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Coreia do Sul fica. Será que agora vai?

O Ceará em Brasília já se ocupou do projeto da Siderúrgica no Ceará,  pelo valor do investi-
mento US$ 3,0 bilhões, pelos 5 mil empregos diretos e indiretos que vai gerar, pela riqueza que 
vai produzir com 5 milhões de ton/ano.  Na edição 182, de agosto, nossa manchete: “Ceará trava 
guerra contra a Petrobrás, grupo Gerdau, cartel do aço e o Instituto Brasileiro de Siderurgia para 
ter siderúrgica”, lembrando que tudo começou em 2005 e que  Estado do Ceará  já investiu R$ 
7,2 bilhões , em 10 anos,  na construção da infra-estrutura.  Leia mais na pag. 20

Casa do Ceará fez Natal dos idosos e distribuiu 220 cestas. Leia mais na pág. 17 

O arquiteto Fausto Nilo em reunião na Casa do Ceará. Leia mais na pág. 10
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A Diretoria da Casa do Ceará já pôs a 
mão na massa, na busca de viabilizar seus 
projetos.

O financiamento é crucial. Apesar de apre-
sentar um pequeno superávit na suas transa-
ções correntes, é evidente que estão esgotadas 
as fontes tradicionais de receitas e as despesas 
estão contidas, em limites críticos.

Há necessidade de investimentos e de 
uma refundação da Casa para que se integre 
à Brasília dos tempos atuais e se insira, sem 
traumas, à Brasília do futuro.

Para isso, precisaremos de investimen-
tos. Todas as propostas serão considera-
das.

Temos um compromisso com a nossa 
História, com a forma de ser dos cearen-
ses. Já fomos muito longe e precisamos ir 
mais longe ainda. Os desafios são muitos.

Historicamente, ao contrário do que 
acontece em muitas entidades, não temos o 
voluntarismo dos cearenses como um com-
promisso associativo. Trocando por mariola, 
não dispúnhamos de um quadro associativo 
contribuindo mensalmente com x ou y. Algumas 
pessoas  vinham fazendo doações, mas muito 
poucas, diante do numero de cearenses que re-
sidem em Brasília. 

Há uma distancia entre a Casa e os cearen-
ses. Este é um dos nós que estamos querendo 
desatar, para termos uma receita para cober-
tura de pequenas despesas. Para isso estamos 
refazendo o quadro associativo, acenando ao 
coração e ao bolso dos cearenses daqui e da-
lhures.

Queremos todos participando.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara) 
Co-editor

ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)

Expediente

(*) Luciano Barreira
Adolfo Lopes, uma legenda Quixadaense
Mestre Adolfo Lopes era uma pessoa muito conhe-

cida na comunidade de Quixadá , mesmo tendo cega-
do ainda bem moço. Antes de cegar, porém, mestre 
Adolfo muito aprendera a arte de mecânica, inclusive 
no que toca à eletricidade, dominadas por ele atra-
vés do tato longamente exercitado. Era, além disso, 
um homem que gostava de ser informado, dedicando 
longas horas a ouvir as notícias internacionais através 
dos noticiários internacionais  de diversas emissoras 
de rádio. Assim, os acontecimentos nào lhe escapa-
vam. Ouvia a famosa BBC de Londres, mas também 
escutava atentamente o que era veiculado as rádios de 
Moscou, Pequim e Havana, nào fazendo segredo de 
sua simpatia pelo socialismo. Acompanhava os mais 
importantes eventos internacionais. Tinha porém 
uma visào crítica dos acontecimentos, não seguindo 
cegamente as versòes veiculadas.

Mestre Adolfo era amigo do meu pai. Um dia 
“meu velho” me disse:

Luciano, vamos fazer uma visita especial ao um 
homem simples e cego... mas na verdade é um gênio!

Entramos pela oficina dos fundos da casa de mo-
rada, que tinha na parte da frente instalado o serviço 
de auto falantes “Solon Magalhàes”, operado exclusi-
vamente pelo mestre Adolfo Lopes.

Fomos penetrando pelo ambiente bastante escuro, 
desviando-nos das bancadas de madeira. Amontoa-
dos de peças de motores de automóveis. Também no 
piso haviam blocos inteiros de motores fechados ou 
parcialmente desmontados.

Meu pai parou em frente a um homenzinho, que 
além de pequeno já estava um pouco encurvado. Meu 
pai falou:

— Mestre, vim lhe apresentar Luciano, meu filo, 
bastante curioso em matéria de mecânica. É um moço 
inteligente cujo único defeito é ser socialista...

Mestre Adolfo Lopes encarou-me co estivesse 
vendo-me. Soltou gostosa gargalhada e disse:

— Doutor Sula, pelo “defeito”de seu filho, posso 
avaliar que ele é um jovem  que acredita no futuro da 
humanidade...

Confesso que de imediato estabeleceu-se um elo 
de franca simpatia entre eu e o mecânico cego. Aper-
tei fortemente a mào que meio inseguro me estendeu 
o genial trabalhador quixadaense. Aquele aperto de 
mào selou uma sincera amizade que haveria de atra-
vessar os anos. Naquele instante Adolfo afirmou: 
— “meu jovem sinta-se a vontade  nesse meu desor-
ganizado mundo...”  Ele explicou:

—Já coloquei no lugar o eixo vira brequim. Agora 
vou colocar nos seus lugares os pistòes... E ele, sem-

pre guiado pelo finíssimo tato, trabalhava e conver-
sava ao mesmo tempo.

Notei que ele acionando uma chave de cabo 
longo, colocava um a um nos seus devidos lugar 
os  pistòes.

Mestre Adolfo apontou para o lugar onde esta-
va um presépio, coisa que muito esmerara. Estava 
nas proximidades da semana Santa. Depois de falar 
ele se aproximou do presépio e disse:

— Agora nào vai dar para lhe mostrar como é 
que funciona, mas em outro dia venha ver. No meu 
presépio muita coisa funciona mecanicamente. Te-
mos a roda de ralar mandioca... o forneiro, uma 
engomadeira com seu ferro e até Nossa Senhora 
embalando o menino Jesus. Tudo movido mecani-
camente!

Mestre Adolfo isso é fantastico. É coisa do mais 
engenhoso e fino artesanato. É claro que  quero 
ver funcionando..

— Pois venha. Na outra semana vou dar uma 
arrumada nessa minha jeringonça, mas venha mes-
mo:

—  Virei com certeza amigo.
Meu pai avisou que estava ficando próximo a 

hora do almoço e teríamos de ir embora.. Estava 
encerrada a visita, mas que visita a aula que tive 
com genial cego, o mestre Adolfo Lopes um gênio 
da Terra de Monólitos.

(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor

Escritor falece em Fortaleza

Vítima de câncer, 
faleceu em Fortaleza 
no dia 6 de novembro, 
o escritor Lindemberg 
Pirajá, um dos mais de-
votados funcionários da 
Universidade Federal 
do Ceará. Berg, como 
era mais conhecido, 
dedicou-se a escrever 
histórias de aventuras e 
mistério, que desperta-
vam muito interesse nos leitores.

Seu primeiro livro foi “ O mistério do ser-
rote verde”, mas depois escreveu outa\ras 
histórias do mesmo estilo.

A morte, quase subta de Berg, muito co-
moveu seu vasto ciclo de amizades.

Fundada em 15 de outubro de 1963
Fundadores – Chrysantho Moreira da Rocha (Fortaleza) e Álvaro Lins
Diretoria 
Pesidente - Fernando César Moreira Mesquita (Fortaleza): Luiz Gonzaga de 

Assis  (Limoeiro do Norte), 1º vice; Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), 2º vice; 
José Sampaio de Lacerda Junior (Fortaleza), diretor de Planejamento e Administra-
ção; Wanderley Girão (Fortaleza) diretor de Saúde e Promoção Social, Regina Stela 
Stuart Quintas (Fortaleza), diretora de Educação e Cultura; Raimundo Nonato Via-
na (Mundaú), diretor Financeiro,  Francisco Inácio de Almeida (Baturité), diretor 
de Comunicação Social e Leimar Leitão de Assis (Fortaleza), diretor de Obras, João 
Rodrigues Neto (Independência) diretor Jurídico; Maria de Jesus Monteiro Martins 
(Boa Viagem) diretora de Promoção Social.

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

Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos Carvalho (Itapipoca); membros suplentes: 
Ciro Barreira Furtado (Baturité),  José Colombo de Souza Filho (Fortaleza) e José 
Aldemir Holanda (Baixio). 

Jornal da Casa do Ceará
Fundador e Editor Emérito - Luciano Barreira (Quixadá)
Conselho Editorial
Ary Cunha (Fortaleza), Carlos Pontes (Nova Russas), Egidio Serpa (Forta-

leza), Frota Neto (Ipueiras), Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Gervásio de Paula 
(Fortaleza), Haroldo Hollanda (Fortaleza), Jota Alcides (Juazeiro), Jorge Cartaxo 
(Crato), José Jézer de Oliveira (Crato), Lustosa da Costa (Sobral), Marcondes Sam-
paio (Uruburetama), Milano Lopes (Fortaleza), Orlando Mota (Fortaleza), Paulo 
Cabral Jr. (Fortaleza), Rangel Cavalcante (Crateús), Raimunda Ceará Serra Azul 
(Uruburetama) e Tarcisio Hollanda (Fortaleza).

Diretor 
Inacio de Almeida (Baturité) 
Editores
JB Serra e Gurgel (Acopiara) e Wilson Ibiapina (Ibiapina)
Gurgel@cruiser.com.br / Ibiapina@tvm.brte.com.br
Editoração Eletrônica
Casa do Ceará
Distribuição e Revisão
Berilo de Lucena Cavalcanti (Quixadá)
Endereço SGA /N 910, Conjunto F/G - Asa Norte
70.790-100 - Brasília – DF  - Tel (61) 3272-3833
casadoceara@casadoceara.org.br / www.casadoceara.org.br
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SAMBURÁ
Versos da Vida
 O ministro do TCU,  

Ubiratan Aguiar (Cedro),  
lançou seu livro “Versos da 
Vida”, em papel e CD, em 
Brasília e Fortaleza,  com 
muito sucesso. Em Brasília, 
no Golf  Club, Entre os pre-
sentes  o ministro Márcio 
Fortes,  senadora Marisa 
Serrano, deputados Anibal 
Gomes e Vicente Arruda, 
ministros do TCU, Luciano 
Brandão e Walton Alencare sra. Maria Izabel,  Guilher-
me Palmeira, minisatros do STM, Maria Elizabet e José 
Coelho, ministro do STJ, Humberto Barros, jornalista 
Fernando César Mesquita, presidente da Casa do Ceará 
e sr. Danilo Fortes, presidente da FUNASA

Os amigos
O D’Amici, restaurante dos cearenses  Candido  Alves, 

Manoel Alves,, Antonio Salustiano  e Walmir Pereira, todos de 
Cariré, figura entre o melhores do Rio de Janeiro, pela cozi-
nha italiana, peixes e frutos do mar, Carta de Vinho e serviço. 
Walmir  é o sommelier que apresenta seus 300 rótulos nobres 
escolhidos a dedo. A adega climatizada na República do Leme 
carrega três mil garrafas.

Confraria dos Cearenses 
O ministro  Valmir Campelo e Marizalva receberam, em 

30.11, com filhos e netos, a Confraria Cearense, participando  
Geraldo Vasconcelos e Maria, Paes de Andrade e Zildinha,  
ministro Walton Alencar e  Izabel Gallotti, ministro José Co-
elho e Genoveva Coelho, ministro César Rocha e Magda, Mi-
nistro Cláudio Santos e Eliene Bastos, Murilo Amaral e Íris, 
ministro Ubiratan Aguiar e Terezita,  Cid Nogueira e Marinês,  
general Peçanha e Nilza, general Antonio Florêncio e Célia, 
deputado Eunicio Oliveira e Mônica, deputado Eugenio Ra-
belo e Liana,   embaixador José Marcus Vinicius de Souza e 
Márcia, procurador Roberto Gurgel e Claudia, José Wilson 
Ibiapina e Edilma,  coronel Praciano e Vanja, ex-senador  e 
empresário Raimundo Lira e Gitana  e os solteiros   ministro 
Napoleão Maia, ex-deputado e empresário Chiquinho Feito-
sa,  jornalistas Ari Cunha, Pádua Lopes, José Jezer de Olivei-
ra, Lustosa da Costa, Inácio de Almeida, JB Serra e Gurgel, 
Marcondes Sampaio,  Jorge Cartaxo e o cantor e compositor 
Peninha.  Neste encontro, as mulheres participaram. Valmir 
saudou os presentes, ressaltando o papel da  Confraria na cea-
rensidade, em Brasília. Peninha cantou composições suas com 
letras do Cezar Rocha. Valmir circulou entre os amigos com 
fotos da sua netinha de 11 dias 

Emmy
José Wilker (Juazeiro do Norte  entregou um dos prê-

mios do Emmy Internacional. Considerada o Oscar da TV 
mundial, a premiação aconteceu em 19.11 em Nova York. 
O Brasil concorre com sete finalistas, número recorde.

Aeroporto do Cariri
Estão de posse do Governo do Estado as certidões de 

registro em cartório das 40 escrituras dos terrenos que se-
rão ocupados pelas obras de ampliação do Aeroporto do 
Cariri, em Juazeiro do Norte. As certidões foram entregues 
ao governador Cid Gomes pelo presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Juazeiro, Roberto Celestino. Das 40 
escrituras, 39 são de imóveis pertencentes ao Estado do 
Ceará; a 40ª é de um terreno da União. Está tudo em casa. 
para 5 milhões de toneladas por ano. A companhia informa 
ainda que terá participação minoritária na usina, ainda a ser 
definida.

A Um Sopro do Infinito
Geraldo de Menezes Barbosa, odon-

tólogo, com clinica em Juazeiro do Nor-
te, é jornalista militante, desde quando 
ajudava na gráfica de seu pai, na edição 
do jornal “Juazeiro do Cariri”. Depois 
de formado, em Fortaleza, voltou a Ju-
azeiro e lançou o seu jornal, “Correio 
do Juazeiro”. Suas crônicas foram igual-
mente difundidas pela Radio Iracema 
de Juazeiro, pela Radio Educadora do 
Carie pela Radio Progresso de Juazeiro, por ele instalada, com 
seus irmãos.  Foi vereador, presidente da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte, É educador e professor. Publicou cin-
co livros. Este último é produto de uma pesquisa de 10 anos 
junto a uma mulher paranormal que continua sendo objeto 
de uma série de fenômenos.  O prefácio é de André Herzog, 
reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA).

Medalha
O Instituto do Ceará vai entregar a medalha Barão de Stu-

dart ao empresário Ivens Dias Branco que financiou o memo-
rial que traz o nome do grande historiador cearense, devendo 
ser saudado pelo educador Ednilo Gomes de Soárez.

Eólica
Foi antecipada para o dia 12 de dezembro a solenidade em que o gover-

nador Cid Gomes anunciará a implantação do primeiro parque de geração de 
energia eólica do Ceará. Trata-se do projeto da Bons Ventos, que, nas praias 
de Aracati e da Taíba, produzirá, pela força dos ventos, 157 MW.

Troféu Flávio Ponte
O jornalista Sérgio Ponte anunciou os ganhadores do 

36º troféu Jornalista Flávio Ponte, o Oscar do esporte, no 
próximo em 10.12, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. 
0s laureados  são: 

DESPORTISTA: MINISTRO DO ESPORTE, OR-
LANDO SILVA, 

ATLETA:  JANETH, o maior referencial do basque-
te brasileiro nos últimos tempos. 

JOGADORA FEMININA:  DANIELA ALVES, meda-
lha de ouro no Pan do Rio e  vice campeã mundial.   JOGA-
DOR:  IARLEY, do Internacional( RS ). Único cearense 
bi campeão mundial  inter-clubes,  pelo Boca Juniores 
(Argentina).

 DIRIGENTE:  JOSÉ  NEVES, Presidente do Fu-
tebol Brasil Associados, entidade que promove a série 
B,do futebol brasileiro.

ATLETAS MUNDIAIS DO ANO a dupla de vôlley de 
praia, Larissa e Juliana,  tri campeãs  do circuito mundial ( 
2005,2006 e 2007 ), tri campeãs brasileiras e 0uro no Pan do 
Rio, já estando garantidas nas  0límpiadas da China.

Fagner
Junto com Ariano Suassuna, Fagner (Orós) deu musica-

lidade ao programa político do PSB, certamente convocado 
pelo deputado Ciro Gomes (Sobral).

Curso de licitações  
 O procurador-geral do Ministério Público 

junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado (Forta-
leza) , lançou no TCU, o livro Curso de Licita-
ções e Contratos Administrativos, pela Editora 
Fórum. Estavam presentes autoridades dos três 
poderes, dirigentes e servidores do TCU. São 
mais de 700 páginas distribuídas em 11 capí-
tulos.  Lucas Rocha Furtado está na carreira 
do MP junto ao TCU desde 1994. É também 
professor da Universidade de Brasília, onde dá aulas de Direito Comercial e 
Administrativo. É ainda autor dos livros Curso de Direito Administrativo 
e Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro

Xilógrafos de Juazeiro
Geraldo Sobreira (Jua-

zeiro do Norte) continua 
cultivando suas duas pai-
xões: o cordel de Juazeiro 
do Norte que comemorou 
seu centenário, relatado 
com cuidadosa pesquisa 
em seu livro, “Xilógrafos 
de Juazeiro” e a memória do B. de Paiva, nosso tea-
trologo, dirtor do Teatro Nacional de Brasília. No lan-
çamento do livro em Juazeiro do Norte estiveram pre-
sentes os profs. Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, 
Gilmar de Carvalçho,  e Renato Casimiro, da UFC, se-
cretários de Cultura , José Auto Filho, e de Ci}encia e 
Tecnologia, René Barreira, ex-reitor da UFC, o reitor 
da URCA, prof. Plácido Nuvens, prefeito de Juazeiro, 
Raimundo Macedo, Secretário de Cultura de Juazeiro, 
profa. Ecleide Soares, da URCA, que representou o 
prefeito de Crato.

Mérito do Trabalho
O presidente da Casa do Ceará Fernando César Mesquis-

ta, e o empresário Geraldo Vascocelos, recebeu em Fortaleza, 
em 7.12 a Medalha do Mérito do Trabalho entregue pela de-
sembargadora Dulcina Palhano, presidente do TRT/CE.

Ovos
Em 1980, o empresário cearense Josias Pereira Azevedo instalou 

em Pacajus uma pequena empresa avícola para a produção de ovos 
— os Ovos Josidith. Dez anos depois, ele invadiu o Centro-Oeste e 
instalou uma unidade na cidade goiana de Leopoldo de Bulhões; em 
2003, instalou outra em Planaltina, no Distrito Federal; em 2006, 
comprou uma das maiores produtoras de ovos do País, a Granja Salto, 
de Goiás. Hoje, as granjas do cearense Josias Pereira abastecem de ovos 
os mercados do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, 
Amapá e parte de São Paulo. Sua produção diária é de 1,6 milhão 
de ovos, dos quais apenas 15% são produzidos em Pacajus, onde está 
a sede da empresa.

A  nova onda
Prefeitos e prefeituras descobriram como fazer caixa: 

venda da administração das folhas salariais dos servidores 
públicos municipais aos bancos São Paulo negociou sua 
folha de pagamentos com o Banco Itaú por R$ 510 mi-
lhões pelo prazo de cinco anos.A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro fechou acordo com o Santander por R$ 370 milhões. 
Curitiba fechou com o Santander, recebendo R$ 140,5 
milhões.Salvador fechou com o Bradesco,  Porto Alegre 
com a Caixa Econômica Federal por R$ 87,3 milhões. A 
Prefeitura de Fortaleza  quer vender a sua por 60 milhões 
no minimo, à Caixa ou ao Banco do Brasil. 

João Pessoa
O ministro Cézar Rocha é o mais novo cidadão da Paraí-

ba. O titulo  aprovado pela Assembléia Legislativa foi entregue 
em cerimônia realizada no auditório do Tribunal de Justiça do 
Estado, presentes  deputados, desembargadores, governador 
Cássio Cunha Lima e de uma grande comitiva de cearenses de 
Fortaleza e Brasilia. De Brasilia, ministros  do STJ, Francisco 
Cândido de Melo Falcão Neto, Humberto Gomes de Barros  
e Napoleão Nunes Maia, Wilson Ibiapina e Geraldo Vascon-
celos. De Fortaleza foram Domingos Filho, empresário e ex-
deputado Chiquinho Feitosa, Arthur Silva, Claudio Aguiar. Na 
véspera, o governador Cássio Cunha Lima  ofereceu almoço ao 
ministro Cézar Rocha  numa chácara do Governo. 

Nova Iorque
Fernando Cesar Mesquita, presidente da Casa do Ceará, esteve em 

Nova Iorque, acompanhando o senador José Sarney, que lançou a edição 
americana de seu romance, Saraminda, na Americas Society.
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Humor Negro
Branco Humor

Acopiara, o “boião” e a quase farsa
JB Serra e Gurgel (*)
Na noite de domingo, 25.11, os 45.569 l habitantes de 

Acopiara foram premiados com quase 10 minutos na Rede 
Globo de Televisão, no Fantástico, com apresentação de 
uma reportagem especial de Mauricio Krubusly, “o campe-
onato dos maridos traídos   ou a 21 Festão do Boião”.

Quem trabalha com a mídia, como há 40 anos o faço, 
um minuto de televisão, na RGT, é  uma eternidade.. Dez 
minutos é uma bomba devastadora. Em outras redes, um 
minuto ou dez, são irrelevantes. 

O que é mostrado pela RGT impacta e impressiona, 
constrói e destrói, massageia o ego ou causa indignação. 
Dificilmente se fica indiferente.

O Fantástico já teve mais audiência, mas ainda é  gran-
de revista de entretenimento nas noites de domingo. Há 
mais de três décadas no ar, tem méritos indiscutíveis, qua-
lidade, profissionalismo, imparcialidade, informa, diverte, 
relata, desnuda, constata, emociona e entristece. 

