colegas, os apelidos, o 
“chôco no silêncio”, na enfermaria, as notícias de que um ou 
outro “frocou” – comida temperada com pequi, a merenda de 
rapadura do Cariri, o apito usado pelo PADRE ALDEMIR, 
para reunir os seminaristas, as piadas do RAMIRO e os con-
sertos das bolas de futebol e dos sapatos pelo ZACARIAS, 
com cordão de barbante e pintado de preto, remontam o 
passado, cheio de saudades e pleno de reverências.

Por fim, louve-se a iniciativa de ilustrados ex-seminaristas, 
que idealizaram a realização de um Encontrão, nos dias 6 
e 7 de março de 2010, em comemoração aos 135 anos de 
fundação do Casarão de São José, na cidade de Crato.

(*) Celso Albuquerque de Macedo (Acopiara), desembar-
gador e ex-Seminarista do Crato.

Depoimento
Minha passagem pelo Seminário do Crato
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Leituras IV
Gervásio de Paula (*)

Meu neto deixou-me, há alguns dias, numa enras-
cada, ao perguntar-me qual a influência da mídia na 
mente humana. Não que haja resposta difícil. 

Mas, a minha preocupação era falar uma mais 
próxima da realidade da vida.

Sabemos da existência de muitos “gênios” da 
comunicação que tem resposta para tudo na ponta da 
língua. No entanto, as respostas bonitas, pomposas se 
distanciam bastante da verdade, quando ficam cara a 
cara com a realidade social.

Fiquei tão embatucado com a pergunta do jovem 
que me conduziu à memória a lembrança de consultar 
a famosa obra - guardada na minha estante - de Serge 
Tchakhotine, “A Mistificação das Massas pela Propa-
ganda Política”, editada pela Civilização Brasileira, 
com tradução, em 1967, pelo saudoso Miguel Arrais.

Nesse trabalho denso, porém narrado com cla-
reza e riqueza de pesquisas antropológicas, o autor 
aborda variados temas, dentre os quais se destacam; 
psicologia, ciência exata, o maquinismo psíquico, 
refloxologia individual aplicada, psicologia social, 
impulso número “UM”, simbolismo e a propaganda 
política, a propaganda política do passado, o segredo 
do sucesso de Hitler, resistência ao Hitlerismo, a 
violência psiquica na política mundial, as ameaças 
das situações em andamento, a construção do futuro 
e conclusão.

Mesmo assim achei muito complexo para formular 
uma resposta ao neto que tem apenas 14 anos de idade 
e está concluindo o secundário.

Preferi ser sincero e dizer-lhe que a mídia exerce 
uma enorme influência na formação da consciência 
política e social do cidadão em iniciação intelectual, 
podendo até degenerar a mente daqueles que recebem 
apenas a informação, sem nenhuma advertência edu-
cacional sincera e realista.

Durante esse dilema de como falar ao neto com 
os instrumentos do realismo, para ele, também racio-
cionar e formular outras perguntas, se necessárias, 
contei-lhe uma historinha realista ocorrida na Uni-
versidade Federal do Ceará, há uns 40 anos.

O saudoso professor de antropologia José Alen-
car - Zezé Alencar para os íntimos - iniciava umas 
experiências antropológicas e de comunicação com 
alunos da UFC. Misturava algumas disciplinas para 
melhor exercitar àqueles que tinham mais apego aos 
estudos acadêmicos. Desejava com essa iniciativa 
fazer uma experiência da forte influência da notícia 
no inconsciente do cidadão.

Utilizaram, nesse estudo, três valores, sempre 
agregados ao comportamento social do ser humano; 
pão, vestuário e morte. Com eles utilizaram um cai-
xão de defunto, envolvido num pano branco, com 
a frase: “Queremos pão”. E publicaram a foto num 
jornal local, dizendo - no texto legenda - que aquele 
caixão, dentro de 12 horas, voaria sobre Maranguape, 
Eusébio e Caucaia.

Resultado:- dentro de 24 horas o caixão foi visto 
voando sobre João Pessoa, Natal, Campina Grande 
e Recife. Onde chegava o jornal os populares que 
liam a notícia, dominados pela força da imagem no 
inconsciente, “testemunhavam” o voo do caixão.

Meu neto ainda me perguntou; “vovô viu”?
Claro que não.

(*) Gervásio de Paula (Fortaleza), jornalista

Vovô viu? A refinaria Premium II fará parte do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Mesmo sem a divulgação do valor do investimento 
e do prazo para sua conclusão, a refinaria Premium II 
da Petrobras, a ser instalada no Ceará, está inserida na 
segunda fase do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC 2), confirmando a manutenção do projeto 
nos planos da estatal. O PAC 2 deverá ser lançado em 
29.03 e prevê investimentos de R$ 1 trilhão entre 2011 
e 2014. O montante representa o dobro da primeira fase 
do programa (de R$ 504 bilhões), que no Ceará, possui 
apenas 10,2% das obras concluídas, em seu último ano.

No caso da Premium II, que já estava incluída na 
primeira fase do PAC, deveriam ser investidos R$ 147,3 
milhões entre 2007 e 2010. Até agora, o projeto está na 
chamada ação preparatória, que é a elaboração do pro-
jeto e a obtenção do licenciamento ambiental, etapa que 
deverá durar, pelo menos, até o segundo semestre deste 
ano, já que a Petrobras ainda não deu sequer entrada 
no licenciamento junto à Semace (Superintendência 
Estadual de Meio Ambiente). E, antes de fazer isso, 
precisará estar com o EIA/Rima (Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental) em mãos, documento que está 
em elaboração, devendo estar pronto somente em julho 
próximo, quando terá que passar por audiências públicas 
para que o empreendimento possa ser licenciado.

Revisão de valor
O PAC 1 já previa investimentos da ordem de R$ 

21,8 bilhões na refinaria para o período pós-2010, que, 
juntos aos R$ 147,3 milhões que deveriam ser alocados 
ainda este ano, somariam o valor total da usina, até en-
tão orçada em R$ 22 bilhões (o equivalente a US$ 11,1 
bilhões na cotação da época). Este valor, contudo, deve 
sofrer reajuste, como já admitiu o próprio presidente da 

Petrobras, Sergio Gabrielli. A reavaliação do orçamento 
da usina tornou-se óbvia depois de a refinaria de Abreu e 
Lima, em construção em Pernambuco, ter seu orçamento 
elevado de US$ 4 bilhões para US$ 12 bilhões, ficando 
acima da usina cearense, mesmo com uma capacidade 
menor de produção - 230 mil barris de petróleo diários, 
contra 300 mil da unidade do Ceará. A Petrobras ainda 
não divulgou a nova previsão de gastos com as suas 
duas refinarias Premium (a do Ceará e a do Maranhão), 
assim como os novos prazos para a conclusão dos em-
preendimentos.

Novo PAC
O valor dos investimentos do PAC 2 ainda não foi 

oficialmente divulgado, mas a cifra de R$ 1 trilhão já 
começa a surgir entre parlamentares e assessores do 
governo.

O montante incluiria recursos orçamentários, das 
estatais e da iniciativa privada. Como a mais importante 
estatal brasileira, parte dos investimentos planejados 
pela Petrobras neste período também estão incluídos no 
planejamento do programa federal. A petroleira prevê 
investir em seu Plano de Negócios 2010-2014 US$ 220 
bilhões (quase R$ 400 bilhões, com o dólar a R$ 1,80), 
dos quais R$ 265 bilhões, entre 2011 e 2014, foram 
incluídos no PAC 2.

Deste total, R$ 79,5 bilhões devem ser alocados ainda 
este ano, sendo R$ 30,7 bilhões na área de abastecimento 
e refino, conta onde estão incluídas as refinarias.

A estatal petrolífera, entretanto, não confirma se parte 
desses recursos serão utilizados na construção da usina 
prevista para o Ceará.

AL lembrou ex-presidentes
nos seus 175 anos

A Assembleia Legislativa do Ceará homenageou 
seus ex-presidentes na sessão realizada em 07.04 em 
comemoração aos 175 anos do Parlamento Cearense. 
Receberam placas comemorativas os ex-presidentes: 
Mauro Benevides, Adauto Bezerra, Antônio dos San-
tos, Antônio Câmara, Pinheiro Landim, Júlio Rêgo, 
Francisco Aguiar, Artur Silva Filho, Cid Ferreira Go-
mes, Moésio Loiola, Luiz Pontes, Teodorico Menezes, 
Welington Landim, Marcos Cals e o atual presidente 
da Mesa Diretora, deputado Domingos Filho (PMDB), 
que recebeu a placa das mãos dos ex-presidentes ho-
menageados. 

Em nome dos homenageados falou o ex-presidente e 
atual deputado federal pelo PMDB, Mauro Benevides 

Mauro saudou o ex-deputado Paes de Andrade por 
sua luta em favor da democracia no País. Lembrou que 
foi Paes de Andrade o portador de um documento de 
próprio punho do então deputado Martins Rodrigues 
para continuar a luta à frente da chefia do partido no 
Ceará, “uma posição de sacrifício naquele momento 
político difícil do autoritarismo”. Lembrou que a par-
tir de então presidiu por 17 anos o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) que deu origem ao PMDB.

Mauro citou o que considera uma revelação inédita 
sobre a postura do presidente Castelo Branco: “Presto 
uma homenagem a ele agora porque quando a Assem-
bleia se viu acossada pelo regime, ele disse-me enfati-
camente: - Presidente Benevides, determinei a soltura 
dos deputados estaduais do Ceará.

Setor calçadista abrirá 
mais 4 mil empregos no Ceará

O Ceará ganhará mais quatro mil empregos nos 
próximos dois anos. Essa é a proposta de expansão 
da fábrica da Vulcabras/Azaleia que está instalada no 
municipio de Horizonte, na Região Metropolitana de 
Fortaleza. O governador Cid Gomes visitou  em 08.04 
a empresa e disse que buscará apoiar o projeto que ele-
vará o número de trabalhadores na unidade para 16 mil.

“Como cearense e brasileiro, é muito bom ver uma 
empresa totalmente brasileira investindo, crescendo 
e se desenvolvendo no Ceará”, afirmou o governador 
Cid Gomes.

Segundo o diretor presidente da Vulcabras/Azaleia, 
Milton Cardoso, o Ceará conta atualmente com um terço 
de todo o parque fabril de calçados do Brasil.

