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l         Chegaram a bom termo as negociações 
entre a Casa do Ceará e o Governo do 
Estado. 

Bastou que tivéssemos na mão um bom 
produto para oferecer ao Governo.

O bom produto é o projeto Fausto Nilo.
Estávamos num impasse.
Fausto comprou a nossa causa, vestiu a 

nossa camisa, confiou na sua e na nossa 
capacidade de fazer acontecer.

Depois de horas e horas de conversa, 
sentou-se com sua equipe e nos propôs algo 
ousado, revolucionário. Sua proposta foi 
aprovada por unanimidade pela assem-
bléia geral da Casa.

Seria preciso implementa-la. Custos: 
500 mil reais. Para nós que passamos o 
pires para fechar o caixa era um desafio. 
Nem chegamos a fazer propostas a em-
presários, principalmente em função da 
crise. Seria uma alternativa, vender o futuro. 
Tarefa difícil.

O governador Cid Gomes, que é presidente 
de honra desta Casa, decidiu inscrever o seu 
nome nesta ousada iniciativa, criando condi-
ções para que possamos, em licitação aberta, 
pública, transparente, oferecer nossos 15 mil 
metros quadrados de área em troca da implan-
tação do projeto Fausto Nilo.

Como já escrevemos em outras oportunida-
des, nada será feito de afogadilho. 

Como disse Paes de Andrade, o Brasil é 
grande. O Ceará é maior.

Inácio de Almeida (Baturité), Diretor
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Expediente

Rompimento Ideológico
 (*) Luciano Barreira

Conta o Queiroz, que quando esteve preso no “Esmeraldino 
Bandeira”, lá por 1976, fez amizade com um operário oriundo do 
M.E.P. Era um sujeito Inteligente e engraçado. Certa vez o Queiroz 
perguntou ao proleta as razões que determinaram o rompimento com 
seu grupo e ouviu uma explicação muito convincente. Procuro aqui 
reproduzir o diálogo entre os dois presos políticos:

Queiroz, que na vida presidiária era conhecido por Ceará dirigiu-
se ao operário:

- Afi nalm você diz que rompeu com o MEP mas nunca explicou 
claramente os motivos que o levaram a tal atitude...

- Ceará, responde o proletário com a cara mais séria deste mun-
do, percebi a manobra daqueles caras, o MEP, um grupamento de 
proposta ultraradical como tantos outros desses grupos, não passava 
de um grupinho pequeno burguês, que na realidade explorava do 
modo mais mesquinho a classe operária!

- Como assim, volveu Ceará, como eles podiam explorar a classe 
operária se nem sequer eram patrões?

- Fácil de entender, imagine que eu pertencia a um grupo de 
uns 10 caras, eram nove profi ssionais liberais, tinha engenheiro, 
advogado, professor, executivo de empresa e até um cineasta!

- Mesmo assim , como eles exploravam os trabalhadores?
- Certa vez, nós nos reunimos para discutir a forma de como 

conduzir um nosso documento ultra clandestino, foi uma discussão 
demorada, pois papel “caísse” ia ser o fi m! A questão era onde e 
como conduzir tal papel com absoluta segurança. Foi quando um 
daqueles revolucionários “boa pinta” teve uma idéia que logo 
classifi cou de genial. A coisa parecia simples e seu autor explicou: 
faz-se um canudo envolto em papel plástico e o responsável por 
sua condução enfi a no ânus, Pode assim conduzi-lo seguramente, 
fácil, não?

- E quem foi o escolhido para a “tarefa”? – indagou o Ceará.
- Velho, foi só que deu... um dos caras voltou-se para mim e 

disse: “o homem é você, o representante da classe operária na nossa 
organização... Aceita ou não aceita?

Espaço Luciano Barreira

Conversando com o Leitor 
●●●●●●●●●

+ Nos deixaram:  Francisco Alencar, da Nuclear Material de 
Construções, e o jornalista e escritor Edisio Gomes de Matos, 
sempre presentes aos eventos da Casa do Ceará.

●●●●●●●●●
+ Em Fortaleza, faleceu o jornalista, radialista, auditor fi scal 

do INSS e ex-deputado Peixoto de Alencar, um dos pioneiros 
da radiofonia cearense, na Rádio Dragão do Mar.

●●●●●●●●●
+ Ainda em Fortaleza, faleceu o ex-prefeito de Fortaleza, Ju-

racy Magalhães, com passagens marcantes pela Prefeitura.
●●●●●●●●●

+ Insistimos com os leitores que mudam de endereço para 
que nos atualizem seus dados. Por telefone, e-mail ou carta.

●●●●●●●●●
+ Recebemos: “Amigo,WILSON Ibiapina.Li cuidadosa-

mente o “Ceará em Brasília”. Muito justas e merecidas as 
homenagens ao Jornalista Fernando César. Não sei se ele 
lembra de mim, mas transmita-lhe um fraternal abraço do 
Xico Moura. A sua homenagem expressa em “Um Presente 
para Fernando”, está comovente e só um amigo com um 
grande coração pode traduzir tantas lembranças. Não sou 
parte integrante, mas lembro de Você trabalhando na Praça 
José de Alencar onde no porão havia uma lanchonete, que na 
verdade era mais um bar. Muito feliz também foi o Frota Neto 
declinando (ou melhor, fazendo uma historiografi a) de todos 
os parceiros que fi zeram a imprensa em Fortaleza no fi nal da 
década de 50 e início da de 60. Esse jornal está digno de ser 
arquivado nas boas bibliotecas porque traduz um parte da 
história da imprensa de nossa terra. Vou sugerir a “Lenoca” 
(Maria Helena  irmã do Álvaro Augusto) para dar um destaque 
especial. Mais uma vez parabéns por obra e pelo espírito de 

companheiros que lhe é próprio. Um forte abraço do,Xico 
Moura, Francisco Moura”.

●●●●●●●●●
+ Em 2007, a Casa do Ceará não contava com um só 

sócio contribuindo, pagando para a manutenção da Casa. 
A atual diretoria, estabeleceu um mensalidade de apenas 20 
reais, em 2008, mantida para 2009, e começou a convidar 
cearenses para se associar e pagar, De janeiro a dezembro 
de 2008, o movimento de contribuições cresceu, mas não 
tanto como se pretende. O contingente de associados pagan-
tes ainda não chegou a 100, por isso deve ser intensifi cado 
em 2009.

●●●●●●●●●
+ Já em fevereiro, serão mantidas conversações com o 

grupo Edson Queiroz, de Fortaleza, visando a um convenio 
entre a Casa e a Unifor-Universidade de Fortaleza para apoio 
profi ssional na melhoria dos Cursos oferecidos pela Casa.

●●●●●●●●●
+ Recebemos o agradecimento de  escritora Ana Miranda 

pela remessa do Jornal Ceará em Brasília para o seu refúgio 
no Ceará.

●●●●●●●●●
+  Recebemos do jornalista e acadêmico Carlos Chagas 

a listagem dos membros da Academia Brasiliense de Letras 
que passarão a receber o Ceará em Brasília.

●●●●●●●●●
+ Recebemos de Osmar Alves de Melo a listagem dos 

membros do Instituto Histórico e Geográfi co de Brasilia que  
passarão igualmente a receber o Ceará em Brasília.

●●●●●●●●●
+ O Ceará em Brasília aceita a colaboração de escritores 

cearenses. Mandem seus artigos com até 5000 caracteres.

- Fiquei muito puto! Berrei na cara dos nove, pois todos esta-
vam aplaudindo a minha escolha – vocês são uns revolucionários 
de merda, o discurso é o mais radical deste mundo, mas na hora 
de “amarrar o sino no rabo do gato” só serve um legítimo pro-
letário, um operário metalúrgico como eu, NE? Pois fi quem-se 
lá com o MEP que eu vou caindo foram vocês querem é meter 
no cu da classe operária, é isso que vocês querem!”

Torcidas Aladas

Meu genro, Gilvando,  não é um técnico em assuntos agrários, 
mas vem sendo um bom observador notando a afl uência dos 
muitos casais de pombas “asa branca” nidifi cando nas árvores 
maiores de Brasília e vizinhanças. E ele faz a pergunta: Mas 
por que? Quando o natural é as belas pombas façam ninhos 
nas matas?

É que as matas foram arrasadas pelas lavouras de soja. Onde 
havia mata, agora só resta planície limpa, pronta para receber 
os milhões de sementes. Sem alternativa, os pombos buscaram 
as galhadas aptas para a reprodução.

Qualquer observador pode vê-las montando seus ninhos, nos 
quais logo mais esvoaçaram os casais novos disputando espaço. 
É uma migração inversa.

A asa branca deixando até o som da sanfona do mestre Luiz 
Gonzaga. São as velozes e elegantes pombinhas arrulhando 
eucaliptos e nos “pinus” altaneiros e solitários, geralmente em 
torno de quadras esportivas.

Outro fato é a marca positiva, sumiram as atiradeiras e espin-
gardas de chumbinho, para a paz e a felicidade das pombinhas, 
que podem cuidar de seus ninhos na cidade.

O alegre arrulhar nas galharias, o amoroso trocar dos bicos 
enamorados.

Logo mais, quando das competições esportivas estaremos 
vendo o alegre esvoaçar das asas brancas transformadas em 
“torcidas” que não conhecerem a violência, senhoras do espaço, 
plenas de felicidade.

(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
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Bancada cearense 
A bancada federal cearen-

se deve ter um novo líder 
em 2009. A informação é do 
próprio coordenador do grupo 
de parlamentares cearenses 
em Brasília, Arnon Bezerra 
(PTB), que não mais pretende 
continuar no cargo que assumiu 
em 2008. ´Quando assumi, eu 
sugeri que cada parlamentar 
permanecesse por um ano a 
frente dos trabalhos da bancada 
e eu vou sair da liderança para que outro colega assuma´, 
informou o parlamentar, ao comentar detalhes da vigília 
cívica que os deputados cearenses fi zeram em Brasília na 
última semana do ano passado para assegurar o empenho de 
uma parte das emendas de bancada ao Orçamento Geral da 
União (OGU) de 2008. Eu já conversei com o José Linhares 
(PP), com a Gorete Pereira (PR), com o Guimarães (PT).

Promoção
Nas promoções de dezembro no Itamaraty o 1 secre-

tário Marcio Catunda Ferreira Gomes (Fortaleza) foi 
promovido a Conselheiro.

Almeida Santos
De Lisboa, o escritor Antônio de Almeida San-

tos, presidente do Partido Socialista e ministro de 
Estado dez vezes depois da queda da ditadura sala-
zarista  enviou ao jornalista e escritor Lustosa da 
Costa seunovo livro “Que nova ordem mundial?”
Segundo o editor, a obra contém a visão lúcida de um 
mundo globalizado só por metade - metade econômica e 
fi nanceira – com intencional rejeição da metade política e 
social, e com o óbvio propósito de criar condições para que 
o mercado funcione sem regulação e sem regras, por forma 
a que nele o forte possa, livremente, esmagar o fraco”.

Mucuripe
Pedro Brito, ministro-chefe da Secretaria Especial de 

Portos da Presidência da República, espera que o edital 
para a dragagem do porto do Mucuripe, atraia para cá 
grandes empresas nacionais e estrangeiras do ramo da 
dragagem. Há R$ 40 milhões no orçamento da SEP para 
bancar essas obras, que deverão estar prontas, no mais 
tardar, em outubro.

Pinto Martins
O balanço do movimento de embarque e desem-

barque de passageiros no Aeroporto Internacional 
Pinto Martins não refl ete em aumento no número de 
turistas em Fortaleza. O fechamento de 2008 mostra 
queda de 4,1%, quando registra um fl uxo de 3.465.791 
pessoas, enquanto 2007 fechou com a chegada/saída 
de 3.613.669 passageiros. Somente em dezembro/08 
aponta que o movimento recuou 5,2%, quando com-
parado com igual período de 2007. Nesse mês, 325.130 
pessoas chegaram/saíram de Fortaleza, via aeroporto, 
enquanto em dezembro de 2007, o número chegou a 
343.062.

Juazeiro
o aeroporto regional do Cariri, localizado em de Ju-

azeiro do Norte e cujo nome ofi cial é Deputado Orlando 
Bezerra, registrou em 2008 um movimento recorde de 
passageiros e aviões. Embarcaram e desembarcaram lá, 
no ano passado, 170,8 mil pessoas — das quais 21,7 mil 
só em dezembro — um crescimento de 12,34 % em relação 
a 2007. O movimento de pouso e decolagens de aeronaves 
também cresceu 21,69% no mesmo período. 

SAMBURÁ 
Processos 
A quantidade de processos 

julgados foi 4,76% , 344.093 pro-
cessos em 2008 contra 328.447 
em 2007. Desse total, 254.058 fo-
ram decididos monocraticamente 
(individualmente) e 90.035 nas 
454 sessões realizadas durante 
o ano. 

Foram recebidos 272.374 
processos – contra 296.678 em 
2007 -, 267.693 distribuídos – em 
2007 foram 307.884 – e 90.142 acórdãos publicados – contra 
65.126 no ano passado. A média de processos julgados por 
ministro subiu de 11.836 em 2007 para 12.035 em 2008. 

Infantaria
O general Lima Verde nos manda , de Fortaleza,  em 

primeira mão, o LINK :http://www.legiaodainfantariado-
ceara.org/  relativo ao site, elaborado pornós, para melhor 
informar as atividades da Legião da Infantaria noCeará, 
da Comemoração Nacional da Infantaria para 2009 e 
daComemoração do Bicentenário do Brigadeiro Sam-
paio - patrono daInfantaria no ano de 2010.Esperamos 
que tal site, enriquecido com ascolaborações enviadas e 
as notícias publicadas sobre as atividadescitadas, cumpra 
a sua fi nalidade: difundir o patrimonio históricoimaterial 
do nosso Exércitos, no culto de seus valores, memória 
etradições. Feito o registro

BNB e Ceará 
O Banco do Nordeste deu inicio em São Benedito, na 

Serra da Ibiapaba, uma série de Encontros de Trabalho com 
diversas entidades de classe, públicas e privadas, do Ceará 
para fazer um balanço das aplicações do Banco no Estado 
em 2008. A iniciativa pretende também apresentar as metas 
de aplicação para o ano de 2009, Segundo superintendente 
estadual do BNB no Ceará, Isidro Moraes de Siqueira,“Em 
2009, nossa expectativa é ultrapassar a marca de R$ 1,7 
bilhão em fi nanciamentos de projetos produtivos cearenses. 
Para isso, contamos com o apoio dos nossos parceiros”, 
destacou.

Hospital Regional do Cariri
Com o preço de R$ 44,2 milhões, o consórcio cearense 

Fujita/Palma venceu a licitação para a execução das obras de 
construção do Hospital Regional do Cariri, que será erguido 
em Juazeiro do Norte. A proposta vencedora foi mais de R$ 
2 milhões menor do que a do segundo colocado — o Fuad/
Rossi, de Goiás. O Fujita/Palma é o mesmo que amplia e 
moderniza o HGF. A licitação do Hospital Regional do Cariri 
desenrolava-se há quase um ano. O governador Cid Gomes 
não vê a hora de as obras começarem.

Cervejaria
Depois da Kaiser, em Pacatuba, e da Schincariol, em 

Aquiraz, mais uma fábrica de cerveja será implantada 
na Região Metropolitana de Fortaleza. A nova fábrica 
será erguida pelo empresário pernambucano João Car-
los Santos, neto do industrial cimenteiro João Santos. O 
empreendimento terá investimento de R$ 40 milhões, 
parte dos quais fi nanciada pelo FNE, por meio do Banco 
do Nordeste, cujo departamento técnico analisa o projeto 
e pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), do 
Governo do Ceará. 

Posse
A posse do médico e escritor Pedro Henrique Saraiva 

Leão na presidencia da Academia Cearense de Letras foio 
em 29.01 no auditório do Palácio da Luz, sede da Academia, 
em Fortaleza.

Tres vezes presidente
O senador José Sarney foi 

eleito para um terceiro mandato 
de presidente do Senado Fede-
ral e do Congresso Nacional, 
fato histórico. Ex-Presidente 
da República, ex-Governador 
do Maranhã, ex-senador pelo 
Maranhão e atual senador pelo 
AMapá, ex-deputado federal, 
membro da Academia Brasileira 
de Letras, tem liderança, caris-
ma e competência para o desempenho da missão. Sua 
1a. medida: reduzir em 10% as despesas de custeio do 
Senado. Substituirá o senador Garibaldi Alves que teve 
um desempenho honroso e ético.

BNB
Ao longo deste ano, o Banco do Nordeste abrirá sete 

novas agências — na Bahia (duas), no Maranhão, no 
Piauí, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais e no 
Ceará. A nova agência cearense do BNB será localizada 
em Cascavel, segundo informou o presidente do Banco, 
Roberto Smith.

Florinda Bolkan 
A atriz Florinda Bolkan (Uruburetama), tão sumida 

na Itália, anunciou a vena de seu apartamento da Rua 
Tmóteo da Costa, no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, 
por R$ 950 mil. Com o dinheiro fará mais investimentos 
em seus cavalos, em Roma.

Candidato
O ministro Cézar Rocha segue sua caminhada na 

presidência do STJ. Não sabe a quem atribuir a nota 
publicada por Ancelmo Gois, em O Globo, de que seria 
candidato à vaga da ministra Ellen Gracie, que estaria se 
transferindo para um Tribunal da Organização Mundial 
do Comércio.

Lançamento
Jornalista cearense, Marcondes Sampaio (Uruburetama) 

, há anos residindo e trabalhando em Brasília, lançou ,  no 
Ideal Clube, em Fortaleza,  seu livro ´Assim Caminha a 
Mediocridade´. Ele, um profi ssional de muitos registros, 
deve contar boas histórias. Antes, Marcondes lançara em 
Brasília.