Não se pode culpar a RGT de nada. O “boião” lá esta-
va, a vivo e a cores, com centenas de pessoas se divertin-
do com suas entranhas expostas aos olhos perplexos de 
um país em crise de referências e de padrões de civilida-
de. Nunca dantes neste país, esta questão esteve tão em 
evidência. Muita gente acha que esta  frouxidão moral é 
normal, é linda, é bela, é digna, é hilária, é moderna, é con-
temporânea, quando este viés apenas revela  uma acele-
rada crise social de lassidão moral, de desagregação fami-
liar, de perversão sexual, de banalização e vulgarização do 
casamento.. Ou somos um país com níveis aceitáveis de 
dignidade, de honra e de pudor,  ou seremos um pais de 
promiscuidade, putaria, libertinagem e sacanagem. Se os 
modernosos querem e se esforçam que todos os brasilei-
ros sejam cornos ou homossexuais, bissexuais, transexuais, 
GLS, GLTB, etc, etc, poderemos mudar o nome do Pais 
para Reino da Galhofa Império dos Chifrudos e dos Bai-
tolas ou Sodoma ou Gomorra.

A reportagem do Fantástico caiu como uma bomba so-
bre Acopiara.  Seus efeitos foram devastadores. 

Todos os “boiões” , meus conterrâneos, tem lá suas 
razões para rir de sua própria desgraça, com caras de ba-
bacas e de panacas, nu, bundalelê da porra , e parece que 
ninguém tem nada com isso. A partir daqui discordo, não 
da RGT e de Mauricio Krusbusly, pois temos tudo a ver 
com isso.

Há 50 anos, fora de minha cidade, e vivendo a  mais 
de 3.000km de distância, fui atingido . O  impacto do ter-
remoto ,na escala Richter, foi tremendo. E por que fui 
atingido? Pela generalização recorrente. De repente, todo 
acopiarense  ganhou um estigma e estigma é como praga 
de mãe, pega e gruda.

Acopiara, desde Lages e Afonso Pena, não foi funda-
da pelos “boiões”. Famílias inteiras lá se constituíram e se 
estruturaram com outros valores.  Nossa cidade não é a 
casa da mãe Joana, de mulheres de vida fácil, de homens 
devassos.  Gerações se passaram cultuando outros valores, 
transmitidos entre as famílias. Certo que houve desvios ca-
beludos na obediência daquilo que pareceu ser a preceito 
básico de nossa civilização. Figuras austeras e respeitáveis, 
nos diferentes grupos sociais, da falsa nobreza e da po-
breza, miséria e indigência absoluta,  enveredaram pelos 
desvãos do coração e dos instintos bestiais praticando a 
insensatez. Mas insisto não era a regra, mas o desvio

A ser verdade que todos os acopiarenses são “boiões” 
, que  99,7%  foram traídos,  que em cada lar, há um as-
sumido ou enrustido, seria o fim de uma era glacial ou de 
uma comunidade! .Ou o começo de uma outra em que 

ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, 
vale homem com homem, mulher com mulher, uma nova 
ordem social.

“Boiões” há em todos os grupos sociais. Em Fortaleza, 
há um conjunto habitacional, em que os moradores são 
acordados pelos comunicadores de rádio com chocalhos 
de boi, badalando, enquanto bradam  nos microfones: 
“Acorda sua cambada de corno”.! Dificilmente todos os 
moradores são “boiões” mas a generalização constitui um 
desrespeito monstruoso. Pode ser engraçado, mas soa com 
uma marca que agride a consciência dos outras pessoas. É 
uma afronta à privacidade, ao direito invidual, à diversida-
de e ao direito social.

Os que são “boiões” assumidos riram, vangloriam-se, 
desfilaram suas carapuças, suas “perucas de touro”, pelas 
ruas da cidade. Tiveram seus minutos de glória e comemo-
raram. Que sejam felizes para sempre, se este comporta-
mento enseja felicidade. Que façam do encantamento de 
suas traições sua razão de viver, na sua vida privada e não 
no consciente coletivo. Com certeza não são ícones para 
as futuras gerações. 

Outros acopiarenses , que não são “boiões, ficaram des-
norteados. Muitos meninos e meninas , na 2a. feira seguin-
te, primeiro queriam saber o que era “boião”. Não será um 
boi grande, inocentemente poderiam imaginar! Depois, 
neles, se instalou a dúvida atroz: “meu pai é boião”? Por 
que isso? “E minha mãe? Trai meu pai? Por que isso? Isso 
é normal?” Cruel!

Muitos adultos se perguntam: a fidelidade é possível? 
Acabou? Existem homens e mulheres fiéis? Todos somos 
infiéis? Por que tanta infidelidade? Por que casar?Por que 
construir um lar?  O que é a felicidade? A  felicidade se 
compra? Vale a pena ser feliz? Como serão os filhos – ho-
mens e mulheres do amanhã – nascidos nestes lares sem 
paredes e descartáveis, sem veias nem coração? Quais se-
rão seus horizontes de vida?  Nem Freud explica. Blanchu 
muito menos.

Do episódio podemos tirar muitas conclusões: a primei-
ra é que Acopiara dormia tranqüila e recatada,  e acordou 
na boca do furacão, com suas vísceras expostas. Segunda, 
é que logo esta infelicidade será substituída por outra em 
qualquer outro ponto do país, nas asas da imaginação, da 
investigação e da prospecção jornalística. Terceira, os ato-
res desta ópera bufa, tragicômica,  logo logo vergarão sob 
o peso de seus chifres e serão escorraçados de cena e su-
mirão pelas portas dos fundos, riscando levando consigo 
as barras transversais dos portais.

Mauricio Kubrusly teve a sensatez de abrir seu texto des-
ta forma: “um rapaz diz todo contente que o pai lhe roubou 
a namorada. Outro homem bate no peito e revela que a mu-
lher fugiu com um amigo. E toda a cidade pára pra ouvir e 
se divertir com estas histórias.” Segue: “a brincadeira come-
ça com uma passeata de motos. É um convite para que todo 
mundo participe da 21ª Festa do Boião, o boi grande”.

Pode ser uma brincadeira, mas não deixa de agregar um 
forte componente de chifre queimado e de mau gosto.

Principalmente pela generalização e a suspeição espa-
lhada sobre todos os acopiarenses. Os “boiões” que  ba-
lançaram a galhada na festa adoraram , outros  levaram 
a coisa na troça e não se consideraram atingidos e mais 
outros, circunspectos e conservadores, se consideraram 
ofendidos,  constrangidos e magoados. 

Calma, minha gente, Acopiara é maior do que tudo 
isso, apesar de ser apenas uma molécula do espaço bra-
sileiro.to.

(*)JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

O significado das palavras 
AMOR
Enfermidade temporária que se cura com o casa-

mento.
Palavra com quatro letras, duas vogais e dois idiotas.

DANÇAR
Representação vertical de um desejo horizontal.

CÉREBRO
Órgão que serve para que pensemos que pensamos.

ESCOTEIROS
40 crianças vestidas de pateta, comandadas por um 

pateta vestido decriança.

DOR DE CABEÇA
O anticonceptivo mais usado pela mulher desde 

sempre.

VIRGEM
Menina de 9 anos, muito feia, que corre mais que o 

primo.
 
EXAME ORAL
Prova para conseguir um estágio na Casa Branca. 
LÍNGUA
Órgão sexual que os antigos usavam para falar.

CONFIANÇA
Via livre que se dá a uma pessoa para que cometa 

uma série de abusos.

FÁCIL
Diz-se da mulher que tem a moral sexual de um ho-

mem.

GINECOLOGISTA
Especialista que trabalha no lugar onde outros se di-

vertem.
 
HERÓI
Indivíduo que não teve tempo de fugir.
 
HOMEM
Ser masculino que durante seus primeiros nove me-

ses de vida quer sair de um lugar em que tenta entrar 
pelo resto de sua vida.

INDIFERENÇA
Atitude que uma mulher adota perante um homem 

que não lhe interessa, e que é interpretada pelo homem 
como se estivesse “se fazendo de difícil”.

 INTELECTUAL
Indivíduo capaz de pensar por mais de duas horas 

em algo que não seja sexo.

NINFOMANÍACA
Termo com o qual um homem define uma mulher 

que deseja fazer sexo mais vezes que ele.

 TRABALHO EM EQUIPE
Possibilidade de colocar a culpa nos outros.
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Leituras

A “Festa do Boião”
Lincoln Araujo (*)
Eu estou alarmado com a repercussão negativa que alcan-

çou uma brincadeira criada por alguns jovens de Acopiara. Já 
sabia que todo ano se realiza uma festa que tornou tradicional, 
mas não podia avaliar que a oitava edição provocasse uma re-
volta tão grande. Nós somos bairristas por excelência. Quem 
nasceu naquele “torrão natal” tem uma verdadeira paixão por 
sua história, seus valores, suas tradições, suas personalidades. 
E, mesmo aqueles que se afastam por obra do destino e das 
contingências sociais ou econômicas não perdem a oportu-
nidade de poder voltar a circular nas suas ruas, freqüentar 
seus bares, visitar seus amigos e parentes. E aproveitam como 
pretexto a “festa do conterrâneo”, as celebrações de nossa 
padroeira, o carnaval e outras efemérides para um retorno, 
ainda que eventual, justamente para relembrar gostosamente 
o passado, vibrar com o presente e aumentar as esperanças do 
futuro. E tome visitas aos parentes, passeios nos sítios, rezas 
na igreja, conversas na calçada...tudo isso dá o prazer e a ale-
gria de voltar às origens, num breve momento.

Mas, esse amor pela cidade sofreu um abalo ultimamente 
porque, em rede nacional de televisão, foi divulgada a “Festa 
do Boião”, Trata-se, ao que me consta, de uma simples brin-
cadeira de alguns rapazes, como se fosse para celebrar as “trai-
ções” de suas mulheres, namoradas ou amantes. Para até es-
quisito comemorar a própria desventura amorosa ou a própria 
incapacidade de satisfazer os anseios das esposas. Mas, é jus-
tamente esta esquisitice que faz o sucesso da festa. Aparecem 
uns chifres enormes, como se se pudesse medir a extensão da 
traição. Antes, era no Clube Social. Agora, é em um local de 
eventos com maior espaço, para permitir a acomodação do 
crescente número de pessoas que freqüentam assiduamente 
o espetáculo.

Este ano, a festa foi ainda mais engraçada. Teve um can-
tor de fama nacional, típico declamador dos insucessos dos 
homens com as mulheres, que ousou contar que fora traído 
pelo prefeito da cidade. Foi uma brincadeira de mau gosto. 
Onde ele chega comete estes desvarios, sem perceber que 
causa tremendo dissabor. Teve também a cobertura da tele-
visão, cujo repórter colheu depoimentos, fez entrevistas para 
explicar ao país inteiro como é possível festejar num tórrido 
ambiente as decepções amorosas. Pois, agora está todo mun-
do pensando que a cidade só tem corno, porque alguns con-
fessaram detalhes de seus infortúnios e a presenciada traição 
das mulheres.

Quando nos encontram na rua -  e até por telefone – os 
amigos de outras cidades vêm com aquelas perguntas maldo-
sas. Um deles, que gostava de nos chamar de conterrâneo, já 
que não mais ter este orgulho.O impacto da reportagem, de-
pois de veiculada em um dos fantásticos programas de enor-
me audiência da televisão brasileira, foi desastroso. Este todo 
mundo frescando com a gente (talvez, pensando que na terra 
deles não tem chifres).

O problema é que ninguém entendeu nada. Tudo não pas-
sa  de uma brincadeira que foi crescendo, crescendo (em par-
ticipação), causando, pelo esquisito e pela ironia, repercussões 
inesperadas. Mas, ao que se sabe, os depoimentos são falsos 
e as mulheres são santas esposas. Tudo como convém a um 
enredo. É preciso que as histórias sejam forjadas, com aparên-
cias de verdade, para nossa diversão, E sejam as senhoras boas 
donas de casa, eficientes funcionárias, para que, em vez de 
hipócritas e traidoras, apareçam no último capítulo vencendo 
o mal com suas virtudes .

Ainda bem. Porque na minha terra não conheço homem 
capaz de se vangloriar de suas próprias fraquezas e anunciar 
para o mundo sua expectativa e apreensão durante o flagrante 
da traição de sua mulher com o seu pai ou com o seu melhor 
amigo.

(*) Lincoln Araújo (Acopiara)  é desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará.

Cearense sim senhor
José Sarney (*)
Estive em Fortaleza para uma Feira do Livro. Re-

vivi lembranças do Ceará, principalmente da minha 
mocidade, na participação dos Congressos de Escri-
tores e de Poesia, do Grupo Clã e de velhos amigos 
intelectuais — muitos já se foram. 

Aquele Ceará das secas e das queixas não existe 
mais. Diz-se que o Brasil não tem um livro símbolo, 
assim como o Quixote é para a Espanha. Chegaram 
a propor que fosse Os Sertões de Euclides da Cunha, 
mas não pegou. Ele foi quem primeiro apreendeu o 
sentimento do Nordeste. No seu tempo não se cha-
mava assim, e a região que ele radiografou — a de 
Canudos — era consagrada como sertões. Sobre esse 
sedutor tema já tinham escrito muitos brasileiros, 
entre eles Afonso Arinos (o velho) e Coelho Neto. 
Euclides cunhou aquele “o sertanejo é, antes de tudo, 
um forte”, que virou chavão e o cearense passou a 
ser o paradigma desse homem cabeça-chata, ousado 
e valente. 

O Ceará, já escrevi, tem um solo árido e marcado 
pelas secas famosas — a última delas, e talvez não a 
pior (1915), consagrada no Quinze de nossa Rachel 
de Queiroz —, mas tem uma riqueza extraordinária: 
o cearense. A aspereza do clima e da terra, a alter-
nância das noites frias e dos dias quentes, secos e 
úmidos, a necessidade de lutar por tudo, da água à 
comida, das vestes aos caminhos da caatinga, deu-
lhe uma alma de resistência e realismo. Ele não tem 
aquela solidão leniente e melancólica dos sertanejos 
do Brasil Central. Tornou-se um povo andante e em-
preendedor. Transformou pedra em casa. 

Outrora falar Ceará era falar chuva e seca. Era a 
saudação inicial de chegada: “Está chovendo?” Uma 
vez a fiz no aeroporto a um despachante e o espírito 
otimista do cearense, com algumas chuvas já caídas, 
me respondeu: “Doutor, está morrendo sapo afoga-
do.” Hoje, se discute turismo, a siderúrgica, os gran-
des empreendimentos e, para surpresa minha, o forte 
movimento cultural e editorial que ali se processa, 
com excelentes escritores. 

Em 1947, a primeira vez que saí do Maranhão 
foi para uma reunião de intelectuais no Ceará. Fran 
Martins, Aluísio Medeiros, Antonio Girão Barroso e 
outros lideravam o movimento neomodernista, que 
em cada estado tinha um grupo — no Maranhão, Tri-
buzzi, eu, Ferreira Gullar, Burnett e uma rapaziada 
boa. Hospedei-me na Pensão Sobral, na Rua Senador 
Pompeu. 

Agora (tantos anos!), quis fazer um roteiro sen-
timental. Hoje, arranha–céus, avenidas, turistas, ca-
melôs. Nada mais existe da pensão Sobral, a não ser 
dentro de mim. Restam os “verdes mares bravios”, 
de Alencar. E o “oco do tempo” como chamava o 
Patativa do Assaré, agora homenageado pelas belas 
coleções “Demócrito Rocha”, feitas por Albanisa 
Lúcia Dummar Pontes. Mas não mudou a riqueza 
que é o cearense, sim senhor. 

(*) José Sarney, ex-Presidente da República, ex-governa-
dor do Maranhão, ex-senador pelo Maranhão, ex-presidente 
do Senado, ex-deputado pelo Maranhão, atual senador pelo 
Amapá, membro da Academia Brasileira de Letras.

Artigo publicado na Folha de São Paulo, 23.11.2007

Sexta-feira, de uma noite solitária
Airton Rocha (*) 

Jazz For When You’re Alone  
Ouvindo jazz sozinho eu estou.  

E sozinho, eu mergulho profundamente na minha dor  
O silêncio é total!  
Mas no meu som,  

Um jazz de sentimento puro  
E de uma melodia imortal e bela,  

Toma conta da minha alma,  
Dos meus desejos,  

Das minhas angústias,  
Dos meus pensamentos,  

Do meu coração,  
E do amor pela mulher amada  
Que dorme um sono distraído  

Enquanto a noite lá fora  
Ansiosa, assim como eu,  

Espera a madrugada chegar  
Com seu sorriso  

E sua dor  
Com sua tristeza  
E sua saudade  

Saudade, de um bem que não vem mais,  
Nunca mais  

Madrugada das minhas melancolias  
De uma saudade que me alucina  
De uma saudade que me domina  

Onde os meus sonhos  
Os meus desejos  

São cheios de tristezas  
Pra não chorar  

Onde nem a natureza  
Com aquela certeza  

Me pede calma  
E me pede, para eu viver em paz  
Ouço no meu som, Baden Soul  
Onde um sax chora suavemente,  

Faz jorrar as lágrimas da minha dor  
E deixa o meu coração  

Sofrendo com a ausência do meu grande amor  
Que dorme um sono tão puro  

E que me deixa sozinho,  
Sofrendo, com a minha dor  

A madrugada chega com seu silêncio  
Nesta noite de sexta-feira  

Como se fosse uma criança dormindo  
Assim como dorme,  
O meu grande amor,  

Igualzinho, as rosas e as flores  
Que embelezam o dia,  

Dormem à noite  
Com seu perfume e sua cor  

O vento sopra baixinho,  
Só pra não acordar o meu amor  

Eu pedi ao vento  
Pra não fazer barulho  

Pra ela não acordar com sua dor  
As nuvens passam no Céu  
Anunciando a primavera  

Que já chegou  
E eu, ansioso fico  

Esperando, as flores, que de novo voltou.  
Sexta feira, de uma noite solitária  

Onde o silêncio amarga a minha dor  
E eu ouço um jazz sozinho  

Com a ausência do meu grande amor.
 
pequenoayrtonrocha@gmail.com
(*) Ayrton Rocha, publicitário (Fortaleza)
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Uma grande produção teatral está mudando o ritmo 
de vida dos moradores de Quixeramobim, no interior do 
Ceará. Cento e dez anos depois do massacre de Canu-
dos, o diretor José Celso Martinez apresenta o espetácu-
lo “Os Sertões”.

Saíram daqui, evangelizando tanto material quanto 
espiritualmente. Aí de Salvador partiram para prendê-
lo”, conta Marcílio Maciel, agricultor. 

É assim que os estudantes de Quixeramobim, no Ce-
ará, conhecem a história do homem que saiu da cidade 
para se tornar um líder religioso do sertão. 

Antonio Vicente Mendes Maciel, o Antonio Conse-
lheiro, fundou, na Bahia, uma comunidade com 25 mil 
seguidores. Fanático religioso, despertou a ira do gover-
no e tudo acabou no massacre de Canudos, há 110 anos. 

“O Antônio Conselheiro, por mais acesa que estives-
se a luta, lá em canudos, a arma dele era um rosário”, diz 
Marcílio Maciel, agricultor. 

A história, contada pelos moradores mais velhos e 
reproduzida nas fotos e publicações que estão na casa 
onde Antônio Conselheiro morou, foi contada no livro 
“Os Sertões”, de Euclides da Cunha. 

A narrativa inspirou a produção teatral de José Cel-
so Martinez Corrêa, encenada pela primeira vez na terra 
natal do personagem principal. 

“Ele sofreu uma transformação enorme, o amor que 
ele tinha pela terra brasileira...passou a amar tudo e foi 
sendo seguido e aquelas pessoas que estavam em volta 
dele, ele resolveu, vamos fazer alguma coisa já que esta-
mos juntos”, conta José Celso Martinez Correa, diretor 
de teatro. 

AL homenageia 50 anos da Comédia 
Cearense e condecora Haroldo Serra

Quixeramobim lembra os 110 
Anos de Antonio Conselheiro

A Assembléia Legislativa realizou, em 08.10 sole-
nidade em homenagem aos 50 anos de fundação do 
grupo teatral Comédia Cearense e concedeu uma co-
menda ao seu fundador, o artista Luís Haroldo Caval-
cante Serra. O deputado Heitor Férrer (PDT) desta-
cou o trabalho realizado pelo grupo e enfatizou que 
o requerimento da homenagem, apresentado por ele 
em parceria com o deputado Artur Bruno (PT), foi 
aprovado por unanimidade pelos 46 deputados esta-
duais.

Bruno ressaltou a importância do teatro para a hu-
manidade, “como instrumento poderoso de educação, 
diversão e reflexão sobre o mundo” e enfatizou que 
“Haroldo Serra e a Comédia Cearense se confundem 
com a história do teatro cearense”. “.

Haroldo Serra recebeu, no centro do Plenário 13 de 
Maio, as placas comemorativas em sua homenagem e 
ao grupo. 

A Comédia Cearense já realizou mais 80 monta-
gens, participou e foi premiada em eventos em todo 
o Brasil e no exterior. Em 1970, o grupo apresentou a 
peça “O Simpático Jeremias”, de Gastão Tojeiro, no 
Festival de Teatro de São José do Rio Preto e recebeu 
9 dos 12 troféus oferecidos. Dentre eles, os troféus de 
melhor espetáculo e os de melhor diretor, melhor ator e 
melhor cenógrafo, para Haroldo Serra. “O sucesso foi 
repetido no ano seguinte, com uma surpresa”, conta 
Haroldo: “A peça ´Morro do Ouro´, de Eduardo Cam-
pos, foi escolhida pela comissão julgadora e pelo júri 
popular como o melhor espetáculo”. 

Funcionário público, diretor dos Correios e Telégrafos de 
Fortaleza, o saudoso Edson Viriato e sua Mirtes não podiam 
imaginar que um dos filhos viria a ser um artista de renome. 
Nascido em Fortaleza em 1950, o menino Tarciso Viriato des-
de os 5 anos dominava o lápis com destreza. Aos 7, desenhava 
figuras humanas com perfeição. Nunca mais parou de de-
senhar. Criava e ilustrava trabalhos escolares, com facilidade 
que se tornou conhecida entre os colegas. 