A unidade de Horizonte é a maior e a mais importante 
unidade fabril do grupo Vulcabras/Azaleia. Ao todo, o 
grupo conta com 41 mil funcionarios em 25 unidades 
pelo Brasil e Argentina, sendo que quase 30% dos 
trabalhadores estão no Ceará. A produção da fábrica 
de Horizonte é atualmente de 6,3 milhões de pares de 
tênis, três milhões de peças de confecções esportivas e 
2,2 milhões de pares de botas profissionais.

Com a expansão da unidade, a produção passará para 
4 milhões de peças de roupas e 9 milhões de pares de 
calçados esportivos. O investimento previsto, que também 
contará com o apoio do Banco do Nordeste (BNB), será de 
R$ 40 milhões. “A fábrica de horizonte, por sua capacidade 
e produção, é a que confecciona os produtos de maior 
tecnologia e valor agregado”, ressalta Milton Cardoso.
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 Leituras V
Por JB Serra e Gurgel (*)
Não estive no encontro dos ex-seminaristas do Seminário São 

José do Crato, realizado em 7 de março de2010. Lamento  Relatos 
de Auriberto Medeiros Gurgel, Jaile Gurgel e José Jezer de Oliveira 
revelam o impacto provocado, pela feliz iniciativa liderada por  
João Teófilo Pierre. O Seminário guarda uma estreita relação com 
Acopiara. Todos que terminávamos o primário tínhamos com 1ª 
opção o Seminário para chegarmos ao ginásio. Por lá passaram 
desde dom Newton Holanda Gurgel, como os ex-seminaristas Luis 
Guilherme, Jaile Gurgel, Celso Albuquerque de Macedo, Lincoln 
Silva, Francisco Gurgel Holanda, Francisco Gurgel Medeiros, 
Cícero Barbosa da Silva, JB Serra e Gurgel, Napoleão e João Bosco 
Holanda Gurgel, Auriberto Medeiros Gurgel, Francisco Couto, 
Vicente e Francisco de  Paula Gurgel Cavalcante.

As manifestações contidas em O Levita (Ano IV, n° 13) subscri-
tas por Antonio Othon Pires Rolim, Professor José Teodoro Soares,  
Raimundo de Oliveira Borges, Alcimar  Rocha, Itamar Filgueiras, 
Chico Zé, J.Linhares Filho, José Erlânio Alencar, Geraldo Lemos, 
dom Newton Holanda Gurgel compõem um rosário de reflexões 
sobre um passado das gerações que por lá transitaram, na trilha 
de encontrar um paradigma de vida.

Inaugurado em 03.03.1875, há 135 anos, por dom Luiz Anto-
nio dos Santos, 1º bispo do Ceará, até 1967, teve 1.858 alunos e 
ordenou 139 padres.

Criado com finalidade especifica de formar sacerdotes para a 
Igreja, é certo que funcionou como ginásio e colégio, em regime 
de internato, muito embora a Diocese do Crato também mantivesse 
o Colégio diocesano, em regime aberto. Crato foi cidade pólo da 
região sul do Ceará (Cariri), antes de Juazeiro do Norte, e atraia 
os meninos que concluíam o curso primário inclusive de cidades 
próximas de Pernambuco, Bahia, Piauí e Paraíba.

Um meticuloso trabalho elaborado pelos padres Antonio 
Teodosio Nunes, Antonio Rodrigues Maia e João Bosco Cartaxo 
Esmeraldo, analisa os períodos de fechamento em 1877, por causa 
de uma seca brava que assolou o Ceará e a varíola, em 1891, por 
causa de crise e de redução de matrículas, 1897, as vésperas da 
República, causas econômicas, 1915, falta de alunos vocacionados 
ou não, 1967, redução de matrículas e de ordenações. O período 
mais longo de funcionamento ininterrupto foi de 1922 a 1967, 45 
anos. Desde 1995 que o Seminário funciona de forma continuada. 
O período de 1950 a 1959 foi considerado “a época mais flores-
cente”, com 531 alunos e 23 ordenações. Quanto às ordenações, 
o período mais importante foi de 1889/1990, com 40 alunos e 9 
ordenações. Destaca-se que no período de 1930 /1939,  o Seminário 
acolheu 219 seminaristas e ordenou 27 padres.

O seminário do Crato foi criado como complemento do Semi-
nário de Fortaleza, instalado em 18.10.1864. Consta que o padre 
Cícero Romão Batista, em 1871, sugerira a sua criação. Dom Luiz 
pediu à Congregação dos Lazaristas, que foram do Rio de Janeiro 
para o Crato, para a implantação do “Seminário de taipa e palha”, 
com 41 alunos em 1875.

A longa reitoria do monsenhor Pedro Rocha de Oliveira, de 
1944 a 1959, de 15 anos, dotou o Seminário de um plano ped-
agógico, com reconhecimento e equiparação do currículos aos 
dos colégios leigos. Abriu-se o Seminário para a sociedade civil 
organizada e para as classes médias em estruturação.

O Seminário Menor fechava um ciclo na vida dos indivíduos. O 
Seminário recebia-os como crianças, rompendo o cordão umbilical 
com seus pais e família, e os devolviam como jovens, próximos 
do serviço militar e da usar a cabeça na luta pela sobrevivência. Se 
me perguntassem o que o Seminário ajudou de útil, responderia: a 
pensar, a refletir, a decidir, a ser gente. O ensino tinha qualidade. A 
educação também, com aulas de civilidade. O Seminário Maior, 
em Fortaleza, projetava o adulto para o sacerdócio, com todas as 
conseqüências do serviço a ser prestado à Igreja e aos homens. 
Alguns tiveram chances de sair de Fortaleza para o Vaticano, 
melhor se preparando para o exercício do ministério religioso.

Uma das coisas que mais me intrigava era a leitura do 
martiriológio romano. Contaram-me que houve época em que a 
leitura era feita em latim.

Alcancei em português. Não havia jornal , radio e tevê. No fim 
de noite, apenas a zoada de uma amplificadora (serviço de som, no 
alto do Seminário) com quem aprendi o Hino Nacional do Crato. 
Mas o martíriológio tinha um ponto bom: o leitor seria premiado 
com a comida entregue aos padres, na mesa principal em frente 
aos bancos em que se sentavam os seminaristas. Não que fosse 
muito diferente, E tinha um ponto complicado a brutalidade como 
eram descritas as sessões de tortura e martírio. Se expremesse uma 
folha do livro certamente pingaria sangue...

(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor e ex-
Seminarista do Crato (1954-1958).

  

Acopiara e o Seminário do Crato
Memória
Filhos de Juca Fontenelle lançaram as “Viçosalianas”,   

a segunda parte do livro suas memórias
No serão das noites serranas de Viçosa do Ceará, a 

família Fontenelle costumava se reunir na sala de visitas 
para ouvir as histórias e lembranças do patriarca, Juca. 
A esposa, dona Nilza, e os filhos (cinco homens e duas 
mulheres) ouviam atentos o que ele contava, na tradição 
da reunião familiar noturna. Era início dos anos 60, um 
tempo em que a luz elétrica era novidade recente numa 
cidade tão pequena, distante 348 quilômetros de Forta-
leza. Vez por outra, algum amigo passava pela casa para 
trocar “um dedo de prosa”, acompanhada por uma dose 
da conhecida cachaça viçosense, servida para espantar 
o frio e relaxar o corpo após um dia de trabalho.

Anos depois, já em Fortaleza, a insistência dos filhos 
fez com que Juca Fontenelle colocasse no papel as his-
tórias e causos que ainda hoje fazem parte do imaginário 
daquela cidade. Após o lançamento de “Viçosalianas”, 
em 2002, o escritor começou a trabalhar num segundo 
volume de memórias, mas a morte do patriarca, ocorrida 
em abril de 2009, não deu tempo para a publicação.

Agora, após um esforço dos filhos para organizar o 
manuscrito e reunir depoimentos de amigos e parentes, 
chega ao público o livro “Viçosalianas II”. O lança-
mento acontece, hoje, às 20 horas, no Memorial Clóvis 
Beviláqua, em Viçosa do Ceará, com a presença dos 
filhos, amigos e ex-alunos do homenageado. Na Capital 
cearense, a previsão é de que o livro seja lançado na 
última semana de abril, no Centro Cultural Oboé.

Relembranças
De acordo com Adail Fontenele (a grafia do nome 

dos filhos perdeu um dos “l”), filho de Juca e titular 
da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a 
infância dele e dos outros seis irmãos foi marcada pelas 
histórias contadas e recontadas pelo pai a respeito dos 
mais diversos temas, que iam desde os tipos humanos, 
fatos históricos, modos de fala interioranos até a arqui-
tetura de Viçosa do Ceará, marcada pelos imponentes 
sobrados, igrejas e prédios públicos como o da Câmara.

“Quando eu era menino, alguns fatos que ele contava 
eram tão fantásticos que eu achava que ele inventava. 
Só depois que a gente percebe que a realidade pode ser 
tão fantástica quanto a ficção”, aponta o secretário. A 
edição do livro foi coordenada pelo filho mais velho, 
o Ronald Fontenele, mas cada um dos irmãos deu sua 
contribuição para que as memórias e causos dos escritos 
não caíssem no esquecimento.

“Cada um deu sua contribuição, na medida do pos-
sível, porque queríamos muito que o livro fosse publi-
cado. A capa, por exemplo, foi feita por um dos netos, 
Rodrigo, que é arquiteto”, complementa.

Atuando a maior parte de sua vida como professor, 
num tempo em que o mestre-escola, que dava aulas 
em casa, ainda era figura essencial nas cidades do 
Interior cearense, Adail lembra a disciplina severa 
e o amor aos estudos que o pai incutiu desde cedo 
na prole.

“As pessoas de Viçosa diziam assim: ´os filhos do 
Juca são muito inteligentes!´ Mas o papai não gostava 
disso, porque ele dizia que as pessoas não tinham ideia 
de quanto esforço é necessário para poder avançar nos 
estudos. E acredito que esta foi a grande herança que ele 
deixou para nós. Apesar de não ter tido uma educação 
formal, foi um autodidata que tinha orgulho de todos 
os filhos serem formados”, ressalta.

Conflitos
Dentre as muitas histórias contadas em “Viçosalianas 

II”, Adail Fontenele destaca o que o pai chamou de 
“carnificina da Tabatinga”, em referência ao conflito 
deflagrado no Sítio Tabatinga entre duas importantes 
famílias locais: a família Correia, conhecida em Viçosa 
como os “Macacheiras”, e a família Costa, chamados 
também de “Juritis”. A tragédia ocorreu na noite de 6 
de outubro de 1878, quando um tiro acidental disparado 
pelo major Inácio José Correia atingiu a jovem Fran-
cisca Feliciana, que se encontrava junto à cancela que 
comunicava a estrada com a casa de seu pai, Francisco 
Gonçalves da Costa.

