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A assinatura do contrato entre a Casa e 
o escritório de arquitetura de Fausto Nilo deu 
partida à elaboração dos projetos da nova Casa 
do Ceará.

Em 12 meses, no máximo, teremos o con-
junto dos projetos.

Passaremos à fase seguinte do processo: 
implementa-lo. 

ará os recursos para a construção da nova Casa.
Não temos tanta pressa, mesmo porque 

a implantação do setor Noroeste e o Parque 
Burlemarx.

Cresce entre nós a crença de que será a 
melhor opção, mesmo porque Fausto Nilo 

área com uma construtora que nos desse a 
nova sede pronta, não está de todo aban-
donada, mas há um quase consenso de que 
não seria viável.

O outro ponto, relevante, é como continu-
amos operando durante dois anos da construção, 
sem interrompermos de todo nossas atividades.
Isto é complexo.

O que nos entusiasma é que a nova sede nos 
tirará da situação atual, meio vexatória, em que 
temos que matar um leão por mês para manter a 
Casa funcionando.

situação em que a oferta de espaços, serviços, 
atividades será ampla e atenderá as crescen-
tes necessidades da comunidade de Brasilia e 
Entorno.
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Expediente

Conversando com o Leitor 
 + O mês de junho foi gratificante para a nossa página na 

Internet. Batemos o nosso próprio recorde de audiencia que 
era de junho de 2008. Naquele mes  chegamos a 5.445 visitas. 
Nos 11 meses seguintes só no último mês de maio passamos 
dos 5 mil visitantes, quando chegamos a 5.120. No último mês 
de junho chegamos a 5.672 visitas, nosso novo récorde,  Claro 
que a expressividade foi obtida em cima da festa junina, uma 
das mais concorridas e mais bonitas de Brasilia. Aos nossos 
internautas, do Brasil e do exterior, nossos agradecimentos. 

+ A nossa festa sob o  Luar de Agosto que terá Fagner como 
atração principal já está garantida. Conseguimos patrocínio para 

da Casa. Agradecemos as sugestões dos leitores e internautas 
e vamos melhorar a infraestrutura da Casa. Estamos esperando 
mais de 6 mil pessoas. Importante: Fagner abriu mão de seu 
cachê. Os altos custos serão com palco, som, transporte e hos-
pedagem dos músicos.

+ Atendidas as solicitações dos leitores Josué Fermon, 
Consultor em Saúde Suplementar,  Pedro de Alcantara Sampaio 
de Oliveira, e Lindon Johnson Marts, seus endereços foram 
alterados.

+ Insistimos com os que mudam de endereço e querem 
continuar recebendo o jornal que nos informe.

+ Pedimos também aos parentes das pessoas falecidas para 
que nos informem a fim de que possamos suspender a remessa.

+ A presidente da OAB/DF, Estefânia Viveiros, agradecendo 
a remessa do Jornal.

+ Osmar Alves de Melo mandou-nos cópia do oficio do Pre-
feito de Iguatu, Agenor Gomes de Araújo Neto,cumprimentando-
o pelo discurso de posse no Instituto Histórico e Geográfico 
do Distrito Federal.

+ Colocamos no nosso site um vídeo com piadas de seu 
Lunga narradas por Adamastor Pitaco, enviado por Ayrton 

Wilson Ibiapina.  Fagner que será a grande atração deste ano 
da Festa de Agosto na Casa.

+ Anotamos as considerações da Sra. Gisele Pires sobre a 
festa junina de 2009,especialmente na falta de mesas e longas 
filas para compra das fichas.

+ A Sra. Clarice Barbosa da Silva nos pede que abramos 

+ De Gilney Barbosa Maia, brasiliense, filho de nordestinos 
do Estado da Bahia, servidor público do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios” Queria manifestar minha alegria 

Ceará.” Grato.

+ Recomende aos amigos ler a página da Casa na Internet. 

noticiário sobre o Ceará.

+ Agradecemos ao deputado Mauro Benevides por seu 
pronunciamento sobre a Casa.

+  Agradecemos aos filhos de Alvaro Lins Cavalcante sobre 
o texto e fotos em homenagem ao fundador da Casa do Ceará, 
sempre lembrado.