Ao chegar a época de definir qual curso fazer, escolheu co-
municação social na Universidade Federal do Ceará. Era 1973. 
A primeira exposição, em 1980, mostrou tendência ao abstrato, 
estilo que o caracteriza até hoje. “Um dia alguém viu minha tela 
abstrata e, curioso, afirmou que não estava entendendo nada. 
Queria saber como era o nome do trabalho. Respondi Mulher. 
A pessoa quis saber por que Mulher, se não conseguia ver ali 
mulher nenhuma. Respondi que as mulheres eram mesmo di-
fíceis de entender!”, o artista recorda, bem-humorado. Casado 
com a médica cardiologista Regina Viriato, trouxe de Fortale-
za, em 1978, a filha Aline, hoje publicitária. A família se mudou 
para Brasília para que Tarciso assumisse o cargo de técnico do 
Banco Central. “Nas horas vagas no banco, minha distração era 
desenhar. O trabalho me inseriu nesse mundo, e hoje faço isso 
24 horas por dia. Brasília nos oferece visibilidade, estamos numa 
grande vitrine cosmopolita, onde todo mundo cresce junto, tan-
to nas artes como na cultura, artes cênicas ou literatura. Breve 
seremos um grande pólo cultural do Brasil!”, orgulha-se. Com 
exposições em várias representações diplomáticas em Brasí-
lia, levou trabalhos a Versalhes, na França, Nova York, Boston 
e Wisconsin, nos EUA, e a vários estados brasileiros, As obras 
de Tarciso Viriato valorizam o acervo de grandes colecionadores 
espalhados pelo mundo. 

(*) Com apoio de Jane Godoy, do Correio Braziliense, de Brasília/DF

Tarcísio Viriato:
o cearense que veio, viu e venceu 
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Lustosa da Costa (*)
No meus tempos de Sobral,o Colégio de Sant´Ana era vedado 

aos homens. Homem só entrava ali na qualidade de sacerdote ou 
de professor.  Durante um Carnaval,o bloco dos sujos colocou no 
interior de um surrão de palha de carnaúba devidamente amarrado, 
o seu comprido integrante Zemonte , apertou a campainha do esta-
belecimento e quando a freira abriu a porta, jogou o fardo lá dentro, 
para desmoralizar a proibição.

Há tempos Zemonte não participava mais dos festejos mominos 
integrando seu bloco e nunca mais participará. Terminou sua lenta e 
sofria agonia.

Cumpri o amaro dever de visita-lo quando saiu do coma, meses 
atrás e fui triste ouvir seus lancinantes gritos de quando era asseado 
pela secretaria doméstica que tão desvelada e pacientemente tratou 
dele neste período doloroso de sua existência. Ainda me reconhe-
ceu e disse meu nome, sem falar mais nada. Pedi,depois,ao Evandir 
Vasconcelos levar-lhe filme do lançamento do livro Sobral cidade 
das cenas fortes em que era entrevistado,com largueza,por Paulo 
José,colega e irmão que fez a cobertura da solenidade a que estiveram 
presente o presidente José Sarney,senadores Marco Maciel,Jorge Bor-
nhausen,.Heraclito Fortes,Patrícia Gomes, o lider Jose Carlos Aleluia 
para que se visse no cede visse a festa sobralense,ocorrida nos salões 
da Câmara dos Deputados

Zemonte era filho de Judilita Borges Borges, também auxiliar 
de meu pai quando este gerente do Instituto dos Comerciários,em 
Sobral,durante catorze anos e ficou em seu lugar no emprego. 
“Seu”Costa contava a propósito das preocupaões do funcionário e 
amigo que o vendo,um dia,alinhando cifras e contas em seu biro, se 
surpreendeu com avaliaão do custo financeiro da relaão conjugal:

“Seu Costa,o casamento é um precipício”.
Apesar de meu amigo,não me procurava quando vinha a Brasilia, 

visitar a filha. Uma vez o encontrei,perto de casa, e o recriminei por 
não aparecer e ele alegou não gostar de dar trabalho.Por insistência 
minha,apareceu para jantar com a neta Leoni e foi agradavel  para os 
anfitriões. 

O mundo de Zemonte se circunscrevia a Sobral que nunca 
quis abandonar. Nem quando Chico Monte,deputado federal ,seu 
tio,sogro do governador Parsifal Barroso,lhe ofereceu rendoso em-
prego de fiscal do IAPC (Previdência Social) que teria de exercer 
noutra cidade do Ceará.

Certa vez, veio a Brasília e foi convidado a jantar com FHC que 
havia sido eleito Presidente da Republica,por seu amigo (amigo dos 
dois)José Lírio Aguiar. Ele contava que teve dificuldades em puxar 
assunto com o paulista vaidoso e cheio de sabedoria. Só depois de 
algum tempo conseguiram chegar a um assunto conhecido quando 
falou do primo Parsifal Barroso. Não tendo muito o que dizer, à certa 
altura observou:

“Presidente, em Sobral, tem um cara que é louco por você”
FHC fez aquela cara de acolhimento e,para continuar a 

conversa,indagou:
“Quem é?”
Zemonte passou-lhe a informção:
“Joao Lycio Soares”.
O sociólogo, apesar da fenomenal cultura que diz acumular, 

mostrou vaga surpresa.
Foi a vez do sobralense esclarecê-lo.
“O João Lycio, presidente”
Como FHC mostrasse não conhecer o jornalista sobralense, veio 

o esclarecimento cabal:
“É o Panario, Presidente.O Panario, o senhor não sabe não?”
FHC não sabia de João Lycio. Muito menos do Panario.  João 

Lycio Soares, jornalista que sempre morou na Princesa do Norte e 
morreu há poucos anos atrás, tinha o apelido de Panario. Por conta 
das pernas finas, pernas de canário que ganhou na mocidade quando 
jogava futebol com os amigos.

(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)
Blogs do Lustosa da Costa
http://sobralense.blig.ig.com.br/
http://sobralense.blog.uol.com.br/
http://sobralense.fotoblog.uol.com.br/index.html
Biblioteca Lustosa da Costa
http://bibliotecalustosadacosta.fotoblog.uol.com.br/
http://biblioteca...sobral.ce.gov.br/index2.html

Zemonte 

Dossiê

Wilson Ibiapina (*)
Fazer jornalismo antes dos cursos de comunicação era 

barra. O cidadão se formava na prática da redaão, sem o co-
nhecimento específico que hoje é exigido pela comunicação de 
massa.

Adísia Sá é uma das primeiras professoras do curso de Co-
municação da Universidade Federal do Ceará. Aprendeu na es-
cola da vida, assim como Odalves Lima, Arabá Matos, Durval 
Ayres, Ary Cunha, Perboyre Silva, Juarez Temóteo, Blanchard 
Girão, Juarez Barroso, JC Alencar Araripe, Eduardo Campos, 
Edmundo Maia, Lustosa da Costa, Ary Cunha, Paulo Cabral, 
Pery Augusto,  Humberto Alencar, J.B.Serra e Gurgel, Harol-
do Holanda, Tarcisio Holanda, Luis Edgar de Andrade, Mario 
Pontes, Inácio de Almeida e tantos outros que aprenderam a 
fazer jornal ralando nas redações. 

Antes do surgimento dos cursos universitários, o caminho 
era praticar no jornalzinho da escola, do bairro até chegar ao 
jornal maior da cidade. Os jornalistas começavam como contí-
nuo, auxiliar de redaão até virar foca

Rodolfo Teófilo conta que aos 11 anos de idade “escrevia 
umas asneiras a que chamava de verso e li-as para Paula Ney”, 
que na época tinha apenas 5 anos de idade.

Barão de Studart conta no seu Dicionário Bibliográfico que 
Paula Ney, aos 17 anos e Clóvis Bevilacqua, aos 16, já escreviam 
para o jornalzinho “E pur Si Muove”.

As pessoas eram testadas no dia-a-dia.
Capistrano de Abreu chegou ao Rio em 1875 e seu primei-

ro emprego foi numa livraria, onde fica encarregado de fazer 
notas para jornais sobre os livros editados pela casa; Depois, na 
Gazeta de Notícias do Rio, se reveza com Machado de Assis na 
crítica literária. 

O ubajarense Raimundo Magalhães Junior e a quixadaen-
se Raquel de Queiroz terminaram na Academia Brasileira de 
Letras.. Os jornais dos grêmios literários revelaram muitos pro-
fissionais. Dário Macedo começou no jornalzinho do Ginásio 
Rui Barbosa.

Um movimento cultural que durou pouco, mas que teve 
grande influência nos meios literáris de Fortaleza foi a Padaria 
Espiritual. O movimento, fundado por Antônio Sales, durou 
seis anos. O jornal da Padaria era O Pão que teve 36 números 
e oferecia alimento para alma: literatura,. Faziam parte da Pada-
ria Espiritual Adolfo Caminha, Henrique Jorge, José Carvalho, 
José Nava, Juvenal Galeno, Leonardo Mota, Rodolfo Teófilo. O 
que deu fama ao movimento foi o programa escrito por Antô-
nio Sales, que foi publicado pelos jornais da época em Fortaleza 
e no Rio de Janeiro. Todos meninos. Em 1892, Antônio Sales 
escreveu que “os padeiros (como eram chamados os sócios, fa-
rão a leitura de produções originais e inéditas, sendo proibido o 
tom oratório, sob pena de vaia” O artigo 25 do programa con-
siderava inimigos naturais dos Padeiros – o clero, os alfaiates e 
a polícia. E o artigo 27: Será punido com expulsão imediata e 
sem apelo o Padeiro que recitar ao piano.Foi amassando O Pão, 
analogia que simbolizava a literatura sendo preparada como ali-
mento espiritual,, que os jovens padeiros do Ceará de 1892 se 
revelaram jornalistas, intelectuais.

Quando um garoto chegava a uma redação, sabia que era 
aquilo que queria fazer. Hoje, tem gente terminando curso de 
comunicação sem a menor vocação. Muitos dos jornalistas for-
mados por aí não levam o menor jeito para a profissão. Anos 
de estudo, só teoria. Faltam-lhes a prática, o corre-corre de uma 
redaão. Tem que correr nas  veia.

O Unitário, de João Brígido; O Correio do Ceará, de Álvaro 
da Cunha Mendes, que assinava A.C.Mendes, foram escolas e 
professores para centenas de jornalistas que foram brilhar em 
jornais do Rio, São Paulo, Recife e outras cidades fora do Ceará. 
O aprendizado também era feito em O Democrata, de Anibal 
Bonavides, Milano Lopes, Luciano Barreira; O Nordeste, de 
Luís Sucupira , o Estado, por onde passaram Martins Rodrigues, 
Plácido Castelo, Geraldo Nobre, e Venelouis Xavier. O Jornal, 
de Bonaparte Pinheiro Maia, revolucionou a imprensa cearense, 
formando vários jornalistas como Fernando César Mesquita, 
que dirigiu a redação do Estadão em Brasilia, durante anos. 

Antigamente, a edição de um jornal era fechada destacando 
o fato mais importante do dia, que era publicado em grande re-
portagem. Em torno dessa reportagem gravitavam o resto do 
noticiário e o editorial. Era esse tipo de reportagem que o cera-
rense Edmar Morel fazia na imprensa do Rio e que lhe rendeu 
notoriedade.. As reportagens vendiam os jornais e notabilizavam 
repórteres como Luiz Edgar de Andrade, correspondente do JB 
no guerra no Vietnam; Juarez Themóeo, no Correio do Ceará, 
denunciando as mazelas da grande Fortaleza. Luciano Barreira 
morou em barracas de caçotes, operários que durante a seca cons-
truiam estradas no sertão cearense. De lá ele mandava as matérias 
que viravam manchetes. Edmundo de Castro é outro cearense 
que engrandeceu as páginas de O Globo, do Diário do Nordeste 
e a imprensa cearense.. As reportagens do Dedé lhe cobriram 
de prêmios. .Os repórteres tinham audácia, coragem e muito 
faro jornalístico para descobrir em meio a tantos acontecimen-
tos àquele que merecia destaque, que seria a reportagem especial. 
Rangel Cavalcante mostrou ao país a Transamazônica; Egídio 
Serpa escandalizou o país com a reportagem em que exibiu os 
famintos cearenses comendo calango durante uma seca. Rodolfo 
Espínola nas páginas de O Estado de São Paulo, revelou para o 
país a recuperaão dos corpos de guerrilheiros no Araguaia.

Repórteres de ontem e de hoje como Hilton Oliveira, Frota 
Neto, Edson Silva, Fernando Dil, Agladir Moura, Gervásio de 
Paula, Marcelo Ponte, Arabá Matos, Alan Neto, Ciro Saraiva, 
Silvio Leite, Wanderley Lopes, Teixeira Cruz. Como o Ceará es-
palhou bons jornalistas pelo país: Antônio Teixeira, Renan Soa-
res, Luís Joca, Esaú de Carvalho, Adirson Vasconcelos, Newton 
Pedrosa, Macário Batista  e tantos outros.

O repórter ganhava muito mal, mas tinha compromisso 
com a sociedade, não fugia da verdade, denunciava tudo.

Foram professores desses jornalistas sem faculdade os mes-
tres Julio de Matos Ibiapina, que dirigiu O Ceará; Demócrito 
Rocha, de O Povo; Paes de Castro, Djacir Menezes, Moésio 
Rolim, Antônio Drummond, diretor da Gazeta de Notícias, as-
sassinado porque chamou o juiz de direito Virgilio Gomes de 
queratinoso.. Foi fuzilado na mesa de trabalho 

Os jornais, em certa época, eram verdadeiras tribunas de 
políticos, defendiam interesses e causas de governos e partidos.

As notícias eram feitas com grande nariz de cera, uma lenga 
lenda danada. A informaão se perdia no bojo do texto. Às vezes 
aparecia lá no final. O leitor perdia um tempo enorme, lendo 
tudo para saber do que se tratava. No fim dos anos 50 começou 
a guinada.

Foi o cearense Pompeu de Sousa que, ao introduzir a téc-
nica do lead no Diário Carioca, em 1950, revolucionou o texto 
jornalístico de sua época. Pompeu, que foi senador por Brasilia, 
é o responsável pelo primeiro Manual de Redação – Style Book 
– da imprensa brasileira. 

É desse cearense a mais perfeita contribuição para a trans-
formaão do Jornalismo Brasileiros

Nos anos 60 os jornais descobriram que podiam se organi-
zar, virar empresas. Passaram por inovaões técnicas, gráficas e 
editoriais. Virou indústria da cultura, a notícia virou produto 

As grandes reportagens foram substituidas pelas materias 
investigativas, de denuncias. O jornalista José Colombo de Sou-
za Filho sente falta dessas reportagens feitas por Orlandino Ro-
cha, Morel, Luciano Carneiro, Luís Carlos Barreto, matérias que 
fizeram da revista O Cruzeiro a de maior circulação na história 
da imprensa brasileira. 

O pernambucano Barbosa Lima Sobrinho dizia que a re-
portagem., na história, não prejudica a verdade dos fatos. Dá-
lhe, sim, a vibração de um acontecimento, que acaba nos pare-
cendo como um sucesso atual.

Os repórteres de canudo bem que podiam se mirar nos 
velhos jornalistas para começar a entender o jornalismo, para, 
como diz a profesora Tatiana Teixeira, começar a compreender 
que não é só uma questão de aprender a fazer o lead e o sublead 
ou outras técnicas. Você é capaz até de descobrir que jornalis-
mo está no sangue. Esses sem escola, por exemplo, já nasceram 
com o virus do jornalismo.

Wilson Ibiapina, Jornalista(Ibiapina)

 O Cearense na imprensa
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A vontade de registrar suas emoções e a paixão antiga pela 
música popular brasileira (MPB) encorajaram o ministro 
Cesar Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

(Fortaleza) , a mostrar sua veia poética e a compor todas as le-
tras das músicas do CD “Parceiros”. A obra, de sua autoria e 
do compositor/cantor Amaro Penna, foi lançada em 04.12, no 
mezanino do edifício dos Plenários na sede do Tribunal, em Bra-
sília (DF). 

Relembrando a infância, o ministro disse que sua rela-
ção com a música e com a poesia vem do tempo de colégio, 
quando o diretor da instituição sempre o estimulava a ler e a 
escrever muito. “Hoje, passo de oito a 12 horas por dia lendo 
ou escrevendo. Em 15 anos de magistratura, já julguei mais de 
67 mil processos. Dentro desse meu universo um tanto obje-
tivo e explícito, acabei me voltando também para um mundo 
subjetivo e implícito, no qual o pano de fundo são as minhas 
vivências, as minhas emoções”, ressaltou. 

O ministro Cesar Rocha conta que seus primeiros versos 
foram feitos só para ele, em decorrência de uma autocensura 
muito grande e receio devido à profissão. “É exigida de um 
ministro uma postura séria. E isso é uma dificuldade muito 
grande para o magistrado, pois a sociedade é exigente com a 
figura pública”, disse. 

CD “Parceiros”
Considerado um trabalho despretensioso pelo próprio 

ministro, partiu do estímulo dado pelo compositor Penna e 
do cantor e amigo Raimundo Fagner, que, inclusive, interpre-
ta uma das faixas do CD intitulada “Identidade”. 

“A idéia do CD é somente fazer um registro. Estou muito 
distante de ser considerado um compositor, mas apenas uma 
pessoa que deixou registradas as suas emoções. É um disco que 
mantém uma diversidade, pois cada música é de um estilo dife-
rente, mas com um único fio condutor”, destacou o ministro. 

Ministro César Rocha lançou obras musical e jurídica em grande estilo

Além de Fagner, muitos outros amigos prestigiaram o tra-
balho, como Geraldo Azevedo, Waldonys e Elba Ramalho, 
que canta “Dúvidas”, trilha sonora da novela Caminhos do 
Coração, da rede Record. 

Livros
Co-autor das obras coletivas “O Novo Código Civil – Es-

tudo em Homenagem ao Prof. Miguel Reale” e “Direito e 
Medicina – Aspectos Jurídicos da Medicina”, o ministro Ce-
sar Rocha, na mesma oportunidade, lança os livros “A Luta 
pela Efetividade da Jurisdição” e “Clóvis Beviláqua em Ou-
tras Palavras”. 

“A Luta pela Efetividade da Jurisdição” chama a aten-
ção para a necessidade da informatização dos instrumentos 
processuais, adequando-os às necessidades da vida moderna. 
Com clara e precisa exposição de idéias, o ministro enumera 
os obstáculos a serem vencidos e alerta para a necessidade de 
mudança no modo de pensar dos magistrados quer na per-
cepção do problema quer na aplicação do Direito. A obra é 
um lançamento da editora Revista dos Tribunais e conta com 
prefácio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Marco Aurélio de Mello. 

Grande estudioso de Beviláqua e de sua obra, o ministro 
capta uma outra faceta (a humana e simples, aplicada e produ-
tiva), uma outra dimensão deste jurista, em sua obra “Clóvis 
Beviláqua em Outras Palavras”. O livro é uma publicação da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Além exercer suas funções no STJ, o ministro Cesar Rocha 
ocupa, atualmente, o cargo de corregedor nacional de Justiça.

Presentes:: ministro  Gilmar Mendes,  deputados Vicente 
Arruda, Arnon Bezerra, Paes Landim,  Miro Teixeira,  Flavio 
Dino, ministro Claudio Santos,  ex-deputado e fundador da 
Casa do Ceará e ex-prefeito de Granja, Esmerino Arruda, de-
putado Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislati-
va do Ceará, empresarios João Ariston Pessoa de Araujo, pre-
sidente da TAF, José Lirio e Geraldo Vasconcelos, jornalistas 
Lustosa da Costa, Wilson Ibiapina, JB Serra e Gurgel. Rangel 
Cavalcante, Macário Batista,  prefeitos Tomaz Figueiredo, de 
Santa Quitéria e Roberto Pessoa, de Maracanaú, Walter Nu-
nes, presidente da AJUFE.
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Tom Cavalcante comemora sucesso de audiência do “Show do Tom” 
Patrícia Dantas (*)

Há três meses, Tom Cavalcante entrou 
na guerra pelo Ibope nas tardes de do-
mingos com o programa humorístico 

“Show do Tom”, concorrendo com Gugu (SBT) e 
Faustão (Globo). 

Humorista encarna o emo Douglas Alexandre, 
personagem inéditoPela primeira vez, o humorista 
encarna um emo, papel que, há 5 anos, viu em Nova 
York e pretendia fazer. “É horrível falar com essa 
coisa (risos)”, diz Tom, referindo-se à caracteriza-
ção. “O nome do personagem é João Luís, mas é 
muito simples para um emo, eles são chiques. Vou 
pensar em outro nome mais jovem, mais ‘Junior’”, 
emenda, enquanto a figurinista e a maquiadora ter-
minam de ajeitar seu visual. Apesar do pouco tem-
po em novo dia e horário, a aposta da Record deu 
certo. Em pleno dia da estréia (5 de agosto), a atra-
ção marcou 13 pontos de média, com 19 pontos 
de pico, permanecendo durante 18 minutos em primeiro 
lugar.

Após passar o texto com o elenco do quadro, que ain-
da conta com a participação dos humoristas Pedro Manso 
e Shaolin, Tom volta ao camarim com o novo nome do 
personagem: Douglas Alexandre. “Agora assim tem a ver 
com ele”. 

A entrevista é feita entre um intervalo e outro, para 
não atrapalhar o andamento da programação. 

Nos bastidores, Tom mostra-se tão descontraído quan-
to em frente às câmeras. Ele faz piadas e brinca o tempo 
todo com sua produtora de shows, Cris, com quem traba-
lha há doze anos. 

“Se depender de fazer show, ela vai morrer de fome. 
Com o ritmo intenso de gravações, não tem como marcar 

Humorista encarna o emo Douglas Alexandre, personagem inédito

Em seu camarim, ele ajeita a peruca antes de gravar o quadro “Tribunal de Família”

Descaracterizado, Tom Cavalcante se prepara para deixar a Record

apresentações”, comenta, com o bom humor que lhe é 
peculiar. 