Praia de Iracema
Após lançar dois livros sobre a arquitetura e o pa-

trimônio do município de Sobral, o arquiteto Campelo 
Costa volta sua atenção para Fortaleza, onde lançou, no 
Espaço sob o Anfi teatro do Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, o trabalho ´Os Caminhos da Praia de 
Iracema´. O livro propõe uma refl exão sobre o processo 
de transformação pelo qual a Praia de Iracema vem 
passando ao longo dos anos.

Costa Senna
Costa Senna (Fortaleza)  viveu parte de sua infância e 

adolescência em Choró Limão, região de Quixadá. Mudou-
se para São Paulo, onde foi um dos precursores da nova 
face da literatura de cordel. Cantor e compositor, funde 
o universal ao regional, com infl uências inusitadas como 
Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Belchior, Alceu Valença, o rap 
urbano e o repente dos grandes cantadores nordestinos. 
Gravou os CDs Moço das estrelas, Costa Senna em cena e 
Fábrica de unir versos. Livros: Publicou O doido, Viagem 
ao centro da terra (adaptação do clássico de Júlio Verne), 
Jesus brasileiro (em parceria com Marco Haurélio), Raul 
Seixas entre Deus e o Diabo, Jararaca, o bandido santo, 
A maldita ilusão, As lágrimas de Lampião, 



Ceará em Brasília
4Fevereiro/09

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

Conselhos de cearense para 2009, 
divulgados pela Web livre 

1. Você já é um/a cagado/a por estar 
vivo/a, pense nisso e agradeça ao caba lá 
de riba.

2. Não fi que arrudiando para estar junto 
de quem você gosta, se avexe porque a fi la 
anda.

3. Não bote boneco no trabalho, seje 
paciente.

4. Pra você fi car estribado é preciso tra-
balhar. Não fi que frescando com os colegas. 
Funcionário que não dá um prego numa barra 
de sabão pega o bêco bem ligerin.

5. Se você tiver mesmo afi m de sair porque 
não agüenta mais aquele seu  chefe véi fulerage, 
aquele cabra que te deixa fumando numa quen-
ga, tenha calma, pois não adianta fi car ispritado 
porque ele não reconhece que você rala o bucho 
no trabalho, vá procurar algo melhor e cape o 
gato quando chegar a hora H.

6. Mesmo que seus objetivos estejam lá na 
baixa da égua, vale a pena buscá-los. Dê uma 
rabiçaca para os maus pensamentos, pois pra 
gente conseguir o que quer tem é Zé.

7. Dê um desconto para aquele cabra ou 
aquela doidinha que só bate fofo com você. Vale 
a pena investir, pois de tanto insistir pode nascer 
uma bruguela ou um minino réi amarelo.

8. Quando quiser algo, seja o cão chupan-
do manga e vá em frente. Não desista e dê 
uma pinóia pros maus pensamentos.

9. Você é um(a) corralinda, é importante 
que você se ame a si próprio/a.

STF editou 10 súmulas
 vinculantes em 2008 

Desde a implementação da Súmula Vinculante, 
criada pela Emenda Constitucional 45/04 (Refor-
ma do Judiciário), o Supremo Tribunal Federal 
(STF) já editou 13 dessas súmulas. Somente em 
2008 foram publicadas 10 súmulas. A última delas 
proibe a prática do nepotismo nos Três Poderes 
da União, mas também há as que vedam o uso de 
algemas em presos não perigosos e o atrelamento 
de benefícios ao valor do salário-mínimo.

As 13 Súmulas Vinculantes
Súmula Vinculante nº 1 - Ofende a garantia 

constitucional do ato jurídico perfeito a decisão 
que, sem ponderar as circunstâncias do caso con-
creto, desconsidera a validez e a efi cácia de acordo 
constante de termo de adesão instituído pela Lei 
Complementar nº 110/2001.

Súmula Vinculante nº 2 - É inconstitucional 
a lei ou ato normativo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, 
inclusive bingos e loterias

Súmula Vinculante nº 3 - Nos processos perante 
o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão 
puder resultar anulação ou revogação de ato admi-
nistrativo que benefi cie o interessado, excetuada 
a apreciação da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Súmula Vinculante nº 4 - Salvo nos casos pre-
vistos na Constituição, o salário mínimo não pode 
ser usado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado, 
nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante nº 5 - A falta de defesa 
técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a Constituição.

Súmula Vinculante nº 6 - Não viola a Consti-

10.Não vá bulir em coisa que tá dando 
certo. Deixe quieto, pois de tanto coisar com 
uma, coisar com outra, vc pode ganhar um  
chapéu de touro, mói. E esse chapéu só é 
bom pra quem bota. Se quiser matar o verme, 
procure o doidin/doidinha que está a seu lado 
ou vá nas capituras daquele/a...

11.Você ainda não tem ninguém? Pois 
não pegue qualquer marmota. Escolha uma 
corralinda igual a você e não rebole no mato 
as boas oportunidades.

12.Pras vitalinas (aquelas que o caba não 
pode nem triscar que já fi cam igual a uma 
barata no bico duma galinha) fi quem pasto-
rando até encontrar alguém pai d’égua. Não 
escolha um cabra peba ou malamanhado. O 
segredo é pelejar e não desistir. Não peça 
pinico e deixe quem quiser mangar. Um dia 
seu machoréi vai aparecer nas áreas.

13.Não  fi que batendo o quengo pensando 
besteira, tenha pensamentos positivos e diga: 
Sai mundiça!

14.Se algo não sair como você planejou, 
não fi que invocado/a. Saia com aquele mago-
te de amigos seus pra tomar umas, nem que 
seje uma meiota. 15.Se na noite da entrada 
do ano, você comeu aquela gororoba prá dar 
sorte até encher o bucho, e fi cou em ais de dá 
uma gastura, não esqueça do grito de guerra 
pra dar mais sorte ainda: Queima raparigal!

16.Aí é torcer que 2009 vai ser só o mi...
Pense num ano réi dicunfoça!

tuição o estabelecimento de remuneração inferior 
ao salário mínimo para as praças prestadoras de 
serviço militar inicial.

Súmula Vinculante nº 7 - A norma do §3º do 
artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 
Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa 
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 
condicionada à edição de lei complementar.

Súmula Vinculante nº 8 - São inconstitucionais 
o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 
nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência 
de crédito tributário.

Súmula Vinculante nº 9 - O disposto no artigo 
127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
foi recebido pela ordem constitucional vigente, 
e não se lhe aplica o limite temporal previsto no 
caput do artigo 58.

Súmula Vinculante nº 10 - Viola a cláusula 
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão 
de órgão fracionário de tribunal que, embora não 
declare expressamente a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte.

Súmula Vinculante nº 11 - Só é lícito o uso 
de algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física 
própria ou alheia, por parte do preso ou de tercei-
ros, justifi cada a excepcionalidade por escrito, sob 
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal 
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão 
ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 
da responsabilidade civil do Estado.

Súmula Vinculante nº 12 - A cobrança de taxa 
de matrícula nas universidades públicas viola o 
disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.
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Ano Novo e minhas esperanças 
Ayrton Rocha (*) 

Sinto em mim, 
Um desejo enorme de um Ano Novo feliz 
Sinto em mim, 
Uma ilusão que ainda não perdi 
Sinto uma ternura antiga 
E um triste desejo de voltar 
Voltar aos meus tempos de outrora 
Onde logo na primeira aurora 
Eu corria para meu amor beijar 
E logo no primeiro beijo do dia 
Aquela alegria vadia 
E o meu louco desejo de amar 
Amar a beleza da vida 
Sem esta dor tão sofrida 
Que hoje faz o meu coração chorar 
Chorar de muitas tristezas 
Que a vida me fez passar 
Quero voltar agora 
Aos meus tempos de outrora 
E na minha primeira aurora 
Vou correndo te abraçar 
Quero voltar aos meus tempos primeiros 

Não estes derradeiros 
Que a cada ano que passa 
Ele começa a chegar 
Quero cantar minhas canções antigas 
Sem ilusões perdidas 
E minha alegria voltar 
Quero começar tudo de novo 
Igualzinho ao Ano Novo 
Que já, já vai chegar 
Quero ver uma Rosa nascendo 
Uma criança correndo 
Para meu coração alegrar 
Quero ver uma gaivota voando 
Um passarinho cantando 
Meu coração palpitando 
Vendo o Ano Novo chegar 
Quero ver uma fl or desabrochando 
Meu amor me chamando 
Me pedindo pra cantar 
Cantar a canção da vida 
Sem dor sem ferida 
Vendo a cidade acordar 
Acordar com tudo novo 
Vendo o mar balançar 

Quero a alegria voltando 
Nossas mãos se entregando 
Nossos corpos entrelaçando 
No mesmo ritmo das ondas do mar 
Quero fazer meus poemas 
Com ternura e sem dilemas 
Tudo pra te agradar 
Quero ver um mundo novo 
De amor esplendoroso 
Correndo pra me abraçar 
Quero ver a vida cantando 
A felicidade chegando 
A madrugada acordando 
O Ano Novo me abraçando 
E dizendo que minha alegria vai voltar 
Não quero ver amigos sofrendo 
Quero minha família feliz vivendo 
Com aquele enorme desejo de amar 
Quero te acordar na Aurora 
Na minha primeira hora 
Te pedindo pra me amar. 

(*) Ayrton Rocha (Fortaleza) , publicitário, jornalista, com-
positor

Paulo José Cunha procura
Paulo José Cunha (*)
Querida Dad,
Olha eu de novo aqui, pedindo ajuda. Desta vez não é pra 

reclamar do desaparecimento de certas palavras (por falar nisso, 
de repente me bateu uma saudade danada do trema, aqueles dois 
olhinhos sapecas que gostavam de pousar suavemente sobre a letra 
“ü”, que eu nunca aprendi a usar, mas admirava e respeitava muito 
quem sabia). Pronto, perdi o fi o da meada. Do que falava mesmo? 
Nem lembro mais. Também, quem manda fi car lembrando dessas 
antiguidades?

Por falar em verdade, a verdade é que escrevo pra pedir teus 
préstimos no sentido de conseguir um jeito de espantar de nossas 
vidas já tão sofridas umas manias que apareceram aí, foram fi can-
do, fi caram e não vão embora nem com reza forte. Quer um exem-
plo? O verbo “conferir”. Outro dia, na CBN, ouvi a moça (uma voz 
linda-linda-linda, que me emocionou às lágrimas, juro. Pensei em 
pedi-la em casamento, mas desisti, pois esse negócio de casamento 
anda em baixa, não é mesmo? O negócio agora é fi car). 

Mas a moça, tão simpática, com aquela voz de veludo (minha-
nossa!, que lugar-comum horrível! “Voz de veludo”, eu posso com 
um trem desses?), pois a moça usou em dois minutos pelo menos 
umas quatro vezes a palavra “conferir”. O diabo é que em nenhuma 
delas foi no sentido original, de conferir pra saber se está mesmo 
certo ou mesmo errado. Mas foi um tal de me mandar “conferir” 

a próxima reportagem; “conferir” a peça de teatro (vale a pena 
conferir, ela repetia, com aquela voz de amor ardente); “conferir” 
a notícia no saite tal e assim por diante. 

Fiquei tonto, com tanta conferência, Dad querida. A moça sim-
pática e de voz aveludada (Dad, será que se eu ligar pra CBN eles 
me passam o número do celular daquela moça? Adoraria conferir 
certos detalhes da anatomia dela). Meu Deus, já me perdi de novo, 
deixa ver onde é que estava. Ah. É isso: falava que foi tanta con-
ferência que fi quei tonto. 

Porque sou do tempo em que a gente conferia era conta de 
botequim pra saber se o garçom não estava roubando; conferia 
o dinheiro que o bancário entregava quando íamos descontar um 
cheque (isso no tempo em que havia bancários e cheques, essas 
coisas que os livros de história registram pra que não se dissolvam 
na memória); conferia a conta de dividir, pra ver se não estava er-
rada (ainda se fazem contas de dividir, Dad? Com esses celulares 
de hoje que até falam, acho que isso de conta de dividir é coisa 
muito, mas muito antiga). 

Pois bem. Agora é um tal de mandar a gente conferir tudo e mais 
alguma coisa que a expressão “vale a pena conferir” virou ponto 
fi nal de qualquer reportagem sobre teatro ou show de música. Pode 
conferir aí no teu rádio pra ver se estou mentindo. 

Só pra fi nalizar, me ajuda aqui numa dúvida: a moça, aquela, da 
voz mal-intencionada (confere aí, Dad, se usei direito o diabo do 

hífen), disse que valia a pena conferir a peça do Teatro dos Ban-
cários. Bem que venho tentando achar um jeito de conferir, mas 
como não assisti ainda à peça, não sei como conferir, pra saber se 
está igual à apresentação anterior. Tudo por falta de um referencial, 
quer um exemplo? Um cheque de 50 reais corresponde a 50 reais 
em dinheiro, né? Portanto, se o bancário (ainda existe algum aqui do 
lado de fora, ou foram todos morar dentro dos caixas eletrônicos?). 
Pois se o bancário me entregar o dinheiro e depois que eu conferir 
perceber que faltam 5 reais posso reclamar. Mas como é que se faz 
pra conferir uma peça de teatro, sem tê-la assistido antes? 

Diante de tantas dúvidas, tomei uma decisão drástica, querida 
Dad: não confi ro mais nada, coisa alguma, xongas de longas: ape-
nas assisto. Assisto a um fi lme, assisto a um show do Capital Ini-
cial (Capital Inicial, oh, Deus, como estou velho!). Essas coisas.

Tenho assistido muito, Dad, e não me arrependo. Queria tanto 
assistir a uma peça de teatro na companhia daquela moça, depois 
sair pra conferir um jantar, depois a gente ia conferir a qualidade 
da pista ali perto do Núcleo Bandeirante, na rua dos motéis... 
Hum! Cala-te, boca! 

Assistir é tão bom, Dad, você nem faz ideia. Assistir é tão legal, 
mas tão legal que nem precisa conferir. Juro por essa luz. 

Um beijo deste eterno admirador. 
(*) Paulo José Cunha (`Piauí), jornalista, escritor, prof. da UnB, 

diretor da TV Câmara

Passatempo 
Luiz Martins da Silva  (*)
 
Teoria de passatempo, 
Para quando passa o ano, 
É buscar no isolamento 
Passar a limpo uma agenda. 
Aponto os amigos velhos 
Que se foram do calendário? 
Escrevo velhos amigos 
Que fogem do abecedário? 
Uns, de volta à de solteiro; 
Outros, de novo casados. 
Uns, não mudam de endereço; 
Outros, conforme o salário. 
 Tens minha agenda lugar, 
Para um tipo de inquilino, 
Presente quando é calor, 
Mas no frio dobra esquina? 
Pessoas há de passagem, 
Cartão de visita dobrado, 
Mas são sorrisos de ontem, 
Amanhã, noutra paisagem. 
Fiéis amigos de uma vida, 

Numa agenda de papel, 
São letras de eterna escrita 
Sagrada num livro do Céu. 
Tango de manga 
 
Luis Martins (*)
Por uma vida fomos 
Destinos gêmeos. 
Da fl or ao pomo, 
Ossos e lenho. 
Tu, seiva e sombra, 
Vento estribilho. 
Vocação de safras, 
Eu, criando fi lhos. 
Desde infância. 
Lição extraclasse: 
Esperar fragância, 
Do cerne à face. 
No teu calendário 
Novembro apontas. 
De paus e pedras, 
Primeiras contas.  
Mas é dezembro, 

De moles despencas, 
Gozo sem freio, 
Calor nutriente. 
Mordisco e beijo, 
Chupo e lambo. 
Dieta sem pejo, 
Libido de ambos. 
Coisações 
Eles vivem de coisar, 
Coisam daqui, coisam dali, 
Pretexto e causa quaisquer. 
Trata-se, bem claramente, 
De economia de mente, 
Em puro latim vulgar. 
Coisa que têm em conta 
Não Língua, mas alugar 
Neutra palavra, verbo auxiliar. 
Vão assim coisifi cando, 
Coisa que coisa é negócio, 
Ofício ócio de dizer. 
 
Linguagem fácil do povo 
Pra coisar o cotidiano, 

Leituras I

Em modos de coisa zombar. 
 
Homem faz coisa em mulher 
Com nome que não se quer 
À coisa que bem tem nome. 
 
Mulher faz coisa com homem, 
Que homem nem sonha juízo, 
De mal-me-quer ou bem-querer. 
 
Coisa aparece mistério 
Em colóquio de boato, 
Chacota e fofoca idem. 
 
Pois até cor a mesma tem, 
Quando a coisa não tá boa, 
Nem pra mim nem pra ninguém. 
 
Mas foi só uma excelência 
À coisa em que gente, à toa, 
Faz da fala uma lambança. 
 
(*) Luiz Martins da Silva (Nova Russas), 

jornalista, prof. da UnB, poeta
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Conselho da Sudene aprova 
programação do FNE para 2009

Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) aprovou, no último 
dia 11, a programação do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) para 2009. Construída com a participação de 
representantes dos setores produtivos, poder público e sociedade 
civil organizada, em encontros promovidos pelas Superintendên-
cias Estaduais do BNB, a proposta prevê um total de R$ 7,5 bilhões 
para empreendimentos situados da área de atuação do Banco – 
Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
No evento, foram discutidos também diretrizes do Fundo 
do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), cujos recur-
sos previstos para 2009 são da ordem de R$ 1,5 bilhão. 
Realizado na sede do Banco, em Fortaleza, o encontro reuniu 
representantes dos Ministérios da Integração Nacional, Fazenda 
e Planejamento Orçamento e Gestão, bem como dos Governos 
Estaduais e Municipais, sendo prestigiado pelos governadores 
do Ceará, Cid Gomes; da Paraíba, Cássio Cunha Lima; do 
Piauí, Wellington Dias; e do Rio Grande do Norte, Vilma Maria 
de Faria. Eles ressaltaram a elevação dos fi nanciamentos do 
Banco nos últimos seis anos, cujas aplicações do FNE salta-
ram de R$ 254 milhões, em 2002, para R$ 7 bilhões, em 2008. 
Segundo o presidente do BNB, Roberto Smith, o alcance da meta 
antes do fi nal do ano evidencia o empenho do corpo funcional do 
Banco para a conquista desses resultados.