+  A diretora Maria de Jesus Monteiro à frente da Diretoria 
de Promoção Social tem movimentado a Casa com almoços 
promovidos por diversos setores de Brasilia, com renda rever-
tendo em beneficio das obras assistenciais da Casa.

 + A Camara Municipal de Acopiara homenageou os de-
sembargadores Celso Albuquerque, Francisco Lincoln Araújo 
e Silva e Francisco Gurgel Holanda e o jornalista JB Serra e 
Gurgel em 17.07, entregando-lhes a Comenda Cel Celso de 
Oliveira Castro. A homenagem foi proposta pela Vereadora 

  + Em Acopiara, faleceram o ex-prefeito Manoel Edmilson 

Nonato Albuquerque.

nos dias 17 e 18 de julho, foi lançado o livro “Lampião, Contos 
e Coisas do Sertão”, de Haroldo Felinto, vice presidente da 
Associação Cearense dos Escritores.

Se é traição  conjugal...

(*) Luciano Barreira

Em 1964 quando os IPMs se instalaram no Brasil para “inves-
tigar a subversão e a corrupção” as cadeias e os quartéis  transfor-
mados em masmorras encheram-se de patriotas.

famoso como peça  da repressão naquele tempo. O tal major tinha 
uma obsessão que era obrigar seus interrogados a se confessarem 
traidores.

Diante do preso o major perguntou:
- O senhor não se considera traidor
- Traidor de que

- Não,não me considero traidor.
- E das nossas tradições, dos nossos costumes
- Também não. Acho que sou um defensor da nossa cultura e dos 

interesses nacionais.Luto pela verdadeira independência nacional...

- Se o senhor está se referindo a traição conjugal...

A burguesia tem seus encantos

“A burguesia tem seus encantos..” é uma piada velha,repetida 
em várias versões entre o

Espaço Luciano Barreira
“comunal”.
Uma delas  é a que lhes vou contar agora. Eu o Pio Freire Cor-

reia Lima, numa tarde saímos de Quixadá num jipe emprestado 
pelo ex-Deputado José Crispim.

grande oportunidade de conhecermos o legendário Cavalheiro da 
Esperança, de quem discordo hoje, mas a quem reconheço tratar-
se de personalidade ligada à História do nosso país, sobretudo a 
partir de 1924 aos dias de hoje.

Ficamos no Escritório Eleitoral da General Sampaio à espera, 
lembro-me muito bem, que um dos que esperavam era o Caio Cid, 
que foi famoso cronista da imprensa cearense.

- Houve um problema e o Prestes não vem mais... - anunciou 
alguém.

- Neste caso, vamos aproveitar  e dar umas voltinhas pela 
cidade- propôs Pio.

Logo saímos naquela de para aqui e para acolá, na busca de 
alguma aventura. Terminamos por chegar ao famoso cabaré da 

A casa repleta de mulheres jovens e perfumadas , envoltas em 

mergulhado em seis trepidantes,Quando pode libertar-se do agra-

-E agora venham dizer que a burguesia não tem lá os seus 
encantos!(*) Luciano Barreira (Quixadá), jornalista e escritor
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Lucio Brasileiro
Lustosa da Costa es-

creveu na sua coluna no 
Diário do Nordeste que 
o presidente  do Country 
Clube, Paulo César Serra, o 
convidou para o lançamento 
de “Longe de dizer adeus”, 
quarto livro de autoria do 
jornalista Lúcio Brasileiro, 
em 18.06. Último livro de 
Lúcio Brasileiro da para 
matar saudades dele, de 
mim, no Ceará de tempos atrás que ele retrata. Ele cita 
Felipe Matos, cearense que reside há mais de 50 anos em 
Nova York, e um dia destes foi ali anfitrião do jornalista 
Ari Cunha e em 1996 acolheu meus filhos, porque netos 
de seu amigo, Epitácio Kleber Franco...