Ouvindo músicas variadas no iPod e mostrando à equi-
pe os CDs de novos talentos que chegam todo dia para 
sua avaliação, Tom coloca lentes de contato, para enxergar 
de longe, e come metade de um lanche preparado por sua 
mulher, Patricia Cavalcante, antes de seguir para o estúdio. 

“Sempre acompanho o Tom nas gravações, tanto aqui 
quanto fora. É uma correria, mas ele sempre dá um jeito 
de arrumar tempo para curtir os filhos e a família”, co-
menta Patricia, com quem Tom é casado há dez anos e 
tem uma filha, Maria Antônia, 7. Ele ainda é pai de Ivete, 
22, Ivens, 19, fruto de seu primeiro casamento. 

A história viria a se repetir no dia 30 de setembro, 
quando o “Show do Tom” conquistou a liderança no Ibo-
pe durante 5 minutos. O programa alcançou média de 13 
pontos e atingiu pico de 20 pontos, sua maior marca até 
hoje. 

A atração se mantém na vice-liderança isolada há oito 
domingos, fechando os meses de setembro e outubro 
consolidada como vice-líder absoluta de audiência em seu 
horário (17h às 18h). 

Bastidores 
A Folha Online acompanhou um dia das gravações da 

atração nos estúdios da Record no bairro da Barra Funda 
(zona oeste de São Paulo). 

Para não deixar nenhum detalhe passar despercebido, 
Tom Cavalcante, 45, chega à emissora cedo, por volta das 
14h, onde acompanha desde a concepção dos persona-
gens até a produção e edição dos quadros. 

Além do trabalho nos estúdios da emissora, o humo-
rista também participa de gravações em meio ao calor do 
povo, como a rádio Canabrava, na praça da Sé, e o quadro 
“Patricinhas”, que teve de se cancelado por conta das for-
tes chuvas que caíram em São Paulo. 

Em seu camarim, ele ajeita a peruca antes de gravar o 
quadro “Tribunal de Família”Tom Cavalcante está expos-
to na TV há 15 anos.

Já na ficção, o quadro do dia é “Tribunal de Família”, 
inspirado nos programas de Regina Volpato e Márcia 
Goldschmidt. Por incompatibilidade de gênios, Douglas 
Alexandre e Sandra Raimunda vão se separar. Tiririca é o 
advogado de Douglas, enquanto Pedro Manso se encarre-
ga da defesa da ré. 

Nos bastidores das gravações, parentes dos figurantes 

e equipe do programa assistem a tudo por um mo-
nitor. O ator David Cardoso Jr. não se contém e cai 
no riso antes de entrar em cena na pele do lobo-
mau que fisgou o coração de Douglas Alexandre. 

Após a foto com todo elenco reunido, Tom 
segue para o camarim, decorado com imagens de 
alguns de seus principais personagens, para se des-
caracterizar. 

“A vantagem de gravar o programa é que fico 
mais relaxado. Editando todo o material fica boni-
tinho. Mas funciono mais ao vivo, já que tenho que 
me esforçar a todo momento para não deixar de ser 
engraçado”. 

Ao falar dos personagens que imita, Tom acaba 
dando uma “palhinha” de Ana Maria Bela, Raul Mil 
e Pedro Bilal. 

“Gosto muito do Pedro Bilal, porque acho que 
tenho o personagem na mão. O Bial é poeta, tenho 
muita poesia do Nordeste na cabeça que, na figura 

do Bilal, acaba ficando engraçado”.
Apesar de possuir o dom de fazer “rir”, Tom mostra-

se antenado e faz questão de comentar assuntos do notici-
ário de TV. Antes de ir embora com a mulher para cumprir 
outro compromisso, ainda grava offs do quadro. 

“É muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito pra-
zeroso fazer”. 

Tão prazeroso que ele não pára de criar. A próxima 
aposta do humorista é o quadro “Bofe de Elite”, com Ale-
xandre Frota como Capitão Monumento. 

“O público gosta de novidade no ar. Se o quadro está 
dando certo, investimos cada vez mais no produto. Se não 
estiver, deixamos para trás”, finaliza Tom. 

(*)Com apoio de Patrícia Dantas, da Folha On Line.



Ceará em Brasília10

Fausto Nilo da partida ao novo 
“Master Plan Urbanístico” da Casa do Ceará

O arquiteto Fausto Nilo , depois da uma visita e 
reunião de trabalho em 31.10,em Brasília, encami-
nhou à Diretoria da Casa do Ceará  documento 

com “previsão de atividades técnicas de planejamento, para 
construção da sede definitiva da Casa do Ceará, em Brasí-
lia/DF”. 

“Nesta fase inicial a tarefa do projetista caracterizou-se 
por absorver os conteúdos e expectativas expressos pelos re-
presentantes. (...) O roteiro das atividades aqui inserido visa 
ordenar todas as ações e atividades de planejamento e con-
siderações das viabilidades das possíveis obras de re-ordena-
mento físico  e definição das estruturas arquitetônicas”.

O projeto consistirá em um “Máster Plan Urbanístico” 
relacionado de forma sistêmica  com os projetos arquitetô-
nicos dos futuros componentes do conjunto sem esquecer a 
busca de qualidade para a futura cadeia de espaços públicos 
resultantes desta composição. Além do mais, será conside-
rado com importância no desenho do todo assim formado 
e dos seu componentes, o processo de implantação gradati-
va das futuras edificações”.

“Deverão ser levadas em conta avaliações sobre as estru-
turas arquitetônicas existentes embora seja possível inferior 
que à exceção do bloco do ginasium, as demais são bastante 
limitadas em sua capacidade de adaptação ao novo conjunto 
do futuro do grupo de atividades a ser formado por: 

- Edifício “Portal” principal, peça de configuração da 
imagem urbana reconhecível e memorável da futura sede 
da instituição, abrigando atividades de recepção, escritórios, 
exposições, pequenas convenções, reuniões, conferências 
etc.

- Edificação para abrigar atividades administrativas e de 
gestão.

- Edifício para serviços de saúde compreendendo ativi-
dades de atendimento clínico, odontológico, laboratório de 
análises clínicas e centro de treinamento para capacitação 
profissional de nível médio.

- Edifício para abrigar idosos com os respectivos am-

bientes de apoio e recepção com atrativos para parentes vi-
sitantes e familiares.

- Edifício para instalação de um Memorial da Cultura 
do Ceará, abrigando as coleções e acervos existentes e via-
bilizando a expansão desse acervo com vistas a atingir a 
escala compatível com o porte  da instituição no contexto 
da capital federal.

 Biblioteca para abrigar o acervo já existente e suas ex-
pansões, acolhendo os equipamentos contemporâneos de 
aperfeiçoamento da atividade e de acessibilidade de públi-
co.

Área para convergência e encontro com adequação para 
apresentação de espetáculos ao ar livre, festas, comemora-
ções e apresentação de folguedos típicos.

Sistema de espaços públicos em cadeia, apoiando prin-
cipalmente o percurso de pedestres e domesticado devida-
mente a circulação e o estacionamento de automóveis, de 
forma a garantir o acesso confortável a idosos, pessoas com 
necessidades especiais, variadas faixas etárias e ao mesmo 
tempo assegurar os acessos de veículos de emergências, car-
gas, descargas e serviços.

Área para uso de crianças em situações de estímulo ao 
conhecimento, ao contato com a arte e com a natureza.

Remodelação dos elementos exteriores da estrutura ar-
quitetônica já existente onde funciona a Academia de Gi-
nástica, com vistas a harmonizá-la coma linguagem arquite-
tônica das futuras edificações.

Viabilização
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mes-

quita, informou que “o Master  Plan Urbanístico” da Casa 
será em breve realidade e que está empenhado em sua via-
bilização. “As negociações  de parcerias já começaram com 
os setores público e privado do Ceará, visando inicialmente 
a identificação de fontes de financiamento”.

Ressaltou que Fausto Nilo, no primeiro momento, vai 
elaborar o projeto e definir os custos de cada etapa. “sim 
poderemos oferecer aos nossos futuros parceiros dados 

objetivos inclusive taxa de retorno de seus investimentos. 
Não tenho dúvidas que chegamos ao nosso limite e de que 
precisamos dar uma virada: inserir a Casa no plano urba-
nístico de Brasília e oferecer equipamentos e instalações 
confortáveis”.

Fernando César Mesquita acredita que o a proposta de 
Fausto Nilo será adequada para uma parceria com o gover-
no do Ceará, que oportunamente será apresentada ao go-
vernador Cid Gomes, presidente de Honra da Casa, como 
será ajustável a projetos dos empresários do Ceará em Bra-
sília, “especialmente porque temos grandes empresários 
atuando em todo o país”.

Impressão
Em 5.12, Fausto Nilo (Quixeramobim) esteve em Bra-

sília, na Casa do Ceará, portando seu “lap top” que tem 
como tela inicial a casa restaurada de Antonio Conselheiro, 
em Quiuxeramobim, quando se reuniu com vários direto-
res da Casa, Fernando César Mesquita, José Sampaio de La-
cerda Junior, Leimar Leitão, Antonio Viana, Maria de Jesus 
Monteiro Martins, Nasion de Melo e Regina Stela Quintas, 
conselheiros José Ribamar Oliveira Madeira e   Ciro Barrei-
ra Furtado, assessores JB Serra e Gurgel, Wilson Ibiapina, 
Berilo Lucena e Egomar Dickel  para uma nova rodada de 
avaliação de sua proposta inicial. Os diretores manifesta-
ram suas preocupações relacionadas com os diferentes pú-
blicos da  Casa,  espaços  de atendimento, lazer, diversão, 
cursos e treinamentos,  ateliês, biblioteca, museu, galeria, 
esportes, ambulatórios e clínicas e convivência dos idosos. 
Anotando todas as considerações feitas,  inclusive sobre 
materiais, Fausto Nilo pediu mapas complementares, res-
saltou a contemporaneidade da Casa como espaço urbano 
em Brasília, desempenhando importante papel de solida-
riedade entre gerações. O projeto começou a ser definido. 
Após a reunião, Fausto Nilo foi homenageado com um al-
moço, retribuindo à noite com  cantando suas composições 
mais conhecidas para um pequeno grupo de cearenses que 
o conhece como autor, letrista, compositor  e arquiteto.
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Casa do Ceará reforma estatutos, cria novas diretorias, 
nomeia novos diretores e abre a Casa aos não cearenses.

A assembléia geral da  Casa do Ceará  aprovou proposta 
da Diretoria que  reformou os estatutos  tendo como 
principal objetivo permitir que não cearenses possam ser 

associados, criando duas novas diretorias, Juridica e Promoção 
Social, e redefinindo o papel de outras três, Administração Fi-
nanceira, Planejamento e Orçamento e Saúde.  A ´proposta foi 
elaborada pelo entãoDiretor de Planejamento e Administração, 
José Sampaio de Lacerda Junior, com com a colaboração do Di-
retor de Finanças, Raimundo Nonato Viana, e do Superinten-
dente da Casa, Berilo Lucena.

É uma exigência dos tempos modernos, disse o presidente 
da Casa, Fernando César Mesquita.

Até então, pelos estatutos, só podiam ser associados os cea-
renses e seus familiares, esposa e filhos, mesmos que não fossem 
cearenses.

A Casa passou a ter dois tipos de sócios: a) Fundador – aque-
le que assinou a Ata de Fundação da Casa do Ceará; e b) Efetivo 
– aquele que ingressou na Instituição após sua fundação.

Poderão ser conferidos os títulos de Sócio Benemérito e só-
cio honorário.

O presidente da Casa assinalou que, hoje, o maior contin-
gente de freqüentadores da Casa não são cearenses, “mas brasi-
lienses e residentes em Brasília, o que é muito importante para a 
manutenção e dar sentido e vida à Casa”.

A mudança será acompanhada pela implementação e rees-
truturação do quadro associativo, com a instituição da cobrança 
automatizada da contribuição mensal.

Atribuições dos dirigentes da Casa
Cabe ao Presidente:
I – representar a Casa do Ceará judicial e 

extrajudicialmente;
II – assinar, ouvida a Diretoria Executiva, 

convênios, acordos, ajustes e contratos, inclusi-
ve os que constituem ônus para a Instituição;

III – convocar e dirigir as reuniões da Dire-
toria Executiva;

IV – submeter à Diretoria Executiva a criação e extinção 
de Comissões, cargos de dirigentes de departamento e de as-
sessoramento, todos sem remuneração, bem como as diretrizes, 
planejamento e política de pessoal;

V – nomear e exonerar os dirigentes de departamento e de 
outros órgãos de apoio e assessoramento à Diretoria Executiva:

VI – delegar competência ao 1º e 2º Vice-Presidente e de-
mais Diretores;

VII – assinar a correspondência da Casa do Ceará em Brasília;
VIII– autorizar a contratação de obras, serviços e aquisição 

de material em valores até 10 (dez) salários mínimos;
IX – assinar, juntamente com o Diretor Administrativo-Fi-

nanceiro, cheques e ordens de pagamento, recibos de subven-
ções, de doações e de outras rendas;

X – admitir e demitir empregado;
XI – autorizar a alienação ou permuta de bens patrimoniais 

móveis, veículos e outros, que, a seu critério, não sejam úteis ao 
serviço da Casa do Ceará;

Cabe ao 1º Vice-Presidente:
I – na ausência ou impedimento do Presi-

dente, substituí-lo, inclusive assinando cheques e 
pagamentos em geral, juntamente com o Dire-
tor Administrativo-Financeiro;

II – assumir o mandato do Presidente em 
caso de vacância, até o seu término;

III – executar outras atividades delegadas 
pelo Presidente;

IV – controlar o registro em cartório das atas das Assem-
bléias e demais documentos pertinentes;

V – secretariar e lavrar as atas das reuniões da Diretoria Exe-
cutiva;

VI – controlar o arquivo documental e histórico e o acervo 
fotográfico da instituição.

VII – executar outras atividades delegadas pelo Presidente;
Cabe ao 2º Vice-Presidente:
I – nas ausências ou impedimentos do 1º Vice-

Presidente e do Presidente, substituí-los, inclusive 
assinando cheques e pagamentos em geral, junta-
mente com o Diretor Administrativo-Financeiro;

II – assumir o mandato do 1º Vice-Presi-
dente em caso de vacância, até o seu término;

III – prestar, de modo geral, sua colaboração ao 1º Vice-
Presidente e ao Presidente;

IV – assumir o mandato do 1º Vice-Presidente ou, suces-
sivamente, do Presidente em caso de vacância, até o final do 
mandato;

V – executar outras atividades delegadas pelo Presidente.
Cabe à Diretoria de Planejamento e Orça-
mento: 

I – supervisionar e consolidar os trabalhos 
de elaboração e controle do Planejamento Es-
tratégico e Orçamentário da Casa do Ceará;

II – supervisionar a elaboração do Plano de 
Ação Anual e do respectivo Orçamento;

III – coordenar ações institucionais que possibilitem a for-
mulação de projetos necessários à obtenção de recursos finan-
ceiros;

IV – dirigir e supervisionar outras atividades de planejamen-
to e orçamento que lhes forem expressamente atribuídas pelo 
Presidente;

Cabe à Diretoria de Saúde:
I – supervisionar e controlar o desempenho 

dos setores da área de Saúde;
II – supervisionar e controlar os trabalhos de 

elaboração e controle dos planos normativos, es-
tratégicos e operativos de sua competência;

III – dirigir e supervisionar outras atividades que lhes forem 
expressamente atribuídas pelo Presidente;

IV – manter cadastro atualizado de todos os profissionais da 
área de competência;

V – executar outras atividades delegadas pelo Presidente;
Cabe à Diretoria de Educação e Cultu-

ra:
I – supervisionar e controlar o desempenho 

dos setores de educação e cultura na execução 
de suas atividades e projetos;

II – supervisionar os trabalhos de elabora-
ção e controle dos planos normativos, estratégicos e operati-
vos de sua competência;

III – supervisionar as atividades relativas à biblioteca, museu 
e ao acervo cultura da Instituição;

IV – manter cadastro atualizado de todos os profissionais da 
área de competência.

V – dirigir e supervisionar outras atividades que lhe forem 
expressamente atribuídas pelo Presidente;

Cabe à Diretoria Administrativo –Finan-
ceira:

I – coordenar e controlar a parte administra-
tiva e financeira e o desempenho das unidades da 
Diretoria na execução de suas atividades;

II – apresentar à Diretoria Executiva e ao 
Conselho Fiscal o balancete mensal e o balanço anual;

III – controlar as prestações de contas junto aos órgãos fede-
rais, estaduais e distritais, empresas e instituições demandantes;

IV – acompanhar e controlar sistematicamente o fluxo de 
caixa da Tesouraria;

VII – assinar, juntamente com o Presidente, cheques e pa-
gamentos em geral;

VIII – supervisionar e controlar os assuntos relacionados 
às áreas de RH, de Cargos e Salários e de processos de recru-
tamento e seleção;

IX – dirigir e supervisionar outras atividades que lhes fo-
rem expressamente atribuídas pelo Presidente;

Cabe à Diretoria de Comunicação Social:
I – coordenar e supervisionar a elabora-

ção dos veículos de comunicação da Casa do 
Ceará em Brasília;

II – coordenar e supervisionar os traba-
lhos de divulgação da Instituição junto aos 
meios de comunicação social e aos associa-
dos;

III – coordenar com as outras unidades da Diretoria Exe-
cutiva a divulgação de suas atividades e projetos;

IV – elaborar o Plano de Comunicação Social e o Plano 
de Festividades;

V – dirigir e supervisionar outras atividades de comunica-
ção que lhes forem expressamente atribuídas pelo Presiden-
te;

Cabe à  Diretoria de Obras:
I – sugerir e elaborar projeto de obras de 

construção para a Casa do Ceará;
II – acompanhar e fiscalizar a execução de 

projetos de arquitetura, engenharia e urbanis-
mo da Instituição:

III – acompanhar e fiscalizar reformas nas 
dependências da Casa do Ceará em Brasília;

IV – emitir parecer conclusivo sobre os projetos em an-
damento;

V – dirigir e supervisionar outras atividades que lhes forem 
expressamente atribuídas pelo Presidente;

Cabe à Cabe à nova Diretoria de Promoção Social:
I – propor projetos e programas na área 

de Assistência Social, que atendam comuni-
dades carentes nos segmentos: maternidade, 
infância, adolescência e portadores de neces-
sidades especiais em situação de risco;

II – supervisionar e controlar o desempe-
nho dos setores de Assistência Social;

III – supervisionar e controlar as atividades destinadas a 
pessoas da terceira idade, assistidas pela Instituição;

IV – supervisionar os trabalhos de elaboração e controle 
dos planos normativos de sua competência;

V – manter contatos com governo, nas esferas distrital, es-
tadual e federal, e iniciativa privada para obtenção de recursos 
destinados à manutenção e ampliação das obras assistenciais 
da Casa do Ceará;

VI – dirigir e supervisionar outras atividades de promoção 
social que lhes forem expressamente atribuídas pelo Presidente;

Cabe a nova Diretoria Jurídica:
I – prestar consultoria e assessoria jurídi-

cas, emitindo pareceres e pronunciamentos de 
sua iniciativa ou por solicitação da Diretoria 
Executiva, do Presidente, dos Diretores, em 
conjunto ou isoladamente, e da Administra-
ção da Instituição;

II – propor à Diretoria Executiva, à Presi-
dência e à Administração a edição de atos normativos quando 
recomendáveis, sob o aspecto jurídico;

III – manter o órgão atualizado a respeito da legislação es-
pecífica relacionada a entidades beneficentes e/ou correlatas;

IV – acompanhar os processos judiciais de interesse da 
Casa do Ceará;

V – examinar contratos, emitindo parecer ou sugestões;
VI – dirigir e supervisionar outras atividades que lhes fo-

rem expressamente atribuídas pelo Presidente;

Antonio Viana 

José Sampaio Lacerda Jr.

Wanderley Girão

Regina Stela

Inácio de Almeida

Leimar Leitão

Maria de Jesus Martins

Fernando César Mesquita

luiz Gonzaga

Nazion de Melo

joão rodrigues neto
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TCU aprova coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios, Estados e do DF
     O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou projeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2008, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição 

dos recursos dos fundos constitucionais. 
      A legislação vigente determina que 85% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados sejam distribuídos entre as unidades estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

ficando os 15% restantes alocados aos estados das regiões Sul e Sudeste. 
      Do Fundo de Participação dos Municípios, 10% são destinados às capitais, 86,4% aos municípios do interior e 3,6% cumulativamente aos municípios do interior que tiverem população 

inferior a 142.633 habitantes. 
      O cálculo dos coeficientes baseia-se nos dados populacionais e PIB per capita, no caso das capitais, fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).
      O relator, ministro Raimundo Carreiro, destacou que a apresentação dos coeficientes foi elaborada de modo a propiciar maior transparência aos cálculos executados e a permitir aos interes-

sados a determinação do montante financeiro dos repasses a que têm direito, a partir do percentual de participação de cada município no total dos recursos destinados ao seu respectivo grupo. 