Acordo e deliberações
Roberto Smith e o superintendente da Sudene, Paulo 

Fontana, assinaram acordo de cooperação técnica, visando à 
elaboração do Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que 
vem sendo preparado por técnicos da Autarquia, bem como 
ao compartilhamento de informações entre as entidades.
O Condel deliberou a respeito de temas de interesse da sociedade 
nordestina, apresentados pelo superintendente Paulo Fontana. 
Entre eles, a elevação dos limites de crédito de exportação para 
empresas de grande porte, de R$ 20 milhões para R$ 40 milhões 
e a regulamentação dos benefícios destinados à operações de 
custeio em atraso pela Lei 11.775 para operações em situação de 
adimplência até 30 de abril de 2008.

Banco do Nordeste atinge meta 
de contratações do FNE 

Crediamigo alcança a marca de 
R$ 1 bilhão liberado em 2008

Com aplicações recorde, carteira ativa do Programa de 
Microcrédito do Banco do Nordeste cresceu mais de 50 
% esse ano

O programa de microcrédito do Banco do Nordeste, o 
Crediamigo, o maior do País, alcançou, no início de de-
zembro, a marca de R$ 1 bilhão desembolsados somente 
em 2008, benefi ciando microempreendedores do Nordeste, 
norte de Minas Gerais e Espírito Santo, além de Belo Ho-
rizonte e Distrito Federal. “A crise parece não ter chegado 
para nossos clientes, pois continuamos realizando mais de 
3.800 operações por dia e liberando uma média de R$ 3 
milhões diariamente esse ano”, informa o superintendente 
de Microfi nanças e Programas Especiais do BNB, Stélio 
Gama.

Com mais de 385 mil clientes ativos, 32% a mais do que 
no mesmo período do ano passado, o Crediamigo apóia 
principalmente o setor informal da economia, através de 
empréstimos que vão de R$ 100,00 a R$ 10.000,00, entre 
capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e 
modernização e reforma das atividades dos microempre-
endedores.

No início de dezembro, a carteira ativa do Programa 
chegou a R$ 350 milhões, tendo crescido expressivos 51% 
comparado com 2007. Esses recursos foram liberados atra-
vés de mais de 941 mil operações, que superam em 20% a 
marca realizada no ano anterior. “Mesmo com crescimento 
recorde, a inadimplência do Crediamigo permanece em 
torno de 1%, o que refl ete o bom gerenciamento de nossa 
carteira de crédito”, completa Stélio.

Em 10 anos de atuação, o Programa de Microcrédito 
do Banco do Nordeste já atendeu mais 940 mil pessoas e 
realizou cerca de 4,9 milhões de operações.

BNB acaba de atingir sua meta de contratações para o 
FNE em 2008, que é de R$ 7 bilhões. Este valor foi distri-
buído em mais de 298 mil operações de crédito, a maior 
parte delas destinadas aos agricultores familiares. A infor-
mação foi repassada pelo superintendente de Negócios, 
Valter Freitas, no último dia 11, e discutida no Fórum de 
Gestão Estratégico, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro.
Para o presidente Roberto Smith, o resultado é expres-
sivo, pois representa um aumento de mais de 100% em 
relação ao valor contratado no ano passado, que foi de 
R$ 3,4 bilhões. “Um desempenho fi nanceiro com esse 
volume de aplicações é condizente com o esforço dos 
funcionários, fruto de um trabalho capaz e efetivo que 
teve um reconhecimento muito forte de toda a sociedade 
nordestina e órgãos governamentais”, disse. 

Agricultura Familiar
Na oportunidade, o superintendente de Agricul-

tura Familiar, Microfinanças Rurais e Crédito Fun-
diário, Luís Sérgio Farias Machado, destacou os 
valores contratados das operações relativas ao Pro-
naf e ao Agroamigo. Segundo ele, foram aplica-
dos R$ 654,1 milhões, na posição de novembro.
Luís Sérgio ressaltou algumas ações implementadas em 
2008 para expandir o crédito aos agricultores familia-
res, entre elas a implantação do Ponto de Atendimento 
Centralizado nas capitais e a expansão do Agroamigo, 
que já conta com 200 assessores de crédito. Ele também 
enfatizou o esforço conjunto na renegociação de dívi-
das, sobretudo naquelas enquadradas na Lei 11.775, que 
contemplou 130 mil operações neste ano, bem como a 
simplifi cação do Pronaf e as parcerias com MDA e Emater 
para prestação de assistência técnica.
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Leituras II
Nomes dos Anjos

Gervásio de Paula  (*)

Você já reparou nos nomes dos anjos? - Gabriel, Ra-
fael, Miguel e outros anjos... todos terminam com ‘’el’’.
São anjos protetores.

Veja os outros anjos protetores:
Motel - anjo protetor dos amantes;
Aluguel - anjo mau. Não deixa a pessoa conseguir sua casa-

própria;

Acopiara vista à distancia , em cruzeiro 
Pòr JB Serra e Gurgel (*)

Viajei com acopiarenses em um cruzeiro pelas costas do  Brasil. 
Éramos quase duas mil pessoas,  10% de cearenses. Nós  estáva-
mos em 1%, menos de uma dúzia. Uma pena que a Acopiara não 
tenha mar e não possa se candidatar a ser escala turística. Nada é 
impossível pois a Bolívia além de não ter mar  exibe uma robusta 
Marinha de Guerra com um almirantado cheio de medalhas, mais 
parecendo bolo confeitado.  Não sei como tais barcos chegaram lá 
em cima do morro. Suponho que as titicas foram construídas nos 
estaleiros às margens do Titicaca. 

É uma pena porque cidades marítimas tem escalas e pouco, muito 
pouco, oferecem aos turistas, como Ilhéus, Ilha Grande, Búzios, Ilha 
Bela e Porto Belo. Carecem de  estrutura mínima.  Jorge Amado 
está abandonado e esquecido em Ilhéus, caminha para virar lenda. 
Em Búzios, até a estátua de Brigite Bardot foi roubada e derretida. 
Ilha Grande nem presídio tem mais. Ilha Bela só tem paulista e 
Porto Belo só catarina. Mesmo cidades grandes estão atordoadas, 
diante das ondas de assaltos e violência. Em Salvador, a 3ª. cidade 
do Brasil, assalta-se turista à luz do sol. Avança-se sobre um cordão 
de ouro como fosse um troféu. Há quem afi rme que as empresas de 
cruzeiro, geralmente italianas, sediadas no paraíso fi scal do Panamá, 
recebem  uma baba das autoridades para que possam escalar e 
espalhar a horda pelas ruas.

Nós que saímos de Acopiara para lutar pela vida mundo afora, 
podemos fazer cruzeiro, pacote comprado em suaves prestações. 
Mesmo porque outros brasileiros, nascidos no colosso do Centro, 
Sul e Sudeste o fazem com razoável freqüência. “Sai mais barato 
do que comprar passagem aérea e hospedagem em hotel, trasla-
dos,” tours” etc. Com a vantagem fundamental da segurança, do 
sono tranqüilo, das seis refeições diárias, shows,tenores, mágicos, 
bailarinas, ilusionistas, animação, cassino, piscinas, “free shop”, 
butiques, academia, etc. 

Nós acopiarenses parecemos um pouco tímidos no meio do grupo 

bufunfeiro que parece dono do navio. Não chateiam ninguém, mas 
exibem as jóias da Coroa. Mas como ninguém lhes dá importân-
cia, recolhem-se. . De traje social, bermudão, calção, biquíni, etc, 
todos somos aparentemente iguais. O nivelamento – ao contrario 
do mundo real – é pelo ideal de conforto e satisfação.

 Com nossos recursos escassos não nos damos a luxos e exibicio-
nismos. Contentamo-nos com o pouco que Deus nos deu , o que já 
é muito. Somos parcimoniosos e mostramos uma certa austeridade. 
Para nós a abundancia nos constrange, pois  aprendemos o quanto 
é difícil conviver com a escassez.

Há muita gente que faz de seis a dez refeições. Cada pratalhada 
vem cheia, sendo  que metade  é deixada de lado. Gente glutona, 
comilona, que come com os olhos. Gente com compulsão de comida. 
Gente que não está nem aí para o  seu desperdício. O que não cabe no 
bucho vai para o lixo. Os indonésios livram apenas sachês de geléia 
e manteiga,  potinhos  de iogurte. Restos de carne, peixe, frango, 
peru, lula, verduras,  frutas, pães,macarrão, pizas, queijos, tortas, 
sorvetes, leite, suco, café, sucrilhos, serão processados e atirados 
em alto mar para servir de comida aos peixes. 

Vocês podem não acreditar mas invariavelmente,  estávamos 
falando de Acopiara, dos nossos antepassados e contemporâneos, 
daquela vidinha tão singela e tão distante, dos fatos e suas versões.  
Saímos de Acopiara mas continuamos presos pelo umbigo, pela 
memória, pelo traço cultural, genético, familiar. Recordamos de 
pessoas que sumiram do mapa, mais de uma geração, suas virtudes 
e grandezas, suas misérias e mesquinharias, como se estivessem ali 
sentados conosco. Concluímos parvamente que estávamos todos en-
volvidos com Acopiara, sendo que a geração atual dos acopiarenses 
nos desconhece. Somos almas penadas vagando pelo mundo , na 
guerra pela sobrevivência.

Ao sair da Praça Mauá, ouvi no tombadilho  coisas difíceis de 
acreditar. Um jovem senhor dizia para sua jovem senhora, com 
a erudição de um eqüino com MBA em marketing que o nosso 
único  porta-aviões, que já não se move, parecia um submarino! 

Um pai meio coroa com a sabedoria de um muar pós graduado em 
turismo dizia para o fi lho que a Ilha Fiscal era o local preferido pe-
los militares, na ditadura,  para fazer orgias.! Outro mostrando sua 
indigência falava que o Aeroporto Santos Dumont fora uma base 
dos americanos na II Guerra Mundial! Afastei-me mesmo porque 
não sou colecionador de pérolas...

O bom do navio de cruzeiro é que não tem jornal, nem tevê , 
nem Internet. Até que tem mas é tão caro que é preferível curtir, 
bronzear-se, divertir-se, ler, comer, beber, dormir, fazer exercícios, 
meditar, jogar baralho. Singrando os mares, sem sustos nem des-
confortos, é um oásis de paz e sossego  no marzão fi dumaégua . 
Não há  Presidente, governadores, prefeitos, ministros,  secretários, 
senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, assessores,  
funcionários, lobistas, mensaleiros, sanguessugas, ladrões, a fi na 
fl or da cornucópia federal, nem mendigos, fl anelinhas, sem terra, 
sindicalista, bolseiros   As pessoas tem cara de paisagem e alienados, 
mas todos estão plugados no lado existencial mais efetivo: dando 
valor às suas vidas.

Basta um comandante contratado por sua competência e um staff, 
atento, antenado, vendo tudo com discreção. Ah se o nosso mundo 
real fosse assim, simplifi cado, gratifi cante  e efi ciente. O contribuinte 
tem seus direitos respeitados, com base em um contrato. Pagou tem 
direitos. Não pagou nem entra . Vale o que está escrito. Tudo fun-
ciona. Há regras e limites. Há respeito ao coletivo e ao indivíduo. 
O grande  irmão, com suas câmeras , deve estar presente em cada 
canto, com  seguranças, agentes secretos. Sei que tem atendimento 
de urgência e um posto médico.  O dinheiro de plástico circula pelos 
terminais de cada serviço. 

Temo que em futuro próximo queiram impor cotas para idosos,  
pessoas com necessidades especiais, menor abandonado, cotas por 
cor, sexo, idade, escolaridade, renda, animais de estimação, etc. em 
nome da inclusão social da escumalha. 

Será a substituição do cruzeiro pelo real! 
(*) JB Serra e Gurgel (Acopiara), jornalista e escritor

Humor Negro & Branco Humor
O sabor das  mulheres ...

Atualmente temos mulher melancia, mulher jaca, mu-
lher moranguinho, mulherfilé...Diante desta nova moda, 
seguem algumas definições:

Mulher Camarão : só tem merda na cabeça, mas é 
gostosa e você come assim mesmo.

Mulher Caranguejo: é feia e peluda, mas você bate 
nela, limpa direitinho e come.

Mulher Pão : tem sempre o mesmo gosto, mas você 
come todo dia.

Mulher Aperitivo : acompanhada de uma bebida, você 
come e ainda acha bom.

Mulher Maracujá : é toda enrugada, mas você come e 
depois que come sente vontade de dormir...

Mulher Lagosta : só come quem tem dinheiro.
Mulher Caviar : você sabe que alguém está comendo, 

mas não é ninguém que você conheça.
Mulher Bacalhau : você só come uma vez por ano.
Mulher Maionese de Fim de Festa : todo mundo te avisa 

pra não comer, mas você come porque está desesperado; 
se arrepende e depois passa mal.

Mulher Rã : todo mundo já comeu, menos você.
Mulher Salada : é bonita, mas quando você come des-

cobre que não é tão gostosa assim.
Mulher Marmita: não é lá essas coisas, mas você come 

rapidinho.
Mulher Cafezinho de Supermercado : você nem faz 

questão, mas como é de graça, você come.
Mulher Jiló : é horrível, mas você conhece alguém 

que come.
Mulher Docinho de Festa : você fica com vergonha 

de chegar junto, então vem outro e come e deixa você 
chupando dedo...

Mulher Cogumelo Venenoso : comeu, tá fudido.
Mulher Feijoada : você come e ela fica te enchendo o 

dia todinho.
Mulher Jaca : é somente uma mas dá pra todo mundo 

e ainda deixa todos satisfeitos.
Mulher Coqueiro : pode trepar que não tem galho.
Mulher Miojo : em três minutos tá pronta pra comer.
Mulher Coca 2 litros : dá prá seis.
Mulher Whisk Nacional : na falta de opção você encara 

mas no dia seguinte dá uma puta dor de cabeça.
Mulher Bandeira de Pirata : é só pano e osso, mas tá 

sempre pendurada na vara.
Mulher Maverick : antiga, já esteve na moda e bebe 

pra caralho.
Mulher PT : quadrilheira, mente pra cacete: faz progra-

ma com qualquer um e depois diz que não sabe de nada  
(mesmo que tenha gostado da farra).

FASES DA VIDA

Naturalmente achamos que sucesso ter uma 
grande empresa, muito dinheiro na conta bancá-
ria, um carrão,um avião, viajar de primeira clas-
se, uma casa na praia, literalmente na areia,mas  
afinal, a vida passa tão rápido que deixamos de notar 
que a noão de sucesso muda com a idade... 

Aos 02 anos sucesso conseguir andar. 
Aos 04 anos sucesso é não fazer xixi nas calças. 
Aos 12 anos sucesso é ter amigos. 
Aos 18 anos sucesso é ter carteira de motorista. 
Aos 20 anos sucesso é fazer sexo. 
Aos 35 anos sucesso é dinheiro. 
Aos 50 anos sucesso é ter mais  dinheiro. 
Aos 60 anos sucesso é conseguir fazer um bom 

sexo. 
Aos 70 anos sucesso é continuar a ter carteira de 

motorista. 
Aos 75 anos sucesso é ter uma turma de amigos. 
Aos 80 anos sucesso é não fazer xixi nas calças. 
Aos 90 anos sucesso conseguir andar

Embratel - anjo protetor do monopólio das Comunicações (mais 
conhecido como Lúcifer);

Chanel - anjo protetor dos costureiros e estilistas;
Papai Noel - anjo protetor do comércio. Só aparece no fi m de 

ano;
Tonel - anjo protetor dos alcoólatras anônimos e bêbados em 

geral;
Quartel - anjo que protege os gays enrustidos (principalmente 

os fardados);

Pastel - anjo protetor da colônia japonesa;Samuel - Anjo protetor 
da poupança;

Gel - anjo que protege as pessoas com cabelos rebeldes;
Bordel - anjo protetor do sexo grupal;
Manoel - anjo protetor das piadas preconceituosas;
Papel - anjo protetor daqueles com intestinos soltos;
Anatel - anjo que, como qualquer outro órgão do governo, não 

serve para nada
(Gervásio de Paula (Fortaleza) , jornalista 
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Dados revelam que 165 pessoas 
respondem a ações penais e 339 

são investigadas no STF 
Pesquisa realizada pela Assessoria de Gestão Estratégica do Supremo 

Tribunal Federal (STF) revela que de fevereiro de 2002 a dezembro de 
2008, 172 inquéritos foram reautuados como ação penal. Conforme os 
dados divulgados, 165 pessoas estão sendo processadas criminalmente 
no Supremo e 339 investigadas. Das 102 ações penais e 265 inquéritos 
que tramitam atualmente na Corte, 79 inquéritos e 13 ações penais 
correm em segredo de justiça.

Desde 2002, 9 ações penais foram julgadas improcedentes. O Supre-
mo registrou 43 inquéritos com denúncia recebida, inclusive em parte, 
e 46 inquéritos com denúncia rejeitada.

Entre as ações penais em questão destacam-se a AP 465 (antigo 
Inquérito 2468) proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 
o ex-presidente da República Fernando Collor, a AP 420 e AP 470, 
respectivamente Inquéritos 2461 e 2245 sobre o Mensalinho mineiro e 
o Mensalão, entre outras. 

Importante lembrar que o total de ações penais e inquéritos encon-
trado no levantamento estatístico não diz respeito ao total de pessoas 
processadas criminalmente ou investigadas na Corte, uma vez que apenas 
um processo pode ter mais de uma pessoa no pólo passivo (indiciado 
ou denunciado).