EUA querem negócio com Ceará
Escreveu Egídio Serpa, na sua coluna do Diário 

do Nordeste. “Ex-subsecretário do Departamento de 
Estado norte-americano para a América Latina, o 
embaixador Roger Noriega está entusiasmado com o 
potencial de crescimento do Brasil e, especialmente, 
do Ceará. Tão entusiasmado, que acaba de criar a 
empresa Visión Americas, com sede em Washington 
e associados nos maiores centros empresariais dos 
Estados Unidos, Caribe, América Central e América 
do Sul. No Brasil, o associado da Visión Americas é 
o cearense Francisco Mirto, da CVEM Consultoria, 
sediada em Brasília. Mirto disse ontem a esta colu-
na que Noriega e seus associados ´pretendem atrair 
investimentos para o Ceará e, ao mesmo tempo, 
proporcionar aos empresários cearenses negócios 
no exterior´. O Embaixador Roger Noriega virá nas 
próximas semanas a Fortaleza — onde esteve no ano 
passado — para um novo encontro com o presidente 
da Adece, Antonio Balhmann, ao qual proporá a reali-
zação de uma série de rodadas de negócios nos Estados 
Unidos, iniciando por Atlanta, valorizando a ligação 
aérea direta Atlanta-Fortaleza-Atlanta pela Delta 
Airlines. Foi o embaixador Noriega que aproximou a 
Adece da Cargo Venture, operadora da Zona Franca 
de Miami, que implantará um Centro de Distribuição 
na área do Complexo Portuário e Industrial do Pecém 
em terreno já escolhido. Segundo Francisco Mirto, 
´são muito boas as perspectivas de negócios do Ceará 
com os EUA”.

Turismo
Vitório Rodrigues, gerente-geral do Hotel Gran Mar-

quise, que integrou a caravana de hoteleiros cearenses 
levada pela Delta Airlines para contatos com agentes de 
viagem de Atlanta e Miami, assegura  que o vôo Atlanta-

o Ceará, ́ que é uma boa novidade para o mercado turístico 

uma grande  campanha de divulgação do potencial turís-
tico do Estado.

Dragão do Mar
Fausto Nilo informando que em 2008 cerca de 1 milhão 

e 250 mil pesoas passaram pelo Centro Cultural Dragão do 
Mar,em Fortaleza.

Paes de Andrade
O ex-deputado e ex-presidente da Câmara e do 

PMDB, Paes de Andrade (Mombaça) lançará em 
Lisboa em 22 de outubro a edição de seu livro, His-
tória Constitucional do Brasil, com a presença do 
Presidente do Senado e ex-Presidente da República, 
José Sarney.

SAMBURÁ 
Chiquinho Feitosa
Com ida de 

e x - d e p u t a d o 
federal para o 
DEM, tendên-

a aliança com 
PSDB e PPS para 
2010. Ele substi-
tui Moroni Bing Torgan no comando da agremiação, com a 
missão de fortalecer a aliança entre DEM, PSDB e PPS para 
o pleito de 2010, no âmbito do Estado. Moroni abandonou a 
política, virou pastor. A posse de Chiquinho Feitosa contou 
com a participação de empresários, representantes de outros 

cearenses. Entre estes o senador Tasso Jereissati (PSDB); o 
ex-governador Lúcio Alcântara (PR), o presidente regional 
do PPS, Alexandre Pereira.

Marquise
José Carlos Pontes, que com seu amigo e sócio Erivaldo 

Arrais controla o Grupo Marquise, revela: o setor de lim-
peza urbana de sua organização opera hoje em 17 cidades 
brasileiras, cuja população é superior a 18 milhões de habi-
tantes. Entre as cidades atendidas pela Marquise estão São 
Paulo, Natal, Osasco, Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro, além 
de Fortaleza. Nos próximos dias, iniciará sua operação em 
Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Eunício e Cid
O deputado Eunício Oliveira e o Governador Cid 

Gomes estiveram em 09.07 em Várzea Alegre acompa-
nhando a inauguração da primeira etapa da obra de 
urbanização da Lagoa de São Raimundo Nonato.  A 
obra, ao custo de R$ 2.561.702,28, com contrapartida 
do município no valor de R$ 561.702,28, foi assinada 
pelo Governador, e também contou com verbas fede-
rais através de emendas do deputado Eunício Oliveira.
Cadeias

O Governo do Estado, através da Secretaria da Justiça 
e Cidadania (Sejus), entregou a Cadeia Pública do de Aco-
piara, com 40 vagas, 34 masculinas e seis femininas. Na 
unidade, foram investidos R$ 680 mil. Além de Acopiara, 

de ano deverá entregar outras 12 unidades que estão em 
construção, em vários municípios . As novas unidades  
além das celas disporão de espaços para estudos, banho de 
sol, e outros. 