Seq UF Município
População 

(fonte: IBGE, ref. 
01/04/2007)

CIFPM 
- Interior

Participação Relativa 
no Total do Estado

A B C
( B / tot.B ) x 100

1 CE Abaiara 10.227 0,8 0,314713%
2 CE Acarape 14.658 1,0 0,393391%
3 CE Acaraú 52.123 2,2 0,865460%
4 CE Acopiara 48.703 2,0 0,786782%
5 CE Aiuaba 15.585 1,0 0,393391%
6 CE Alcântaras 10.270 0,8 0,314713%
7 CE Altaneira 6.417 0,6 0,236035%
8 CE Alto Santo 19.154 1,2 0,472069%
9 CE Amontada 37.513 1,8 0,708104%
10 CE Antonina do Norte 6.761 0,6 0,236035%
11 CE Apuiarés 13.649 1,0 0,393391%
12 CE Aquiraz 67.265 2,4 0,944138%
13 CE Aracati 66.049 2,4 0,944138%
14 CE Aracoiaba 24.423 1,4 0,550747%
15 CE Ararendá 10.649 0,8 0,314713%
16 CE Araripe 21.214 1,2 0,472069%
17 CE Aratuba 12.129 0,8 0,314713%
18 CE Arneiroz 7.302 0,6 0,236035%
19 CE Assaré 21.616 1,2 0,472069%
20 CE Aurora 24.480 1,4 0,550747%
21 CE Baixio 5.780 0,6 0,236035%
22 CE Banabuiú 17.448 1,2 0,472069%
23 CE Barbalha 50.386 2,0 0,786782%
24 CE Barreira 18.453 1,2 0,472069%
25 CE Barro 20.673 1,2 0,472069%
26 CE Barroquinha 14.812 1,0 0,393391%
27 CE Baturité 31.669 1,6 0,629426%
28 CE Beberibe 46.155 2,0 0,786782%
29 CE Bela Cruz 29.566 1,4 0,550747%
30 CE Boa Viagem 53.538 2,2 0,865460%
31 CE Brejo Santo 39.613 1,8 0,708104%
32 CE Camocim 58.470 2,2 0,865460%
33 CE Campos Sales 25.553 1,4 0,550747%
34 CE Canindé 73.878 2,6 1,022817%
35 CE Capistrano 16.403 1,0 0,393391%
36 CE Caridade 17.977 1,2 0,472069%
37 CE Cariré 18.527 1,2 0,472069%
38 CE Caririaçu 26.325 1,4 0,550747%
39 CE Cariús 18.649 1,2 0,472069%
40 CE Carnaubal 16.001 1,0 0,393391%
41 CE Cascavel 63.932 2,4 0,944138%
42 CE Catarina 17.028 1,2 0,472069%
43 CE Catunda 10.508 0,8 0,314713%
44 CE Caucaia (*) 316.906 4,0 1,573564%
45 CE Cedro 24.607 1,4 0,550747%
46 CE Chaval 12.215 0,8 0,314713%
47 CE Choró 12.790 0,8 0,314713%
48 CE Chorozinho 18.261 1,2 0,472069%
49 CE Coreaú 21.171 1,2 0,472069%
50 CE Crateús 72.386 2,6 1,022817%
51 CE Crato 111.198 3,2 1,258851%
52 CE Croatá 17.317 1,2 0,472069%
53 CE Cruz 22.144 1,2 0,472069%
54 CE Deputado Irapuan Pinheiro 9.108 0,6 0,236035%
55 CE Ererê 6.927 0,6 0,236035%
56 CE Eusébio 38.189 1,8 0,708104%
57 CE Farias Brito 19.244 1,2 0,472069%
58 CE Forquilha 20.181 1,2 0,472069%
59 CE Fortim 14.072 1,0 0,393391%
60 CE Frecheirinha 12.830 0,8 0,314713%
61 CE General Sampaio 6.540 0,6 0,236035%
62 CE Graça 15.297 1,0 0,393391%
63 CE Granja 51.410 2,2 0,865460%

Seq UF Município
População 

(fonte: IBGE, ref. 
01/04/2007)

CIFPM 
- Interior

Participação Relativa 
no Total do Estado

A B C
( B / tot.B ) x 100

64 CE Granjeiro 4.931 0,6 0,236035%
65 CE Groaíras 9.456 0,6 0,236035%
66 CE Guaiúba 22.405 1,2 0,472069%
67 CE Guaraciaba do Norte 36.705 1,6 0,629426%
68 CE Guaramiranga 4.307 0,6 0,236035%
69 CE Hidrolândia 18.534 1,2 0,472069%
70 CE Horizonte 48.660 2,0 0,786782%
71 CE Ibaretama 12.735 0,8 0,314713%
72 CE Ibiapina 23.088 1,2 0,472069%
73 CE Ibicuitinga 11.000 0,8 0,314713%
74 CE Icapuí 18.186 1,2 0,472069%
75 CE Icó 63.262 2,4 0,944138%
76 CE Iguatu 92.260 3,0 1,180179%
77 CE Independência 25.413 1,4 0,550747%
78 CE Ipaporanga 11.353 0,8 0,314713%
79 CE Ipaumirim 11.591 0,8 0,314713%
80 CE Ipu 39.438 1,8 0,708104%
81 CE Ipueiras 38.044 1,8 0,708104%
82 CE Iracema 14.313 1,0 0,393391%
83 CE Irauçuba 21.921 1,2 0,472069%
84 CE Itaiçaba 7.462 0,6 0,236035%
85 CE Itaitinga 31.107 1,6 0,629426%
86 CE Itapagé 45.426 2,0 0,786782%
87 CE Itapipoca 107.281 3,2 1,258851%
88 CE Itapiúna 17.602 1,2 0,472069%
89 CE Itarema 34.296 1,6 0,629426%
90 CE Itatira 17.689 1,2 0,472069%
91 CE Jaguaretama 17.851 1,2 0,472069%
92 CE Jaguaribara 9.780 0,6 0,236035%
93 CE Jaguaribe 35.237 1,6 0,629426%
94 CE Jaguaruana 30.965 1,6 0,629426%
95 CE Jardim 25.810 1,4 0,550747%
96 CE Jati 7.270 0,6 0,236035%
97 CE Jijoca de Jericoacoara 15.442 1,0 0,393391%
98 CE Juazeiro do Norte (*) 242.139 4,0 1,573564%
99 CE Jucás 22.890 1,2 0,472069%
100 CE Lavras da Mangabeira 29.872 1,4 0,550747%
101 CE Limoeiro do Norte 53.289 2,2 0,865460%
102 CE Madalena 17.051 1,2 0,472069%
103 CE Maracanaú (*) 197.301 4,0 1,573564%
104 CE Maranguape 102.982 3,2 1,258851%
105 CE Marco 23.107 1,2 0,472069%
106 CE Martinópole 10.304 0,8 0,314713%
107 CE Massapê 33.256 1,6 0,629426%
108 CE Mauriti 41.679 1,8 0,708104%
109 CE Meruoca 12.148 0,8 0,314713%
110 CE Milagres 27.355 1,4 0,550747%
111 CE Milhã 14.111 1,0 0,393391%
112 CE Miraíma 12.131 0,8 0,314713%
113 CE Missão Velha 33.690 1,6 0,629426%
114 CE Mombaça 44.364 2,0 0,786782%
115 CE Monsenhor Tabosa 16.557 1,0 0,393391%
116 CE Morada Nova 61.751 2,4 0,944138%
117 CE Moraújo 8.005 0,6 0,236035%
118 CE Morrinhos 21.111 1,2 0,472069%
119 CE Mucambo 14.007 1,0 0,393391%
120 CE Mulungu 10.975 0,8 0,314713%
121 CE Nova Olinda 12.974 0,8 0,314713%
122 CE Nova Russas 30.615 1,6 0,629426%
123 CE Novo Oriente 27.418 1,4 0,550747%
124 CE Ocara 23.359 1,2 0,472069%
125 CE Orós 21.268 1,2 0,472069%
126 CE Pacajus 54.881 2,2 0,865460%

Seq UF Município
População 

(fonte: IBGE, ref. 
01/04/2007)

CIFPM 
- Interior

Participação Relativa 
no Total do Estado

A B C
( B / tot.B ) x 100

127 CE Pacatuba 65.772 2,4 0,944138%
128 CE Pacoti 11.097 0,8 0,314713%
129 CE Pacujá 5.950 0,6 0,236035%
130 CE Palhano 8.797 0,6 0,236035%
131 CE Palmácia 10.352 0,8 0,314713%
132 CE Paracuru 30.665 1,6 0,629426%
133 CE Paraipaba 28.192 1,4 0,550747%
134 CE Parambu 30.596 1,6 0,629426%
135 CE Paramoti 11.573 0,8 0,314713%
136 CE Pedra Branca 40.762 1,8 0,708104%
137 CE Penaforte 7.715 0,6 0,236035%
138 CE Pentecoste 33.717 1,6 0,629426%
139 CE Pereiro 15.291 1,0 0,393391%
140 CE Pindoretama 17.143 1,2 0,472069%
141 CE Piquet Carneiro 14.736 1,0 0,393391%
142 CE Pires Ferreira 9.483 0,6 0,236035%
143 CE Poranga 11.905 0,8 0,314713%
144 CE Porteiras 14.792 1,0 0,393391%
145 CE Potengi 9.670 0,6 0,236035%
146 CE Potiretama 6.478 0,6 0,236035%
147 CE Quiterianópolis 20.079 1,2 0,472069%
148 CE Quixadá 76.105 2,6 1,022817%
149 CE Quixelô 15.708 1,0 0,393391%
150 CE Quixeramobim 68.966 2,4 0,944138%
151 CE Quixeré 18.652 1,2 0,472069%
152 CE Redenção 25.702 1,4 0,550747%
153 CE Reriutaba 19.310 1,2 0,472069%
154 CE Russas 63.975 2,4 0,944138%
155 CE Saboeiro 16.282 1,0 0,393391%
156 CE Salitre 15.798 1,0 0,393391%
157 CE Santa Quitéria 43.344 1,8 0,708104%
158 CE Santana do Acaraú 28.741 1,4 0,550747%
159 CE Santana do Cariri 17.574 1,2 0,472069%
160 CE São Benedito 43.077 1,8 0,708104%
161 CE São Gonçalo do Amarante 40.312 1,8 0,708104%
162 CE São João do Jaguaribe 8.310 0,6 0,236035%
163 CE São Luís do Curu 12.052 0,8 0,314713%
164 CE Senador Pompeu 25.290 1,4 0,550747%
165 CE Senador Sá 6.274 0,6 0,236035%
166 CE Sobral (*) 176.895 4,0 1,573564%
167 CE Solonópole 17.340 1,2 0,472069%
168 CE Tabuleiro do Norte 28.291 1,4 0,550747%
169 CE Tamboril 25.459 1,4 0,550747%
170 CE Tarrafas 8.734 0,6 0,236035%
171 CE Tauá 54.273 2,2 0,865460%
172 CE Tejuçuoca 15.062 1,0 0,393391%
173 CE Tianguá 64.612 2,4 0,944138%
174 CE Trairi 48.620 2,0 0,786782%
175 CE Tururu 13.350 0,8 0,314713%
176 CE Ubajara 29.569 1,4 0,550747%
177 CE Umari 7.591 0,6 0,236035%
178 CE Umirim 18.195 1,2 0,472069%
179 CE Uruburetama 19.218 1,2 0,472069%
180 CE Uruoca 12.973 0,8 0,314713%
181 CE Varjota 17.087 1,2 0,472069%
182 CE Várzea Alegre 37.740 1,8 0,708104%
183 CE Viçosa do Ceará 52.855 2,2 0,865460%

T O T A L 5.753.835 254,2 100,000000%

Legenda:
FPM - Fundo de Participação dos Municípios
CIFPM - Coeficiente Individual do FPM
(*) População estimada (nos demais municípios a população foi recenseada)
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Rangel Cavalcante (*)
O Carteiro
Mesmo depois de ser advertido em Brasília pelo “sena-

dor” Vieira de que se andar fizesse prolongar a vida carteiro 
não morria, e após percorrer sem êxito as melhores clínicas dos 
Estados Unidos e Europa, o embaixador Walter Moreira Salles 
teimava, aconselhado por amigos, em fazer longas caminhadas 
pela praia, no Rio de Janeiro, com o objetivo de perder peso. 
Certo dia, cedinho, motorista seguindo-o de perto na direção de 
um Cadillac, caminhava ele pelo calçadão da avenida Atlântica 
quando se deparou com um carteiro cujo rosto lhe era familiar. 
Olhou bem e logo reconheceu nele o Júlio, um antigo compa-
nheiro de ginásio. Era um homem enorme, gordo, barrigudo, 
pesando mais de 10 quilos, sobraçando dois grandes pacotes de 
correspondência. O embaixador dirigiu-se a ele:

Você não é o Júlio, meu colega de Colégio lá em Campi-
nas? 

-   Sim, sou eu mesmo. E estou reconhecendo o senhor. 
Não é o embaixador Moreira Salles?

Abraçaram-se e depois de uma rápida sessão de reminiscên-
cias, Walter Moreira Salles perguntou:

Júlio, quantos quilômetros você anda por dia?
-   Uns 35, embaixador. E levando toda essa bagagem. 
Curioso, Salles quis saber há quanto tempo o Júlio era gor-

do daquele jeito. E o carteiro explicou:
Eu era magrinho. Comecei a engordar de uns anos para cá, 

depois que me tornei carteiro. Antes eu pesava 58 quilos.
Depois dessa, o embaixador nunca mais caminhou pela 

orla.
O Caminhão
Acrísio Moreira da Rocha foi o primeiro prefeito eleito de Fortaleza 

após a redemocratização que se seguiu á ditadura de Getúlio Vargas. Era 
um tipo populista, no melhor estilo do líder nacional do seu partido, Adhe-
mar de Barros, e desfilava pela cidade à frente de caravanas de carroças e 
das chamadas “passeatas de tamanco”. Tanto que foi eleito duas vezes para 
o cargo. Certa feita chegou ao seu gabinete um eleitor com um pedido:

Doutor Acrísio, sou motorista, estou desempregado e queria que o se-
nhor me desse um caminhão para eu ganhar a vida fazendo fretes.

O prefeito não pestanejou. Chamou seu secretário e homem de confian-
ça, o jornalista R. Rocha Moreira, e determinou:

Anota aí o nome e o endereço desse rapaz. Quando a Prefeitura for 
distribuir caminhões, o segundo será para ele.

O homem  agradeceu emocionado. E já ia saindo quando resolveu 
perguntar:

Doutor Acrísio, quer dizer que já tem um motorista na minha frente 
na fila para ganhar um caminhão?

Motorista não , meu filho. Sou eu mesmo. Quando a Prefeitura come-
çar a dar caminhão de raça o primeiro será meu. E pode ficar tranqüilo 
que o segundo será seu!.

O Olho
Essa é também do Ivanildo Francisco da Silva, aquele 

que perdeu a caixa de uísque do Natal depois que infor-
mou ao empresário que não era mais chefe na Sudene. 
Estava ele com a família num restaurante do Recife, jan-
tando tranqüilamente. Notou que nu’a mesa próxima um 
homem não tirava o olho da mulher dele. O sujeito fixava 
a mulher, sem ao menos piscar o olho arregalado. Ivanil-
do começou a ficar irritado. De soslaio, vigiava o curioso. 
E a cada olhada lá estava o olho, imenso, aberto, parado, 
fixado na cara-metade do nosso amigo. A inquietação au-
mentava. Não agüentou mais, levantou-se, foi até à mesa 
do bisbilhoteiro e o agarrou pela gola.

O que é que você quer, olhando desse jeito para a mi-
nha mulher?

Travou-se uma rápida discussão, que terminou com o 
Ivanildo preso e conduzido a uma delegacia de policial. 
O suposto conquistador era um delegado de polícia que 
tinha um olho de vidro. Por isso não conseguia desviar o 
olhar. Logo o mal-entendido foi superado e todos volta-
ram ao restaurante. Desta feita como amigos.

Fim de visita

O vereador Luís Humberto, conhecido por Sabin, decidiu 
visitar Oeiras, a cidade histórica que já foi capital do Piauí e tem 
até xará em Portugal, lá juntinho de Lisboa. Seu pai, o veterano 
deputado estadual Humberto Silveira, entre-0alhe uma longa 
lista com os nomes de vários amigos residentes naquela cida-
de, muitos deles dos tempos de criança,  e pede que os visite. 
Em lá chegando, e tendo como cicerone o também vereador 
Fernando Said,  Sabin inicia logo cedo a maratona de visitas, 
indo conhecer os velhos amigos do pai. Em cada casa era uma 
verdadeira festa. Chega a noite e, segundo conta o competente 
Arimatéa Azevedo, do “Diário do Povo”, ainda faltava um bo-
cado de gente a ser visitada. Já eram 19 horas quando Said para 
o carro em frente ao cemitério.

Chegamos, Sabin, pode descer.
Assustado, o visitante quis saber o que faziam à porta do 

cemitério, já quase escurecendo.
Said explicou:
É o fim da nossa maratona. Esses últimos da lista do seu pai 

você visita todos de uma vez. Moram todos aqui. 
Mais votos
Milton  Campos foi candidato a vice-presidente da República, como 

companheiro de chapa de Jânio Quadros. Naquele tempo a gente votava 
também no candidato a vice. O próprio Jânio não via com bons olhos 
o companheiro, um mineiro austero demais para os padrões políticos da 
época, e incentivava, à sorrelfa, a candidatura do principal adversário de 
Milton, que era João Goulart, dono das preferências do trabalhismo e das 
esquerdas, com a vantagem ainda de ser considerado o herdeiro político de 
Getúlio Vargas. Goulart, o “Jango”, era o vice na chapa do marechal 
Henrique Teixeira Lott, que em matéria de política era de uma sutileza de 
locomotiva, produto da aliança do Partido Social Democrático com o Parti-
do Trabalhista Brasileiro. Abertas as urnas, Jânio venceu com seis milhões 
de votos, mas Milton Campos foi derrotado, elegendo-se Jango, como era 
esperado. Pouco dias depois, Milton, que viria a ser ministro da Justiça 
no governo militar chefiado pelo marechal Castello Branco – do qual se 
demitiu para não coonestar atos de cassação de mandatos de parlamentares 
– voltou a  Minas Gerais. Ao desembarcar no aeroporto de Pampulha, em 
Belo Horizonte, foi abordado por um repórter, que, microfone em punho, 
queria entrevista-lo e  logo a fazendo a  primeira pergunta;.

- Doutor Milton, a que o senhor atribui a sua derrota?
Ao fato de o doutor João Goulart ter obtido mais votos do que eu, meu 

filho,  respondeu o entrevistado.
Não houve uma segunda pergunta. A entrevista acabou ai.
O censor
Tempos de guerra. Durante a ditadura de Getúlio Var-

gas o controle sobre os meios de comunicação era total. 
Os agentes do governo censuravam os jornais e emissoras 
de rádio em todo o país. Os censores davam expediente 
nas redações, vetando a publicação de qualquer matéria 
que contivesse alguma referência desfavorável ao governo. 
Não havia critério algum e a tesoura funcionava ao sabor 
da vontade do agente da mordaça, muitas vezes despre-
parado. Pelas suas afinidades com a imprensa – era cor-
retor de anúncios – o cabo Raimundo Saraiva foi um dos 
designados pelo comando militar para censurar jornais 
em Fortaleza. Totalmente jejuno, Saraiva se desincumbia 
a contento da missão, principalmente porque os jorna-
listas nem mesmo tentavam furar o cerco e já escreviam 
com as devidas cautelas. Certo dia chega à mesa dele um 
soneto da lavra de um poeta local, altamente bajulatório 
ao interventor do Estado, Menezes Pimentel. Nas últimas 
estrofes, o tangedor de musas atacava:

“....e alegre vem pedir-lhe que  receba deste vate, pre-
sidente, a homenagem sincera.”

Saraiva vetou a publicação. E explicou ao bardo, que 
não conseguia entender a razão da tesourada na sua 
obra: 

Tá pensando que me engana?  Isso é uma ofensa ao 
doutor Pimentel e não pode sair no jornal. Está claro que 
no final você quer dizer “vai-te, presidente!”

E condenou a obra ao ineditismo.
(*) Rangel Cavalcante, Jornalista e escritor (Crateús) 

Histórias miúdas
Gervásio de Paula (*) 
Comemora--se neste bimestre, com orgulho para os cearen-

ses, 30 anos em que um grupo de jovens mulheres e homens, das 
mais variadas correntes ideológicas, de diversas categorias profis-
sionais - até jornalistas - fundaram, em Fortaleza, o primeiro jor-
nal alternativo do Ceará - o Mutirão. Eram idealistas e ardorosos 
militantes defensores da volta à democracia e às liberdades de 
expressão e de manifestação na sociedade brasileira que tinham 
sido vilipendiadas pelo golpe militar de 1º de abril de 1964 que 
acampara no País. Aliás, 1º de abril é uma data agendada no ca-
lendário da ironia do brasileiro, como o Dia da Mentira. Estes 
jovens brasileiros que resistiram a Fúria de Calibã, pelo crime de 
pensarem e agirem em defesa do patrimônio sócio-econômico 
nacional - ameaçado por apropriação a todo instante pelos capi-
tais nacionais integradas aos estrangeiros e capitais genuinamente 
internacionais, obedeciam, sua grande parte, aos ensinamentos 
de um dos mais renomados intelectuais brasileiros - um dos fun-
dadores do Partido Comunista Brasileiro- o saudoso Astrojildo 
Pereira que, entre outras advertências, dizia: ´É preciso sacudir 
pelas entranhas os cegos que não querem ver e os surdos que 
não querem ouvir. Entre outras razões, porque não queremos 
que o Brasil se transforme num País de mudos.´ A propagan-
da do Golpe era combater o comunismo e a corrupção. Demo-
raram mais de 20 anos prendendo, exilando, desempregando, 
torturando e matando cidadãos brasileiros que apenas ousavam 
protestar, estudar em profundidade a realidade brasileira e até de, 
simplesmente, pensar. Aos comunistas e democratas ativistas eles 
ofereceram o que o diabo amassou. Mas, os corruptos eles esque-
ceram e até fecharam os olhos às falcatruas econômico-financei-
ras que, gradativamente, contaminaram quase todos os setores 
produtivos da Nação. Demoraram mais de 20 anos. Mas, por ser 
o tempo implacável, eles chegaram ao fim. A sociedade suou, 
sangrou, perdeu parte de seus melhores quadros intelectuais e 
operários, teve mutilados e encarcerados muitas de suas cabeças 
pensantes. Mesmo assim, resistiu sob o manto do disfarce ou da 
clandestinidade a fúria dos golpistas. Também queria a ditadura, 
não apenas a entrega de nossas riquezas ao capital estrangeiro. 
Mas, também, a alienação do nosso povo, com modelos defor-
madores de educação, elaborados com ideologias anti-patrióticas. 
Qualquer protesto ou denúncia à implantação desse modelo alie-
nante, o cidadão ia para a cadeia ou para o exílio.