Vivendo em propriedades vizinhas, logo os “Juritis” 
iniciaram um ataque contra a família rival, seguido por 
um grande tiroteio e culminando com a invasão da pro-
priedade dos “Macacheiras”, cuja casa foi incendiada 
com os moradores dentro. “Quem se arrisca a julgar qual 
é a parte inocente? E haverá alguém inocente, ou direta 
e indiretamente, todos concorreram para tal desgraça?”, 
pergunta-se o autor do livro.

Além desta segunda parte das memórias de Juca 
Fontenelle, viçosenses como o jurista José Feliciano de 
Carvalho, a professora Tereza Cristina Mapurunga, o 
historiador José Mapurunga e outros nomes importantes 
fazem uma terna homenagem póstuma ao professor e 
escritor. Filhos e netos também aproveitaram o espaço 
para lembrar o contador de histórias.

Memória
“Quando era menino, alguns fatos que ele contava 

eram tão fantásticos que eu achava que ele inventava” 
Adail Barreto, Secretário de Infraestrutura e filho do 
escritor

Edição
1.000 Exemplares é a tiragem do livro “Viçosalianas 

II”, do escritor Juca Fontenele. Livro conta histórias 
sobre fatos históricos e curiosidades sobre a vida em 
Viçosa do Ceará.

Fique por dentro
Amor ao saber
José Victor Fontenelle Filho nasceu em 23 de feverei-

ro de 1920, em Viçosa do Ceará. Estudou no Seminário 
São José, em Sobral, onde tomou gosto pelo saber e 
pelas letras. Como não seguiu a carreira de padre, voltou 
para Viçosa, onde passou a atuar como mestre-escola, 
ensinando as primeiras letras a gerações de crianças e 
jovens. Autodidata, aprendeu francês e chegou a dar 
aulas em outros municípios, como Itapajé, Guaraciaba 
do Norte e Santa Quitéria. Em 1964, passou em um 
concurso público para oficial de administração do 
Governo Federal, e dez anos depois foi chamado para 
assumir o cargo. Trabalhou até 1990 como secretário 
do Departamento de Matemática da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), de onde só saiu por conta da 
aposentadoria compulsória.

Faleceu em 2009, aos 89 anos de idade e com um 
livro publicado.

Mais informações
Livro “Viçosalianas II”
Lançamento foi no Memorial Clóvis Beviláqua, em 

Viçosa
Preço: R$ 15,00
Karoline Viana, Repórter do Diário do Nordeste
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Leituras VI
Só 20 municípios do Ceará têm condições satisfatórias

Apesar dos avanços, 164 cidades do CE ainda pos-
suem indicadores econômicos e sociais considerados 
baixos.

Dos 184 municípios do Ceará, apenas 20, ou cerca 
de 11%, apresentam condições satisfatórias de infra-
estrutura, com sua economia pujante e índices sociais 
relativamente favoráveis, com dez deles pertencentes 
à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A grande 
maioria - 164 cidades, detém indicadores econômicos 
e sociais classificados como baixo. E o mais grave: 
localidades onde vive metade da população estadual.

Os dados, apresentados na versão preliminar do 
Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) de 2008, 
elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Eco-
nômica do Ceará (Ipece), mostram que o Ceará ainda 
é um Estado com forte concentração econômica em 
poucas localidades. Contudo, o estudo revela uma leve, 
mas positiva mudança nos dois anos anteriores: mais 
cidades estão apresentando patamar de desenvolvimento 
mais razoável.

Classificando os municípios cearenses em quatro 
classes de desenvolvimento socioeconômico, apenas 
um deles consegue ficar no primeiro grupo, e outros 
19 no segundo. Assim como a versão de 2006, apenas 
Fortaleza, com 29% da população cearense, encontra-se 
na primeira classe, atingindo um índice médio de 84,41, 
bem acima da média estadual, que ficou em 29,14.

Por outro lado, um maior número de municípios su-
biram à segunda classe de desenvolvimento. Enquanto 
que, em 2006, apenas quatro deles se incluíam neste 
grupo, em 2008, já eram 19, representando outros 20,4% 
da população do Estado. O índice médio neste grupo 
ficou em 48,13, com municípios variando de 40,75 a 
64,86. Outro dado relevante é que, no último grupo, 
onde ficam os municípios com menor desenvolvimento 
socioeconômico, ficaram, em 2008, 87 cidades, quando 
eram 119 em 2006. Nesta classe, há municípios com 
índice variando entre 8,97 e 26,78, com média de 21,64.

“Ainda existe muito a avançar, mas estes resultados 
são positivos. A estagnação é pouca”, avalia a diretora-
geral do Ipece, Eveline Barbosa. Ela admite que certos 

municípios historicamente mais distantes dos trilhos 
do desenvolvimento continuam ainda longe do cres-
cimento econômico e de um avanço significativo nos 
indicadores sociais. “Entretanto, o aumento da média 
de salários e o Bolsa Família, também, têm melhorado 
alguns indicadores. Mas, para pular de estágio, ainda é 
preciso avançar mais em infraestrutura”, destaca.

O estudo aponta que a melhor classificação dos 
municípios da RMF se dá, em grande parte, por con-
centrarem, tradicionalmente, os investimentos públi-
cos e privados. “As empresas, quando vão buscar um 
lugar para se instalarem, levam e conta os chamados 
´fatores locais reais dinâmicos´, que é a infraestrutura 
das cidades”, destaca Eveline. “Mas o avanço vem 
acontecendo”, defende.

Indicadores
O IDM é medido dentro de uma divisão que leva em 

conta indicadores demográficos, socioeconômicos, de 
infraestrutura de apoio e fisiográficos, fundiários e agrí-
colas. Ou seja, a produtividade da agropecuária, a taxa 
de urbanização, o Produto Interno Bruto, o consumo de 
energia do comércio e da indústria, a rede rodoviária 
pavimentada, a taxa de escolarização no ensino médio, a 
mortalidade infantil e até mesmo o número de agências 
bancárias e dos correios nos municípios são levados em 
conta na hora da definição deste índice.

Entre os municípios com piores indicadores, 
destacam-se Choró (IDM de 11,80), Tarrafas (11,50), 
Ibaretama (10,13) e, em último lugar, Aiuaba (IDM de 
8,97). Neste último, o índice que mede os indicadores 
demográficos e econômicos, como a taxa de urbaniza-
ção, o Produto Interno Bruto, a receita orçamentária, o 
consumo de energia elétrica da indústria e do comércio, 
entre outros fatores, ficou em 0,00. Já Ibaretama, por 
sua vez, teve zerado o índice que avalia os indicadores 
sociais, como taxa de escolarização do ensino médio, 
taxa de aprovação no ensino fundamental, escolas com 
bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de informá-
tica, além de mortalidade infantil, leitos hospitalares e 
abastecimento de água.

Sérgio de Sousa, Repórter do Diário do Nordeste

Lustosa da Costa (*) 
O arquiteto Campelo Costa, – que esta virando sobra-

lense, – prometeu atender a meu pedido de desenhar as 
principais casas grandes das fazendas da zona noroeste do 
Estado. E, de inicio, me presenteou bico de pena da prin-
cipal residência da fazenda Pocinhos, do antigo deputado 
federal de Sobral, Chico Monte, tão poderoso que chegou 
a fazer do genro Parsifal Barroso, governador do Estado. 
Fui rever aquela herdade, um dia deste. Por que falo em 
rever? Porque tenho a impressão de que, em minha infan-
cia, passei la um dia inteiro, num churrasco com meu pai, 
a convite do dono da casa. Chego a detalhes. A dizer que 
fomos e voltamos na pick up vermelha, de marca Dodge, 
de Chico Monte, ao mesmo tempo em que me pergunto, 
imaginei, sonhei ou vivi tal viagem? Nossa memoria nao 
é feita apenas de fatos e recordações de fatos, também  da-
quilo com que a imaginação os adornar e vai enriquecendo 
ao longo dos anos.

O certo é que a visita teve doce sabor de passado. É 
como se estivessem ali seus proprietários, Chico Monte e 
dona Maria Monte, depois Olga Monte Barroso e Parsifal 
e o filho mais velho, Regis Barroso.

Um dos moradores, que ainda conheceu o velho coro-
nel, me apontou o olho d’agua da fazenda junto ao qual 
se acoitou Chico quando foragido da Polícia, acusado do 
homicídio, em duelo publico, numa das praças da cidade, 
do tenente Castelo Branco que fora prende-lo isto em 1922

Eles lembravam ainda dois ficus de benjamin que 
ensombravam a frontaria da morada com os quais impli-
cava Regis Barroso. Sua mãe jurava porem que enquanto 
fosse viva,  as duas arvores continuariam ali. E foi o que 
aconteceu. Quando ela morreu, elas começaram a fanar e 
terminaram por fenecer.

Não posso duvidar de que tenha ido à fazenda porque 
meu pai gostava de levar o primogênito a casas de amigos 
importantes, como Chico Monte ou como o culto cego da 
rua da Aurora, monsenhor Linhares.

Afinal, gosto de dizer que escolhi o deputado como 
padrinho de crisma (O atestado do recebimento do sacra-
mento esta na capa do meu próximo livro “Sobral que não 
esqueço”, assinado pelo professor Antonio Ferreira Porto). 
Será que foi mesmo ou apenas aquiesci gostosamente ao 
que penso ser desejo de meu pai?

Isto facilmente se entende quando se recorda que em 
1954 fui um dos primeiros a subir ao palanque de Chico 
Monte para discursar,apoiando a candidatura de Paulo 
Sanford, à prefeitura da cidade. Já falava mal naquela 
época. Nem minha mãe ate hoje teve coragem de dizer que 
sou bom orador. Por isso leva escrito “meu improviso”. E 
nele embuti slogan de pouca criatividade que declamava 
do alto do caminhão em que discursava. Era assim “Um, 
dois, três,Chico Monte mais uma vez”. Apesar dele, o 
candidato foi vitorioso.

Lembro de entrevista que fiz com ele, no finzinho de 
1959 no Palace Hotel. Cheguei lá,de paletó e gravata, 
acompanhado do fotógrafo e lhe beijei as maios reverente 
(afinal era meu padrinho).

Logo depois o encontrei, à porta da Assembléia e ele 
me chamou a um canto e, mansamente, pediu” Não dê 
estas notinhas contra o governo porque a Olga e o Regis 
não gostam.”