Renúncias
As renúncias de receitas federais alcançaram, em 2008, 

cerca de R$ 125,6 bilhões: R$ 87 bilhões de benefícios tributá-
rios, R$ 15,8 bilhões de benefícios tributário-previdenciários 

A região Sudeste teve maior participação, com 39,72% do 
total das renúncias, enquanto a região Centro-Oeste teve a 
menor participação, 12,93% do total.

O relatório registra, também, o impacto da renúncia nas 
contas dos estados e municípios,com base no iR e no IPI,   

Em 2004, a renúncia correspondia a 17% da arrecadação 
de IR e IPI. Essa proporção subiu, em 2008, para 22%.

Padre Cícero
O médico e poeta Francisco Nóbrega Teixeira lançou 

amor a si mesmo ao amor pelo próximo´, estudo psicana-

Porto, presidente da Academia Pernambucana de Letras. 
Na obra, com o selo Editora Tempo Brasileiro, o autor 

´santo´ do povo nordestino, sob o prisma da psicologia 
profunda.

ABI
Tarcisio Holanda  

vice-presidente do 
Conselho Deliberati-
vo da ABI, convoca-
do pelo presidente da 
entidade, jornalista 

recebeu a missão com sua humildade de sempre. Durante 
anos,ele e Carlos Chagas responderam pela ABI em  Brasília.

Em Lisboa
O escritor Ednilo Soárez foi a Lisboa tentar estabelecer 

convênio entre a Academia Portuguesa de Letras e a Forta-
lezense. E ainda dar uma olhadela nas livrarias para acom-
panhar a venda de ´Amor em tempo de seca´.

Hotel

matriz em Fortaleza e é controlado pelo cearense José 
Hugo Machado, abrirá sua unidade de São Luís (MA), 
com 243 apartamentos, dois restaurantes e centro de con-

pelo BNB/FNE.
Cultura
Boa notícia vem do Theatro José de Alencar, que celebra 99 

ção do ar condicionado, na cobertura do palco, na movelaria 
do foyer e no sistema de som. Gol do secretário Chico Auto e 

Os belgas
O embaixador Jerônimo Moscardo de Souza (Fortaleza), 

presidente da Fundação Alexandre de Gusmão e a Universi-
dade de São Paulo lançaram o Livro “ Os Belgas na Fronteira 
Oeste do Brasil “ , de autoria do Professor  Domingos Sávio, 
em 23.06, na Sala da Congregação, na cidade de São Paulo.

Direção do TER/CE
Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

elegeram a desembargadora Gizela Nunes da Costa e o 
desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido para os 
cargos de presidente e vice-presidente do TRE, respectiva-
mente, empossados em 15.06, na sala do Pleno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, no Cambeba.

100 anos
Registrou Leda Maria na sua coluna no Diário do Nordes-

te, de 24.06: “O centenário do escritor e farmacêutico Pedro 
Gomes de Matos ganhou solenidade na Academia Cearense 
de Letras. O deputado federal Mauro Benevides, ao presidir a 
sessão, destacou as qualidades do escritor, o primeiro biógrafo 
de Capistrano de Abreu. Em nome da família Gomes de Matos, 
falou o jornalista Pedro Gomes de Matos Neto, a quem Barros 
Pinho, que propôs a homenagem, saudou como: ´o tecelão 
da notícia e repórter por vocação´. Entre as muitas persona-

federal), Sérgio (médico) e os netos Narcélio, ex-prefeito de 
Maranguape e o vereador de Maracanaú, Carlos Alberto. Re-
presentando a Academia Columinjubense de Letras, Ciência e 
Arte de Maranguape, o presidente da entidade, desembargador 
aposentado Eduardo Machado de Almeida e da família do 
historiador Capistrano de Abreu, a sobrinha Alice Augusta 
de Abreu Brasil, nos seus lúcidos 92 anos”.

Incentivos para a cultura
O presidente do TCU, ministro Ubiratan Aguiar (Aurora) 

quer a revisão da Lei Rouanet. Atualmente, 83% dos recursos 
são destinados a projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Bra-

Nordeste e o restante do Centro Oeste dividem os 5% restantes.
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BID dará U$ 254,3 milhões para a 
construção de 500 km de estradas

O secretário da Infraestrutura do Estado, Adail Fontenele, 
esteve em  Brasília, onde se reuniu com representantes do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),  para 

do Ceará (Ceará III)  para a aplicação em obras de construção 
e recuperação da malha rodoviária cearense. 