Tanto assim, que o Mutirão - como o marco de resistência a 
tais manobras escusas e a sua linha editorial de permitir em suas 
páginas a ironia aos bens situados nos quadros golpistas - foi im-
pedido de ser editado em Fortaleza. As gráficas, pela pressão dos 
governantes da época, escusaram-se a aceitar matérias do jornal 
para impressão. Por esta razão foi obrigada a sua direção mandar 
imprimir o Mutirão em Mossoró. E, posteriormente, numa edi-
tora aliada às idéias do saudoso Teotônio Vilela, lutador incansá-
vel em favor das liberdades democráticas e pelas diretas-já.

Não se deve esconder à sociedade que no Mutirão havia di-
vergências internas. Como contradições internas há até no corpo 
humano. Havia pensamentos ecumênicos. Existiam aqueles que 
tinham os pé no chão e acatavam as decisões do coletivo sem-
pre atento à realidade social predominante. Mas havia, também, 
aqueles que queriam culpar as árvores pelo incêndio na floresta.

No entanto, como a sociedade vivia em permanente estado 
de legítima defesa, havia um consenso no final, na essência dos 
debates; prevalecia o interesse do coletivo

(...)
Como se não bastassem o ardor, o prazer, o destemor 

que tínhamos em produzir o Mutirão, não podemos negar 
mais uma de nossas ousadias. Todo material do jornal, ini-
cialmene, era impresso, pela madrugada, nos porões do pré-
dio onde funcionou o DNOCS, à Av. Duque de Caxias. 
Enquanto isso, na cobertura do edifício, tomando todo o seu 
espaço superior instalava-se o Serviço Nacional de Informações 
(SNI). As matérias eram compostas e só saíam dali ao romper da 
aurora, quando fechavam a gráfica, para a modesta gráfica de fo-
tolitos do querido Chacon, no Mercado dos Pinhões. Mas, antes, 
onde aguardávamos, comemorávamos com uma geladinha no 
Mercado São Sebastião, perto do DNOCS.

(*) Gervásio de Paula, jornalista (Fortaleza)

Marco de resistência
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Heloneida Studart política, escritora, ensaísta, teatróloga e jornalista

Premiada como uma das mulheres que mais lutaram pela justiça 
social no Brasil, Heloneida Studart (Fortaleza) foi uma das indica-
das em 2005 ao Prêmio Nobel da Paz. Fundadora do movimento 

feminista no Brasil, criou leis que beneficiaram as mulheres, como a Lei 
2648 que garantiu o exame de DNA para mães de baixa renda. 

A ex-deputada estadual Heloneida Studart, 75 anos, morreu às 8h30 
de 03.12., de parada cardíaca, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, 
Zona Sul do Rio, onde viveu maior parte de sua vida. 

Heloneida passara por uma cirurgia no coração.
Heloneida atuou como deputada na Assembléia Legislativa do Es-

tado do Rio de Janeiro  por seis mandatos. Ela foi uma das pioneiras 
do movimento feminista no Brasil. Em 1975, criou o Centro da Mulher 
Brasileira (CMB), uma das primeiras entidades feministas do país que 
defendia o direito das mulheres na época da Ditadura. 

Heloneida participou do chamado “Lobby do Batom”, que defendeu 
os direitos trabalhistas das mulheres, como os 120 dias de licença-mater-
nidade. Este ano, Heloneida foi nomeada diretora do Centro Cultural da 
Alerj e do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio. 

Depoimento
Semira Adler Vainsencher (*) 
Heloneida Studart nasceu em Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 9 

de abril de 1932. Seus pais se chamavam Edite Studart e Vicente Soares. 
Pelo lado materno, descendia do historiador Barão de Studart e, pelo pa-
terno, do líder abolicionista Antonio Bezerra de Menezes, um geógrafo 
famoso.  Aos nove anos, estudando num colégio de freiras - o Imaculada 
Conceição de Fortaleza – ela escreveria uma história infantil intitulada 
A Menina Que fugiu do Frio. A partir daí, passou a dizer que seria uma 
escritora no futuro. 

 Com dezesseis anos, Heloneida foi morar no Rio de Janeiro, estre-
ando como colunista no jornal O Nordeste, onde suas opiniões já cau-
savam polêmicas na época. De Fortaleza, ela trouxe os originais de seu 
romance A primeira pedra, que seria publicado em São Paulo, em 1953, 
pela Editora Saraiva. Quatro anos depois, viria o romance Dize-me o teu 
nome, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras e laureado 
com o prêmio Orlando Dantas, do jornal Diário de Notícias. Em 1960, 
ela foi trabalhar no jornal Correio da Manhã e, por várias décadas, atuou 
no jornalismo, apesar de ter se formado em Ciências Sociais pela Uni-

versidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Posteriormente, ela trabalhou dez 
anos como redatora da revista Manchete.

 Heloneida envolveu-se com as lutas populares e foi eleita presidente 
do Sindicato das Entidades Culturais (Senambra), em 1966. No entanto, 
por fazer oposição à ditadura militar, foi destituída do cargo e presa em 
março de 1969. Do cárcere, no presídio São Judas Tadeu, brotaram os 
roteiros de seus futuros trabalhos Quero meu filho e Não roubarás. Em 
meio àquele ambiente de repressão, ninguém imaginaria que, em anos vin-
douros, aqueles trabalhos seriam exibidos com sucesso pela TV Globo. 

Com o fim do regime militar, surgiriam três novos romances, chama-
dos pela própria autora de Trilogia da tortura: O pardal é um pássaro azul 
(que já foi traduzido em quatro idiomas); O estandarte da agonia (inspira-
do na vida de sua amiga Zuzu Angel); e O torturador em romaria.  

 A jornalista escreveu sobre a condição feminina, a convite da Edito-
ra Vozes, publicando os ensaios Mulher objeto de cama e mesa, obra que 
vendeu 280 mil exemplares e se transformou em uma espécie de bíblia do 
feminismo brasileiro; e Mulher, a quem pertence seu corpo? Esses dois 
trabalhos estão, respectivamente, na 27ª. e 6ª. edições.

Em 1978, com 60 mil votos, Heloneida seria eleita deputada estadual 
do Rio de Janeiro, pelo Partido do Movimento Democrático Brasilei-
ro (PMDB). Ela reelegeu-se em 1982, novamente pelo PMDB, sendo 
inclusive vice-líder da bancada de 1979 a 1988, ano em que deixou o 
Partido, e participou da fundação do Partido da Social Democracia Bra-
sileira (PSDB). No ano seguinte, saiu do PSDB e entrou no Partido dos 
Trabalhadores (PT).

Entre outros, Heloneida exerceu/exerce vários cargos importantes: 
foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Controle do Meio-Am-
biente, de 1979 a 1980; presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ) de 1981 a 1982; integrou as comissões es-
peciais, relativas aos direitos da mulher, no que diz respeito aos direitos 
reprodutivos; participou da apuração das condições de atendimento da 
população nessa área; em seu terceiro mandato como deputada, atuou 
como vice-líder da bancada do PT; e, de 1995 a 1999, presidiu uma 
comissão especial destinada a apurar as formas de arrecadação e distri-
buição dos direitos autorais no Rio de Janeiro. Além disso, fundou duas 
instituições importantes, com várias companheiras feministas: o Centro 
da Mulher Brasileira, a primeira entidade feminista do País; e o Centro 

Estadual dos Direitos da Mulher 
(Cedim); e é presidente da Comis-
são Permanente de Defesa dos 
Direitos Humanos.

Na Assembléia, em meio às 
suas tarefas legislativas, a depu-
tada-escritora implantou ainda o 
projeto cultural Libertas quae sera 
tamen, contendo três peças que 
explicavam algumas das lutas de libertação do povo brasileiro: Tiradentes, 
o Zé de Vila Rica; Bárbara do Crato e Frei Caneca. O seu público alvo 
era constituído por alunos de escolas públicas, e os intérpretes, em sua 
maioria, eram adolescentes que moravam em favelas. Aquelas peças, que 
foram dirigidas por Wilma Dulcetti, ficaram quatro anos em cartaz. Com 
a mudança da presidência da Assembléia, porém, o projeto foi suspenso. 

Ela também foi autora da peça Homem Não Entra, que ficou em cartaz 
durante cinco anos, e representou um marco do teatro brasileiro nos anos 
1970, defendendo bandeiras relativas ao avanço e à promoção das mulheres.

A jornalista publicou também outras obras relevantes: A Culpa; Chi-
na, o Nordeste que deu certo; A deusa do rádio e outros deuses; e Deus 
não paga em dólar. Esta última foi considerada como um marco da lite-
ratura brasileira. 

Heloneida Studart é mãe de seis filhos (todos do sexo masculino), 
seu temperamento é alegre, e possui hábitos bem simples. Com vários 
mandatos de deputada estadual, ela aprovou muitas leis que vieram a be-
neficiar mulheres e trabalhadores, estando sempre em defesa da demo-
cracia e da justiça social. A profissional polivalente também ficou conhe-
cida por sua participação nos debates da TV (como o “Sem Censura” da 
TV Educativa, onde atuou durante dois anos), nos programas de rádio e 
na publicação de artigos nos principais jornais cariocas. 

No livro Mulheres brasileiras, da Editora Record, Heloneida Studart 
foi indicada como uma das 100 brasileiras mais importantes do século 
XX. Mais recentemente, a Fundação de Mulheres Suíças escolheu 1.000 
mulheres para concorrerem ao prêmio Nobel da Paz. Dentre elas, 52 
eram brasileiras; e a jornalista cearense estava entre elas. 

(*)Semira Adler Vainsencher, Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, 
semiraadler@gmail.com
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Receitas nordestinas 
testadas e provadas

 Regina Stella (*)
Na etapa final desta jornada, poucos os dias do ano a termi-

nar, sensibilidade à tona captando e apreendendo tudo em volta 
no desejo de nada perder, cada um se deixa envolver pelos fatos 
e notícias alardeadas, e ora se exalta ora se deprime, ora alegre 
ora triste, vulnerável à emoção e ao sentimento.Como se arran-
cada a couraça com que durante todo o ano escondeu o coração 
para não se mostrar sensível e fraco aos olhos de alguns, se pu-
sesse agora a descoberto, susceptível à mais leve demonstração 
de sentimento, e sem defesa se deixasse trair!

Uma simples melodia, doce, de maior sonoridade, uma frase 
reticente, um verso, uma canção, e os olhos ficam marejados, 
um nó na garganta impede a voz e corta a frase ao meio, a custo 
contida a emoção!

É Natal! Acendem-se as lembranças, silhuetas amigas surgem 
das reminiscências e o que há de mais puro e precioso em cada 
um retorna, sem artifícios, sem intenção preconcebida, como 
se voltasse a criança de ontem, ingênua e confiante, aceitando a 
oferta e ,generosa , se dando, sem a espera de retribuição.

Ah! no sapatinho posto à véspera, no longo corredor da an-
tiga casa, enfileirado junto ao dos irmãos, aguardando a passa-
gem do velhinho de barbas brancas, o desencanto de encontrar 
a vaquinha de celulóide, branca e preta, na bolsinha pequenina, 
presente do Papai Noel, no lugar da boneca loura, ansiosamente 
esperada!

Na memória, nítida ainda, a Missa do Galo à meia noite na 
Igreja dos Capuchinhos, as luzes acesas, o altar florido e os sinos, 
em festa, repicando.Em cada coração uma secreta alegria, um 
desejo de renovação, promessa de bem e de generosidade

A disputa, luta desigual para sobreviver e garantir o próprio 
espaço, distanciou aquela criança doce, marcou de desencantos 
o coração, aprendendo pouco a pouco a lição do desengano. 
Aquietou-se e se escondeu a doce ingenuidade que cada qual 
trazia, na constatação de que não havia apenas amor e acolhida, 
mas que no mundo, juntos,vicejavam o ódio e a ambição, desi-
gualdade e injustiça.

Rememorando a chegada do Menino Jesus, frágil e indefeso, 
num mundo agressivo e hostil, e a gigantesca responsabilidade 
que nos ombros lhe pesava de imprimir à humanidade uma face 
nova com a sua mensagem de amor, se ajoelha, solidária, a alma 
da gente, trazendo de volta, a cada Natal, a criança que vive em 
cada um. E ante o contraste da inocência chegando, e do Cristo, 
mártir do Gólgota, o homem se enternece, se comove, chora, 
sensível ao sino, à canção, ás palavras de amor, sinceras, profe-
ridas.

É Natal, e de novo há sons de sino bimbalhando, e se acen-
dem as luzes, há festa e alegria nas ruas, nas praças, nas avenidas 
do mundo. Enchem-se de prendas as mãos, materializando-se o 
desejo de se dar, em prodigalidade, o coração.E dão-se as mãos, 
se apertam, se entrelaçam, num solidário gesto de viver em paz. 
E se busca a reconciliação e se tenta o perdão, e se desanuvia o 
semblante tentando superar as divergências e aceitar o irmão 
com todas as suas limitações, assim como as próprias limitações 
são também aceitas.

Por ser Natal, e toda manifestação uma resposta à mensa-
gem de amor que uma frágil criança trouxe ao mundo, para se 
expandir, para se multiplicar, que não seja festa de um dia a ines-
quecível noite, de há 2000 anos, numa pequena Belém. Há um 
compromisso tácito de toda a humanidade de buscar o bem, de 
vivenciar os seus ensinamentos, para não ser inútil e sem valia o 
sacrifício e a sua presença nestas paragens.

Ainda perduram a violência, a tirania, a degradação e o avil-
tamento, como se o Cristo ainda não tivesse vindo, pregando 
uma doutrina de solidariedade, e apontando os lírios do campo 
como uma referência, assim como as aves do céu que não cei-
fam, não fiam, não ajuntam em celeiros, no entanto o Pai do 
Céu as alimenta.

`Perdura, viva, a esperança de que fiel ao seu destino, o ho-
mem buscará o amor como seu objetivo maior. Por isso, é Natal!

(*) Regina Stella, escritora e jornalista (Fortaleza)

Página da
Mulher

Raimunda Ceará Serra Azul (*)
Arroz de mariscos com açafrão ou urucum

Para 4 pessoas
Ingredientes
600 g de ostras, ou camarão, ou sururus, ou taiobas (vôngole) 

ou lagostas, todos crus e sem casca 
200 g de cebola ralada
250 g de arroz cru
1/3 de molho de salsa batidinha 
1 molho de cebolinha picada (principalmente a parte branca)
2 colheres ( café) rasas de açafrão – pode ser substituído por 

½ colher ( café) de urucum
4 colheres ( sopa) de azeite de oliva 
suco de 1 limão, sal
1 limão grande para a guarnição
Modo de fazer
È melhor usar arroz já cozido, para os mariscos não perde-

rem a consistência.
Esquente numa caçarola o azeite e refogue a cebola. Quando 

ela estiver dourada, acrescente os mariscos, o açafrão ou urucum, 
um pouco de sal, o suco de limão, a metade da salsinha e da 
cebolinha.

Mexa devagar e ponha o arroz cozido.
Prove o tempero e continue mexendo, para ficar bem encor-

pado.
Na hora de servir, coloque o restante da cebolinha e da salsi-

nha, Decore com limão.
(*) Raimunda Ceará Serra Azul 

Matias Beck, fundador do Ceará
( lagosta, camarão ou peixe)

Para 4 pessoas
Ingredientes
1 kg de cauda de lagosta crua com a casca
1 colher ( sopa) de manteiga
1 dose de conhaque
400 g de arroz
2 cebolas raladas
1 pimentão vermelho grande cortado em quadrados miúdos
80 g de passas sem sementes
150 g de sururu
½ molho de salsa bem picada
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
Para o molho:
1 copo de vinho branco seco 
1 copo de vinagre de vinho branco
1 cebola roxa bem picada 
8 gemas de ovo 
½ kg de manteiga derretida 
50 g de salsa bem picada
1 folha de louro bem picada
Sal
Pimenta-do-reino branca a gosto
½ colher (café) de urucum moído
Modo de fazer
Parta a lagosta com a casca verticalmente, com uma faca bem 

afiada. Fica bem mais fácil se a lagosta estiver bem gelada. Solte 
da casca, repondo-a no mesmo lugar. Tempere com 2 limões 
grandes e sal. Reserve.

Refogue a cebola ralada com o sururu no azeite. Coloque o 
arroz, o pimentão e as passas, acrescente água e deixe cozinhar.

Para fazer o molho, leve ao fogo todos os temperos (com 
exceção da manteiga e das gemas), o vinagre e o vinho, e deixe 
reduzir a 2/3 de um copo. Deixe esfriar. Misture as 8 gemas com 
uma colher de água, para desmanchar. Junte ao molho, leve para 
cozinhar em banho-maria e bata com uma colher de pau até pe-
gar um pouco de consistência. Coloque algumas gotas de limão. 
Em seguida, acrescente aos poucos a manteiga derretida, baten-
do sempre até que a composição esteja homogênea e apresente 
um aspecto de maionese. Reserve.

Pegue a lagosta com casca e grelhe na manteiga, principalmen-
te do lado da casca, para não ficar crua. Flambe com o conhaque. 

As lições de amor e ternura
fazem eterno o Natal

A Teia da Vida
(*)Adriana Fittipaldi
A compreensão da interdependência de todas as coisas, de todos os se-

res, de tudo o que existe, parece ser o desafio de toda a vida: desvelar sua 
própria natureza, tomar consciência da complexidade de sua manifestação. 
Lembrando que, aqui, o conceito de complexidade se opõe ao de reducionismo 
e não de simplicidade. 

A visão humanista é uma visão que resgata o valor do humano. Não 
de uma forma antropocêntrica, colocando o ser humano no centro de tudo, 
mas resgatando a sua inteireza como ser biopsicossocioespiritual. A partir 
dessa visão, podemos propor uma reflexão profunda, a esse organismo pleno 
de sentir, de pensar, de fazer, de ser e de transcender que somos nós, sobre 
a nossa teia. Pois é essa a imagem que me vem ao meditar sobre a interde-
pendência. Chamo-a de nossa, não porque somos donas e donos dela, mas 
porque a ela pertencemos.

Podemos começar a investigação sobre a interdependência de modo expe-
rimental: o que é a teia? O que constitui a teia? O que é a interdependência? 
O que é a vida? O que são os seres? Diante dessas perguntas, que começam 
com o que, partimos do que podemos constatar, do que é preciso apenas re-
conhecer. A tarefa dessa dimensão experimental é descritiva e essa descrição 
pode ampliar nosso entendimento do fenômeno. Nesse caso, descrever o que é 
a interdependência pode ser afirmar, por exemplo, que tudo está entrelaçado 
com tudo. É uma verdade simples e, ao mesmo tempo, plena em complexida-
de, pois reconhecer essa realidade é romper com a fantasia da separatividade 
e conceber que nos diferenciamos, mas não nos desconectamos em momento 
algum.

Avançando para a dimensão experiencial da interdependência, as per-
guntas se iniciam com a palavra como, despertando nossa consciência de 
processo, com limites e escolhas. Como se manifesta essa interdependência? 
Como estamos vivendo essa teia? Como estamos tecendo? Estamos cons-
truindo aquilo que desejamos nos níveis individual e coletivo? Como eu me 
sinto sendo parte dessa teia?

É interessante notar que a mandala da teia de aranha desperta sensa-
ções diversas em quem a contempla. Muitas pessoas descrevem ter impressões 
desagradáveis, sentindo como se estivessem capturadas, amarradas, enre-
dadas, privadas de liberdade. Esta sensação decorre da nossa identificação 
com o papel de presa, de estarmos limitados e vulneráveis, prestes a sermos 
devorados. Se buscarmos uma visão diferente, a teia pode ser percebida como 
uma obra de arte, uma rica renda que interconecta, perfeitamente, fios de 
espessuras e direções diferentes, formando uma totalidade harmoniosa e bela, 
gerando uma sustentação que possibilita nutrição, reprodução, proteção, en-
contro. Mas, para termos essa percepção, precisamos nos identificar com a 
aranha e revelar a nossa dimensão tecelã, nossa capacidade de criar e de 
engendrar nossas criações, uma face divina se desvela, iluminando matizes de 
poder e responsabilidade. 

Dessa forma, ao experienciar a interdependência, alguém pode se perce-
ber seguro, irmanado. Alguém pode se sentir emaranhado, enrolado, preso. 
Alguém pode se sentir impotente, ou preguiçoso, sendo carregado pelos de-
mais. Alguém pode se sentir sobrecarregado, puxando sozinho todo o grupo. 
Alguém pode se sentir melhor do que os outros e buscar reconhecimento. 
Alguém pode se sentir pior, um estrangeiro nessa família e esconder-se com 
medo de ser expulso. Alguém pode se sentir injustiçado, vítima de violência. 
Alguém pode se sentir feliz, cuidar dos laços e tecê-los coloridos. Alguém pode 
enlouquecer tentando desatá-los! 

Inúmeras são as possibilidades de experiência da teia para pessoas, gru-
pos, comunidades e toda a humanidade. A experiência se constrói numa re-
lação objetiva, subjetiva e intersubjetiva em que liberdade e responsabilidade 
são temas fundamentais. Sartre, ícone existencialista dizia: não importa o 
que o mundo fez do homem, mas o que o homem faz com que o mundo dele 
fez! É a primazia do como sobre o que. A realidade é a experiência.

 Chegando a dimensão existencial de investigação da interdependência 
e até mesmo transexistencial, a busca é de sentido e a pergunta é para que? 
Para que existe esta vasta teia? Qual é o sentido da vida? Qual é a finalida-
de de estarmos todos, aqui e agora, interligados nessa grande trama? Quem 
somos nós nessa teia? E quem sou eu nessa teia? 

Será que essas perguntas já têm uma resposta e que a aventura é tentar 
descobrir uma verdade única? Ou será que o livre arbítrio - dádiva e desafio 
- se faz presente mais uma vez e nos cabe inventar, escolher, como formos 
capazes, esta resposta? Ou ainda, será que é uma trança dessas duas coisas 
com o mistério: conhecer a natureza da teia, ao mesmo tempo criar a teia e 
ainda, não sabendo tudo, ou muito pouco, sobre o milagre de existir, de tecer 
e de ser, se entregar ao mistério em confiança?