Passado muito tempo,residindo em Brasília, lembro 
me de Olga e Parsifal me oferecendo almoço e o ex-
governador, citando,com frequência, meu nome na coluna 
que escrevia em O Povo.

Pouco antes de morrer, Olga viajou comigo rumo a 
Fortaleza, conversando animadamente sobre antiga pro-
fessora minha que teimava em amar, apesar da sucessão 
de décadas. Como estremecesse a qualquer oscilação do 
aviao, Olga viu que estava com medo e indagou:”Quer um 
uísque? Eu trouxe”. Claro que não me fiz de rogado. Ela 
me serviu e continuamos animado papo. Olga foi o filho 
homem que Chico Monte não teve e era franca, direta, reta, 
sem dissimulações. Era o que nos fazia admirá-la.

(*) Lustosa da Costa (Sobral), jornalista e escritor

Na Fazenda Pocinhos e no passado

Oficialidade da PM do DF se confraternizou na Casa
Oficiais da Polícia Militar 

do Distrito Federal, servindo 
na PM e na Secretaria de 
Segurança Pública do DF, 
e que constituem a elite da 
PM, promoveram almoço de 
confraternização na Casa do 
Ceará em Brasília  em 14.04, 
com grande participação.

Presentes os coronéis 
José Fernando Caou, subcomandante geral e chefe do 
Estado Maior, Luiz Henrique Fonseca Teixeira, coman-
dante do comando de policiamento, Adauto Gama de 
Oliveira Filho, secretario adjunto de segurança pública, 
José Wilame Vitoriano Matias,  diretor de operações de 
segurança pública –  da SSP/DF, Luiz Renato Fernandes 
Rodrigues, diretor de pessoal da PMDF, Celso Velasco 
da Silva, chefe do centro de tecnologia da informação 
da PMDF, Ismael Augusto Soares de Barcelos, diretor 
de apoio logístico da PMDF, Jorge Dornelles Passamani, 
comandante do comando de policiamento especializado 
da PMDF, Sergio Ribeiro Dantas, chefe da seção de 
pessoal do Estado Maior da PMDF, Suamy Santana da 
Silva, diretor de ensino da PMDF , Wolney Rodrigues da 
silva, chefe adjunto da central integrada de atendimento 

e despacho da SSP/DF,  Carlos 
Alberto Teixeira Pinto, chefe 
da comunicação social da 
PMDF,  Paulo Roberto Batista 
de Oliveira, assessor militar 
adjunto da SSP/DF, Francisco 
Carlos da Silva Nino, chefe de 
gabinete do comandante geral 
da PMDF, Edson Barbosa 
Silva, corregedor geral da 

PMDF, Esmeraldo de Oliveira Souza, subsecretário de 
operações da SSP/DF,  Carlos André Santos Lins, diretor 
de saúde da PMDF, Erich Méier Junior, subdiretor de 
ensino da PMDF e Marcos de Araujo, comandante da 
Academia da Polícia Militar de Brasília.

O evento foi coordenado pela diretora de Promoção 
Social da Casa, Maria de Jesus Martins Monteiro, tam-
bém responsável pelos eventos sociais.

Na oportunidade, foram servidos, como entrada, pas-
teis de queijo e carne além do já tradicional caldinho de 
abóbora e camarão empanado e como pratos típicos da 
culinária cearense, escondidinho, baião de dois, paçoca, 
costelinha de porco, bobó de camarão, lagarto ao molho 
madeira de Boa Viagem, salada verde; na sobremesa,   
pudim de Canindé, rapadura com queijo de coalho.
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Não voltar à Lua será 
‘catastrófico’, diz ex-astronauta
Uma volta con-

tinua nos planos da 
Nasa, embora sem 
qualquer data

Astronautas que 
já foram à Lua cri-
ticaram a decisão 
do presidente dos 
Estados Unidos, 
Barack Obama, anunciada no mês passado, de cancelar 
as missões “Constellation” que promoveriam a volta ao 
satélite da Terra em 2020.

Em entrevista à BBC, Jim Lovell, o comandante da 
mal-fadada missão “Apollo 13” – que não conseguiu 
pousar na Lua por problemas técnicos – afirmou que a 
decisão de Obama vai ter “consequências catastróficas”.

O último homem a pôr os pés na Lua, Eugene Cernan, 
classificou a decisão de “decepcionante”.

As missões “Constellation” tinham sido aprovadas 
pelo ex-presidente George W. Bush, mas Obama decidiu 
cancelá-las por considerar o projeto caro demais, “atra-
sado e pouco inovador”.

A agência espacial americana, a Nasa, já tinha inves-
tido US$ 9 bilhões no projeto (cerca de R$ 15 bilhões).

Mesmo com o cancelamento de “Constellation”, 
a Nasa ainda pretende enviar astronautas à Lua, mas 
cada vez mais gente acha que isso jamais voltará a 
acontecer.

O astronauta Eugene Cernan, que tocou a Lua com a 
Apollo 17 em 1972, disse que na época não pensou que 
fosse virar o último homem a pisar em solo lunar.

Estudo britânico vê ligação entre 
vício em internet e depressão

Segundo a pes-
quisa da Univer-
sidade de Leeds, 
entre os 1.319 en-
trevistados, 1,2% 
faziam um uso ex-
cessivo da internet, 
em detrimento de 
outros aspectos de 
suas vidas.

A equipe de psicólogos responsável pelo estudo des-
cobriu que essas pessoas, consideradas pelos estudiosos 
como viciadas em internet, eram cinco vezes mais depri-
midas do que os internautas que não foram classificados 
como viciados.

Os cientistas afirmaram, porém, que não podem di-
zer que um problema necessariamente causa o outro e 
ressaltaram que a maioria dos internautas não apresenta 
transtornos de saúde mental.

“Nossa pesquisa indicou que o uso excessivo da 
internet está associado à depressão, mas o que não 
sabemos é o que vem primeiro - se as pessoas de-
primidas são atraídas para a internet ou se a internet 
causa depressão”, afirmou uma das autoras da pesquisa, 
Catriona Morrison.

“Agora precisamos investigar a natureza desta relação 
e avaliar a questão da causa”, acrescentou.

O estudo foi divulgado na publicação especializada 
Psychopathology. 

Livro francês discute ‘influência 
do traseiro’ na humanidade

Um documentá-
rio e um livro que 
chegou ao público 
francês prometem 
alimentar um de-
bate nacional sobre 
a contribuição do 
traseiro na forma-
ção do imaginário 
nacional.

La Face Cacheé des Fesses (“A Face Oculta das Náde-
gas”, em tradução livre), uma parceria entre a documen-
tarista Caroline Pochon e o jornalista Allan Rothschild, 
estreiou em forma de documentário no canal Arte de 
televisão, horas antes de a edição impressa homônima 
chegar às livrarias.

Os autores concluíram 18 meses de uma investigação 
que as editoras da obra, Arte e Democratic Book, estão 
apresentando como “séria, ao mesmo que lúdica”, e com 
um “toque de espírito libertino”.

“Quando falamos das nádegas”, diz um trecho do 
documentário, “falamos de nós mesmos”.

Psicanálise e semiótica
Os autores propõem uma viagem multidisciplinar 

pelas diferentes representações do traseiro na história da 
humanidade, emprestando conceitos de história da arte, 
psicanálise, sociologia e semiótica.

Pochon e Rothschild falam a um país onde as refe-
rências ao que a revista semanal L’Express descreveu 
como “a parte mais subversiva da anatomia humana” 
não são incomuns.

Eunício Oliveira é homenageado por mérito municipalista na CMF
O trabalho e compromisso 

com a causa municipalista ren-
deram ao deputado federal Euní-
cio Oliveira a Medalha de Mérito 
Municipalista José Barros de 
Alencar entregue em 08.04, 
pela Câmara Municipal de For-
taleza. Proposta pelo vereador 
Machadinho Neto (DEM), a 
comenda reconhece a luta do 
homenageado na valorização 
dos municípios brasileiros.

Ao justificar a outorga da comenda, Machadinho 
Neto frisou o sentimento de honra em concedê-la à 
Eunício. O parlamentar ressaltou a forte atuação po-
lítica do deputado em defesa dos interesses do Brasil, 
particularmente do Ceará. “Um exemplo de estadista do 
municipalismo brasileiro”, colocou. Para o democrata, 
os projetos de Eunício retratam o compromisso com 
o desenvolvimento da sociedade. “Esta honraria é a 
continuidade do pensamento de todos presentes, para 
enaltecer você (Eunício), que fez por merecer em atos 
e palavras”, pontuou.

“É com muito orgulho que compartilho com todos 
vocês a satisfação de ser agraciado com a Medalha do 
Mérito Municipalista”, evidenciou Eunício Oliveira. 
Ele enfatizou o significado da comenda que reflete a 
causa municipalista, destacando a sua intervenção no 
programa Minha Casa, Minha Vida, que engloba todos 
os municípios do Brasil. O parlamentar ressaltou ainda 
a luta de José Barros de Alencar e Américo Barreira no 
fortalecimento do municipalismo. ”Todos os homens 

políticos devem defender o 
municipalismo como políti-
ca”, destacou.

Para o presidente da Câ-
mara, vereador Salmito Filho 
(PT), a Medalha é o reconheci-
mento da Câmara ao trabalho 
do deputado Eunício Oliveira. 
“As pessoas nascem, vivem e 
se realizam, enquanto ser hu-
mano, nos seus municípios”, 
colocou Salmito, frisando o 

reconhecimento e a valorização dos municípios no 
trabalho e compromisso político do homenageado.

A solenidade contou com a presença dos verea-
dores Adail Júnior (PRP), Acrísio Sena (PT), Alípio 
Rodrigues (PTN), Audízio Oliveira (PTN), Carlos 
Mesquita (PMDB), Casimiro Neto (PP), Joaquim 
Rocha (PV), Leonelzinho Alencar (PTdoB), Magaly 
Marques (PMDB), Marcus Teixeira (PMDB), Paulo 
Facó (PTdoB), Paulo Gomes (PMDB), Plácido Filho 
(PDT), Roberto Mesquita (PV) e Walter Cavalcante 
(PHS). A noite de homenagem também foi presti-
giada pelo vice-prefeito de Fortaleza, Tin Gomes, o 
embaixador Paes de Andrade, os deputados estaduais 
Carlomano Marques (PMDB), Nelson Martins (PT), 
Adail Carneiro (PMDB), Perboyre Silva (PSL), o vice-
governador Francisco Pinheiro, a prefeita de Lavras da 
Mangabeira, Dena Oliveira, o prefeito de Ererê, Nelson 
Martins, e o secretário de Controladoria e Ouvidoria 
do Estado, Aluísio Carvalho, dentre outras autoridades 
do interior do Estado e Capital.