“O programa rodoviário recuperará estradas municipais 
com  investimentos de R$ 28 milhões”, destacou o secre-
tário. Os Programa está orçado em U$ 254,3 milhões, dos 
quais o Governo do Estado deverá aplicar U$ 95,7 milhões 
de contrapartida nos próximos cinco anos. Os investimentos 
rodoviários integram as obras do Monitoramento de Ações 
e Projetos Prioritários (MAPP) que investe R$ 5,5 bilhões 
em obras neste ano. “Esperamos recuperar mil quilômetros 

de cinco anos”, disse Adail Fontenele  salientando ainda que 

o Governo do Estado já iniciou os trabalhos, com 300 km 
sendo recuperados e outros 90 km de vias em construção.

O Governo do Estado já está aplicando recursos na 
construção e recuperação de 16 trechos rodoviários, que in-
cluem obras de pavimentação da CE-153, trecho Banabuiú-
Solonópole, CE- 445, entre Reriutaba e Pacujá  e a CE- 060, 
entre o distrito de Zorra e a sede de Piquet Carneiro. Outros 
dois trechos aguardam a assinatura da Ordem de Serviço e 
mais sete trechos estão em processo de licitação.

à Seinfra.  Em julho, segundo adiantou o secretário, serão 
licitadas duas importantes obras para a melhoria da malha 

bol em 2014, que é o viaduto da avenida Padre Cícero e o 
prolongamento da avenida Senador Carlos Jereissati, indo 
até a avenida dos Expedicionários.

Cagece tem projetos que somam 
R$ 4,6 mi para a região do Cariri 

projetos que somam R$ 4.698.246,93 para a região do Cariri 
no biênio 2009/ 2010. As cidades de Barbalha, Missão Velha, 

Norte concentram a maior parte dos investimentos na região.

do Estado. Só nos dois últimos anos (2007/ 08), foram em-

ratórios, elaboração de projetos executivos de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, aquisição de hidrômetros, 
implantação de sistemas geradores e de dosagem de cloro, 

ções de tratamento, dentre outras melhorias operacionais.
Ao todo, a atual gestão do governador Cid Gomes está 

investindo mais de R$ 15 milhões na região do Cariri. Em 
quatro anos (2007 a 2010) estão sendo investidos recursos 
da Cagece, Plano de Aceleração do Crescimento(PAC), 
Orçamento Geral da União (OGU) e Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa)

Produção de mamona cresceu 79% 
e chegará a  18.000 toneladas

Nos dois últimos anos, a produção de mamona no Ceará 
cresceu quase 79%, saindo de aproximadamente 7.000 to-
neladas, em 2007, para cerca de 12.500 toneladas, em 2008. 
Em 2009, segundo o coordenador do Programa do Biodiesel 
no Estado, Walmir Severo Magalhães, caso a previsão de 

produção da oleaginosa chegará a 18.000 toneladas — 44% 
de incremento sobre o ano passado —, o que já garantiria, 

produção da mamona no Estado, 18% da demanda da usina 
de biodiesel da estatal, em Quixadá.

Entretanto, o que ocorre, explica Magalhães, é que essa 
produção precisa ser elevada para atender a pelo menos 30% 

mamona na fabricação do biodiesel, o que deverá acontecer 
em conjunto com uma cesta de outros óleos vegetais. ´

Para se ter uma idéia, das 12.500 mil toneladas pro-

8.000´, conta. 
Conforme Magalhães, desde que a usina de biodiesel da 

Petrobras, em Quixadá, foi inaugurada, em 2007, a expecta-
tiva é que a agricultura familiar no Estado atenda a 50% da 

Já estamos no terceiro ano. Então, até 2013, esperamos que 
esta meta seja atingida. Para tanto o estado vem investindo 
para incentivar o aumento da produção´, emenda. Segundo 
ele, atualmente, além do incentivo de R$ 200,00 por hectare 
plantado, o governo, por meio do programa ´Convivência 
com o Semi-árido´, está orientando o produtor a manejar 

é de apenas 400 quilos/ha. Neste ano, a expectativa é que 
sejam investidos R$ 17 milhões com o Programa do Bio-
diesel no Estado.