(*) Adriana Fitipaldi, Psicologa (Brasília)
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Arnon Bezerra defende incentivo 
O deputado Arnon Bezerra (PTBCE) defendeu em Ple-

nário o estímulo à regionalização do turismo e o incentivo ao 
turismo interno. Segundo ele, a idéia é intensificar ações de 
promoção que estimulem o brasileiro a conhecer melhor o 
País, transformando-o num potencial agente multiplicador dos 
atrativos turísticos do Brasil. 

Para isso, segundo Bezerra, é preciso identificar os produtos 
que já são oferecidos e buscar medidas para ampliar a promo-
ção dos atuais e de novos destinos, concentrados em segmentos 
como ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural e religioso. 

O parlamentar cearense também chamou a atenção para a 
questão da segurança do turista. De acordo com Bezerra, ainda 
há capitais importantes, em todas as regiões brasileiras, que não 
possuem delegacias especializadas de atendimento ao turista. 
“Capitais do Nordeste registraram, em 2005, cerca de 900 as-
saltos à mão armada por 100 mil habitantes”, complementou. 

Parecer de José Pimentel 
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o parecer preliminar do 

deputado José Pimentel (PT-CE) ao projeto de Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2008. O parecer confirma o valor das emendas individuais 
ao Orçamento em R$ 8 milhões. O novo teto foi decidido na tarde de on-
tem em uma votação apertada entre as lideranças da comissão. O deputado 
José Pimentel já havia elevado o valor de R$ 6 milhões para R$ 7 milhões 
por parlamentar. Mesmo assim, a quantia gerou polêmica. As lideranças 
concordaram em definir o novo valor no voto. Dos líderes presentes, sete 
votaram a favor dos R$ 8 milhões - PSB, PR, PT, PSDB, PTB, PPS 
e liderança do governo. Outros seis queriam um teto de R$ 9 milhões - 
PCdoB, PP, DEM, PDT, PSC e PMDB. 

Eudes pede apoio da Câmara à MP dos comerci-
ários

O deputado Eudes Xavier (PT-CE) pediu ontem, em Plenário, que os 
demais deputados tenham “sensibilidade” para aprovar a Medida Provisória 
388/07, que autoriza o funcionamento do comércio aos domingos e feriados, 
desde que haja uma folga a cada três domingos. De acordo com o deputado, 
emenda do Senado altera a medida para instituir a convenção coletiva de 
trabalho para os comerciários.Segundo o parlamentar, hoje o comércio reúne, 
em média, 10 milhões de trabalhadores no Brasil. “A redação da emenda 
aprovada no Senado amplia as condições que esta Casa já apresentou de soli-
dariedade aos trabalhadores e às trabalhadoras comerciários do Brasil, porque 
permite a abertura do comércio, inclusive de supermercados e hipermercados, 
aos domingos e feriados, e aumenta o poder da negociação”, defendeu. Xavier 
afirmou ainda que os comerciários têm uma das maiores cargas horárias do 
País. “Toda vez que uma comerciaria não pode trabalhar quatro domingos 
seguidos, um chefe de setor pede que trabalhe muito mais. Não podemos au-
mentar a mais-valia sobre uma categoria, principalmente as mulheres, que 
trabalham nas redes de supermercados, lojas, magazines”, defendeu.

Aposentadoria do pescador artesanal
O deputado Flávio Bezerra(PMDB-CE) pediu o apoio de 

seus pares para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
107/07, de sua autoria, que reduzo tempo para aposentado-
ria do pescador artesanal que exerça atividade sem regime 
de economia familiar. O parlamentar defende aposentadoria 
para essa categoria de trabalhador aos 55 (homem) e 50 anos 
(mulher).

De acordo com o parlamentar, a proposta de redução 
da idade para aposentadoria do pescador artesanal surgiu 
em decorrência de diversos pedidos das comunidades li-
torâneas cearenses que vivem da pesca. Os pescadores 
alegam, disse,que os ventos fortes nos meses de junho a 
outubro exigem que esses trabalhadores tenham força e 
energia para controlar a embarcação. E,nesse período, “o 

pescador com mais de 50 anos é rejeitado, pois se en-
contra sem forças, e os outros pescadores não querem 
levá-lo para o mar”.

O desgaste do pescador jangadeiro,relatou, é muito 
grande,pois ele tem que levantar no ombro um mastro 
grande e pesado, a tranca tem de ser de oito metros e isso 
gera enorme desgaste orgânico.“O pescador tem que 
permanecer de oito a dez horas em pé diariamente, com 
15 quilos de chumbo na mão”, contou.

Estado democrático
Na avaliação de Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) as 

duas questões primordiais que sustentam um Estado Democrá-
tico de Direito são o respeito às minorias e o cumprimento das 
regras que regem o comportamento das instituições do País. 
O deputado lembrou que nos últimos meses, o Poder Judiciá-
rio tem feito revisões constitucionais que são de competência 
do Parlamento, alegando demora no processo legislativo. Na 
avaliação de Lustosa, se a demora é o problema, os familiares 
de vítimas da violência poderiam optar por fazer justiça com 
as próprias mãos devido à lentidão do Poder Judiciário nos 
julgamentos.

Em 100 dias, Simples arrecadou R$ 4,8 bilhões
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, informou ontem que o 

Supersimples arrecadou R$ 4,8 bilhões nos 100 primeiros dias de vigên-
cia. Segundo ele, 2,76 milhões de empresas se beneficiam com o novo regime 
de tributação. O deputado José Pimentel (PT-CE), um dos articuladores 
da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, disse que o nú-
mero de empresas no Simples Nacional poderia ser bem maior, já que 
470 mil empresas não foram admitidas por não atender os requisitos da 
lei. Segundo ele, mais de 200 mil empresas não puderam ser beneficiadas 
porque estão localizadas em imóveis irregulares.

Vida de Político Cearense
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Casa do Ceará contratou consultoria 
para atuar no Congresso Nacional
A Diretoria da Casa do Ceará contratou a empresa Dib Consul-

toria para atuar junto a senadores e deputados federais na apresenta-
ção de emendas parlamentares com vistas a captar recursos para os 
projetos de expansão e melhoria dos serviços.

A empresa já atuou junto aos senadores e deputados federais 
visando a obtenção de emendas parlamentares no Orçamento da 
União em 2008 e igualmente junto aos deputados distritais , do Dis-
trito Federal, para que hajam emendas parlamentares no Orçamento 
do DF em 2008.

Trata-s de uma ação institucional relevante que deve ser realizada 
por quem desenvolve uma ação institucional e permanente para isso, 
firmou o presidente da Casa, Fernando César Mesquita.

Foi a primeira vez que a Casa profissionalizou a captação de re-
cursos.

 A empresa deverá também identificar oportunidades de finan-
ciamento junto a instituições multilaterais de crédito e financiamen-
to, considerado o caráter filantrópico da Casa do Ceará  que precisa 
de recursos para diversos projetos.

Casa do Ceará dá 
ultimato a devedores

 A Diretoria da Casa do Ceará deu ultimato a seus principais 
devedores – Academia de Ginástica e futebol society – para que 
paguem suas dívidas, superiores a R$ 200 mil.

Responsáveis pela geração dos recursos de financiamento das 
atividades da Casa os dois prestadores de serviços inicialmente ale-
garam dificuldades financeiras para honrar seus contratos.

A Diretoria aceitou as ponderações e fez acordos de parcela-
mentos dos débitos.

Os prestadores novamente demonstraram pouco interesse em 
colocar em dia seus pagamentos, criando uma situação de descon-
forto uma vez que a Casa não recebe recursos federais ou distritais, 
dependendo fundamentalmente da receitas próprias.

A Assessoria Jurídica da Casa já foi acionada para que os pres-
tadores de serviços decidam se pagam ou se sejam substituídos por 
outros que já manifestaram interesse.

Unidade acima de tudo Casa do Ceará fez Natal dos idosos 
e distribuiu 220 cestas.

Casa do Ceará tem novos diretores 
Jurídico e de Promoção Social

A Casa do Ceará tem dois novos diretores designados pela assem-
bléia geral de 17.11, respectivamente João Rodrigues Neto, Jurídico 
(Independência)  e Maria de Jesus Monteiro Martins (Boa Viagem). 
Os cargos foram criados dentro da reforma estatutária.  João Ro-
drigues Neto vinha, há algum tempo, exercendo as funções de Asses-
sor Jurídico da Casa. (NE: Leia mais na pág. 11)

João Rodrigues Neto chegou a Brasília em 1960, indo morar na 
Vila Planalto, onde  fez o primário, conclui o curso ginasial na Asa 
Norte e o curso colegial no Elefante Branco. Estudou Direito na 
CEUB, concluindo o curso em 1974. Desde ebtão vem exercendo 
a adovocacia no etor privado, mantendo um escritóri com  cinco ad-
vogados e atendendo, na área cível,  uma clientela de Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo. É casado com Marili Amorim  Amorim Peixto  
Rodrigues, tendo dois filhos do primeiro casamento, Juliana, graduada 
em comércio exterior e campeã de “mountain bike” e João Paulo, 
professor de Educação Física.

Maria de Jesus Monteiro Martins nasceu em BoaViagem, fez o 
primário no Instituto Frei Matias, em Canindé, o ginasial no Insti-
tuto das Irmãs Josefinas, em Fortaleza, e o colegial na Escola Normal 
Justiniano de Serpa. Graduou-se em Serviço Social pela UFC e fez 
vestibular para Ciências Econômicas e Direito da UFC, passou mas 
optou pelo  Curso de Direito, formando-se em 1976. Tem pós-gradu-
ação em Direito Ambiental – Universidade Livre do Meio Ambiente, 
turma de 1997. Foi professora do município de Fortaleza, advoga-
da da Federação dos Pescadores no Estado do Ceará, advogada da 
SUDEPE – Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, subco-
ordenadora do SINE – Sistema Nacional de Emprego – participando 
de sua implantação em todos os estados,  Coordenadora do Setor 
Informal do SINE, assistente jurídica do SEMA – Secretaria Especial 
do Meio Ambiente, Procuradora Federal do IBAMA, e por  15 anos 
como coordenadora Cordenadoria Jurídica Administrativa Geral do 
IBAMA. Veio para Brasília trabalhar no Ministério do Trabalho.

Tem um filho, Alexandre Monteiro Martins, de 20 anos, formado 
em Ciências da Computação pela Universidade Católica.

José Jézer de Oliveira(*)
“Nós saímos do Ceará, mas o Ceará não sai de nós, não”.
A frase é do jornalista José Wilson Ibiapina e dela, com a 

respeitável vênia, nos apropriamos, por entendermos ajustar-
se perfeitamente ao espírito de cearensidade que se cultiva na 
Casa do Ceará presente em todos os atos que nela se praticam 
sempre que relacionados com a cultura cearense. Aliás, excluí-
do o segmento assistencial, no qual consiste a principal ativida-
de da Casa, tudo o mais é orientado no sentido da preservação 
dos nossos costumes e tradições. E isto, em grande parte, se 
deve a Mary Porto. Nos seus quase 18 anos â frente da Casa, 
foi um exemplo de fidelidade às coisas do Ceará que procurava 
promover através dos muitos eventos que realizava e nos quais  
parecia estampada, como um selo, a cara do nosso Estado.

Vale lembrar que a idéia inicial embalada pelos fundadores 
era fazer da Casa um pedaço do Ceará encravado em território 
do Planalto Central e que em torno dela se agrupassem cearen-
ses formando uma comunidade  irmanados pelo sentimento 
de conterraneidade. Efetivamente, a idéia vingou, tomou cor-
po e se consolidou durante as gestões de Chrysanto, Álvaro 
Lins e Mary Porto, aos quais se credite o estágio de grandeza 
alcançado pela entidade com reflexos positivos até os dias de 
hoje. Para isso não faltou o concurso daqueles conterrâneos 
que saíram do Ceará, aqui se radicaram, mas não deixaram que 
o Ceará saísse dos seus corações. Estabeleceu-se, desse modo, 
um ambiente de agradável convívio e de afinidade entre os 
colaboradores e os dirigentes da Casa. Desde então, manter 
o espírito de cearensidade passou a ser compromisso indecli-
nável de todos quantos aspirassem postos de direção na Casa, 
agora sob o comando do jornalista Fernando César Mesquita, 
um dos 28 que, em 1963, subscreveram o livro de fundação da 
Casa do Ceará. 

Conheço-o de longa data. Trata-se de um cearense com-
prometido com as suas raízes, fiel ao sentimento de cearen-
sidade que se aninha no peito daqueles que onde quer que 
estejam trazem sempre consigo a presença do torrão natal. É 
portador de um portfólio recheado de realizações vitoriosas 
tanto na lide jornalística quanto no exercício de proeminentes 
funções que lhe foram cometidas no serviço público, onde de-
monstrou todo o seu talento e sua competência administrativa. 
Portanto, qualificações para gerir os destinos da instituição não 
lhe faltam, aliadas às condições de representatividade que reú-
ne, sem dúvida um dado fundamental para maior prestígio do 
cargo, inclusive porque a representatividade que traz consigo 
se projeta no mundo político, onde transita sem dificuldade. 

Informado da disposição de suceder-me na direção da 
Casa, considerei legítima a sua pretensão. Ele fora, inclusive, 
o primeiro a manifestar interesse em dirigir a entidade. Como 
presidente do colegiado, procurei manter-me com a recomen-
dável isenção, até mesmo diante do posterior surgimento da 
candidatura de companheiro de Diretoria. 

Armava-se, no entanto, uma atmosfera de disputa, algo in-
desejável por contrariar o sentimento de unidade que sempre 
foi a marca registrada do convívio entre os conterrâneos, sócios 
e colaboradores da Casa do Ceará, podendo, até mesmo, pro-
vocar insanável ruptura nos esforços de preservação do espíri-
to de cearensidade aqui reinante. Eu não poderia permitir que 
tal se desse no final da minha gestão à frente da Casa e, apesar 
de proclamada isenção, por força de circunstâncias apresentei-
me candidato a 1° Vice na chapa de Fernando César, sabendo 
das críticas que receberia por parte de companheiros de Dire-
toria. Todavia, à exceção de Fernando, ninguém sabia que por 
traz de tudo isso havia uma articulação política, cujo objetivo 
era segurar a vaga para o caso de uma esperada composição 
entre os dois candidatos, o que de fato veio a ocorrer. 

Dessarte, afugentou-se o temível fantasma do embate; 
pacificaram-se os ânimos; evitou-se o banimento do instituto 
camaradagem e o conseqüente  desgaste da instituição; man-
teve-se o sentimento de unidade; e o espírito de cearensidade 
restou incólume.

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

Alegria do reencontro, orações, músicas natalinas, danças, 
chegada do papai Noel e mamãe Noel, distribuição de 220 

cestas básicas de alimentos, de presentes e almoço de confra-
ternização. Assim, a Casa do Ceará realizou no dia 9 de dezem-
bro/2007 - a 26ª festa de Natal dos Idosos, reunindo 230 idosos 
da comunidade brasiliense, dirigentes da Casa, voluntários e fun-
cionários. O evento  teve o apoio da Associação Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil-ANABB

Participantes:  
Compareceram os idosos da Associação Maria da Concei-

ção – ASMAC, do Gama, tendo como responsável a Sra. Maria 
José P. Rezende; Grupo Associação dos Idosos Pensionistas e 
Aposentados do Gama (ACAPIG)-Casa de Convivência  dos 
Idosos Geraldo Werneck, coordenadora Laura Werneck; Grupo 
Caminhando com Jesus de Santa Maria Sul: responsável  Lucila 
Carrera; Grupo Associação Melhor Idade Gente Feliz Santa Ma-
ria Norte; tendo como coordenadora a Isolina T. Evangelista; e 
Grupo Amigos da Casa do Ceará.  Todos os grupos – iniciando 
pelos idosos da Pousada Chrisanto Moreira da Rocha e os convi-
dados tiveram a coordenação dos funcionários da Casa: Fátima, 
Miara,  Ana Paula,  Jane e .Joelane Costa.

Missa 
O celebrante e vibrante Padre Orestes, da Paróquia N. S. de 

Consolata, “um jovem idoso” com 90 anos - sempre presente nos 
eventos religiosos da Casa do Ceará, trouxe a alegria, emoção, com 
seu entusiasmo, fé e religiosidade, fazendo os presentes cantarem 
com energia e fervor os hinos.   – Te  Amarei Senhor,  Perdão 
Senhor, Glória Aleluia, Santo dos Santos,  Abraço da Paz , Pelos 
prados e Campinas,  Tu és Senhor, Cura Senhor e no encerramen-
to todos cantaram  a música de Roberto Carlos – Jesus Cristo. 
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita fez a 
entrega do presente  simbólico ao Padre Orestes “um par de tênis” 
e em seu agradecimento  -  desejou que  ele continue a ser o atleta 
da Igreja,  caminhando e levando a mensagem divina aos fiéis.  As 
festividades foram abrilhantadas pela banda Raízes do Sertão. O 
show de calouros animadíssimo foi  coordenado pelo Superinten-
dente da Casa, Sr. Berilo Lucena,  e os vitoriosos receberam os 
prêmios da esposa do presidente, sra. Cáudia Mesquita. 

Diretoria 
Marcaram presenças nas festividades, o presidente Fernan-

do César Mesquita e sua esposa Claudia Mesquita, (todos os 
presentes cantaram os parabéns ao aniversariante do dia 11 de 
dezembro),os diretores de Administração e Finanças, Nonato 
Viana e a esposa Maria do Carmo, o vice presidente Luiz G. de 
Assis,  com  a esposa Inez M. de Assis, o diretor de Planejamento 
José Lacerda Junior, a diretora de Cultura Sra. Regina Stella S. 
Quintas, com sua filha,  a diretora de Promoção Social Maria de 
Jesus Monteiro, o diretor de Saúde, Wanderley Girão  e Algecira 
Amaral, esposa do diretor de Obras, Leimar Leitão, além de ou-
tros convidados. 

Outras  atrações   
As enfermeiras da Casa também  fizeram  a aferição de pres-

são dos presentes, na presença da Mamãe Noel, a funcionária 
Ana Paula. O papai Noel,  Geraldo Azevedo, um voluntário, fun-
cionário da Empresa Seara   fez também a alegria dos idosos, ao 
som da Banda  Raízes do Sertão, coordenados pela Assistente 
Social, Ivete Amaral.

Com a colaboração da jornalista Algecira Amaral e de Nonato 
Viana
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Menos de um terço dos municípios priorizou 
a contratação de professores em 2006

A sexta edição da Pesquisa de Informações Básicas Muni-
cipais – Munic 2006 - investigou junto a 5.564 prefei-
turas, pela primeira vez, o tema Educação, em razão da 

crescente responsabilidade dos municípios, especificamente na 
gestão da educação infantil, no ensino fundamental e na edu-
cação de jovens e adultos. A pesquisa revelou que menos de 
um terço dos municípios informou que contratar professores 
estava entre as cincos principais medidas na área de educação 
adotadas pela atual gestão. Menos da metade dos municípios 
possuía sistema próprio de ensino, com autonomia em relação 
aos estados. Os municípios do Sudeste foram responsáveis por 
44,5% dos gastos com educação. Norte e Nordeste eram os 
mais dependentes das receitas de transferências do Fundef  e 
FNDE. A pesquisa revelou, ainda, que 52,9% dos municípios 
informaram possuir, em 2006, planos ou políticas de inclusão 
digital, como a criação de telecentros que, além do acesso à 
Internet, ofereciam cursos de informática. 

A Munic mostrou, também, que nos últimos anos, as fun-
ções das guardas municipais, criadas inicialmente para prote-
ger instalações municipais, têm sido estendidas para segurança 
pública, como atendimento de ocorrências policiais e o con-
trole de ambulantes. Quase metade dos municípios concedeu 
benefícios fiscais ou não-fiscais com o objetivo de gerar empre-
go e renda. Entre 2004 e 2006, a participação de pessoas sem 
vínculo empregatício nas prefeituras (prestadores de serviços) 
cresceu de 9,4% para 19,2%. Também subiu de 7,9% para 8,8% 
o percentual de comissionados. 

Grande parte dos municípios brasileiros não priorizou solu-
cionar o problema da falta de professores no ensino público em 
2006. Menos de um terço (27,5%) das prefeituras pesquisadas 

mencionou que a contratação de professores estava entre as 
cinco principais medidas na área de educação, e apenas 33,3% 
tomaram iniciativas em relação à regulamentação e valorização 
da carreira do magistério. Também não mereceram atenção da 
maioria das prefeituras os investimentos em organização admi-
nistrativa e autonomia financeira, relatados por 25,1% e 9,9%, 
respectivamente. 

A principal ação de melhoria da educação apontada na Mu-
nic foi a capacitação de professores, adotada por 85,2% dos 
municípios pesquisados. Seguida por medidas de redução da 
evasão escolar (60,3%), por programas de assistência escolar 
(50,5%), em saúde, alimentação e material didático, e melhorias 
no transporte escolar (48,8%). 

Seis municípios brasileiros estão delegando a um órgão da 
administração indireta a gestão da educação, com autonomia 
administrativa, financeira e gerencial. Em 43,6% dos municí-
pios, a comunidade participa das decisões em relação à escola. 
Na maioria dos municípios, a gestão da educação é feita por 
secretaria municipal, e em menor escala, por departamento, di-
retoria, coordenadoria etc. Em 70,1% dos municípios, a secre-
taria de educação é associada à cultura, em 47,8% ao esporte 
e 29,6% ao lazer. Em aproximadamente um quarto dos muni-
cípios (26,6%), a secretaria cuida exclusivamente da educação. 
Em 12,3% dos municípios, a educação está associada ao turis-
mo e em 3,8%, à promoção social. 

Os gestores da educação nos municípios eram em sua maio-
ria mulheres (em quase três quartos), com ensino superior com-
pleto ou pós-graduação (84,6%), com idade entre 26 e 40 anos 
(mais de um terço). O comando da educação por pessoas mais 
jovens teve destaque na região Norte, com 45,4% dos gestores 

da educação nesse grupo etário. Mais dos 90% dos gestores de-
clararam ter alguma experiência anterior na área de educação. 