O inquérito é um procedimento que apura se houve infração penal. A 
partir dele, o Ministério Público reúne elementos que apresentam indí-
cios de autoria e materialidade do crime a fi m de formalizar a acusação 
perante o Tribunal, por meio da denúncia, dando início à ação penal. 
Só cabe em ação pública (na ação privada, existe a queixa-crime). Se a 
denúncia for aceita, o denunciado, que havia sido indiciado no inquérito 
policial, passa a ser réu na ação.

O Supremo só julga inquéritos de pessoas com foro especial, de-
vido à função que exercem. São indiciados em inquéritos no STF: o 
presidente da República, o vice-presidente da República, deputados 
federais e senadores, ministros do STF (em crimes de responsabilidade), 
o procurador-geral da República, ministros de Estado, comandantes da 
Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, 
membros do Tribunal de Contas da União, e chefes de missão diplomá-
tica de caráter permanente. Somam-se a estes os cidadãos que cometem 
crimes em co-autoria com as autoridades mencionadas.

Lançado livro comemorativo 
aos 75 anos da OAB-CE

A OAB-CE lançou o livro  “OAB-CE – 75 anos de 
história”, durante solenidade realizada no último dia 
27 de novembro, no Ideal Clube. O livro rememora os 
principais acontecimentos que marcaram a trajetória da 
OAB-CE desde sua fundação oficial, em março de 1933. 
Além do lançamento, a solenidade marcou o ingresso no 
Instituto dos Advogados do Ceará (IAC) dos advogados 
Gerson Fonteles e Hélio Leitão, presidente da OAB-CE.
   O presidente do Conselho Federal da OAB-CE, Cezar Brit-
to participou da solenidade e destacou a importância de se 
preservar a memória e a história de cada instituição. “Não 
se pode desprezar a história. Contar a história da OAB-CE 
é também contar um pouco da história do Ceará”, afi rmou.
   O presidente da OAB-CE, Hélio Leitão, também falou so-
bre a importância de se fazer esse resgate histórico. “Com 
a publicação que hoje se oferece à classe e a toda socieda-
de, faz-se o resgate da trajetória luminosa desta entidade 
tão cara ao nosso povo, seus protagonistas e os desafios 
históricos que, com denodo e altivez, tiveram de arrostar”. 
  

Mais de R$ 300 milhões serão 
investidos no Ceará em 2009

Com o apoio do Governador Cid Gomes e do Ministro da 
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, o deputado Euní-
cio Oliveira conseguiu que sejam destinados mais de R$ 300 
milhões, provenientes de recursos da União e de emenda indi-
viduais, para investimentos no Ceará, em 2009, contemplando 
diversos setores de atividades, que vão desde os programas de 
inclusão digital, através dos Centros Vocacionais Tecnológicos, 
até aos programas de melhoria da infra estrutura municipal. 
Eunício destacou que o setor de turismo será benefi ciado com o 
início ou, em alguns casos, a conclusão de obras nos municípios 
de grande potencial turístico, atraindo investimentos nacionais 
e internacionais para essa atividade “tão importante para o 
Estado”, disse Eunício. Paralelamente às obras, o governo do 
Estado contará com recursos para estimular a realização de 
eventos regionais, preservando a cultura local e permitindo o 
surgimento de novos talentos. Mas, a maior parte dos recursos 
serão aplicados nas grandes obras de infra-estrutura, como a 
construção ou conclusão de barragens e a implantação de redes 
de distribuição de água para irrigação. 
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Leituras III
Avenidas dos ricos e dos pobres 

Lustosa da Costa (*)

A primeira casa nossa em Sobral foi o “palácio”do Bispo,como 
era chamado o velho sobradao que fora habitado por D.José. Fica 
à entrada da antiga rua Senador Paula, de frente `a Casa da Cultu-
ra antiga residência da família do saudoso secretario de agricultura 
de Parsifal Barroso,Chico Figueiredo. 

À noite, desafi ando as muriçocas ,que   eram vorazes , sentáva-
mos-nos em cadeiras na calçada para receber visitas e trocar idéias. 
De frente, estavam as duas alamedas da Praça do S.Joao ( onde 
fi ca o Teatro do mesmo nome ). Eram a avenida dos ricos e a dos 
pobres. A dos ricos ,era a da Ema, onde estava a ave que Agripino 
de Sousa,padeiro e poeta comprara para o jardim de sua bela casa à 
praça do S.Francisco e que ali não coube. Daí sua doação à prefeitura 
que a localizou na avenida,percorrida pelas moças e rapazes ricos 
e brancos. Pertinho da coluna onde se ouvia a amplifi cadora Radio 
Imperator.  Ao lado ,fi cava a avenida dos pobres . Rapaz de sociedade 
que ali fosse,geralmente atrás de “cunhas”,assim se denominavam 
moças pobres, era malvisto e fi cava logo manjado por suas notórias 
intenções. 

O tempo passou na janela e fi quei adolescente. Que como todos 
os rapazes e moças freqüentávamos à noite aquela pracinha,detrás 

da Igreja do Rosário,acho que Mons. Linhares e depois a da coluna 
da hora,bem mais ampla. Não havia televisão. Os aparelhos de radio 
produziam mais ruídos que musica e noticias. A juventude ia passear 
na praça da coluna da Hora. As moças passeavam geralmente de duas 
ou em grupo,exibindo-se perante os rapazes que as observavam, de pe 
,fumando na calçada da avenida,à espera de um olhar da preferia. 

Tenho a impressão de que foi ali na praça que levei fora de moça 
morena com sardas no rosto,pela qual estive perdidamente apaixona-
do. Como era tímido, passava, durante o dia,dez vezes pela rua onde 
ela morava,na esperança de que assomasse à janela. 

Nunca trocamos uma palavra,tão inibido era eu. Uma vez,porem, 
criei coragem.Fiz das tripas coração e a abordei no footing” da 
avenida. Não me lembra o que lhe disse exatamente. Ela,porém,o 
entendeu e me de um “chega pra lá”.dizendo-se “comprometida”.
Nao era noiva mas comprometida com um rapaz que estudava para 
o concurso do Banco do Brasil. 

Foi triste a decepção. Nos meus 17 anos sonhava ser Papa,presidente 
da Republica ou governador do Estado.Pois bem. Era trocado por uma 
larva,uma expectativa de bancário que nunca se viabilizou. O cara 
encerroiu o romance.,da pior maneira,morrendo.Nao noivou nem 
chegou a bancário. 

Neste tempo, havia alto falantes que transmitiam,na praça,do 

alto do sobrado da farmácia das Irmãs Napoleão,a programação 
da Radio Iracema. Não saem de minha cabeça duas musicas que 
tocou,naquela noite,que eram Suburna e Valsa velha,tão boemia 
quanto seu cantor. 

Os amos se passaram. Chegou 1978 quando fui candidato a 
suplente de senador na chapa de Chagas Vasconcelos, oportunidade 
fantástica de soltar,na praça publica.o grito contra a ditadura preso na 
garganta. Estava ali na praça da coluna da hora,no dia 15 de agosto 
quando me chega a noticia do nascimento de minha fi lha Sara.Ao 
saber do acontecido,Paulino de Rocha,homem de radio que apre-
sentava os oradores, comunicou à multidão,ali reunida o nascimento 
da nova brasileira,pedindo ,para ela,uma salva de palmas. E assim 
Sarinha,nasceu ante os aplausos da população sobralense. 

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://biblioteca.sobral.ce.gov.br/index2.html\

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

Vale cultura
Wilson Ibiapina (*)

Quando é que anos atrás podia se imaginar o governo preocu-
pado em melhorar o acesso do povo à cultura.?  Existiam outras 
necessidades para serem  supridas. O Brasil até os anos 50 vivia 
na idade da pedra, principalmente nas cidades do interior.

Ainda lembro de  minha infância em Ibiapina. Como a gente 
era pobre. Vivia-se sem o menor conforto. Não existia luz elétrica 
nem água encanada . A água era guardada em potes colocados 
nos cantos da sala e da cozinha. Banho só no rio. A privada fi cava 
no fundo do quintal. Um buraco no chão, dentro de uma casinha 
de palha. A fossa era coberta com madeiras que substituíam o 
vaso. À noite usava-se o penico para as necessidades. O frio da 
Serra não animava ninguém ir lá fora na escuridão. A fumaça 
do fogão à lenha pintava de negro as paredes das  cozinhas. O 
fogão a gás chegou ao Ceará pelas mãos de Edson Queiroz. Já 
morava em Fortaleza e cheguei a ver o povo  temer.

Achava que explodia. A propaganda  ajudava a mudar os 
hábitos:

“pergunte a quem tem um.”
Dos anos 50 pra cá o país se transformou. O satélite revolu-

cionou as comunicações, o mundo virou uma aldeia. O progresso 

chegou aos lares da região mais distante. Nos últimos governos 
diminuiu o número de brasileiros na miséria absoluta. A classe 
média cresceu. Há quem acredite que o governo errou ao instituir o 
bolsa-família. Deu o peixe quando devia ter dado o anzol.  Podia ter 
obrigado o cidadão  a fazer um serviço comunitário. Ou ser obrigado 
a frequentar um curso que o qualifi casse a um futuro emprego. Tem 
muita gente nesse interior  sem emprego, à espera do  bolsa família. 
Outro dia, o  jornalista Cláudio Humberto lembrava na coluna dele 
o baião do Luiz Gonzaga e Zé Dantas

“Vozes da Seca”: “Esmola para um homem que é são/ ou lhe 
mata de vergonha ou vicia o cidadão”.

O fato é que estamos noutro Brasil. Foi preciso um operário 
assumir a presidência para mudar a cara do país, a vida de milhares 
de brasileiros. O saneamento básico chega  às cidades que ganham 
escolas, urbanização, postos de  assistência médico-hospitalar.  O 
cidadão médio tem acesso aos bens de consumo, faltando-lhe ape-
nas o poder aquisitivo para saciar seu desejo de  acesso à cultura. 
A maioria das classes C e D não sabe onde encontrar cultura. Não 
tem acesso aos cinemas, a maioria  funcionando hoje em luxuosos  
centros comerciais que inibem os mais humildes. O artista hoje 
se exibe para uma minoria de ricos . A maioria prefere viajar ao 
exterior.

Fiquei emocionado quando, há poucos dias,  vi o cineasta e 
produtor cearense Luís Carlos Barreto, numa entrevista a Paulo 
César Pereio, no Canal Brasil, falando sobre  a criação do Vale 
Cultura. O presidente que não é formado, não tem curso superior, 
possibilitando ao trabalhador acesso ao cinema, teatro, show 
musical e outros eventos. O Vale Cultura vai funcionar como 
os atuais vale-refeição, vale transporte. O projeto vai colocar 
no mercado cerca de 40 milhões de brasileiros que hoje não tem 
poder aquisitivo para saciar sua fome de cultura.

O dinheiro que vai circular benefi ciará direta e indiretamente 
a todos os que  vivem da ar te. Com o Vale-Cultura  na mão, o 
trabalhador vai comprar livros, Cds ou ingressos para cinema, 
teatro e shows. Vai lotar as casas de espetáculos, gerando renda 
para novas produções.

Nunca mais vão perguntar  na rua ao ator  Paulo Cesar Pereio, 
que saiu das novelas e hoje só faz cinema, se está aposentado. 
Artista vai ser parado na rua para dar autografo para ser cumpri-
mentado pelo seu trabalho  A cultura vai  entrar na  cabeça dessa 
gente com diversão e informação,  mudando  seu destino.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

O homem que mandou no sol, na lua e no vento
Pedro Jorge de Castro (*) 

Deus devia estar de bom humor quando juntou Juscelino, 
Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Era assim que 
o nosso Darcy Ribeiro se referia ao que eu chamo de O Time 
de Deus.  E isso é bem verdade. Deus escalou esse time, disse 
que eles podiam jogar como quisessem e se foi cuidar de outros 
menos vocacionados para o impossível, como nós. 

Estamos entrando no período do céu limpo, sol belíssimo 
ao alvorecer e ao entardecer; de lua provocadora e de brisa 
acalentadora passeando sobre Brasília, de leve, acariciando, 
sem despentear, suas árvores fl oridas e grandes. 

Há alguns dias, peguei-me numa insônia e resolvi dar 
melhor destino a ela. Fui, ainda no escuro, mais ou menos lá 
pelas três e meia da madrugada, para a Praça dos Três Poderes, 
esperar o sol nascer. Ele se anunciou, não se fez esperar muito 
e logo apareceu, cumprindo uma marcação de cena perfeita e 
deslumbrante, tinha luz de contorno, luz-chave e até contraluz. 
Lindo, como o único dono da cena, olhando com ternura e 
altivez para uma cidade que foi posta ali para o esperar. Será 
que o sol, nascendo bem na Praça dos Três Poderes, não foi 
obra da cumplicidade do Time de Deus com a natureza? Eu 
acredito que Dr. Lúcio girou em alguns graus a marcação da 
cidade que ele inventou, de modo a criar esse espetáculo que 

eu vi e teve mais dois atos no mesmo dia. 
À tarde, calado como Dr. Lúcio, em homenagem ao seu 

estilo, voltei à Praça dos Três Poderes, para assistir ao cre-
púsculo e esperar a lua, que veio como se fosse uma mulher 
apaixonada, pondo-se de pé, para aplaudir o sol que acabara 
de se apresentar. Em Brasília, parece que os dois se olham e 
se cumprimentam, com admiração mútua, de longe. 

Depois do grande espetáculo em três atos, que deixa todo 
mundo excitado, vem o vento que, para os Gregos, confunde-
se com a presença do criador e, soprando leve, passa a mão 
na nossa cabeça como o gesto mais antigo de carinho, afago 
e acalento que o homem já conheceu. O vento passa pela 
cidade de leste para oeste, seguindo a indicação de Dr. Lúcio, 
de modo a chegar mais puro, em cada quadra, para que todos 
nós possamos respirar orgulhosos e saudáveis.

Dr. Lúcio Costa é o homem que mandou no sol, na lua e 
no vento...

Brasília é mais surpreendente do que a fábula das mil e 
uma noites; sempre haverá mais uma história para ser contada. 
Brasília nunca foi feita. Ela é criada todos os dias, pois ela foi 
tirada do nada. Criar é prerrogativa dos deuses, enquanto que 
fazer é somente articular elementos já existentes. E se ela foi 
feita, é o mais primoroso arranjo original de elementos banais. 
Pedra, areia, tijolo, suor e sonho fazendo as vezes de cimento, 

juntando tudo. 
Já que o Time de Deus, vocacionado para o impossível, en-

controu o futuro e o trouxe até nós, reduzindo o nosso tempo de 
espera por ele, devemos acreditar que, nas casas, nas repartições, 
nas escolas, nas fábricas e nos quartéis, a sociedade feliz, sem 
indiferenças, justa e solidária já está socialmente sonhada. 

Dr. Lúcio, roteirista e diretor de tão belo fi lme que, diariamen-
te, projeta-se no céu de Brasília, espera que sejamos capazes de 
mandar no nosso destino soberano, principalmente nas telas do 
cinema brasileiro, no nosso mercado audiovisual, assim como 
ele mandou no sol, na lua e no vento. O Time de Deus quer que 
entremos em cena e ocupemos nossas telas. Uma sociedade que 
não se reconhece na sua arte e nos seus espetáculos, que não 
tem auto-estima, não tem autoconfi ança, não tem saúde, não tem 
educação, não tem futuro. Criminalidade, pobreza, desagregação 
social, fome, devem receber tratamento de coragem, honestidade 
e inteligência.  

Brasília, serena e afetuosa, foi criada para ser insubmissa aos 
desejos não comprometidos com o destino altivo e soberano do 
povo brasileiro. O sol, a lua e o vento não se envergonharão do 
povo que os admira todos os dias.          

(*) Pedro Jorge de Castro (Fortaleza), Doutor em Comuni-
cação e Artes, e cineasta. 
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Academia Fortalezense de Letras  tem nova diretoria

Presidida pelo empresário e escritor João Soares Neto, a Academia Fortalezense de Letras tem nova diretoria.  A solenidade de posse aconteceu no Palácio da Luz, antiga sede do 
Governo do Estado, em Fortaleza, e atual sede da Academia Cearense de Letras. Estiveram pressentes autoridades, intelectuais e familiares. A diretoria tem como vice presidente 
o empresário Newton Freitas; tesoureiro, Roberto Gaspar; secretários Mathusailla Santiago e Eduardo Fontes. Na lista de diretores., Beatriz Alcantara, Leda Maria Feitosa Souto, 

Regina Pamplona e Claudio Pereira.

Foto 1 - Ministro Ubiratan Aguiar e José Augusto Bezerra, diretor do Instituto Histórico do Ceará; Foto 2 – Luziana Esteves e Ciridião Montenegro; Foto 3 – Renato Barroso, Hélio Leitão, 
presidente da OAB/CE e João Soares Neto. Foto 4 – Ednilo Soárez (ex-presidente da AFL), Oto de Sá Cavalcante, Costa Matos e Fernando Ximenes (presidente do Tribunal de Justilça); 
Foto 5 – Cybele Pontes e Riuta Araújo; Foto 6  - Ednilo Soárfez, João Soares e Murilo Martins (presidente da Academia Cearense de Letras); Foto 7 – Jornalista e poeta Leda Maria Souto 
e desembargadora Iracema Vale. Foto 8 - Ministro Ubiratan Aguiar;

Em reta fi nal o convênio entre a 
Casa do Ceará  e o Governo do 
Ceará para projeto Fausto Nilo

O presidente da Casa do Ceará, Fernando César 
Mesquita, admitiu que até o final de abril ou mais tar-
dar, em maio, será assinado convenio entre a Casa do 
Ceará em Brasília e o governo do Estado do Ceará para 
o financiamento da elaboração do projeto Fausto Nilo, 
como conseqüência da determinação do governador Cid 
Gomes, também presidente de honra da Casa, expedida 
no final de 2008.