Aberta na Assembléia a exposição 
“Vida e Obra de Rachel de Queiroz

A Assembleia Legislativa em 27.04 a exposição “100 
Anos de Rachel de Queiroz: Vida e Obra”. A deputada Rachel 
Marques (PT), que propôs o evento, destacou a necessidade 
da difusão e discussão sobre a obra da escritora cearense, “tão 
significativa para a cultura do Ceará e do sertão, em especial”.

Rachel Marques fez um histórico da vida e carreira da escri-
tora e ressaltou que “além de pioneira. Rachel de Queiroz foi 
um ícone da literatura regionalista e modernista brasileira”. A 
deputada lembrou ainda que uma lei, proposta por ela, deter-
mina 2010, como “Ano Rachel de Queiroz”. Outro projeto de 
sua autoria sugere a criação do Centro de Estudos Rachel de 
Queiroz, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Na ocasião, foi lançado o livro “100 Anos de Rachel de 
Queiroz: Vida e Obra”, organizado pelas professoras Lourdinha 
Leite Barbosa e Cleudene de Oliveira Aragão. A obra reúne dez 
crônicas da escritora e dez ensaios sobre suas obras. Houve 
ainda apresentações do repentista Tião Simpatia e do Grupo 
Cultural de Quixadá.

A mostra está sendo realizada por meio de parceria entre o 
Memorial Pontes Neto, o Instituto de Estudos e Pesquisas para o 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp) e a Uece, e fica em 
cartaz até o dia 30, no hall da Assembleia Legislativa do Ceará.

O material da exposição foi enviado pela Fundação Cultural 
de Quixadá e pelo Instituto Moreira Sales. Coube ao Memorial 
Pontes Neto, da Assembleia, a curadoria do evento. O acervo 
contém 30 quadros com fotos de Rachel de Queiroz e capas de 
edições de vários livros da escritora.

Rachel de Queiroz nasceu dia 17 de novembro de 1910, em 
Fortaleza. Uma das maiores escritoras do Brasil, foi a primeira 
mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. 
Ingressou na literatura brasileira aos 20 anos, quando escreveu 
O Quinze. Em 1917, Rachel e sua família deixam o Ceará e 
mudam para o Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor.
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Receitas nordestinas  testadas e provadas
Raimunda Ceará Serra Azul (*)

Camarão ao creme de coco
(Para 6 pessoas)

1 kg de camarões médios ou grandes
2 dentes de alho socados
2 cebolas grandes baüdinhas
3 pimentões médios batidinhos
3 tomates sem pele e sem sementes coríadinhos
3 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de coentro e cebolinha ver de bem 

batidinhos
l colher (sobremesa) rasa de açúcar

 l limão (para o cozimento dos camarões)
 leite de l coco grande
 sal a gosto
Limpe os camarões e afervente-os apro ximadamente 

durante uns 7 minutos em pou ca água, com o sal, o suco 
de limão e as cascas.

Antes de colocar o sal, verifique se o camarão está fresco 
ou se é salgado.

Depois que aferventar o camarão, reser ve a água do 
cozimento para tirar o leite de coco, completando com 
água. Em seguida, descasque e limpe os camarões.

Refogue no azeite a cebola batidinha, os pimentões, o 
alho e por último os tomates em fogo brando.

Quando os tomates estiverem quase des manchados, 

junte o leite de coco, a colher de açúcar. Quando chegar 
ao ponto de entrar em ebulição, mexa com uma colher 
de pau du rante uns 12-15 minutos. Mantenha sempre 
em fogo brando (não deixe ferver). É preciso mexer o 
molho sem parar, para que ele não talhe e vá engrossando 
aos poucos.

Nesta altura coloque o cheiro-verde, ve rifique o sal 
e o açúcar. Bata o molho no liquidificador para que os 
temperos não apa reçam e ele fique com a consistência 
de um creme saboroso de coco. Então junte os ca marões, 
esquente e sirva com arroz branco soltinho.

Sirva o molho de pimenta à parte

(*)Raimunda Serra Azul (Uruburetama), advogada

  A Construção da Paz Mundial
Regina Fittipaldi (*)

A Construção da Paz mundial precisa estar inserida 
na vastidão do ser humano. Expressar essa vastidão é 
seu desafio. O nosso, como arquiteta e urbanista, é com a 
qualidade do espaço e o uso responsável do solo.

Historicamente, nossos assentamentos, sejam para 
edifício, sejam para cidade, têm gerado desequilíbrios e 
interferências muitas vezes irreversíveis em outros ecos-
sistemas. Como se pode ter arquitetura mais harmoniosa, 
com mais cidadania, que sirva às pessoas, à humanidade, 
sem gerar tanto conflito? E, afinal, harmonia é paz, como 
se lê no I Ching, o Livro das Mutações, que enfatiza que o 
contrário da paz não é guerra, mas estagnação. Trabalhar 
e superar obstáculos, comprometido com a qualidade de 
vida em todas as suas manifestações, significa estar cons-
truindo a paz, exatamente por sair da estagnação. A paz 
é dinâmica, é movimento de cada um dos seres- e não só 
os humanos- coexistindo harmoniosamente, em plenitude.

Paz é quando as polaridades estão expostas, porém 
em equilíbrio. O direito de opção implica o direito de 
manifestar aquilo que se é, como homem, como mulher, 
planta, animal, sol, água. A vida, sagrada acima de todas 

as coisas, está em risco. Isto é que deveria nortear todas 
as nossas grandes preocupações no sentido de se construir 
uma sociedade mais harmoniosa. Não aquela em que se 
pode vender muito, oferecer quantidade infinita de produ-
tos, mas aquela em que se assegura às crianças o direito 
de sorrir; às mães, o direito de parir seu filho em paz; aos 
trabalhadores, o direito à casa, ao salário, à dignidade. Isto 
é a construção da paz; o sagrado direito à coexistência de 
todos os seres.

O que, afinal, é prioritário na vida de um ser humano? 
Para Plekanov, filósofo russo, “ a liberdade é a consciência 
da necessidade”. Porém, em nossa sociedade, perdemos de 
vista qual é a nossa necessidade. A própria arte, a própria 
cultura estão soterradas.

Segundo Leonardo Boff, no livro Etnos, o exercício da 
liberdade e da plenitude de ser implica que cada um se per-
ceba parte inerente de um todo, de um sistema igualmente 
ético e igualmente com direito adquirido da vida por ela 
mesma. Que lesões terão sido causadas à alma humana, 
às nossas memórias, às nossas obras de arte, aos recursos 
naturais? Afinal, todos os seres do Planeta têm igual direito 
à manifestação em plenitude. Como pode, em nome dos 
valores que defende como imperiosos e determinantes 

dos rumos da humanidade, com base em avaliação obje-
tiva e subjetiva, um indivíduo submeter todo um planeta, 
uma sociedade, uma história, uma geração? Mas, o que 
fazer? Em primeiro lugar ter esperança. O pensamento 
com esperança projeta nossas aspirações. Quem alimenta 
a esperança de que não haja guerras, coloca sua energia 
física, mental, espiritual na aspiração de harmonia e equi-
líbrio, honrando a cidadania e a construção da paz.Assim 
se pode empreender ações de combate à guerra silenciosa  
e covarde que mata  tantas crianças de fome todos os dias, 
lentamente. É preciso, enfim, que todos percebam que 
sociedade se quer construir e de que forma cada um pode 
contribuir, no seu universo de possibilidades, para essa 
transformação. Goethe dizia: Dá início a tudo quanto fores 
capaz de fazer ou imaginar. Na audácia há força, gênio e 
magia.” Este é o momento do desafio, de ousar, investigar 
um pouco mais de nós mesmos. Segundo Mão Tse Tung, 
a revolução se inicia dentro de casa.

E podemos pensar que a primeira casa é o corpo físico. 
E nele fazer a ecologia individual, viver plenamente a 
polaridade e a vastidão, em suma, a inteireza.

 (*) Regina Fittipaldi (Brasília), arquiteta e urbanista

Regina Stella (*)

Na peculiar conversa em volta da mesa, de frases entre-
cortadas, complementadas por trejeitos, grande era a euforia, 
na tentativa de se entenderem os doze, enquanto aguardavam 
ali, em Bonn, num restaurante, que o garçom rosado e forte, 
lhes trouxesse o pedido, cuidadosamente escolhido no menu 
alemão. Lá estavam os jornalistas, a convite do governo 
alemão, os indianos, o boliviano, o alemão, os chineses, o 
homem de Omam, o jordaniano, os brasileiros, o jornalista 
de Bangladesh, em verdadeira algaravia, ora se ouvindo 
inglês e castelhano, ora em um sussurrado francês, ou ver-
sos árabes ao meu ouvido, atento ao ritmo e à cadência das 
palavras. Inesquecíveis momentos.

  Foi quando, no desejo de fruir de tudo ao mesmo tem-
po, paisagem, forma, comunicação, olhei ao redor, e vi na 
parede branca, uma placa patinada, com uma frase e uma 
data. A emoção tomou-me, por inteira. Aquele lugar, eu li, 
Beethoven costumava freqüentar, com uma amiga, para 
jantar, e algumas vezes dançar.

  Reportei-me àqueles tempos, aos anseios, à sofrida ex-
pectativa do gênio que a humanidade inteira venera e que a 
história conta ter sido infeliz nos amores, desfeiteado pelas 
mulheres, e sempre recusado nas suas pretensões amorosas. 
Comparei ontem e hoje, a pouca valia do julgamento huma-
no, o inconstante aplauso, a vulnerável afeição.

  Desoladora tristeza foram os seus últimos dias, pobre de 
amigos, pobre de recursos, marcados de angústia, aborreci-
mentos e afrontas. Abalada a saúde, e tantas as dificuldades 
materiais. Surdo, infeliz, amargurado, num vinte e seis de 
março, Beethoven morreu.

  Lamentavelmente se constata que através dos tempos a 
humanidade tem sido ingrata àqueles que lhe ampliaram os 
horizontes, enlargueceram-lhe o caminho, engrandeceram-
lhe a história.