Anchieta Dantas Jr., Repórter, Diário do Nordeste.
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Leituras I Velhos Tempos Novos
J. Ciro Saraiva (*)
 
Até os 16 anos, morei na localidade de Sebastião de Lacer-

apenas Lacerda não sei por que - no extremo sul de Quixera-
mobim, já perto de Senador Pompeu. No alto do vasto lajêdo, 
a igrejinha de três portas ao lado da casa paroquial, dominava 
a povoação. Lá embaixo, quase rente aos trilhos da Rede de 
Viação Cearense (RVC), corria o riacho São João. E do outro 
lado do riacho, a Estação do trem, a agencia dos Correios, a 
Escola Pública e, contadas nos dedos, 37 casas, umas distantes 
das outras. O único aglomerado de três unidades era a nossa 
casa, a residência do major Cristino, assim chamado porque 
casara com a sobrinha – Amanda – do cel. Juca Galdino Saraiva 
Leão, dono das terras, juntamente com meu avô, Tonhé.

- Como é que vocês moravam aqui? – perguntou-me um 

viagem de reencontro sentimental e telúrico.

a novela da Radio Nacional, “O Direito de Nascer” – Maria 
Dolores, Dom Rafael do Juncal, Sóror Helena da Caridade, 

mais não Cai e Jararaca e Ratinho.

o último, dia de domingo, tinha edição em vermelho. Podia-se 
comprar, também, revistas como “O CRUZEIRO”, (depois 
também a “Manchete”), “Vida Doméstica”, “Revista da Se-
mana”, “Revista do Globo”, Gibi, Guri e “Aí vem o Circo”... 
Pelo Correio chegavam os grandes diários do Rio, como “A 
Noite”, “O Mundo”, “O Radical”, “Jornal do Brasil”, “Correio 
da Manhã”, “Diário Carioca” e “Diário da Noite”. Enviados 

em particular: consumia tudo, pouco importando que fossem 
atrasados, de 5 a 10 dias ou mais. A “Última Hora” me arreba-

uma coisa sensacional!
A redemocratização de 1945
Não me foi difícil responder, em 1945, aos 7 anos de ida-

de, se “votaria” no Dutra ou no Brigadeiro para presidente da 

República:
- Getúlio!
Provavelmente já me deixara enredar pela propaganda de 

Lourival Fontes ou pelo “queremismo” de Hugo Borghi. Acom-
panhei, com os olhos esbugalhados, o que se chamava de “alis-
tamento eleitoral”. Caminhões carregando eleitores, com seus 

vivo – graças a Deus – com 91 anos de idade. Dele, digo mais: 
foi quem me inspirou o exercício do rádio-jornalismo, quando 

Santo Antonio, pertencente ao eixo PSD-Paróquia (Padre Jaime 

preparação das cabines de votação, a votação propriamente dita, 
o boi do PSD e o boi da UDN: a maioria dos eleitores comendo 
dos dois lados... como sempre!

Em 1947, candidato a Deputado Federal, o futuro Governa-
dor Raul Barbosa, (1950 – 1954) foi a Lacerda, disputar com 
o Padre Bruno Teixeira, ambos do PSD, os quase 500 votos de 
duas urnas numa eleição suplementar que lhe garantiria a última 
vaga de seu partido (Crisanto Moreira da Rocha, Antonio Gentil, 
Francisco Monte, Osvaldo Studart e... Raul Barbosa). Eleito 
Governador 3 anos depois, Raul teve um gesto de gratidão para 
com o povo que lhe deu a cadeira de deputado federal: mandou 
construir um Grupo Escolar, inaugurado pelo seu Vice, Stenio 
Gomes da Silva.