Recordou que ele e o arquiteto Fausto Nilo.em dezem-
bro, chegaram a ir ao encontro da Secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento  Social, Fátima Catunda Rocha Moreira 
de Andrade, em Beberibe, para um encontro, quando foram 
deslanchadas as providências para o convênio. “Muita gente 
acha que é uma operação simples, mas não é, disse. O Go-
verno do Ceará tem seus compromissos dentro do Estado e 
foi preciso abrir espaço para que pudesse intervir na Casa, 
em Brasília,. Felizmente encontramos compreensão por 
parte dos técnicos e dirigentes da Secretaria do Trabalho 
e do Desenvolvimento Social  que souberam distinguir e 
identifi car a dimensão da nova obra não apenas para o Ceará 
mas para o Distrito Federal.

Fernando César voltou a insistir que os recursos deriva-
dos do convenio, estimados em R$ 500 mil servirão para 
fi nanciar a elaboração de todo o projeto Fausto Nilo, com as 
especifi cações e detalhamentos necessários, já que será este 
que será implantado em Brasília, devendo ser oferecido aos 
que se interessarem na permuta do terreno de 15 mil metros 
quadrados que será  concedido  em troca para a construção 
da nova unidade.

Casa do Ceará deu entrada do 
projeto Fausto Nilo no GDF 

para analise preliminar
O diretor de Obras da Casa do Ceará, Leimar Leitão de As-

sis, já deu entrada  do anteprojeto do arquiteto Fausto Nilo na 
Administração de Brasília para  análise preliminar pela equipe 
da administradora Ivanise Longhi.

O escritório do arquiteto, em Fortaleza, encaminhou toda a 
documentação relativa ao anteprojeto para que sejam verifi cados 
os possíveis desvios na proposta que deverão ser corrigidos.

O engenheiro Egomar Dickel, Assessor de Engenharia da 
Casa, está acompanhando o andamento na Secção de Aprovação 
de Projetos da Administração de Brasília.

Foram entregues a planta baixa  dos quatro espaços do con-
junto proposto por Fausto Nilo, cortes, fachadas, a planta de 
locação, seja como o projeto está locado nos 15 mil metros de 
área, inclusive os recuos e afastamentos e a planta de situação, 
como o lote se situa dentro da cidade.

O projeto Fausto Nilo compreende a construção de quatro 
blocos, com subsolo para garagem com capacidade de até 180 
carros, dois pavimentos (térreo e 1º andar) corridos e um terceiro 
pavimento apenas no bloco 1 que terá um restaurante.

O bloco 1 terá no térreo área para exposições, banquetes, 
seminários, convenções, biblioteca e museu No 1º andar, salas 
de administração, auditório, cursos   e escritórios de multiusos.

O bloco 2 terá no térreo,  praça, playground, bar, choperia, fast 
food, artesanato, farmácia acesso ao teatro de 650 lugares,atelier, 
galeria de passagem,  serviços e apoio No 1º andar, salas para os 
cursos profi ssionalizantes

O bloco 3, terá o teatro de 650 lugares, galeria de passagem, 
sérvios e apoio,

O bloco  4, terá no térreo , a Pousada dos Idosos No 1º andar, 
policlínica, odontoclínica, , laboratórios.

          

Senadores e Deputados do Ceará e 
de Brasília propuseram emendas 

para a Casa do Ceará
O ministro Cezar Rocha, presidente do STJ, reuniu se-

nadores e deputados federais do Ceará, com a participação 
do presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita, 
oportunidade em que solicitou que propusessem, sempre que 
possível, emendas parlamentares para ajudar a Casa do Ceará 
em Brasília, que não recebe verbas da União, do Estado do 
Ceará e do Governo do Distrito Federal para sua manuten-
ção. As receitas da Casa historicamente são inferiores às 
suas despesas, o que agrava suas difi culdades no dia a dia, 
inclusive pagamento de seus empregados.

Como conseqüência, o senador Inácio Arruda consignou 
no orçamento R$ 100 mil , o deputado Pedro Ribeiro verba 
de R$ 100 mil, o deputado Paulo Lustosa R$ 100 mil e o 
deputado José Linhares (PR) 100 mil. As dotações de Inácio 
e do padre Zé estão , porém, no bolo das verbas destinadas 
ao governo do Ceará,

Por outro lado, sem ser cearense, o deputado Tadeu Fili-
pelli (PMDB-DF) incluiu a Casa do Ceará em Brasília no rol 
de suas verbas parlamentares, com R$ 100 mil.

Antes,em 2007,  o deputado Roney Nemer (PMDB-dF) 
que destinou R$ 80 mil de verba, na Assembléia Distrital 
do Distrito Federal, até agora não liberados. Em 2006, o 
ex- senador Paulo Octavio (DEM-DF) destinou verba de 
R$ 100 mil mas até hoje a Casa não conseguiu liberar, dado 
o grau de difi culdades impostas pelas autoridades locais. 
Em 2005, os deputados distritais cearenses  Chico Leite 
(PT-DF) (Aurora) e Érika Kokay (PT-DF) (Fortaleza) des-
tinaram verba de R$ 200 mil reais que foram contigenciadas 
e jamais liberadas.
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TAF Linhas Aéreas SA 
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n 
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF 

Fortaleza – CE – Brasil  CEP: 60420-290 
www.voetaf.com.br 

 
TAF LINHAS AEREAS S.A. ATUA HÁ 51 ANOS NO RAMO DA AVIAÇÃO 

 
Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearense 

cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e de 
passageiros   

 
A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileira, 

Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.  
Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas uma 

aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma frota 
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros, 2 
Jatos,  2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.  

O processo de ampliação da companhia com Boeings foi 
iniciado em 1995, com operações do transporte de passageiros e 
cargas. Hoje 5 Boeings 727/200 fazem o transporte de cargas da 
TAF para os Correios (RPN) atingindo 10 cidades brasileiras, 
incluindo 9 capitais.  

Nas linhas de passageiros, a empresa dispõe de 3 Boeings 
737/200, que voam entre as cidades de Fortaleza, São Luis, 
Belém, Macapá e 
Caiena na Guiana 

Francesa. As linhas transportam uma média 
mensal de 16.000 passageiros, chegando a 
embarcar 800 pessoas por dia nos períodos de 
alta estação.  

Além do transporte aéreo, a TAF é 
reconhecida pela qualidade de sua oficina de 
manutenção e seus serviços de apoio a 
aeronaves. Em março deste ano, a empresa 
passou a ser a primeira companhia aérea do Norte e Nordeste com certificação da Anac 

para manutenção de Boeings. A mesma 
também é homologada para manutenção de 
helicópteros, aviões turbo hélice e jatos 
executivos.  

O hangar da TAF é utilizado por várias 
companhias regionais além de atender ao 
governo de vários estados, artistas e 
empresarios no tocante a viagens executivas. 
Recentemente foi construída uma sala Vip com 
todo conforto exigido pelos clientes usuários 
da aviação executiva. 

 

Presidente da Aprece se reuniu com o presidente da Assembléia Legislativa

A Presidente da Associação dos 
Municípios e Prefeitos do Estado 
do Ceará (Aprece) e prefeita de 

General Sampaio, Eliene Brasileiro (PRB), 
se reuniu, em 05.02, com o presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará 
(AL), deputado Domingos Filho (PMDB). 
O encontro aconteceu no gabinete da Pre-
sidência e teve como saldo a ampliação da 
parceria entre a TV Assembléia e a Aprece 
no tocante à produção de programas.

Desde janeiro de 2008, existe um trabalho 
conjunto para a veiculação do programa 
“Aprece na TV”, que debate os principais 
temas ligados ao municipalismo com a 
presença de nomes da política local, repre-
sentantes de entidades e lideranças. Agora, a 
emissora também vai produzir um programa 
com foco na divulgação das características 
das principais cidades cearenses.

Segundo Domingos Filho, a grade de 
programação ainda está em fase de ideali-
zação, mas o presidente adiantou que será 
nos moldes do “Ceará: terra e gente que faz 
história”, documentário narrativo dos mais 
importantes fatos da história do Estado. 

“Antes de tudo, o fortalecimento dessa 
parceria vai alargar cada vez mais a relação 
da Assembléia com a Aprece”, afi rmou.

O argumento do peemedebista foi re-
forçado por Eliene, a primeira mulher a 
presidir a Aprece em 40 anos de fundação da 
entidade. Para ela, a proximidade com o Le-
gislativo é fundamental para as articulações 
em prol de benefícios aos municípios.

Eliene destacou a parceria fi rmada ano 
passado entre a AL e o Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM) para a instrução dos 
prefeitos quanto à necessidade da preserva-
ção do patrimônio público na transição de 
gestões. “Foi muito importante”, avaliou.

Com isso, a presidente afi rmou que vai 
tentar fazer com que a Aprece realize mais 
encontros com a AL para divulgar ainda 
mais essa questão junto às 184 cidades 
do Estado. “Temos que capacitar tanto os 
prefeitos quanto os secretários para mu-
darmos essa cultura de gestor achar que 
vai ser prefeito para sempre e, por isso, 
não ter zelo com a coisa pública. A Aprece 
está aí para isso e vai contar com a ajuda 
da Assembléia”, considerou.

Presidente, Eliene Leite Araújo Brasi-
leiro (PRB), General Sampaio;

Vice-presidente,  Henrique Sávio Perei-
ra Pontes (PDBM), Ipu; Secretário Geral, 
José Jeová Souto Maia (PSB), Tamboril; 1ª. 
Secretária, AugustaBrito de Paula (PcdoB), 
Graça; Tesoureiro Geral, João Dilmar da 
Silva (PRB), Limoeiro do Norte; 1° Te-
soureiro, Frank Gomes Freitas (PSDB), 
Itaiçaba; Presidente de Honra, Isaac Gpmes 
da Silva Junior (PT), Mauriti.

Conselho Fiscal – Titulares  Abdias 
Patricio Oliveira (PSB), Itaitinga; Walter 
Ramos de Araújo Junior (PR), São Gon-
çalo do Amarante; e Edvaldo Assis de 
Jesus (PT), Amontada. Suplentes – Carlos 
Felipe Saraiva  Bezerra (PCdoB), Crateús,  
José Mansueto Martins de Souza (DEM), 
Mulungu e Edilardo Eusébio da Cruz 
(PSDB), Tejuçuoca.

Conselho Deliberativo – George Lopes 
Valentim (PCdoB), Maranguape; Rai-

A nova diretoria da APRECE
mundo Nonato Barroso Bonfi m (PSDB), 
Tururu; Marcos Robério Ribeiro Monteiro 
(PSDB) Itarema; Francisco Fontenele 
Viana (PR), Martinópole; Tomas Antonio 
Brandão Junior (PMDB), São Benedito; 
Oswaldo Honório Lemor Junior (PRB) , 
Reriutaba; Marcos Aurélio Mariz Santos 
(PT) , Paramoti; Claudio Bezerra Saraiva 
(PDT), Capistrano; Adriana Pinheiro Bar-
bosa (PTB), Fortim; Raimundo Dinardo da 
Silva Maia (PMDB), Tabuleiro do Norte; 
José Sergio Pinheiro Diógenes (PRB), Ja-
guaribe; Edmilson Correia de Vasconcelos 
Junior (PMDB), Quixeramobim; Aderson 
José Pinho Magalhães (PSDB), Poranga; 
Antonio Teixeira de Oliveira (PT), Senador 
Pompeu; Odilon Silveira Aguiar (PMDB), 
Tauá; Maria de Fátima Maciel Bezerra 
(PSB), Orós; José Helder Máximo de Car-
valho (PMDB), Várzea Alegre; Paulo Ney 
artins (PRB) , Campos Sales e José Leite 
Gonçalves Cruz (PT) Barbalha.
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Os cearenses que estão no Poder

O Ceará não está no poder, mas muitos dos cearenses estão.
Dando sua contribuição ao desenvolvimento do país.
Não falamos dos cearenses que estão no poder, no Estado, mas 

na União Federal.
A ampla maioria por seus próprios méritos, pelo talento, criati-

vidade, competência, capacidade de trabalho. Venceram todos os 
obstáculos e galgaram o Poder.

Neste momento, cearenses presidem dois importantes tribunais, 
o STJ, Cezar Rocha, e TCU, Ubiratan Aguiar, o Banco do Brasil, 
Antonio Francisco de Lima Neto, está a frente da Secretaria de 
Portos, Pedro Brito, e da Procuradoria Geral da República, Antonio 
Fernando de Souza e Silva.

 A relação pode não ser completa, acreditamos não seja.
Ministros do STJ: César Rocha (Fortaleza) e Napoleão Maia 

(Russas)
Ministros do TCU : Valmir Campelo (Crateús) e Ubiratan Aguiar 

(Aurora)
Ministro do STM: José Coelho (Novo Oriente)
Ministra do TST: Kátia Magalhães Arruda (Fortaleza)
Secretário de Estado dos Portos: Pedro Brito (Fortaleza)
Procurador Geral da República:Antonio Fernando de Souza e 

Silva (Fortaleza)
Sub Procurador Geral da República: Roberto Gurgel (Fortaleza)
Procurador Geral do TCU: Lucas Moreira Furtado  (Fortaleza)
Procurador Álvaro Ribeiro da Costa , ex-Ministro Chefe da Ad-

vocacia Geral da União  (Fortaleza).,
Presidente do Banco do Brasil : Antonio Francisco de Lima Neto 

(Fortaleza)
Presidente da Companhia Docas de São Paulo : Roberto Serra 

(Fortaleza)
Membros do Conselho Nacional da Magistratura:
ministro Cezar Rocha (Fortaleza),
procurador José Adonis Callou (Juazeiro do Norte)
desembargador Mairan Maia (Russas)
Congresso Nacional
Referências no Congresso:
No Senado Federal,  senadores Tasso Jereissati (Fortaleza),  Inácio 

Arruda (Fortaleza) e Patricia Saboya (Sobral)
Na Câmara dos Deputados:
Ciro Gomes (Sobral) ex-ministro da Fazenda e da Integração 

Nacional, deputado Eunicio Oliveira (Aurora), ex-ministro das Co-
municações,  e deputado Mauro Benevides (Fortaleza), ex-presidente 
do Senado Federal

Senadores cearenses eleitos por outros estados:
Geraldo Mesquita Junior (Fortaleza) PMDB-AC)
José Nery (Aurora), (PSOL-PA)
Deputados Federais Cearenses eleitos por outros estados:
Angela Maria Gomes  Portela (Coreaú) PT –PR
José Genoino (Quixerambobim) (PT_SP)
Luciano Castro (Fortaleza) PR PR
Nazareno Fonteles (Acaraú) PT_PI

Francisco Edinaldo Praciano deputado Praciano ( Itapipoca) 
PT-AM

É fi lha de cearense a deputada Ana Arraes, fi lha do ex-governador 
Miguel Arraes

Diplomatas Cearenses
Embaixador José Jeronimo Moscardo de Souza  (Fortaleza) 

presidente da Fundação Alexandre de Gusmão
Embaixador José Marcus Vinicius de Souza (Fortaleza) Assessor 

Especial para Assuntos do Caribe
Embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis (Viçosa)  Diretora 

do Departamento da Europa
Embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão  (Ipuei-

ras)  Diretor do Departamento do México, América Central e Caribe 
fi lho do poeta Gerardo de Mello Mourão,  (Ipueiras)

Embaixador George Monteiro Prata  (Fortaleza)  Subchefe do 
Cerimonial

Ministro Ney do Prado Dieguez (Fortaleza), SERE
Ministra Ana Lucy Gentil Cabral Petersen (Fortaleza) Diretora do 

Departamento dos Direitos Humanos e Temas Sociais
Ministro Claudio Frederico de Matos Arruda (Fortaleza)  - Con-

sulado em Nova York
Ministro Francisco Mauro Brasil de Holanda (Fortaleza)  - Chefe 

da Divisão da Ásia e Oceania II
Ministro Nilo Barroso Neto (Fortaleza) - Senado Federal
Conselheiro Marcio Catunda Ferreira Gomes, comissionado 

Ministro Conselheiro em Acra.
São descendentes de cearenses os embaixadores  Ruy Nunes Pinto 

Nogueira e Samuel Pinheiro Guimarães
Deputados na Assembléia Legislativa do Distrito Federal, em 

Brasília,
Érika Kokay (Fortaleza)
Chico Floresta (Milagres)
É descendente de cearenses o deputado José Antonio Machado 

Regufe, neto do ex-deputado e ex-ministro Expedito Machado
Desembargadores no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

em Brasília
 José Cruz Macedo (Mauriti)
Valdir Leôncio Junior (Fortaleza)
Cardeal
Dom José Freire Falcão (Fortaleza), Arcebispo Emérito de 

Brasília.
Ofi ciais Generais do Exército
Ofi ciais Generais da Ativa
Gen Bda  Antonio de Pádua Barbosa da Silva -  (Fortaleza)
Gen Bda  Carlos Cesar Araújo Lima -  (Fortaleza)
Gen Bda  Eliéser Girão Monteiro Filho - (Fortaleza)
Gen Bda  José Julio Dias Barreto -  (Fortaleza)
Gen Bda  Jose Wellington Castro Ferreira Gomes  - (Sobral)
Gen Bda  Marcelo Flávio Oliveira Aguiar - (Cariré)
Gen Bda  Sergio Tavares Carneiro – (Fortaleza) 