  Mestre-escola, igualmente pobre, Schubert seguiu como 
o pai a profissão de lecionar, resistindo ao apelo da sua 
vocação que era a criação musical. Rendeu-se afinal, e se 
entregou inteiramente à música, compondo sem parar. Pres-
sionado, voltou às enfadonhas tarefas de mestre-escola sem 
condições financeiras para possuir sua própria casa, vivendo 
ora com um amigo, ora com outro. Sua inspiração, contudo, 
nunca arrefeceu, e legou à humanidade um patrimônio de 
sensibilidade, nas canções e peças que compôs. Sua história, 
marcada de recusas, teve poucas alegrias, nos amigos que 
se dispersaram, nos desejos artísticos que não se realizaram.

Os editores disputavam as suas obras, mas por elas o 
pagamento era exíguo, por demais insignificante. Esgotado 
pelo trabalho, vítima das privações e incompreensões, no 
auge da sua força criadora, Schubert morreu aos 32 anos 
de idade!

Evidenciando o gênio, Mozart, muito jovem ainda per-

correu em peregrinação as cortes da Europa. Conheceu a 
glória, o aplauso, mas a decepção sempre foi uma constante, 
na retribuição material sempre reduzida, apesar da apoteose 
com que eram recebidas as suas obras.

Paradoxalmente sofreu a dor da privação, e esgotado, 
chegou a alucinações, compondo a pedido, o “Réquiem” 
com o pressentimento de criar seu próprio canto de morte. 
Poucos lhe assistiram o final. Pobre foi o seu enterro, pobre 
o cortejo que o acompanhou ao cemitério. Terrível a tempes-
tade de neve desabou sobre Viena, àquele dia, e o pequeno 
grupo que o havia levado, abandonou-o, só, sem lágrimas 
amigas. No dia seguinte, sem ninguém que lhe demonstrasse 
afeto, foi jogado o gênio da música numa vala comum, sem 
música, sem oração, sem piedade. Aos 35 anos de idade! 
Sem nenhum sinal, sem marcas no jazigo que dissesse da 
passagem de Mozart por este chão.

  O mundo inteiro aplaude, delira, se emociona e chora, 
rendido à centelha divina que existia em Beethoven, Mozart, 
em Schumann, em Schubert.

As provações que sofreram, agora esquecidas, o desespe-
ro, a solidão, as incompreensões se debitam à incoerência, 
à dor da ingratidão, à fragilidade do arbítrio humano, à 
transitória glória, ao brilho fugaz do aplauso.

  Se um gênio da humanidade teve por tumba uma vala 
comum, qual a consistência do julgamento humano?

(*)Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora
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A entrega da Medalha da Abolição ao ministro Ubiratan Aguiar
O presidente do Tribunal de Contas 

da União (TCU), ministro Ubiratan 
Aguiar, e os agentes comunitários de 
saúde, receberam a mais alta comenda 
do Estado - a Medalha da Abolição, em 
25.03, em Fortaleza.

A solenidade aconteceu no Theatro 
José de Alencar e contou com a presen-
ça do vice-governador, Francisco José 
Pinheiro, que representou o governador 
Cid Gomes. “A honraria é entregue em 
reconhecimento pelos serviços prestados 
ao Ceará”, ressaltou o vice-governador.

A novidade nesta edição na entrega 
da Medalha da Abolição foi a indicação 
de uma instituição como homenageada. 
Até então a comenda só era entregue a 
personalidades. Para isso, foi necessário 
o Governo do Estado enviar uma men-
sagem à Assembleia Legislativa para 
que fosse modificada a lei 10.860/83 
com o objetivo de ampliar o leque de 
beneficiários a serem reconhecidos pelo Estado. “O 
Ceará foi o primeiro estado da Federação a efetivar os 
agentes de saúde em sua folha de pagamento, então, 
nada mais justo é entregarmos a eles a mais alta comen-
da do Estado”, defendeu Francisco Pinheiro.

Para ele, o papel dos agentes ultrapassa as fronteiras 
da saúde, assim como o “exemplar” trabalho do minis-
tro Ubiratan Aguiar, homem que Pinheiro define como 
grande exemplo profissional e humano. “Mais uma vez a 

Medalha da Abolição reluz no peito de quem realmente 
a merece”, finalizou.

O ministro Ubiratan Aguiar, fez um resumo sobre 
a trajetória de sua vida pública destacando a honra de 
ser condecorado com a mais alta comenda cearense. “É 
a plenificação do meu trabalho. Se o homem vivesse 
apenas do ponto de vista material, um dia ele chegaria 
ao fim de tudo, mas o homem é acima de tudo espírito, 
ideais, sonhos. Procuro cumprir o meu trabalho com 

dignidade”, disse. Em seu discurso Ubira-
tan lembrou de personalidades de destaque 
no Ceará como o ex-governador, Virgílio 
Távora, e do industrial Edson Queiroz. 
“Ambos estão no hall das grandes perso-
nalidades”.

A medalha
A Medalha da Abolição é entregue 

tradicionalmente na segunda quinzena de 
março, em comemoração ao pioneirismo 
cearense na abolição dos escravos, ocor-
rida em 25 de março de 1884, quatro anos 
antes que o restante do Brasil. A comenda 
é um tributo ao cidadão, brasileiro ou não, 
que se distinga pela notoriedade do saber, 
por reais e relevantes serviços prestados à 
coletividade ou por excepcional dedicação 
ao serviço público. Pode ainda ser entre-
gue a instituição de natureza científica, 
cultural, educacional ou filantrópica que 
venha prestando serviço de utilidade pú-
blica em território estadual.

A escolha dos agraciados da comenda é feita por 
uma comissão, este ano composta por representantes 
da Secretaria da Justiça do Ceará, do

Instituto Histórico-Geográfico e Antropológico do 
Ceará, da Associação Cearense de Imprensa, da As-
sociação dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Ceará e da Academia Cearense de Letras, e é entregue 
aos cearenses que, com seu trabalho, contribuíram para 
o Estado.
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M.Dias Branco patrocinará livro dos cearenses que contribuíram para a consolidação e Brasília

Contando com mais de meio século de existência, 
a M. Dias Branco S.A Indústria e Comércio de 
Alimentos possui um moderno parque industrial 

com equipamentos de última geração, segundo os mais 
rigorosos padrões de qualidade. As 10 empresas do Grupo 
– Adria, Basilar, Zabet, Isabela, Fábrica Fortaleza, Divi-
são de Gorduras e Margarinas Especiais (GME), Grande 
Moinho Aratu, em Salvador, Grande Moinho Tambaú, em 
João Pessoa, Grande Moinho Dias Branco em Fortaleza, e 
Grande Moinho Potiguar, em Natal, geram mais de 9.000 
empregos diretos.

O Grupo M. Dias Branco se iniciou em 1927 com a ida 
de Manuel Dias Branco à pequena cidade de Cedro, Centro 
Sul do Estado do Ceará, onde estabeleceu seus negócios.

São mais de sete décadas de uma história de sucesso de 
um Grupo que não pára de crescer.

Hoje, o Grupo é líder nacional na fabricação e venda de 
biscoitos e massas alimentícias, atuando ainda nos segmen-
tos de moagem de trigo, refino de óleo, gorduras, margarinas 
e cremes vegetais, estando presente em todo o território 
nacional. Suas marcas são sinônimos de tradição e qualida-
de, estabelecendo um vínculo de confiança e respeito com 
o consumidor A Adria, criada em Porto Alegre, em 1951, 
foi consolidada com outras empresas, 1999,  transferindo-se 
para São Caetano do Sul/SP, com a Basilar,de Jaboticabal/
SP,  Isabela, de Bento Gonçalves/RS) e Zabet, de Lençois 
Paulistas/SP, que foram adquiridas pelo grupo M. Dias Bran-
co, em 2003, que permitiu ao Grupo assumir a liderança na 
produção de biscoitos e massas na América Latina.

O Grupo M. Dias Branco vem de fechar com a Casa do 
Ceará o patrocínio exclusivo da edição de um livro sobre os 
150 cearenses, incluindo suas famílias, que contribuíram de 
algum modo para a Consolidação de Brasília, que está com-
pletando seus 50 anos.O livro será lançado no 47 aniversário 
da Casa do Ceará, em Brasília, em 15 de outubro de 2010. 

A seleção nos nomes foi feita por um Grupo de Trabalho 
criado pela Casa do Ceará em Brasília. Assinale-se que mui-
tos declinaram do convite da Casa para participar do livro.

O livro narra com detalhes a participação de cearenses, 
pioneiros, como Adirson Vasconcelos (Santana do Acaraú), 
o Historiador de Brasília, José Cosmo Antunes), Antonio 
Venancio (Assaré), Carlos Ananias (Assaré) as famílias 
Florentino, (Acopiara) Justino Rangel (Jardim), Alves de 
Melo (Iguatu), Baltazar Madeira (Itapipoca), Colombo 
de Souza (Itapipoca) Bezerra Campelo (Crateús), Aguiar, 
Carneiro e Soares (Sobral), Fagundes Maia (Nova Rus-
sas),  Ricarte Serra (Cedro), Lustosa da Costa (Sobral) que 
chegaram antes ou durante a construção da Capital, ou que 
chegaram depois e deram sua contribuição ativa para que 
Brasília se consolidasse, como o Presidente Humberto de 

Alencar Castello Branco (Messejana), Geraldo Vasconce-
los (Tianguá), Chrisantho Moreira da Rocha (Fortaleza), 
Alvaro Lins (Pedra Branca), ex-governadores,ex-ministros 
e ex-senadores Parsifal Barroso (Fortaleza), César Cals 
(Fortaleza) e Virgilio Távora (Jaguaribe).

Em Brasília, tivemos o 1º embaixador cearense, Dario 
Castro Alves (Fortaleza), o 1º cardeal, dom José Freire 
Falcão (Limoeiro do Norte), o 1º presidente do STJ, mi-
nistro Cesar Rocha (Fortaleza), o 1º  presidente do TCU, 
ministro Valmir Campelo (Crateús), a 1ª. embaixadora, 
Maria Edileuza Fontenele (Viçosa do Ceará), a 1ª. mulher 
ministra do TST, Kathia Arruda (Fortaleza), a 1ª. mulher 

procuradora geral do DF, Maria Paula Francinete Saboya 
e Silva (Independência), a 1ª. mulher delegada da Mulher 
do DF, Teresa Pacífico, 1º deputado federal eleito pelo DF, 
Francisco Carneiro, (Sobral), 1º senador eleito pelo DF, 
Pompeu de Souza (Fortaleza), 1º Procurador Geral da Repu-
blica na era DF, Antonio Fernando de Souza (Fortaleza), 1º 
presidente do Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima 
Neto (Nova Russas), o 1º presidente da Caixa Econômica 
Federal, Humberto Esmeraldo Barreto (Crato) 1º presidente 
do Senado, ex-senador Mauro Benevides (Fortaleza), mi-
nistro da AGU, Alvaro Augusto Ribeiro Costa, Merecem 
destaque os responsáveis pelo verde de Brasilia: agrônomos 
Stênio Bastos (Fortaleza), Ozanan Coelho (Barbalha) e 
Guarany Cabral de Lavor (Itapipoca).