Nos arredores de Lacerda, em torno de 12 quilômetros, es-

Vicente Gaspar, Dr. Estevão Marinho (DNOCS), Bené de 

Pimentel. O convívio com aquelas pessoas era estimulante e 
enriquecedor. Uma gente bonita e agradável, de costumes novos. 
Andavam de jeeps, mascavam chicletes, bebiam coca-cola, 
vestiam suéteres e dançavam Fox. Hoje a presença dos “sem 
terra” nas cercanias, assusta as famílias. Só os proprietários, por 

A visita do deputado
 Um dia de muita chuva, pára em frente a nossa casa, um 

troleo-motor da RVC (transporte rápido, especial da direção). 
Dele, desce apressado, todo vestido de branco, inclusive o cha-

péu, um homem meio gordo, que meu pai reconhece de longe:
- Antonio Horácio Pereira!
Era ele mesmo, o famoso deputado federal que foi eleito com 

muito dinheiro, um dos chamados “páraquedistas” da política 

Ferro, eram compadres. Depois, se formou em Direito, trans-
feriu-se para o Rio, onde se ligou à Confederação Nacional do 
Comércio – ou da Indústria, não me lembro mais. Estava atrás 

daquelas vermelhinhas, com a efígie de Getúlio Vargas. Tirou-a 

almoço com galinha à cabidela e a promessa de votos. Seguiu 
viagem para o Cariri. Acabou errando o caminho e entrou para 
Patos, na Paraíba, onde comprou votos que foram anulados 
pela Justiça Eleitoral. Horácio Pereira não conhecia sequer os 

Virgilio, foi um “deputado expletivo”...
 Nos anos 50, quando a RVC era subordinada ao Ministério 

de Viação e Obras Públicas, o Governo Federal mudou o nome 
da Estação Sebastião de Lacerda para Vicente de Castro. Um 
jornalista, na época, comentou que aquela era uma perversa 
maneira de se comemorar os 25 anos da morte do ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal, cuja chácara, em Vassouras, no 
estado do Rio, fôra invadida pelos policiais de Artur Bernardes, 
simplesmente porque não aceitava votar com o Governo: até 

acho que nenhum prefeito de Quixeramobim se deteve, alguma 

se desconhece inteiramente essa história trágica da vida na-

divisas a duas propriedades: do lado da igreja pertence ao Cel. 
Jaques Furtado de Andrade, nosso primo, e do outro – antiga 
propriedade da família Saraiva Oliveira, ao ex-prefeito de 
Senador Pompeu, José Rolim.

A casa onde moravam meus pais é agora uma “casa alegre”, 

me contam – passa o dia rodando músicas da “Calcinha Preta”, 
carregando no “Você não vale nada”, o estridente sucesso da 
Rede Globo. Ficaram as lembranças, lembranças de um velho 
tempo novo, promissor e generoso. O resto, parodiando a obra 
de Margaret Mitchel, o tempo levou...

 
J. Ciro Saraiva (Quixeramobim), jornalista

Duas palavras sobre a biografi a do Lustosa
Juarez Leitão (*)

Lustosa da Costa. Na primeira fala, em noite festiva do Ideal 
Clube, num discurso escrito, terminei ficando mais formal 

tedral, na sesmaria de suas afeições, peguei corda e, falando 

menino arredio, calado, que fugia das brincadeiras de rua e 
vivia pelos cantos, demorando demais no banheiro...O que 

ensimesmado?! Estava lendo. Pencas e pencas de livros. 
Engolindo toneladas de letras, empanturrando-se de gordos 
substantivos, de adjetivos suculentos e de verbos de regalar o 
peito. Tanto os comeu, tanto os deglutiu, que, organicamen-
te absorvidos, terminaram se incorporando à sua estrutura 
física. E um dia, quando menos esperava, viu que de seu 
corpo brotavam estantes, já lotadas de livros, além de tossir 
obras primas e espirrar edições revistas e aumentadas. Pés e 
braços se viravam em paredes e vidraças e ele todo cresceu 
e se ergueu em ferro, cimento e cal, plantando-se às margens 
das águas dengosas do Acaraú. O Lustosa, coitado, virara 

uma BIBLIOTECA! 

os cirurgiões franceses, naquele hospital de Paris, abriram 
o peito do Lustosa, ao invés dos seus órgãos naturais, 
encontraram a cidade de Sobral, com o bispo Dom José 
celebrando uma pontifical, um comício do Chico Monte na 
Praça do Siebra e o Beco do Cotovelo pulsando no lugar da 
arteria principal.