Ofi ciais Generais da Reserva
1.      Generais-de-Exército (4 estrelas)
Gen Ex Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira
Gen Ex Francisco Arnulpho Pamplona de Paula Pessoa
Gen Ex Licínio Nunes de Miranda
2.      Generais-de-Divisão (3 estrelas)
Gen Div Francisco Batista Torres de Melo
Gen Div Odacyr Barreto Silva
Gen Div Júlio Lima Verde Campos de Oliveira
3.      Generais-de-Brigada (2 estrelas)
Gen Bda Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Neto
Gen Bda Luciano Salgado Campos
Gen Bda José Evandro Sombra
Gen Bda João Crisóstomo Souza
Gen Bda Ary Silvio Tomaz Nunes
Gen Bda Edson De Sá Rocha
Gen Bda José Florêncio da Silva
Gen Bda Paulo Studart Filho
Gen Bda Roberto Pinheiro Klein
Ofi ciais  Generais Almirantes
Ofi ciais da Reserva
Stanislaw Façanha Sobrinho (Vice Almirante intendente, 

07/02/1924).
José Eduardo Pimentel de Oliveira (Vice-Almirante, 21-08-1944).
Carlos Eduardo  Araujo Motta (Contra-Almirante, 03/03/1947)
Fernando Eduardo Studart Wiemer  (Vice Almirante, 21/03/1947)
Tiudorico leite Barboza, (Acopiara) (Contra-Almirante, 

01/07/1948)
Ernane Aboim, (Juazeiro do Norte) (Vice Almirante médico)
Fernando Eduardo Studart Wierner
 Ofi ciais da Ativa
Vice Almirante Fernando Eduardo Studart Wierner 

(21.03.1947)
Almirante Fernando Mauro Barbosa
Amirante Fernando César da Silva Mota
Contra Almirante Carlos Passos Bezerril
Ofi ciais-Generais Brigadeiros
Ofi ciais da Ativa da FAB:
1 - Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Pinto Macedo - Aurora;
2 - Major Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo - 

Fortaleza
Ofi ciais-Generais da Reserva Remunerada:
1 - Major Brigadeiro do Ar Paulo Hortênsio Albuquerque e Silva 

- Sobral;
2 - Major Brigadeiro Engenheiro Francisco Moacir Farias Mes-

quita - Fortaleza;
3 - Brigadeiro do Ar José Montgomeri Melo Rebouças - Aracati.
Ofi ciais-Generais Reformados:
1 - Tenente Brigadeiro do Ar Ivan Moacyr da Frota - Fortaleza;
2 - Brigadeiro do Ar José Amilcar Abreu de Miranda - Aracati;
3 - Brigadeiro Intendente João Alcides do Nascimento - Forta-

leza.
Coroneis da Polícia Militar do Distrito Federal
Cel – Pedro Ferreira Barbosa , ex-comandante (Fortaleza)
Cel  José Matias (Piquet Carneiro)

Dossiê
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Ano judiciário no STJ promete julgamentos de grande repercussão
Com a abertura do novo ano judiciário, em 02.02, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) se prepara para realizar julgamentos de inte-
resse da sociedade brasileira. Processos como o do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), no qual ele busca garantir o direito 
de pedir coletivamente desconto em mensalidades escolares, e o do 
empresário russo Boris Abramovich Berezovsky, tentando impedir a 
remessa de dados de seu computador para a Federação Russa, estão 
previstos para entrar em pauta logo no primeiro semestre.

Confi ra o que vem por aí.
Precatórios
A legitimidade das operações de compra e venda de precatórios 

está próxima de ser defi nida pela Corte Especial do STJ. O colegiado 
vai julgar um processo em que se discute a legalidade da transferência 
dos títulos mesmo sem a concordância do poder público. Na disputa, 
um posto de gasolina paulista recorreu para obter o reconhecimento 
de legitimidade na aquisição de um precatório expedido contra a 
caixa benefi cente da Polícia Militar do estado. O caso foi declarado 
como “repetitivo” nos termos da Lei n. 11.672/2008. A relatora é a 
ministra Maria Thereza de Assis Moura (REsp 1091443).

Aquisição de instituições fi nanceiras
A Primeira Seção do STJ vai julgar recurso no qual o Banco de 

Crédito Nacional S/A (BCN) e Bradesco S/A discutem a legalida-
de da decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) que determinou a aplicação complementar da Lei Bancária 
(4.595/65) e da Lei Antitruste (8.884/94). Para ambos os bancos, o 
Cade não teria competência para analisar operações de aquisição de 
instituições fi nanceiras. É o primeiro recurso que discute a compra 
de um banco por outro. A relatora do processo é a ministra Eliana 
Calmon (REsp 1094218).

Servidor
A Terceira Seção do Tribunal vai examinar um mandado de se-

gurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais 
do Distrito Federal (Sindsep) que questiona a legalidade de portarias 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que permitiram 
a contratação, sem concurso público, de quase cinco mil servidores. 
Segundo argumenta o Sindsep, as portarias violam os preceitos 
constitucionais que regulamentam esse tipo de seleção e o termo de 
conciliação judicial celebrado entre o Ministério Público do Trabalho 
e a Advocacia Geral da União. O relator é o ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho (MS 13779).
Idec
O instituto pede que seja declarada a sua legitimidade para propor 

ação com o objetivo de obter desconto em mensalidades escolares 
para pais que tenham mais de um fi lho na mesma escola. A ação é 
contra os colégios Pio XII e Aquarius, de São Paulo. O relator do caso, 
ministro Luís Felipe Salomão, da Quarta Turma do STJ, votou pela 
legitimidade do Idec, entendendo que se trata de interesse individual 
homogêneo, alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
e passível de ação civil pública.

O ministro João Otávio de Noronha pediu vista (REsp 184986).
Chimpanzés
O proprietário e fi el depositário de dois chimpanzés (Lili e Megh) 

Rubens Forte recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3) que determinou fossem os animais 
retirados do cativeiro e introduzidos na natureza. Ao julgar o caso, o 
relator, ministro Castro Meira, da Segunda Turma, disse ser incabí-
vel a impetração de habeas-corpus em favor de animais, admitindo 
a concessão da ordem apenas para seres humanos. O processo está 
com o ministro Herman Benjamin (HC 96344).

Patentes
O pedido de vista do ministro Ari Pargendler interrompeu o julga-

mento, pela Terceira Turma do Tribunal, de uma disputa judicial entre 
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a empresa Du-
Pont, que tenta reconhecer a vigência do prazo de 20 anos da patente 
de um herbicida utilizado na soja, depositada em 1983. A relatora, 
ministra Nancy Andrighi, entendeu que a vigência de 20 anos só é 
dada às patentes concedidas após a criação da Lei n. 9.279/96.

Boris Abramovich
O empresário russo pede a suspensão de uma decisão da 6ª Vara 

Criminal Federal de São Paulo que autorizou o envio das cópias do 
hard disk de seu computador para a Federação russa. Ele responde 
a processo por lavagem de dinheiro e pelo investimento da MSI no 
Sport Club Corinthias Paulista. Para o ministro Teori Albino Zavascki, 
relator, a cooperação internacional é um instrumento importante no 
controle da criminalidade, sendo legal a concessão do pedido feito 
pelo Ministério russo.

Alienação fi duciária
A Quarta Turma do STJ começou a discutir alienação fi duciária 

decorrente da aquisição de um veículo, utilizado em sua atividade 
profi ssional, que apresentou defeitos. A compradora pleiteou a resci-
são dos contratos de compra e venda e também o de fi nanciamento. 
Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente para condenar 
o banco e a concessionária, solidariamente, a restituir o valor de 
todas as parcelas de fi nanciamento à compradora, inclusive as que 
venceram durante o trâmite do processo. Além disso, condenou a 
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 10 mil.

TV Manchete
A Rede TV (TV Omega) pode ser considerada sucessora da extinta 

TV Manchete ou está isenta de qualquer ônus ou dívida trabalhista? 
A discussão ocorre em dois confl itos de competência que chegaram à 
Segunda Seção do STJ. Para o relator, ministro Fernando Gonçalves, não 
cabe ao Tribunal nem a outro ramo de jurisdição, inclusive trabalhista, 
pretender alterar o pronunciamento da Justiça carioca – já confi rmado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – no sentido de reconhecer a au-
sência de responsabilidade da TV Omega quanto aos débitos trabalhistas 
e tributários, já que não há a chamada sucessão de empresas.

Aposta em turfe
A Terceira Turma do Tribunal começou a discutir se a dívida 

oriunda de aposta em turfe feita por telefone após concessão de em-
préstimo ao jogador pode ser cobrada em juízo. Segundo a relatora, 
ministra Nancy Andrighi, a questão traz peculiaridades ainda não 
abordadas pelos precedentes do STJ. Os ministros Massami Uyeda 
e Sidnei Beneti divergiram da relatora, que entendeu ser uma prática 
claramente abusiva o Jockey Club conceder empréstimo ao jogador, 
sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Usucapião
O pedido de vista do desembargador federal convocado Carlos 

Mathias interrompeu a discussão, pela Quarta Turma, se imóvel 
originariamente pertencente à União e posteriormente incorporado 
pela Rede Ferroviária S.A. estaria ou não sujeito ao usucapião. 
Para o relator, ministro Luís Felipe Salomão, uma vez desativada a 
via férrea e, conseqüentemente, afastado o bem de sua destinação 
de interesse público, o que fi cou comprovado nos autos, o imóvel 
perdeu o caráter especial, motivo pelo qual passou a ter natureza de 
bem particular pertencente à sociedade de economia mista, portanto 
passível de usucapião (REsp 242073).  



Ceará em Brasília acesse o site da Casa do Ceará em Brasilia na Web: www.casadoceara.org.br
15 Fevereiro/09

O Museu de Arte Contemporânea da USP inaugurou em 
novembro a exposição Antônio Bandeira – Desconfi gura-
ções, com 139 obras que pertencem ao Governo do Ceará. 
A mostra revela um passeio intimista pela obra de Bandeira 
(1922-1967) e lança um olhar sobre o processo criativo e 
o modo de produção do artista. “A exposição percorre o 
início nos anos quarenta, passa por exercícios fi gurativos e 
chega aos caminhos que o fi zeram reconhecido como um dos 
mais importantes artistas brasileiros do século XX”, conta 
José Guedes, diretor do Museu de Arte Contemporânea do 
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que guarda mais 
de 900 trabalhos do artista, e curador da exposição ao lado 
de Roberto Galvão.

Antônio Bandeira começou a desenhar ainda criança, teve 
aulas de pintura na adolescência e, em junho de 1941 foi um 
dos fundadores do Centro Cultural de Belas Artes - CCBA, 
que deu origem à Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Com 
a implantação de uma base militar americana em Fortaleza, 
nos tempos da Segunda Guerra, os artistas da região puderam 
ter acesso aos movimentos artísticos europeus. Livrarias da 
cidade mantinham jornais e revistas estrangeiras e lojas ven-
diam materiais de pintura de qualidade. Rapidamente, artistas 
como Aldemir Martins, Inimá de Paula, Sérvulo Esmeraldo 
e Antônio Dias, absorveram os avanços estéticos e, passada 
a Guerra, buscaram uma carreira profi ssional no sul do País. 
Depois de uma exposição individual no Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil, no Rio de Janeiro, Antônio Bandeira recebeu 
uma bolsa de estudos do Governo Francês, se transferindo 
para Paris em abril de 1946.

Secretaria  Fátima Catunda visitou Casa do Ceará em Brasilia 
e reafi rmou apoio do Governador Cid Gomes aos projetos da Casa

Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo exibiu 

obras de Antônio Bandeira

Atenção
Cearense, Brasiliense e Brasileiro

A Casa do Ceará não recebe verbas da União, do Governo do Estado do Ceará 
e do Governo do Distrito Federal.

A Casa se mantém, com Suas com receitas próprias ainda são  insuficientes.
Por isso, apela ao seu coração:

Como outros cearenses estão fazendo, faça uma doação à Casa.
Torne-se associado, pagando apenas R$ 20,00 mensais.

Se preferir pague mensal (R$ 20,00), trimestral  (R$ 60,00), semestral (R$ 120,00) ou anual (R$ 240,00)
O que para você é pouco, para nós é muito.

Peça o seu boleto pelo site: www.casadoceara.org.br, pelo e-mail: casadoceara@casadoceara.org.br ou 
pelo telefone (61) 3272-3833.

Não precisa morar em Brasília para ajudar a Casa do Ceará.
 Você pode faze-lo de qualquer ponto do Ceará ou do Brasil.

Associe-se à Casa do Ceará

CASA DO CEARÁ EM BRASÍLIA
SGAN Quadra 910 Conjunto F Asa Norte | Brasília-DF | CEP 70.790-100 | Fone: (61) 3272-3833

A secretária do Trabalho 
e Desenvolvimento Social 
do Estado do Ceará, Fátima 
Catunda (Fortaleza), acom-
panhada da Assessora Jurí-
dica da Secretaria, Elisabeth 
Valentim Cabral, estiveram 
hoje, 10.02, na Casa do Ce-
ará em Brasília , atualizando 
seus conhecimentos sobre as 
ações sociais desenvolvidas 
pela Casa em encontro com 
o presidente Fernando César 
Mesquita e os diretores Luiz 
Gonzaga de Assis, 1º vice presidente e diretor de Adminis-
tração e Finanças, Maria de Jesus Martins Monteiro, diretora 
de Promoção Social, e JB Serra e Gurgel, diretor de Comu-
nicação Social.

A Secretária Fátima Catunda estivera na Casa, anos atrás, 
quando travara conhecimento superfi cial, já que participou 
de evento de benemerência.

Veio a Brasília para manter entendimentos com dirigentes 
do Ministério do Trabalho e Emprego na busca de recursos 
para o grande programa de capacitação profi ssional que será 
implementado por sua Secretaria em São Gonçalo do Ama-
rante para preparo de mão de obra destinado ao complexo 
do Pecém que inclui o Porto, os Armazens, o Pátio de Con-
teiners, a Refi naria Premium da Petrobrás, eventualmente a 
Siderúrgica da Dongkuk/Vale e o entreposto de Gás.

O presidente e os diretores percorreram as principais de-
pendências da Casa com a sra. Fátima Catunda, especialmente 

a Pousada Chrisanto Morei-
ra da Rocha, que abriga 20 
idosos e que é a principal 
referência assistencial da 
Casa.

Designada pelo gover-
nador Cid Gomes para ser 
a interface do seu governo 
no apoio à Casa da qual é o 
presidente de honra, a sra. 
Fátima Catunda informou 
que foram concluídas as 
analises de habilitação da 
Casa, em termos jurídicos, 

para o recebimento de doações governamentais, o que pos-
sibilitará inicialmente elaborar os projetos de refundação da 
Casa que serão elaborados pelo escritório do urbanista, pai-
sagista e arquiteto Fausto Nilo. “Só falta agora, a aprovação 
do projeto técnico já encaminhado pela Casa à Secretaria, 
que se encontra em análise fi nal ”, disse.

O presidente da Casa, Fernando Cesar Mesquita, disse 
que o apoio do governo Cid Gomes  foi decisivo para a im-
plantação do projeto Fausto Nilo que será uma nova casa do 
Ceará a ser construída em terreno de 15 mil metros, dentro 
da área atual de 30 mil metros quadrados, na 910 Norte, em 
Brasília, dotada de quatro blocos para modernas instalações 
sociais, assistenciais e culturais. “Com o projeto na mão, 
aprovado pelas autoridades do GDF, a Casa abrirá licitação 
para a permuta de uma área de 15 mil pela nova e moderna 
sede que colocará a Casa no roteiro turístico e arquitetônico 
de Brasília”.
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Página da Mulher

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

TORTA DE ABOBRINHA E TOMATE 
(Para 12 pessoas)

NGREDIENTES
MASSA
1 tablete de fermento fresco
1/2 xícara (chá) de água morna
1 colher (café) de açúcar
500 g de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de manteiga
RECHEIO
2 cebolas cortadas em rodelas fi nas
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de sálvia picada
1 colher (sopa) de alecrim picado
1 pitada de orégano

750 g de peito de frango em cubos
5 abobnnhas pequenas em cubos 
1 ovo batido 
3 colheres (sopa) de queijo ralado 
1 colher (sopa) de salsinha picada 
5 tomates em rodelas
Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto.
MODO DE PREPARO
MASSA
Dissolva o fermento na água e junte o açúcar e uma pitada 

de sal. Acrescente duas colheres (sopa) de farinha e reserve por 
15 minutos. Adicione a manteiga amolecida e a farinha restan-
te aos poucos. Misture até formar uma massa homogênea. Se 
necessário, ponha mais farinha. Cubra e deixe descansar até 
dobrar de volume.

RECHEIO
Refogue a cebola no azeite e ponha a sálvia, o alecrim e 

o orégano. Junte o peito de frango e doure. Retire do fogo e 
acrescente a abobrinha. Mexa, tampe e deixe descansar por 
cinco rninutos. Junte o ovo, o queijo e tempere com o sal, a sal-
sinha e a pimenta, Unte uma forma de fundo removível e abra 
a massa. Forre o fundo e as laterais da forma com a massa e 
deixe o excedente cair pelas laterais. Coloque uma camada de 
rodelas de tomate e espalhe o recheio. Faca mais uma camada 
de tomate, dobre o excedente da massa em direção ao centro 
da forma e regue com um fi o de azeite. Deixe descansar por 20 
minutos. Asse em forno médio pre-aquecido por 30 minutos, 
aproximadamente. Cubra a torta corn papel-alumínio e asse 
até a massa fi car fi rme.

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

Caminhos de ontem
Regina Stela (*)
 
Pisando devagar, e leve, como se temesse machucar as lembran-

ças, iniciei o velho percurso tantas vezes repetido em outras épocas, 
ansiosa por rever paisagens e caminhos onde andei nos anos verdes, 
brincando e rindo de viver.

Retomei o mesmo trajeto. Emagreceram as ruas, pensei, as mi-
nhas ruas amigas, conhecidas, que me viram passar abraçada aos 
sonhos. Agora são simples vielas por onde uma multidão circula e 
pisoteia, indiferente. Perderam a importância, e da imponência as 
casas se reduziram a um comércio mascate, velhos fantasmas de 
outrora. Descascadas, esburacadas as fachadas, antes senhoriais, se 
transformaram numa procissão de portas banguelas, sem grades, sem 
peitoril, onde tantas vezes vi, debruçadas, as adolescentes de então, 
medrosas e tímidas, seguindo com o olhar, passos queridos.