Da mesma forma, conquistaram Brasília um numeroso de 
grupo de jornalistas como: Ary Cunha (Mondubim), Esaú 
de Carvalho (Iguatu), Edisio Gomes de Matos (Fortaleza), 
José Jezer de Oliveira (Crato), José Colombo de Souza 
Filho (Fortaleza), José Helder de Souza (Fortaleza), Ex-
pedito Quintas (Rio de Janeiro), Fernando César Mesquita 
(Fortaleza) Paulo Cabral de Araújo (Fortaleza), Tarcisio 
Holanda (Fortaleza), Haroldo Holanda (Fortaleza), Antonio 
Frota Neto (Ipueiras), Wilson Ibiapina (Ibiapina), JB Serra 
e Gurgel (Acopiara), Leonardo Mota Neto (Fortaleza) Leite 
Filho, Carlos Pontes (Novo Oriente), Inácio de Almeida 
(Baturité), Milano Lopes (Fortaleza), Rangel Cavalcante 
(Crateús), Gabriel Gondim, Mario Garófalo (Barurité), J. 
Alcides (Caririaçu), Marcondes Sampaio (Uruburetama} 
Silvio Leite. (Fortaleza). Thomaz Coelho, (Fortaleza)  An-
tonio Teixeira Junior (Itapipoca), Alencar  Monteiro, Luis 
Joca, Teixeira Cruz e Luiz Martins (Nova Russas) Desta-
camos outros três cearenses que por aqui passaram para se 
tornarem governadores de outros estados Miguel Arraes de 
Alencar (Araripe) , de Pernambuco, Juracy Magalhães (For-
taleza) da Bahia e Siqueira Campos (Crato), de Tocantins.

50 Anos de Brasilia
A presença dos Cearenses
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Quatro capitais brasileiras estão entre as mais 
desiguais do mundo, segundo relatório da ONU

Rio/Fortaleza Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasí-
lia são as cidades mais desiguais do Brasil, segundo relatório 
“Estado das Cidades do Mundo 2010/2011: unindo o urbano 
dividido”da Organização das Nações Unidas (ONU), divul-
gado, no Rio de Janeiro. Comparadas às outras localidades 
no mundo, só perdem para três municípios sulafricanos, 
que lideram a lista de d esigualdade. São eles: Buffalo City, 
Johannesburgo e Ekurhuleni.

As cidades citadas apontaram um valor de Gini, base-
ado na renda, superior a 0,60. Esse índice varia de 0 a 1 
(quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade entre 
o que as pessoas ganham). O Brasil, no entanto, ainda é 
considerado pela ONU o pior da América Latina em termos 
de desigualdade.

Esse é um dos dados que serão apresentados no Píer 
Mauá, na Zona Portuária do Rio, onde vai acontecer, na 
próxima semana, o V Forum Urbano Mundial da ONU. 
Este ano o tema em debate é o crescimento das cidades e 
as políticas públicas que precisam ser implementadas para 
o cidadão ter seus direitos garantidos, como o acesso à 
moradia. Segundo a ONU, mais da metade da humanidade 
hoje vive em cidades.

Índice de Gini
No documento, a ONU ressalta que quando o índice de 

Gini tem como base o gasto em consumo, reflete menos de-
sigualdade do que quando se baseia em renda. Isso significa 
que, mesmo que as cidades brasileiras apresentem um alto 
índice de desigualdade de renda, o acesso à água potável e 
ao saneamento básico obtiveram um resultado melhor do 
que as cidades altamente desiguais dos países pobres que 
vivem na África.

Um exemplo, segundo a ONU, é que em Brasília, apesar 
do alto valor de Gini, 90% da população tem acesso à água 
corrente e 85%, a saneamento.

Favelização diminuiu
De acordo com o relatório, 227 milhões de pessoas em 

todo o mundo deixaram as favelas na última década. O docu-
mento afirma que o Brasil conseguiu reduzir sua população 
favelizada em 16% desde 2000. Cerca de 10,4 milhões de 
pessoas melhoraram as condições de vida nesses 10 anos.

A redução na favelização no País, segundo ainda a ONU é 
atribuída, entre outros fatores, a políticas que aumentaram a 
renda dos mais pobres, redução do crescimento populacional 
e programas de urbanização. O documento afirma ainda que 
China e Índia também melhoraram as condições de moradia 
de suas populações. Só na Índia, 125 milhões de pessoas 
saíram das favelas no período entre 2000 e 2010.

Saneamento
O saneamento básico foi o principal fator para que 10,4 

milhões de pessoas deixassem a condição de faveladas nos 
últimos dez anos, de acordo com o mexicano Eduardo Lo-
pez Moreno, coordenador do relatório. “No caso brasileiro, 
foi o saneamento um dos avanços mais significativos”, 
afirmou ele.

Segundo o documento, há quatro pontos, avaliados pela 
ONU, para classificar um indivíduo como favelado: água 
potável, saneamento básico, a qualidade da moradia e a 
densidade de habitantes por metro quadrado. Lopez explicou 
que o critério é rigoroso. Se o local não atende a apenas um 
quesito, o indivíduo ainda não sai da lista de favelado - so-
mente é considerado fora da condição de favela quando os 
quatro pontos forem atendidos.

Brasil é melhor na AL
Em números absolutos, o Brasil obteve o melhor resultado 

da América Latina, com mais de dez milhões fora das condições 
de favela. Porém, quando dados proporcionais são considera-
dos, o País não ficou tão bem no ranking. A redução relativa 
na proporção dos favelados ficou em só 16%, diz a pesquisa.

Centro de Convenções do Cariri 
movimentará economia da Região

O Cariri vai receber um Centro de Convenções, impul-
sionando ainda mais a vocação para eventos agropecuários e 
industriais das regiões do Cariri e Centro-Sul, além de servir 
para eventos de lazer e religiosos. Com obras iniciadas em 
julho do ano passado, o investimento receberá investimento de 
R$ 10 milhões, já tem cerca de metade das instalações pron-
tas. Projetado para contemplar diversas atividades culturais 
e sociais, deve atrair para a região seminários, cursos profis-
sionalizantes, exposições, feiras, teatro, entre outros eventos.

A localização é estratégica, às margens da CE-292, além 
da captação e utilização do Centro de Convenções por 
todos os 28 municípios integrantes do Cariri, região com 
869.328 mil habitantes, segundo dados do IBGE (2007). O 
empreendimento terá uma área construída de 5,7 mil metros 
quadrados em terreno de 27.803,35 metros quadrados, com 
auditório com capacidade para abrigar 600 pessoas, mais três 
outros com 160 lugares cada; recepções; subsolo para depó-
sito e casa de máquinas; quatro salas de reunião e multiuso 
e estacionamento com 208 vagas, além de espaços cobertos 
e ao ar livre para exposições. Também vão ser construídos 
jardins paisagísticos dotados de espelhos d’água.

Segundo o Secretário do Turismo do Estado, Bismar-
ck Maia, a necessidade de um centro de convenções em 
Iguatu é uma realidade tendo em vista a grande demanda 
da região para a realização de eventos, principalmente na 
área de feiras agropecuárias.
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Governador assina PAF
e projeta arrecadação de
R$ 6 bilhões para 2010

O governador Cid Gomes e o secretário da Fazenda, 
Mauro Filho, assinaram em 29.04, em o Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) e projetaram 
um aumento da arrecadação própria do Estado para 
R$ 6 bilhões em 2010. O documento foi assinado 
também pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. 
“O Ceará conta hoje com uma capacidade de endi-
vidamento superior a muitos dos estados mais ricos 
do Brasil. Isso contribui para que possamos realizar 
empréstimos e convênios com instituições financei-
ras e realizar projeções e investimentos em obras e 
programas fundamentais para o Estado”, afirmou Cid 
Gomes. “Além disso, nossa arrecadação tem aumen-
tado, contribuindo ainda mais para o crescimento do 
Ceará”, completou. A projeção de arrecadação própria 
do Estado chega a R$ 6 bilhões para este ano e quase 
R$ 7 bilhões em 2012.

O PAF assinado nesta segunda projeta a saúde finan-
ceira do Ceará e representa um acerto de cumprimentos 
de metas que o Estado deverá cumprir até 2012.

“Temos conseguido manter a taxa de endividamento 
abaixo de uma vez a Receita Corrente Líquida. Além 
disso mantemos os 50% em média dos gastos com 
pessoal”, disse o secretário Mauro Filho. Segundo as 
projeções da Secretaria da Fazenda, o endividamento do 
Estado deve permanecer em torno de 0,59% em 2010, 
com possíveis novas contratações de financiamentos. 
“As contas do Estado estão muito bem projetadas e 
garantem uma capacidade de investimentos cada vez 
maior”, ressaltou Mauro Filho.

Programa Cozinha Brasil- SESI
na Casa do Ceará em Brasília

A Casa do Ceará em Brasília,  através da Diretoria  de 
Promoção Social,  recebeu  a Unidade Móvel do SESI 
e  nutricionistas, com o Programa Cozinha Brasil para 
mais uma realização do Curso que aconteceu dos dia 
12 a 16 de abril, com a participação de 70 pessoas que 
receberam seus diplomas.

 O curso foi oferecido a donas de casa, interessadas 
em uma alimentação saudável de alto valor nutricional 
e baixo custo e ministrado, pela manhã, por Mayra de 
Andrade Magalhães.,nutricionista, e Emeline Gonçalves 
Teodoro Ribeiro, auxiliar, e pela tarde, por Daniella 
Gonçalves, nutricionista, e Reginaldo Teofo, auxiliar.

O SESI  desenvolve,  desde 2004, o Cozinha Brasil, 
que objetiva proporcionar ao trabalhador e donas de 
casa conhecimentos sobre alimentos, suas funções e 
utilização. O Programa conta com 30 unidades moveis, 
mais de 300 mil alunos foram capacitados, mais de 900 
municípios foram beneficiados, 61,91%  dos alunos têm 
renda família inferior a três salários mínimos e 66,3% 
dos participantes não utilizavam cascas de frutas e ver-
duras na alimentação.