Municípios da região Norte eram responsáveis por apenas 
6,5% dos gastos com educação no país 

No exercício de 2005, o Sudeste era responsável por 44,5% 
do total dos gastos municipais com educação. A região Nor-
deste aparecia em segundo lugar no volume de investimentos, 
com 24,9%, seguida pela região Sul (16,6%). Centro-Oeste e 
Norte fizeram os menores gastos com educação no país, 7,4% 
e 6,5%, respectivamente. Educação consumiu, em 2005, 20% 
do total de gastos da administração municipal. A maior parte 
desses recursos (81%) destinou-se ao ensino fundamental, que 
fica a cargo das prefeituras, 14,3% à educação infantil, 1,7% à 
educação de jovens e adultos, 1,1% ao ensino médio e superior 
e 0,5% à educação especial. 

As transferências destinadas à Educação correspondiam a 
13,3% da receita arrecadada pelos municípios. Norte e Nordeste 
eram mais dependentes das receitas de transferências, represen-
tando 19,7% e 19,6% no total arrecadado, enquanto a menor 
dependência (10,2%) era demonstrada pelo Sudeste. Do total 
de recursos transferidos à educação nos municípios, o Fundef  
respondia, em 2005, por 82,5% e o FNDE, por 13,9%. 

O conselho de alimentação escolar e conselho de controle 
e acompanhamento social do Fundef, responsáveis por fisca-
lizar investimentos na educação, estão presentes em mais de 
95% dos municípios. Os conselhos escolares, integrados por 
pais, alunos, professores e funcionários, estão legalmente re-
gulamentados em 69,5% dos municípios brasileiros, atingindo 
seu mais alto percentual nos municípios das regiões Nordeste 
(81,5%) e Centro Oeste (76,8%). 
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Gastos governamentais
Newton Freitas  (*)
Há 13 anos, os gastos dos governos brasileiros, nas três es-

feras, aumentam num percentual equivalente ao dobro do au-
mento do PIB. Os gastos primários cresceram, em termos reais, 
5,7% ao ano, enquanto a economia expandiu-se em 2,9% ao ano. 
Diante desse quadro, o governo federal suspende qualquer es-
forço de cortar gastos, contrata mais funcionários sob o pretexto 
de o Estado sofrer de raquitismo; aumenta anualmente a carga 
tributária e pede a prorrogação da CPMF, diz Rogério Werneck, 
professor da PUC do Rio de Janeiro. O superávit primário do 
governo foi possível pelo aumento da carga tributária. O contri-
buinte foi o único a fazer o ajuste. O governo só elevou as des-
pesas. O governo precisa ser detido na sua sanha arrecadatória. 
O Estado não é raquítico no Brasil. Mas os contribuintes estão 
ficando raquíticos diante de um governo cada vez mais pesa-
do, cada vez mais incapaz em qualquer dos serviços públicos, 
conclui Mirian Leitão (´Conta explosiva´. Diário do Nordeste, 
Fortaleza, 05 set. 2007, Negócios, p. 7).

 2. A finalidade do tributo é o suprimento de recursos ao 
Estado para o alcance eficiente do bem-comum. Dois pontos 
essenciais envolvem o debate do modelo de tributação atual: a 
construção de um sistema mais simples de administração e a di-
minuição da carga total de tributos. O governo federal reconhece 
a complexidade tributária, principalmente entre os tributos a in-
cidir sobre os bens e serviços. Também reconhece a multiplicida-
de de formas de apuração, alíquotas e bases de cálculo aplicáveis 
aos tributos. Essa multiplicidade abrange mais de cinco mil legis-
lações diferentes. Evidentemente, a criação do IVA vem a faci-
litar a vida do contribuinte. Mas não se pode discutir a reforma 
tributária somente pela ótica da arrecadação. Há de ser discutida 
também a observância da qualidade dos gastos governamentais 
e o regime de repartição da arrecadação entre os entes federados 
instituído pela Carta de 1988. A participação da União cresceu 
de 18,57% do PIB em 1998 para 24,57% em 2006, enquanto a 
participação dos Estados cresceu apenas de 7,36% para 9,12% e 
a dos municípios, de 1,45% para 1,52%, frisa Paulo Antenor de 
Oliveira, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas-Tribu-
tários da Receita Federal (Sindireceita) (´Reforma ou novo pacto 
tributário?´. Gazeta Mercantil, 03 set. 2007, p. A-4).

 3. A Polícia Federal e a Receita Federal angariaram poderes 
fantásticos no novo governo e exercem o poder adotando linha 
paralela e independente das funções atribuídas pela lei. A Polícia 
Federal provoca receios até na mais alta Corte da República e, 
para alguns de seus ministros, vivemos num Estado policial. A 
Receita Federal bate recordes sucessivos de arrecadação de ori-
gem legítima e ilegítima, com eliminação gradual do direito de 
defesa do contribuinte. Via ´penhora on line´, vai incorporando 
como receita própria tributos contestados na Justiça e, quando 
perde questões em Juízo, não devolve o indébito, usando estra-
tégias como o não-pagamento de precatórios e até a nulificação 
do instituto da ´coisa julgada´, mediante a oposição de embar-
gos declaratórios de natureza protelatória ao infinito. O Estado 
provoca e conta com a lentidão da Justiça para não cumprir as 
condenações, embora ponha a culpa no Judiciário pela morosi-
dade no exame do direito de defesa do contribuinte. O Brasil 
tem o dobro da média da carga tributária dos países emergentes, 
com pífia prestação de serviços públicos (Martins, Ives Gandra 
da Silva. ´Anatomia do poder´. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 
ago. 2007, p. A3). 

4. O tamanho do funcionalismo é exagerado para um país 
com a nossa capacidade financeira e a baixa qualidade do serviço 
prestado. O governo dos EUA gasta o equivalente a 1,2% de seu 
PIB com o pagamento de salários dos servidores civis. No Brasil, 
esse custo é de 2,7% do PIB. São 22.000 cargos de confiança 
(sem concurso). O número de funcionário do Executivo subiu 
de 810 mil em 2002 para 1 milhão em 2007 (´A origem da crise 
mundial´. Veja. São Paulo: Abril, n. 2.024, 05 set. 2007, p. 80). 

(...)
(*) Newton Freitas é presidente do Grupo Oboé.Artigo originalmente 

publicado no Informativo Oboé, de 10/2007

Edmilson Barros de Oliveira, 
“O Leão que Reza e Ruge” 

Edmilson Barros de Oliveira nasceu em Redenção/CE, 
em 10 de setembro de 1912. Filho de Nídia Barros de 
Oliveira e do comerciante João Cassiano de Oliveira era 

o primogênito de nove filhos. Ainda garoto, foi estudar em For-
taleza. Seu sonho: ser um grande médico. Estudou no Colégio 
Cearense, o mais conceituado da época, e, concluído o curso, 
seguiu para Salvador, a fim de prestar vestibular para Medici-
na, na Universidade Federal da Bahia. Passou logo no primeiro 
exame e com apenas 16 anos começava a cursar a faculdade que 
concluiria aos 22 anos. 

Mas, além de realizar o sonho de formar-se médico, um 
outro sonho o esperava em Salvador: foi lá que encontrou o 
grande amor da sua vida, aquela que seria a mãe de seus 5 filhos, 
a jovem Alda Motta, uma moça bem nascida, filha do secretá-
rio da Fazenda, Gustavo Motta. A paixão foi tamanha que ele 
nem esperou concluir o curso, casando-se antes. A decisão foi 
tão firme que ele optou por não 
comunicar aos pais e, somente 
ao final do curso, já formado, 
voltou a sua cidade natal para 
comunicar dois fatos impor-
tantes à família e aos amigos: a 
formatura e o casamento.

Apesar dos convites de 
trabalho em Salvador, optou 
por atender ao pedido da mãe 
e transferiu-se com Alda para 
Redenção. Ali, em junho de 
1935, nasceu seu primogênito, 
Edmilson Junior. Em seguida, 
foi convidado para assumir a 
chefia do serviço médico em 
Baturité, cidade em que nasceu 
seu segundo filho, José Edmar, 
em dezembro de 1936. Foram 
cerca de dois anos de trabalho 
em Baturité. Transferiu-se de lá 
para atender a um pedido da es-
posa que, grávida, preferia ter o 
bebê em Salvador, junto de sua 
família. Em Salvador, nasceu 
sua única filha, Emilse. 

Após uma temporada na 
Bahia, Edmilson finalmente 
voltou à Fortaleza, estabelecen-
do-se em definitivo, inicialmen-
te na função de chefe do Serviço de Oftalmotorrinolaringologia 
no IPEC. Em Fortaleza, nasceram seus dois filhos mais novos: 
Francisco José (Dedé), em julho de 1943, e José Emilson, em 
novembro de 1944. Estava completa a primeira geração da fa-
mília Barros de Oliveira, pessoas comprometidas com os ideais 
do patriarca. Era notável o cuidado que Edmilson dispensava 
à criação dos filhos, não apenas na educação, mas no compa-
nheirismo, no acompanhamento dos estudos, no carinho e na 
transmissão dos valores de grandeza, ética e moral. 

Dr. Edmilson sonhava em ter filhos médicos, mas soube 
respeitar o desejo e a vocação de todos. O primogênito, Edmil-
son Junior, que ingressou na carreira militar, hoje é Coronel, em 
Brasília. O segundo filho, José Edmard, formou-se em Direito, 
mas, ainda jovem, demonstrou forte vocação para a política e 
entrou para a história não apenas por ter se tornado o mais jo-
vem vereador eleito em Fortaleza e no Brasil (foi eleito em ou-
tubro de 1958, aos 20 anos, e assumiu em janeiro, já com os 21 
completados), mas em seus três mandatos consecutivos ocupou 
todos os lugares na Mesa da Câmara Municipal tendo, inclusive, 
assumido interinamente a Prefeitura de Fortaleza, em julho de 
1967. A filha, Emilse, encantou-se pelo mundo do ensino tor-
nando-se professora, concluindo o curso normal. Coube aos 

dois filhos mais novos, Francisco José e José Emilson, realizar 
o grande sonho do pai formando-se médicos em 1968, sendo 
Francisco José, otorrinolaringologista, e José Emilson, oftal-
mologista, ou seja, dando continuidade não apenas à profissão 
como também às especialidades do pai. A fim de especializar-se, 
o dr. Emilson seguiu para Campinas para cursar o conceituado 
Instituto Penido Burnier. Dr. Francisco José optou por ficar em 
Fortaleza, apoiando e aprendendo com o pai. Sua preocupação 
em ficar por perto, devia-se aos sintomas de problemas cardía-
cos que Edmilson já apresentava. Em 1971, com a volta do dr. 
José Emilson de Campinas, Edmilson e os dois filhos fundaram 
a CLEBO - Clínica Edmilson Barros de Oliveira, em endereço 
nobre, a Avenida Santos Dumont, onde permanece até os dias 
atuais. Foram tempos maravilhosos. Edmilson orgulhava-se da 
parceria com os filhos e via neles o seu talento e afinco perpe-

tuados. Trabalharam juntos até 
1974, quando, numa madruga-
da de segunda-feira, Edmilson 
foi vítima de um infarto fulmi-
nante. A morte, de forma ines-
perada, causou grande como-
ção na sociedade cearense. Mas 
dr. Edmilson faleceu deixando 
um legado de amplitude respei-
tável, não apenas como médico, 
mas em diversas atividades, no-
tadamente na política e na vida 
social.

Fatos importantes marca-
ram a vida de Edmilson Barros 
de Oliveira

Na década de 40, fundou 
o Partido Socialista Brasileira 
- Seção do Ceará. Político por 
natureza, ocupou a presidência 
do partido por diversos manda-
tos. Numa eleição, em atitude 
arrojada, candidatou-se a de-
putado estadual sozinho, desa-
fiando as tradicionais lideranças 
da época e, por muito pouco, 
não conseguiu o coeficiente 
mínimo para eleger-se. Homem 
religioso, teve de recorrer à im-
prensa para calar as provações 
de adversários que o chamaram 

de comunista. Publicou um artigo intitulado “Sou Socialista por 
que sou Cristão”. Esse artigo teve enorme repercussão, pois 
Edmilson defendia a tese de que Jesus Cristo teria sido o pri-
meiro socialista da humanidade.

Ainda na imprensa, destacou-se como articulista numa cau-
sa de extrema importância: a defesa do petróleo brasileiro. Na 
condição de representante do movimento escreveu o artigo 
“General Dutra, Sentido!”. Na época, o norte-americano queria 
explorar o solo brasileiro em troca de royalties e Edmilson ti-
nha grande engajamento no movimento “O petróleo é nosso” 
que, vitorioso, deu origem à criação da Petrobras.

No âmbito social, ocupou posição de destaque no Clube Lí-
bano, sem que tivesse qualquer origem libanesa. Um fato mais 
marcante de sua vida social foi a criação do Lion’s Internacional 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo considerado o 
leão número 1 do Norte e do Nordeste.

Na área dos esportes, foi presidente do Jockey Club de For-
taleza e do Fortaleza, time do seu coração.

Na Medicina, foi presidente do Conselho Regional de Me-
dicina do Ceará, tendo tido a alegria de assinar a carteira de seus 
dois filhos médicos. Reeleito em 1972, faleceu em 1974 como 
presidente do CRM.



Ceará em Brasília�0

Vale entrou na Siderúrgica do Ceará. Estado derrota Grupo Gerdau 
e cartel do aço. Itália sai do projeto. Coréia do Sul fica. Será que agora vai?  

Em Brasília, a Companhia Vele do Rio Doce (CVRD) , 
a Dongkuk Steel e o governo do Ceará protagonizam 
a retomada de um processo paralisado há um ano 

pela Petrobrás, ao romper o contrato firmado para forneci-
mento de gás natural para usina siderúrgica Ceara Steel. Com 
o projeto de uma nova usina, maior e com nova fonte de 
energia (carvão mineral), volta-se à estaca zero. A concepção 
técnica da nova planta exigirá novos contratos e retardará em 
pelo menos mais um ano o sonho dos cearenses de assistir 
ao início da edificação da tão aguardada siderúrgica.

O fato é que mais de três anos se passaram e a história 
se repete. Em março de 2004, as mesmas empresas e ainda 
a italiana Danieli e o BNDES também haviam assinado me-
morando de entendimento para a construção da então Ceara 
Steel, com o empreendimento nunca tendo saído do papel.

No ato, realizado em 20.11, não se sabe porque no  Pa-
lácio do Planalto, os sócios da usina assinaram o documento 
que definiu os detalhes de fornecimento e a logística para 
entrega da matéria-prima.

O governador Cid Gomes, o presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico do Estado (Codece), Ivan 
Bezerra, e o presidente da Agência de 
Desenvolvimento do Ceará (Adece), 
Antônio Balhmann, representaram  o 
executivo  do Ceará.

´Trata-se de um projeto muito com-
plexo. É uma planta de grande porte. 
Será necessário novo estudo técnico para 
se definir maquinário, equipamentos e 
fornecedores, o que levará pelo menos 
mais um ano para ser concebido´, lem-
bra Balhmann. 

Quanto à saída da Danieli do consór-
cio investidor, ele afirma que a empresa 
poderá está fora da composição acioná-
ria do novo empreendimento, por não 
ter know-how para o novo redutor do 
aço

Conforme disse, a ampliação do 
projeto possibilitará ao Estado ser um 
grande pólo siderúrgico e metalmecâni-
co. ´Além de placas de aço, laminados e 
chapas grossas e finas serão produzidas, 
o que não seria possível com uma planta 
pequena como a da Ceara Steel, que pro-
duziria apenas placas´.

Na primeira fase do projeto, o custo estimado é de US$ 
2 bilhões, com produção de 2,5 milhões de toneladas de pla-
cas. Em uma segunda fase, a capacidade de fabricação será 
de cinco milhões de toneladas, podendo chegar a 10 milhões 
em uma terceira etapa. A nova planta deverá ocupar área de 
1.000 hectares no Complexo Industrial e Portuário do Pe-
cém; agregar renda extra de R$ 1,5 bilhão ao Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Estado, com incremento de 4%; e a ge-
ração de oito mil empregos durante a construção e de cinco 
mil postos de trabalho quando em funcionamento.

Dongkuk será majoritária na nova composição
Balhman informou ainda que , na composição acionária 

da nova usina siderúrgica do Ceará a coreana Dongkuk dete-
rá 60% do capital, com os outros 40% cabendo à Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD). A Vale entrará como fornecedo-
ra do minério de ferro e ainda do carvão mineral necessário 
para redução do aço, da qual é detentora de minas na Vene-
zuela, Austrália, África do Sul, Moçambique e Angola. Já a 
Dongkuk atuará como beneficiadora e compradora de maior 
parte de produção da usina.

No projeto anterior, da Ceara Steel, o investimento de-
mandado seria de US$ 760 milhões, rateado entre três sócios. 
O empreendimento reunia e articulava as atividades produti-
vas de companhias de atuação direta na siderurgia. Além da 
Dongkuk e da CVRD, o consórcio investidor era formado 
ainda pela italiana Danieli, fabricante de máquinas e equipa-
mentos para usinas.

Desconsiderando os financiamentos que seriam con-
traídos pela própria Ceara Steel, a Dongkuk entraria com a 
maior parte do capital (US$ 90 milhões). A Danieli aportaria 
US$ 45 milhões, parte destes em equipamentos para o fun-
cionamento da siderúrgica, e a Vale com US$ 25 milhões. O 
restante dos recursos seriam obtidos via empréstimos com 
os bancos italianos MCC/SACE (US$ 363,9 milhões) e MCC 
(US$ 80 milhões) e instituições brasileiras como o BNDES 
(US$ 50,6 milhões) e BNDES/PAR (US$ 105 milhões).

Projeto do setor privado
O convite para o ato de assinatura do Memorando de 

Intenções entre a Companhia Vale do Rio Doce, a Dongkuk 

Steel e o governo do Ceará para a formatação de uma nova 
usina siderúrgica para o Estado partiu da própria Presidência 
da República. O fato causou estranheza por parte de parla-
mentares que formam a bancada cearense em Brasília. Para 
eles, com a saída da Petrobras como fornecedora de gás na-
tural para usina, o governo federal deixou de ser protagonista 
da novela em que se transformou o caso e revela a falta de 
força do presidente Lula da Silva.

O presidente Lula dá a impressão de estar apenas dando 
satisfação ao povo do Ceará. Ele não teve força para fazer 
com que a Petrobras cumprisse o prometido. Trata-se de um 
entendimento entre o setor privado, envolvendo ainda o go-
verno do Estado. Em nada teve a participação do presidente. 
Ele ainda continua a dever um projeto estruturante para o 
Ceará, como o fez para Pernambuco´, desabafa o deputado 
Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE). Na sua opinião, a 
grande vitória é do governo cearense que se articulou com os 
investidores privados para garantir a siderúrgica.

Na mesma linha de raciocínio, segue a senadora Patrícia 
Saboya (PSB-CE), que acompanhou de perto todo o impasse 
do gás. Ela também afirma que o presidente Lula não tem 

nada a ver com a assinatura de hoje. ´Eu não entendi esse 
convite da Presidência da República. Agora é um acordo pri-
vado, sem a Petrobras. O presidente não tem nada a ver com 
isso´. A senadora diz nunca ter conversado com os investido-
res sobre a nova formatação do projeto. 

Estado pode pedir ressarcimento
Apesar de a Petrobras não se posicionar sobre o caso, 

conforme informou ontem a sua assessoria de imprensa, a 
saída da estatal do projeto da usina siderúrgica abre espaço 
para um possível pedido de ressarcimento por parte do go-
verno do Ceará dos investimentos e incentivos concedidos 
à empresa para que esta garantisse o fornecimento de gás 
natural para o empreendimento.

Fonte ligada ao governo do Estado já havia declarado ao 
Diário do Nordeste que o Executivo cearense mantinha a 
pressão pela usina a gás, mas considerando a existência do 
contrato que previa o fornecimento do insumo para o em-
preendimento, a Petrobras poderia ser acionada por descum-

primento. ´Um contrato foi assinado, 
existem testemunhas e o Estado adian-
tou cerca de R$ 370 milhões à Petrobras 
sob a forma de investimentos e incenti-
vos. É provável que o Estado queira ser 
ressarcido´, cogitou.

Agora, com a confirmação da usina 
movida à carvão, o deputado federal 
Raimundo Gomes de Matos também 
concorda que o governo do Ceará deva 
pedir ressarcimento do dinheiro gasto. 
´Reservas do tesouro estadual foram 
deslocadas para esse projeto. Mesmo 
com parte dos investimentos para o 
Porto do Pecém terem tido recursos do 
Orçamento da União, eles vieram por 
meio de emendas de bancada. O Estado 
também abriu mão de receita com im-
postos´, destaca.

Com apoio de Anchieta Dantas Jr., do Di-
ário do Nordeste

Comentário de  Egidio Serpa , do 
Conselho Editorial deste Jornal:

”Em 20.11, no Palácio do Planalto, 
na presença do presidente Lula, a bra-
sileira Companhia Vale do Rio Doce, 
representada pelo seu presidente Roger 
Agnelli — o maior executivo brasileiro, 

e a coreana Dongkuk, representada pelo seu presidente Mr. 
Chang, com o testemunho do governdador do Ceará, Cid 
Gomes, celebraram o protocolo de intenções para a cons-
trução da siderúrgica do Pecém. O ato foi o terceiro grande 
evento que marcau o anúncio de um grande projeto estru-
turante para este Estado. No Governo de Tasso Jereissati, 
na sede da Fiec, com transmissão ao vivo para todo o Esta-
do, alemães do grupo Thyssen anunciaram a construção da 
refinaria de petróleo; no ano passado, em praça pública, o 
presidente da República, Lula da Silva, prometeu que, com o 
apoio da Petrobras, a siderúrgica da Ceará Steel seria constru-
ída. Hoje, de novo, os próprios sócios do empreendimento 
darão o que se espera seja a notícia verdadeira e definitiva.”

Batalha do Ceará
Publicou Anselmo Gois, na sua coluna de O GLOBO, 

de 21.11:
“Para Lula poder anunciar a siderúrgica do Ceará, pro-

jeto de US$ 2 bi, Roger Agnelli, presidente da Vale foi um 
equilibrista.

A mineradora entrou no negócio a pedido do Presidente, 
que prometera a usina ao Estado”.