Fugiram as esquinas! No lugar delas, uma grande praça me olhou, 
agressiva na beleza, e onde, frio e indiferente ao sentimento, um cha-
fariz borrifava e lançava à quente atmosfera suas minúsculas gotas.

Tive ímpeto de correr, sepultadas ali doces lembranças, mas 
pesava como chumbo a sensação da volta, e seria uma covardia, 
pensei, fechar os olhos ao tempo e não aceitar a sua irremediável 

caminhada. Calmamente prossegui, procurando os cacos de ontem, 
catando o que havia sobrado das depredações.

Para atenuar no pobre coração a sensação de perda, lancei um 
artifício, e às velhas lembranças propus brincar de esconde-esconde. 
Ali, morava o avô, na casa de quatro janelões, a porta sempre aberta. 
Adiante, o colégio do deputado briguento e histérico,

o riso franco da garotada passando, abarrotada de livros e 
cadernos, os passos apressados e os grupos formados, no portão, 
discutindo a prova, a lição, em febril algazarra.. Agora, nem riso, 
nem garotada. Plantado, ali, gigantesco edifício se levanta para 
orgulho dos economistas da terra. Um sobressalto! E o quintal? Ali, 
verdejava o pé de seriguela, onde eu subia, montada nos cavalos 
de mentira, cavalgando veloz a imaginação. No chão, os buracos, 
cavados com esmero pelas mãozinhas miúdas, para as bolas de 
gude. E tudo voltou de repente, num segundo.A cozinha de lenha, 
os degraus quebrados da escada, o arrulhar dos pombos. O irmão 
à procura dos  borrachos, mal saídas as penugens no corpo frágil 
das avezinhas. A imponência dos pombos-correio, sua aterrissagem 
linda, me trazendo preso ao pé, o esperado bilhete acertando a hora 
do cinema. E, na rua que já foi minha, comecei a procurar a velha 
casa, por entre as outras, espremidas, destituídas de valor. Gelei, 

inteira, parada no meio do quarteirão, sem reconhecer a porta por 
onde anos a fi o entrei, carregada de planos! E fui seguindo a esmo, 
passando, olhando,um cinema, uma livraria..De repente , estupefata, 
frente aos vergalhões e as tábuas carcomidas de uma construção, 
eu vi, pregado, o número amigo, a placa azul da minha casa de 
menina. Parei. Ah! era ali....

E fui abraçando, uma a uma, as lembranças que chegavam. O 
piano tocando “la cumparsita” , os batentes da entrada, o trinco 
da porta que emperrava, o longo corredor. Uma vontade louca me 
assomou, de arrancar a velha placa empoeirada, como se fosse ainda 
minha, na vã tentativa de reter o tempo!

Ah! Tanto se perdera, já, na voragem dos anos, e a pequena 
placa não me traria os risos, a voz, os semblantes queridos! A 
tempo me contive. Parei de brincar, que era dolorido demais o 
jogo da saudade.

E decidi voltar pelo mesmo caminho. Na passagem, um “ fícus” 
amigo que me vira crescer, ao me ver cabisbaixa e triste, segredou-
me quase em sussurro:_ Não morri! Ainda estou de pé!

Criei novo alento e ergui a cabeça, decidida a viver, intensamente. 
Resistira ele! E eu também resistiria....

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

Michelle Obama ... A Negra!
Mas que negra é essa?
Que negra é essa?
Que negra é essa?
Jorge Ben Jor.
Primeira dama dos Estados Unidos. Negra, socióloga, advogada, 

duas fi lhas:
Malia, 9 anos, e Sasha, 7. Esposa do primeiro presidente negro, 

fi lho de pai queniano e de mãe, norte-americana,  Michelle Obama 
nasceu a 17 de janeiro de 1964, em Chicago, nos Estados Unidos.

Formada em Direito, começou a trabalhar na área de marketing e 
propriedade intelectual de um escritório de advocacia em Chicago, 
onde conheceu Barack Obama. Em 1991, ela deixou a empresa para 
iniciar uma carreira no serviço público como assessora do prefeito 
da sua cidade natal.

Em 1996, ela começou seu envolvimento com a Universidade de 
Chicago, onde desenvolveu o primeiro programa de serviço voltado 
à comunidade da instituição e também gerenciou um programa de 
diversidade empresarial.

Para nós, mulheres negras brasileiras,  um orgulho imenso ver 
uma das “nossas” atingir um posto tão almejado e impensável, 
principalmente porque ela já demonstrou que não será “enfeite”. 
Deu os primeiros sinais da sua força, altivez e fi rmeza durante a 
campanha presidencial, ao cumprir a agenda do marido-candidato 
Barack Obama, assumindo o comício durante a sua saída para ver 
a avó, que estava bastante doente, e veio a falecer antes da vitória 
histórica, em 4 de dezembro de 2008.

Pois é. Cinco mulheres importantes na vida do presidente Barack 
Obama: mãe, avó, esposa e as duas fi lhas.  Neste universo feminino, 
só poderia fl orir uma pessoa sensível, amorosa, desprendida. E tem 
mais uma curiosidade - é canhoto, destro. Segundo tese antiga, são 
pessoas bastante inteligentes, determinadas e comunicativas. 

A senhora Michelle Obama se impõe na sua maneira de ser. Para 
nós mulheres e, principalmente, nós mulheres negras, soa o quanto 
somos peças imprescindíveis na luta pela igualdade de direitos entre 
homens e mulheres. No dia seguinte à vitória de Obama, um noti-

ciário da televisão brasileira, já anunciava o quanto a Sra. Michelle 
é autoritária, dominadora. Como sempre quando a mulher é forte, 
vêm os comentários machistas. “Sargentona, ditadora”.

Espiritualmente, o dia escolhido para posse de Barack Obama foi 
muito feliz.  Vinte de janeiro, no Brasil, comemora-se o aniversário 
do Estado Rio de Janeiro, que tem como  patrono Santo Sebastião, 
no catolicismo e, no candomblé, é o dia do orisá Oxóssi.  Grande 
caçador, dono da mata, responsável pelo provento (alimentação) 
dos seus fi lhos/as.  Inclusive vai reger o ano de 2009 juntamente 
com o Ogun (guerreiro, que protege os fi lhos dos inimigos e fl uidos 
negativos)  e as Yabas (orisàs femininos, com a sabedoria de mães 
e protetoras dos seus rebanhos).

 A cerimônia ofi cial tão esperada, o Juramento sobre a Bíblia de 
Abrahão Lincoln, foi o único momento em que Obama tropeçou 
na fala.

Mesmo seguro, a emoção foi mais forte. Mas ela estava ali. 
Solidária e companheira. O sonho virou realidade, transmitia no 
seu olhar e sorriso nos lábios, Michelle Obama.

 A cobertura jornalística feita pela imprensa brasileira contem-
plou entrevistas com vários negros e negras, brancos e brancas. Não 
deu para esconder a emoção e o carisma que o novo presidente dos 
Estados Unidos

juntamente com a família transmitiu para o mundo. Vimos 
rostos radiantes, serenos e esperançosos de que uma NOVA ERA 
está por vir.

Numa das entrevistas, fui chamada a atenção pela declaração 
espontânea e emocionada, de um homem negro, jovem, disse: “Este 
carinho e atenção que o presidente Obama trata sua esposa e fi lhas, dá 
o exemplo  para nós homens negros e brancos como devemos também 
tratar as nossas mulheres e fi lhas/os”. Não podemos ignorar o valor 
que esses gestos têm no imaginário da população.  É o resgate do valor 
da família unida. Marketing, lobby ou encenação, o tempo dirá.

No Brasil, fi zemos poucas comemorações. Por Obama ser norte-
americano, há ainda resistências, principalmente para as lideranças 
brancas de esquerda. Mas nós, negros e negras, comemoramos 

a sua posse na troca de e-mails, de olhares nas ruas. No íntimo, 
aquela vibração.  “Sim, nós podemos!” tem um valor simbólico, 
imensurável. Jovem negro, bonito, inteligente, formado em uma das 
melhores universidades norte-americanas e respeitado profi ssional 
da equipe de escritório de advocacia de renome.

Casado e pai.  Família estruturada. Pré-requisitos exigidos 
para assumir o maior posto do poder, em se tratando de regime 
presidencialista.

 Nós, mulheres negras brasileiras, organizadas em fóruns, en-
tidades negras de mulheres, lavadeiras, empregadas domésticas, 
advogadas, jornalistas, economistas, artistas, médicas, engenheiras, 
motoristas de ônibus e táxi, atletas, garis, militares, comissárias, 
vendedoras, gerentes, donas-de-casa, mães, avós e bisavós, estamos 
nos vendo e nos sentindo representadas por essa guerreira, como 
tantas outras foram, são e serão, como Anastácia, Luiza Mahin, 
Zeferina, Dãdara, Akotirene, Lélia Gonzáles, Clementina de Jesus, 
Mãe Ciata, Mãe Menininha do Ghantois, Mães Stella de Oxóssi e 
tantas outras.

Vamos esperar para ver se teremos uma aliada na luta contra 
o racismo e o machismo. Pela conexão da coerência do discur-
so político do marido em prol da coletividade à valorização da 
produção oriunda do ambiente da diversidade cultural, até então 
incomum no meio político da grande potência, Michelle já deu o 
diferencial. Escolheu o seu vestido da posse, verde, dourado, com 
capa, confeccionado por uma estilista, cubana, que não faz parte do 
mundo da moda consagrado.    Pasmem! O vestido já está orçado 
em  US$ 3 mil e 500!

 Estamos todas torcendo para que esta experiência seja uma opor-
tunidade ímpar para motivar mais negros e negras a  conquistarem 
o poder sem negar suas raízes.

Muito axé para Michelle e a família Obama.
Jornalista Jacira Silva - jaciradf@gmail.com Coordenadora 

Estadual do Movimento Negro Unifi cado/DF mnusecdf@gmail.
com Fórum de Mulheres Negras do DF - mulheresnegrasdf@
gmail.com
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Perfil Casa

Não será nenhum exagero colocarmos Dom Hélder 
Câmara (Fortaleza, 7 de fevereiro de 1909 — Recife, 28 de 
agosto de 1999)  na lista dos 20 maiores cearenses, ao lado 
de Humberto de Alencar Castello Branco, José Linhares, 
José de Alencar, Clóvis Bevilacqua, Farias Brito, Capistrano 
de Abreu, general Tiburcio, general Sampaio, brigadeiro 
Casimiro Montenegro, Dragão do Mar, Patativa  do Assaré, 
Alberto Nepomuceno, padre Cícero Romão Batista, padre 
Ibiapina, Antonio Martins Filho, Juarez Távora, Eleazar de 
Carvalho, Jacques Kleinn e Antonio Conselheiro.

Cada cearense deve ter sua listinha. De qualquer forma, 
dom Helder Câmara que fez sua vida fora do Ceará, como 
milhares de cearenses, tem uma história que engrandece os 
cearenses. Na festa de seu centenário, a Casa do Ceará em 
Brasília, através do  Jornal Ceara em Brsília e se associa a 
todas as manifestações que se façam para homenageá-lo, 
lembrando sua coerência e sua dignidade.

Ainda está na memória de muitos brasileiros, pernambu-
canos e cearenses, a fi gura de dom Helder Câmara com uma 
batina creme, surrada, despojado, com sua maneira sempre 
gentil e elegante de ouvir com atenção e de responder com 
carinho. Vivia espartanamente sem uma palavra ou gesto 
de ressentimento os que tentaram calar a sua voz. Quando 
a violência, a tortura e a intolerância  o sitiou, matando 
inclusive um de seus colaboradores próximos, permaneceu 
fi rme e terno. Chocado, entrou-se à oração. Mas nem assim 
o calaram. Caminhava pelas catacumbas do regime.

Foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e 
Recife.

Criador da Cruzada São Sebastião no Rio de Janeiro para 
dar moradia digna aos favelados da praia do Pinto, do Banco 
da Providência e da Feira da Providencia, no Rio de Janeiro, 
como bispo auxiliar dom cardeal dom Jaime de Barros Câ-
mara, um fundadores da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil,  defensor dos direitos humanos durante o regime 
militar brasileiro, Pregava uma igreja simples voltada para 
os pobres e a não-violência.

Biografi a
Décimo-primeiro fi lho de João Eduardo Torres Câmara 

Filho, maçom, jornalista, crítico teatral e funcionário de 
uma fi rma comercial e da professora primária Adelaide 
Pessoa Câmara, desde cedo manifestou sua vocação para 
o sacerdócio.

Ingressou no Seminário Diocesano de Fortaleza em 1923. 
Foi ordenado padre no dia 15 de agosto de 1931, em Fortale-
za, aos 22 anos de idade, com autorização especial da Santa 
Sé, por não possuir a idade mínima exigida. No mesmo ano, 
fundou a Legião Cearense do Trabalho e em 1933, a Sindi-
calização Operária Feminina Católica, que congregava as 
lavadeiras, passadeiras e empregadas domésticas. Atuou na 
área da educação, participando de políticas governamentais 
do estado do Ceará na área da educação pública.

Rio de Janeiro
Em 1936 foi para a cidade do Rio de Janeiro, dedicando-

se a atividades apostólicas. Foi Diretor Técnico do Ensino 
da Religião.

Foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro no dia 3 
de março de 1952.

Foi ordenado bispo, aos 43 anos de idade, no dia 20 de 
abril de 1952, pelas mãos de Dom Jaime Cardeal de Barros 
Câmara, Dom Rosalvo Costa Rego, Dom Jorge Marcos 
de Oliveira. Fortaleceu a nascente Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil e participou da criação do Conselho 
Episcopal Latino-Americano. Foi um grande promotor do 
colegiado dos bispos e da renovação da Igreja Católica, 
fortalecendo a dimensão do compromisso social.

Em 1956, fundou a Cruzada São Sebastião, com a fi nali-
dade de dar moradia decente aos favelados. Desta primeira 
iniciativa, outros conjuntos habitacionais surgiram. Em 59, 
fundou o Banco da Providência, cuja atuação se desenvolve no 
atendimento a pessoas que vivem em condições miseráveis.

Começarão sondagens da Refi naria 
Premium II, da Petrobrás, no Pecém

Os primeiros trabalhos de engenharia para a implantação da 
Refi naria Premium II que será instalada no Complexo Portuário 
do Pecém, já começam   no fi m do mês de março. O anúncio 
foi feito pelo gerente de implantação da refi naria Premium da 
Petrobras, Heyden Carvalho, após a reunião de 05.02, entre 
representantes do Estado e da Petrobrás. As sondagens do solo, 
conforme explicou Heyden Carvalho, servirão para nortear de 
que forma deixar o solo preparado para receber o empreendi-
mento.

O secretário da Infraestrutura, Adail Fontenele, explicou que 
o Estado já tem o domínio de 70% da área da Refi naria e que 
a Petrobras já está autorizada a iniciar os estudos nessas áreas. 
“Nos próximos dias nós vamos licitar o projeto de engenharia 
das obras”, anunciou o secretário, acrescentando que essa fase 
exigirá um investimento de R$ 10 milhões.

A reunião no Palacio Iracema, conduzida pelo secretário-
chefe da Casa Civil, Arialdo Pinho,  aconteceu após o encontro 
que solucionou as pendências na infaestrutura portuária para 
a instalação da Refi naria. Foram discutidos todos os pontos e 
cláusulas do Termo de Compromisso.

Alguns, porém, precisarão sofrer ajustes, principalmente 
quanto à redação e levantadas as questões jurídicas, tributárias 
e ambientais do Termo de Compromisso que deverá ser assinado 
entre o Governo do Estado e a Petrobras.

 De acordo com as declarações de Heyden Carvalho, tanto a 
estatal quanto o Governo avançaram nas negociações. “Não há 
dúvida da implantação da Refi naria aqui no Ceará”, afi rmou.

Em 06.02 os representantes da Petrobras se reunirram com os 
prefeitos dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante 
para discutirem questões tributárias, como a possível redução 
de Imposto Sobre Serviços (ISS) para implantação da Refi naria 
e manutenção.

Liberados R$ 44,5 milhões para 
Linha Sul do Metrô de Fortaleza

As Obras da Linha Sul do trem metropolitano, o Metrô de 
Fortaleza, que liga a estação João Felipe, Fortaleza, a estação 
de Vila das Flores (Pacatuba), deverão fi car prontas até 2010, 
conforme estabelecido pelo cronograma. A Companhia Ce-
arense de Transportes Metropolitanos (Metrô de Fortaleza) 
receberá da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
ligada ao Ministério das Cidades, o montante de R$ 44,5 mi-
lhões referentes à segunda parcela do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). O repasse da verba deverá ocorrer 
nos próximos dias. Segundo o engenheiro Rômulo Fortes 
presidente do Metrô de Fortaleza estes recursos garantem a 
continuação das obras de construção da Linha Sul, de 24 km 
de extensão, que deve ser entregue a população no próximo 
ano. A primeira parcela do PAC, no valor de R$ 68 milhões, 
havia sido liberada em janeiro do ano passado.

A liberação da segunda parcela, segundo Rômulo Fortes, 
foi possível devido o parecer favorável do Tribunal de Contas 
da União (TCU) ao Termo Aditivo número 11 que acrescentou 
ao contrato os recursos previstos pelo PAC para a execução da 
obra. A linha Sul será um metrô de 24 km de extensão, sendo 
18 km de superfície, 3,8 km subterrâneo e 2,2 km em elevado, 
aproveitando ao máximo a malha ferroviária já existente. Se-
guindo sua concepção integradora, o novo sistema promoverá 
a modernização do transporte coletivo da RMF.