O Programa visa ao combate ao desperdício:  de 11 a 
16 milhões de ton de grãos são disperdiçados o que daria 
para alimentar 18 milhões de pessoas. 37 quilos de hor-
taliças são desperdiçados por pessoa a cada ano. O custo 
do desperdício de alimentos chega a R$ 4 bilhões ano.

O curso foi um sucesso e a Casa do Ceará em Brasília 
está com um pré-agendamento para mais uma realização 
ainda esse ano no mês de agosto. 

Cearense Elifas Gurgel lança o 1º carro elétrico de Brasília

Já  es tá  em 
circulação 
o primeiro 

veículo elétrico 
de Brasília. De-
senvolvido pelo 
engenheiro cea-
rense Elifas Gur-
gel (Fortaleza) 
que fez, por ini-
ciativa própria, a 
conversão de um 
carro movido a 
combustível para 
um elétrico.  

Oficial da Re-
serva Remunerada 
do Exército brasi-
leiro da Arma de 
Artilharia e En-
genheiro Militar, 
especialidade Computação. No Exército chefiou o 1º 
Centro de Telemática de Área, Organização Militar 
responsável pelas Telecomunicações e Informática 
do Comando Militar do Sul (RS, SC e PR). Integrou 
o grupo que desenvolveu a Urna Eletrônica, utilizada 
nas eleições brasileiras a partir de 1996. No Ministério 
das Comunicações foi Assessor Especial do Ministro e 
Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica. Na 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi 
Presidente do Conselho Diretor. Atualmente é o Diretor 
Presidente da 4G Elifas Consultoria.

O que levou Gurgel a dedicar a maior parte de seu 
tempo livre, e também parte de seu orçamento, ao pro-
jeto de um carro ecológico foi a preocupação com os 
malefícios ambientais causados pela emissão de gases 
tóxicos na atmosfera, oriundos de motores a explosão. 
No entanto, os benefícios dos veículos elétricos são 
inúmeros: não emitem gases tóxicos, não causam polui-
ção sonora e proporcionam expressiva economia tanto 
de combustível - até 80% - quanto de manutenção. As 
baterias de íon lítio, as mais adequadas para esse tipo 
de carro, duram cerca de dez anos e, 95% de seus com-
ponentes são recicláveis. O dono de um carro movido 
a eletricidade não precisa trocar velas, filtros e óleos, 
nem se preocupar com eventuais avarias no sistema de 
injeção, arrefecimento, catalisador ou quaisquer peças 
envolvidas na combustão.

Por tudo isso, em 2006, o engenheiro decidiu unir 
conhecimentos técnicos acumulados em sua carreira e 
curiosidade natural por equipamentos eletrônicos para 
desenvolver o carro elétrico totalmente construído no 
Brasil. Ele pesquisou em diversas bibliografias nacionais 
e internacionais tudo sobre o que dissesse respeito a 
carros elétricos. E, após três anos de pesquisa e trabalho 
intensos do Engenheiro de Computação, o primeiro 
carro do projeto Poraquê fez seu passeio inaugural em 
Brasília, no dia 06 de julho de 2009. 

O carro escolhido para servir de protótipo foi um 
Volkswagen Gol, comprado em junho de 2008 especial-
mente para a conversão. No final do mesmo mês, Gurgel 
participou de um Workshop nos Estados Unidos, no qual 
adquiriu mais conhecimentos sobre veículos elétricos e 
aprendeu técnicas para conversão de carros movidos a 
combustível fóssil para carros movidos a eletricidade. 
Assim que voltou, importou do mesmo país o motor 

elétrico e demais 
peças necessárias, 
que chegaram em 
Brasília seis me-
ses depois, em de-
zembro de 2008. 
Entretanto, para 
que um veículo 
elétrico atenda 
às características 
brasileiras o en-
genheiro também 
precisou desen-
volver, com tec-
nologia própria, 
peças e soluções 
em circuitos elé-
tricos. Dessa for-
ma, o processo de 
conversão, desde 
a retirada do mo-

tor de combustão até a volta inaugural, levou cerca de 
quatro meses, de março a julho de 2009.

O carro convertido para elétrico não faz feio frente a 
qualquer outro veículo movido por motor a combustão. 
O visual externo está impecável, sem alterações que 
indiquem ser um carro convertido; já no seu interior, o 
espaço interno está preservado, o único diferencial fica 
por conta do amperímetro e do voltímetro instalados jun-
to ao painel. A recarga do veículo é muito simples, basta 
ligar o cabo de alimentação a uma tomada comum, com 
a mesma praticidade que recarregamos nossos celulares.

De acordo com Gurgel, o impacto na conta de energia 
é muito pequeno - o equivalente ao uso de um aparelho 
de ar-condicionado por seis horas diárias. “Na verdade, 
se usado em larga escala o veículo elétrico pode baratear 
o valor da eletricidade, pois, se abastecermos os carros 
durante a madrugada, quando a rede de distribuição de 
energia está ociosa, utilizaremos essa estrutura com mais 
eficiência, o que diminui custos”, explica. 

Após iniciada a conversão, que foi realizada em Bra-
sília, o projeto foi apresentado ao Diretor do Centro de 
Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT do estado 
do Ceará, o qual atento ao caráter inovador do carro e 
à tendência mundial de redução de emissão de gases 
poluentes, firmou uma parceria entre o CPQT e Elifas 
Gurgel. Atualmente o projeto conta também com o apoio 
financeiro do Banco do Nordeste.  

Hoje, o veículo encontra-se em fase de testes de 
conformidade, e Gurgel está em busca de parceiros 
e investidores para dar continuidade ao projeto e 
pensa grande. “Meu maior objetivo é montar uma 
Indústria Brasileira de Veículos Elétricos e produzir 
carros elétricos para o Brasil e também para outros 
países”, afirma. 

ESPECIFICAÇÕES DO CARRO:
Modelo: Volkswagen Gol geração IV
Motor: Corrente Contínua 70 HP
Câmbio: Original de 5 marchas
Bateria: Íon Lítio de 180 Ah
Tempo de Recarga: 8 horas (carga completa)
Autonomia: 150 km por recarga
Velocidade Máxima: 130 km/h
Custo por km rodado: R$ 0,07 (sete centavos de real) 
www.clubedocarroeletrico.com.br - contato@clube-

docarroeletrico.com.br - Elifas Gurgel - (61) 8188 9396 
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Advogado Estenio Campelo é consagrado Cidadão Fortalezense

A Câmara Municipal de Fortaleza outorgou em 26.03 
o Título de Cidadão de Fortaleza ao jurista Dr. João Es-
tenio Campelo Bezerra, filho de Crateús. Proposta pela 
vereadora Eliane Novais (PSB), a homenagem evidenciou 
a trajetória acadêmica e a dedicação profissional ao culto 
do direito e a causa da justiça no Ceará e no Brasil. 

“Dr. Estenio Campelo é um fortalezense de fato, uma 
pessoa que em todos os lugares nunca deixou de ratificar 
sua paixão por esta cidade”, destacou Eliane Novais, 
ao coroar o jurista cidadão de Fortaleza. A parlamentar 
evidenciou o trabalho de articulação política na busca 
por recursos federais para o Ceará, além da duplicação 
do número de varas no Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da Capital Cearense. “Este ato magistral demonstra 
o seu eterno compromisso e ligação com sua terra natal”, 
colocou.

Ao ser consagrado fortalezense, Estenio Campelo, 
bastante emocionado, ressaltou a sua gratidão pela ho-
menagem, que, segundo ele, representa o reconhecimento 
da Capital Cearense. “O sentimento ao ser agraciado, é 

que assumo um compromisso moral ainda mais forte 
com Fortaleza, prestando a coletividade os serviços que 
estivem ao meu alcance. O meu coração é eternamente 
cativo desta cidade”, agradeceu Estenio. Ele destacou o 
papel que a Câmara vem desenvolvendo na luta pelo bem 
comum, classificando-a como uma instituição moderna.

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 
ministro Ubiratan Diniz Aguiar, ao enfatizar a importân-
cia do jurista para Fortaleza, relembrou os obstáculos 
enfrentados por homens e mulheres que saem do agreste 
cearense em busca de seus sonhos. “Você saiu do seu 
chão (Crateús), foi para Brasília, mas permaneceram aqui, 
pois o cearense nunca se despede de sua terra”, pontuou. 

A ocasião reuniu várias autoridades, os vereadores  
Paulo Bezerra e Paulo Facó (PTdoB), o deputado esta-
dual Manoel de Castro Neto (PMDB), os ministros do 
TCU, Valmir Campelo e Augusto Nardes, o ministro do 
Supremo Tribunal Militar, Dr. Antônio Carlos Nogueira, 
o presidente do TRT-7ª Região, o desembargador José 
Antônio Parente, o corregedor Geral de Justiça do Estado, 

desembargador João Byron de Figueiredo, o presidente da 
Ordem dos advogados do Brasil (OAB/CE), Valdetário 
Monteiro, o desembargador, Dr. Lecir Manoel da Luz, 
representando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
secretário de Infra-estrutura do Município, Luciano 
Feijão, o presidente da Casa do Ceará em Brasília, Fer-
nando César Mesquita, e o presidente da Confraria dos 
Cearenses, Geraldo Vasconcelos e Maria.

Homenagearam  Estênio, entre outros, Lívia, Saskie 
e Juliana Ximenes, Emilze Calaça, Maria Vasconcelos e 
Ana Rosa Sabóia, Alice e Ricardo Figueiredo, Newton 
e Alessandra Freitas, Luiz e Ana Rosa Sabóia. Liduina 
Fernandes e o compositor Evaldo Corrêa, Ana Regina 
e José Carlos de Souza Netto.Rejane e João Fujita, o 
saxofonista Ivanildo, Também presentes os irmãos de 
Estênio: Valmir, Evandro, Kátia, Carlos, Eliane, José 
Vanole, Regina Telma, Maria Valdira, Tereza e Valdir, 
os filhos Andréa e Guilherme Campelo, Marcelo Feitosa, 
Ana Cristina Mendes. Do Rio de Janeiro, foram  Mirtes 
e Jorge Pinto.

O homenageado Advogado Estenio
Campelo, a Vereadora Eliane Novais

e o Deputado Manoel de Castro

Newton e
Alessandra Freitas.

Marcelo Feitosa, Andréa Campelo, Ana
Cristina Mendes, Estenio e

Guilherme Campelo.

Maria e Geraldo Vasconcelos Rejane e João Fujita.