O sistema prevê a modernização do sistema ferroviário 
existente na Região Metropolitana da Capital, através da 
eletrifi cação de suas linhas principais, além da adoção de 
material rodante, instalação de sistemas modernos de sina-
lização e telecomunicações, implantação de novas estações, 
reforma e reconstrução das estações existentes, melhoria no 
sistema ferroviário de carga e equacionamento das questões 
de maior impacto na relação trem-cidade.

Fortaleza terá um dos oito novos 
bancos públicos de sangue de 

cordão umbilical
O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o ministro 

da Saúde, José Gomes Temporão, assinaram, contrato no 
valor de R$ 31,5 milhões destinados à expansão da Rede 
BrasilCord. A verba será utilizada na estruturação de oito 
novas unidades da Rede, coordenada pelo INCA.

Para contemplar toda a diversidade genética do povo bra-
sileiro, os bancos serão construídos no Pará, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Ceará, Santa

Catarina, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal. O 
objetivo é armazenar cerca de 50.000 cordões nos 12 ban-
cos integrantes da Rede, número considerado ideal para, 
juntamente com os doadores voluntários de medula óssea, 
suprir a demanda de transplantes no Brasil.

Hoje, a Rede BrasilCord conta com quatro bancos instalados 
no Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, 
no Hospital Albert Einstein (São Paulo) e nos hemocentros de 
Campinas e Ribeirão Preto.

Além da construção das novas unidades da Rede 
BrasilCord, os recursos serão utilizados em compra de 
equipamentos dos bancos já em funcionamento, e no 
treinamento de recursos humanos. Para fortalecer ainda 
mais a Rede, o Laboratório de Imunogenética do INCA 
- referência para os exames da BrasilCord - também re-
ceberá melhorias.

O diretor geral do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
Luiz Antonio Santini, da Rede BrasilCord, que reúne os bancos 
públicos de sangue de cordão umbilical e placentário, destacou 
o sucesso da parceria entre o BNDES, o MS e a FAF. “Juntos 
conseguimos reduzir os cerca de 10 anos previstos para a 
implementação de uma rede deste porte para os dois anos em 
que foi executado o processo”, afi rmou. “Hoje contamos com 
quatro unidades e, com estes recursos, somaremos mais oito 
centros. Com isto, o perfi l genético da população brasileira 
será traçado, permitindo um maior número de transplantes, 
em geral, e os de medula. É um momento muito especial”, 
comemorou.

Municípios terão gasto adicional 
de R$ 373 milhões por ano com 

aumento do mínimo
O aumento do salário mínimo, que está em vigor desde o 

último domingo (1º), resultará em gasto adicional de R$ 373 
milhões por ano para os municípios brasileiros. Para compensar 
o prejuízo, eles provavelmente terão de demitir servidores não-
estáveis e suspender reajustes salariais e novas contratações. 
A constatação é da Confederação Nacional de

Municípios (CNM), que divulgou um estudo sobre o 
tema.

O documento afi rma que, de um lado, a Constituição Federal 
determina que é direito dos trabalhadores receberem salário 
mínimo determinado pelo governo, e que, de outro lado, a LRF 
limita em 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) os gastos 
com pessoal e seus encargos, um tipo de despesa expressiva 
nas contas de qualquer prefeitura.

. As estimativas da confederação mostram que o número 
de municípios que comprometem 60% ou mais da sua Receita 
Corrente Líquida com despesas de pessoal aumentará de 103 
para 130. Já o número de municípios que gastam entre 55% 
e 60% da RCL – a chamada faixa prudencial – aumentará de 
447 para 511.

Paraíba, Pernambuco e São Paulo, segundo a CNM, são 
os estados que apresentam mais municípios com gastos de 
pessoal acima do limite de 60%. A Bahia terá o maior aumento 
percentual de cidades acima desse limite.

Para a realização do estudo – O Aumento do Salário Mínimo 
e o Seu Impacto nas Contas Públicas Municipais –  a CNM 
usou informações contábeis de 2007, divulgados pelo Finan-
ças do Brasil (Finbra). De acordo com o relatório, que reúne 
dados sobre despesas e receitas de cada município brasileiro 
divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a RCL total 
dos municípios é de R$ 234,5 bilhões, e a despesa com pessoal 
é de R$ 103,6 bilhões, ou 44,2% da RCL.

Segundo o Relatório Rais 2008, do Ministério do Trabalho, 
em todo o país, há 511.929 funcionários recebendo até um 
salário mínimo. A maioria está concentrada no Ceará, na Bahia 
e em Pernambuco.
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Casa do Ceará em Brasília comemora o Centenário de Dom Helder Câmara,
 um dos 20 maiores cearenses de todos os tempos

Concilio Vaticano II
Teve participação ativa no Concílio Ecumênico Vaticano 

II, sendo um dos propositores e signatários do Pacto das 
Catacumbas, um documento assinado por cerca de 40 padres 
conciliares no dia 16 de novembro de 1965, nas catacumbas de 
Domitila, em Roma, durante o Concílio Vaticano II, depois de 
celebrarem juntos a Eucaristia. Este pacto teve forte infl uência 
na Teologia da Libertação.

Recife
No dia 12 de março de 1964 foi designado para ser arce-

bispo de Olinda e Recife, Pernambuco, múnus que exerceu 
até 2 de abril de 1985. Instituiu um governo colegiado nesta 
diocese, organizada em setores pastorais. Criou o Movimento 
Encontro de Irmãos, o Banco da Providência e a Comissão 
de Justiça e Paz daquela diocese. Forteleceu as comunidades 
eclesiais de base.

Estabeleceu uma clara resistência ao regime militar. Tornou-
se líder contra o autoritarismo e pelos direitos humanos. Prega-
va no Brasil e no exterior uma fé cristã comprometida com os 
anseios dos empobrecidos. Foi perseguido pelos militares por 
sua atuação social e política, sendo acusado de comunismo. 
Foi-lhe negado o acesso aos meios de comunicação social 
durante o governo militar. Apesar disto, foi um grande orador, 
tornando-se conhecido sobretudo no exterior, onde divulgou 
amplamente suas idéias.

Em fevereiro de 2008 foi encaminhado à Congregação para 
a Causa dos Santos, no Vaticano, o pedido de beatifi cação de D. 
Hélder pela Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vincula-
da à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)[1].

O Regional Nordeste 2 da CNBB, a arquidiocese de Olin-
da e Recife, o Instituto Dom Hélder Câmara (IDHeC) e a 
Universidade Católica de Pernambuco estão promovendo a 
comemoração do centenário de Dom Hélder, a ser celebrado 
em 7 de fevereiro de 2009. O objetivo é manter viva a sua 
memória e a sua luta pela solidariedade e justiça social.

Títulos
Seu primeiro título veio em 1969, de doutor honoris causa 

pela Universidade de Saint Louis, Estados Unidos. Este mesmo 
título foi-lhe conferido por diversas universidades brasileiras 
e estrangeiras: Bélgica, da Suíça, Alemanha. Holanda, Itália, 
Canadá e Estados Unidos.

Foi intitulado Cidadão Honorário de 28 cidades brasilei-
ras e da cidade de São Nicolau na Suiça e Rocamadour, na 
França.

Recebeu o Prêmio Martin Luther King, nos EUA e o Prê-
mio Popular da Paz, na Noruega e diversos outros prêmios 
internacionais.

Recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi 
indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Por suas 
atitudes desassombradas durante o último regime militar 
(1964-1985).

Dom Helder pode ser beatifi cado
Pela primeira vez, um documento da Igreja Católica pede a 

beatifi cação de dom Helder Camara, ex-arcebispo de Olinda e 
Recife. A reivindicação consta no documento fi nal do Encontro 
Nacional de Presbíteros, divulgado em Indaiatuba, São Paulo, 
e encaminhada à Congregação para a Causa dos Santos, no 
Vaticano. O encontro foi promovido pela Comissão Nacional 
de Presbíteros (CNP), que é vinculada à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). O pedido vem ratifi car o que 
os fi éis já acreditavam ser mais que uma justiça ao trabalho 
desenvolvido em vida por Dom Helder Camara. Os padres 
afi rmam que o encaminhamento dos processos de beatifi cação 
e canonização de padres e bispos brasileiros seriam de grande 
estímulo para a vida e o ministério presbiteral.

Obras de sua autoria
•       Indagações sobre uma vida melhor (Ed. Civilização 

Brasileira)
•       Um Olhar sobre a Cidade. 2a edição. São Paulo: Editora 

Paulus, 1997. ISBN: 853490541X.
•       Revolução Dentro da Paz, Editora Sabiá, Rio de 

Janeiro, 1968. Traduzido para o alemão, holandês, inglês, 
francês e italiano.

•       Terzo Mondo Defraudado, Editora Missionária Italiana, 
Milão, 1968.

•       Spirale de Violence, Ediciones Desclée de Brower, 
Paris, 1978. Traduzido para o português, espanhol, sueco, 
alemão, norueguês, holandês, chinês, italiano e inglês.

•       Pour Arriver à Temps, Ediciones Desclée de Brower, 
Paris, 1970. Traduzido para o espanhol, alemão, italiano, 
holandês, sueco, inglês e grego.

•       Le Désert est Fertile, Ed. Desclée de Brower, Paris, 
1971. Traduzido para o português (1975), espanhol, italiano, 
holandês, inglês e coreano.

•       Pier Pour les Riches, Ed. Pendo-Verlag, Zurique, 
1972.

•       Les Conversiones D’um Éveque, Ed. Seuil, Paris, 
1977. Também em italiano, alemão e inglês.

•       Mil Razões para Viver, Ed. Civilização Brasileira, Rio 
de Janeiro, 1979. Traduzido para o francês e o alemão.

•       Renouveau dans l’Esprit et Service l’Homme, Ed. 
Lumem Vitae, Bruxelas,

1979. Traduzido para o italiano, português e inglês.
•       Nossa Senhora no Meu Caminho - Meditações do 

Padre José, Edições Paulinas, São Paulo, 1981.
•       Indagações sobre uma vida melhor, Ed. Civilização 

Brasileira, Rio de Janeiro, 1986.
Obras sobre Dom Hélder
Livros:
•       Dom Hélder Câmara-Coleção Vidas Luminosas, Alex 

Criado, Editora Salesiana, São Paulo, 2006
•       Os Caminhos de Dom Hélder - Perseguições e Censura, 

Marcos Cirano, Editora Guararapes, Recife, 1983.
•       O Monstro Sagrado e o Amarelinho Comunista, Assis 

Claudino, Editora Opção, Rio de Janeiro, 1985.
•       A Imprensa e o Arcebispo Vermelho, Sebastião Antônio 

Ferrarini, Edições Paulinas, São Paulo, 1992.
•       Dom Hélder Câmara: entre o poder e a profecia, Nel-

son Pileti e Walter Praxedes, Editora Ática, São Paulo, 1997.
•       Dom Hélder por Marcos de Castro, Edições Graal, 

Rio de Janeiro, 1978.
•       A Igreja e a Política no Brasil, Márcio Moreira Alves, 

Editora Brasiliense, São Paulo, 1979.
•       Dicionário Histórico-Biográfi co Brasileiro - Pós-1930. 

Rio de Janeiro: FGV/Finep, 2001. 5 v. (Coordenadores: Alzira 
Alves de Abreu, Israel Beloch, Fernando Lattman-Weltman, 
Sérgio Tadeu N. Lamarão. V. 1, p. 958-963.

•       Dom Hélder Câmara, profeta para o nosso tempo, 
Marcelo Barros, Editora Rede da Paz, Goiás, 2006.

•       As noites de um profeta - Dom Hélder Câmara no Vati-
cano II, José de Broucker, Editora Paulus, São Paulo, 2008.

Filme:
•       Dom Hélder Câmara - O Santo Rebelde. Diretora: 

Erika Bauer. Brasília: Cor Filmes, 2004. Filme documentário, 
35mm (74’), cor.

•       Dom Hélder Câmara - Em Busca da Profecia. Diretora: 
Erika Bauer. Brasília : Cor Filmes, 2003.

As comemorações do Centenário
 Uma missa em Recife marcou a abertura das comemora-

ções do centenário de nascimento de Dom Hélder Câmara, 
arcebispo de Olinda e Recife, falecido em 27 de agosto 1999. 
Cerca de 700 pessoas participaram da missa, celebrada junto 
à sede do Regional Nordeste 2 da CNBB, com a presença 
de 17 bispos e 60 padres. Também o governador de Estado, 
Eduardo Campos, além de outras autoridades e personalidades 
participaram da celebração.

Segundo o arcebispo de Maceió e presidente do Regional, 
Dom Antônio Muniz Fernandes, a celebração não poderia 
ocorrer em melhor momento, lembrando a abertura da Cam-
panha da Fraternidade, cujo tema é defesa da vida. “O tema da 
campanha se encaixa com os conceitos de Dom Hélder, que 
defendeu a vida, o amor e a paz”, disse o arcebispo.

A sede das varas do trabalho de Fortaleza 
não se chama mais edifício dom Hélder Câ-
mara. Alegando não conhecer a fi gura do 
bispo cearense,cinco desembargadores do 
Tribunal Regional do Trabalho no Ceará 
trocaram o nome para edifício Antonio 
Marques Cavalcante, pai do desembar-
gador Antônio Marques Cavalcante 
Filho, autor da proposta.

A resistência dos desembar-
gadores Antônio Carlos Antero, 
Dulcina Palhano e Antônio 
Parente, atual presidente do 
TRT Ceará não foi sufi ciente para que os cinco colegas 
desistissem de desomenagear dom Hélder e aprovassem o 
nome do pai do desembargador Antônio Marques, recém 
falecido  e que também foi membro daquele tribunal.

O desembargador Antônio Marques foi um dos maiores 
nepotistas que já passou pelo TRT do Ceará. Empregou as 
irmãs,  três fi lhos, uma nora e um genro. Quanto ao bispo 
dom Hélder, que eles alegaram não conhecer, era cearense de 
Fortaleza. Foi ordenado padre no dia 15 de agosto de 1931, 
em Fortaleza, aos 22 anos de idade, com autorização especial 
da Santa Sé, por não possuir a idade mínima exigida. Fundou 
a Legião Cearense do Trabalho e em 1933, a Sindicalização 
Operária Feminina Católica, que congregava as lavadeiras, 
passadeiras e empregadas domésticas. Atuou na área da 
educação, participando de políticas governamentais do 
estado do Ceará na área da educação pública.

Senadores pedem homenagem ao 
centenário de Dom Helder Câmara

Três senadores apresentaram requerimentos pedindo a 
realização de sessão especial em homenagem ao centenário 
de nascimento de dom Helder Câmara - 7 de fevereiro de 
1909. Os três requerimentos ainda têm que ser lidos em 
Plenário e em seguida votados para que então seja defi nida 
a data em que ocorrerá a sessão especial.

Um dos idealizadores e fundadores da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), entidade da qual foi 
secretário-geral por 12 anos, dom Helder Câmara foi, entre 
outras funções, arcebispo de Olinda e Recife.

Durante 20 anos no cargo, período que coincidiu com o 
regime militar no país, o religioso foi reconhecido por suas 
ações em defesa dos direitos humanos.

A homenagem do Senado à passagem do centenário de 
nascimento do arcebispo pode vir a ser realizada no dia 3 
de março, se for acatada sugestão do senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF), autor de um dos requerimentos nesse 
sentido. Também apresentaram requerimentos de home-
nagem os senadores Inácio Arruda (PCdoB-CE) e Tasso 
Jereissati (PSDB-CE).

No requerimento apresentado em 04.02, Jereissati des-
taca que dom Helder Câmara pautou a vida pela luta em 
favor dos direitos humanos.

“Dom Helder Câmara foi um dos mais ilustres brasileiros, 
um homem de Deus que devotou sua vida ao cumprimento 
dos preceitos cristãos, seja em que circunstância ou quais 
consequências sua fé pudesse lhe acarretar, mesmo quando 
sua própria vida estivesse em jogo”, afi rma.

O texto de Jereissati foi subscrito também pelos senadores 
Marco Maciel (DEM-PE), Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), 
Arthur Virgílio (PSDB-AM), Patrícia Saboya (PDT-CE) e 
Mário Couto (PSDB-PA).

Desomenagem a dom 
Helder Câmara 
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Casa do Ceará faz convênio de cooperação técnico cientifi ca e cultural com a Unifor
Para melhorar ainda mais  dos seus cursos de qua-

lifi cação profi ssional a Casa do Ceará está fi rmando 
convênio de cooperação técnico-científi ca e cultural 
com a Fundação Edson Queiroz- Universidade de 
Fortaleza- Unifor, por meio de programas, projetos e 
atividades, através de termos aditivos específi cos, na 
forma dos entendimentos mantidos em Fortaleza com 
o Chanceler Airton Queiroz e com o Reitor da Unifor, 
prof. Carlos Alberto Batista.

“Será A Casa do Ceará disponibilizará pessoal 
técnico e recursos fi nanceiros próprios ou captados 
juntamente com a Fundação Edson Queiroz, em fontes 
locais, nacionais e internacionais;

A Fundação Edson Queiroz , por seu turno, cola-

borará com pessoal docente e técnico administrativo, 
procedendo à certifi cação das ações.

A Casa do Ceará oferece há mais de 20 anos  à 
comunidade de Brasília e Entorno cursos profi ssiona-
lizantes próprios e terceirizados.

Entre os próprios: Alfaiataria, Cabeleireiro, Corte 
e Costura, Culinária, Cuidador de Idoso, Depilação, 
Desenho de Moda,  Drenagem linfática, Manicure,  
Maquilagem, Massagem estética, Massagem terapêu-
tica, Modelagem, Ourives., Pintura em Tela, Pintura 
em Tecido,Pedicure, Renda de Bilro.

Entre os terceirizados estão os cursos de Idiomas 
– Inglês, Francês,

Espanhol, Italiano, Informática.e  Yoga. O Chanceler da Unifor, Airton Queiroz. Prof. Carlos Alberto Batista, Reitor da Unifor.