(*) Juarez Leitão (Fortaleza), Advogado, Animador Cultura

Vamos Repensar o DF
Wilson Ibiapina (*)

Ainda nem completou cinquenta anos já está velha, cansada, 
saturada, pedindo socorro. A cidade do sonho de Juscelino, 
projetada por Lúcio Costa e construída com tanta garra por 
brasileiros de todos os cantos, vai perdendo sua originalidade, e 
começa a viver angustiada pelos traumas urbanos que perseguem 
as cidades tradicionais do país. 

O grito de alerta foi dada pelo jornalista Márcio Cotrim que, 
como a maioria dos brasilienses, ainda tem esperança de ver a 
cidade, como ele próprio escreveu, “segura e estável, com sua 

Sou do tempo em que as pessoas trabalhavam em Brasília 
e iam dormir nas poucas cidades satélites Elas eram apenas 
cidades dormitórios.. Hoje elas são trinta e com vida própria, 
viraram regiões administrativas superpovoadas, cheias de pro-
blemas que vão do saneamento à falta de segurança. A violência 
vem de lá de ônibus e metrô e se acomoda nas entre-quadras 

de Lúcio Costa.
O trânsito de carros entre as satélites e o Plano Piloto satura 

as avenidas. Hoje estão parecendo bem pequenas para comportar 
o trafego pesado. O próprio secretário de Transportes já disse 
que não adianta construir novas vias, alargar as atuais, porque 
a situação tende mesmo é a piorar. Todo dia tem mais carros 

aquelas cidades asiáticas, super-povoadas, gente saindo pelo la-
drão. A qualidade de vida vai diminuindo enquanto a população 
das satélites cresce sem educação, sem trabalho, sem moradia.

Não estaria na hora de se aproveitar a festa dos 50 anos de 
Brasília para repensar a Capital? Vamos colocar na mesa o 
projeto do maranhense Francisco Escórcio que cria o Estado do 
Planalto Central?. O jornalista Márcio Cotrim, em artigo no Cor-

Brasília precisa ser apenas a sede de governo. Vamos mandar a 
especulação imobiliária para outros estados. Precisamos livrar 

a capital do país dos interesses menores e oportunistas. 
. Brasília precisa apenas dos três poderes da República, do 

corpo diplomático e chega. Um prefeito nomeado pelo presi-
dente para administrá-la e pronto. Para que uma Assembléia 
Distrital que só trata do interesse pessoal dos deputados? A 

para se locupletar e só uma minoria pensa a cidade. Aqui não 
deve ser lugar de grandes negócios. A cidade deve se concentrar 
na administração do país. Já é muita coisa.

modo geral, promoverem debates, mesa redonda sobre o tema. 
Vamos pressionar o Congresso para que ele aprove um projeto 
devolvendo à Brasília a sua vocação de cidade administrativa. 
Que as outras unidades da federação cresçam ao redor , mas 
sem pressão. Vamos salvar Brasília para as futuras gerações 
enquanto é tempo.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista
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R$ 355,5 milhões para drenagem 
em Fortaleza, Sobral e Juazeiro

Aprovada a criação  da Região
Metropolitana do Cariri

- O governo federal vai liberar R$ 355,5 milhões para inves-

mais de 30 mil famílias do Estado. Entre os projetos já aprovados 
estão a drenagem da Bacia do Cocó,  de drenagem da Bacia 
do Maraguapinho e da Vertente Marítima segundo informou  
ministro das Cidades, Márcio Fortes, durante a assinatura dos 
convênios do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 
Drenagem,quando informou que o Ceará está entre as priori-
dades do governo nesta área.

O governador do Ceará, Cid Gomes, compareceu ao evento 
e ressaltou a importância das ações preventivas previstas no 
projeto de drenagem do Rio Cocó, segundo o governador,  estão 
a construção de barragem para controle das ondas de cheias; 

de mais de 1.200 famílias.Ainda em relação ao projeto do Rio 

investimentos da ordem de R$ 260 milhões. Deste total,  R$ 

meio do PAC Drenagem. 

muito tempo necessitava de um avanço neste setor”. José Leôni-

com recursos federais oriundos do PAC. “No primeiro PAC nós 
recebemos R$ 30 milhões e agora nós vamos dar seqüência nas 

mais ampliar a infraestrutura de nossa cidade”.

federal não poderia ter vindo em melhor hora. “Estas obras, de 

las. Estas obras que assinamos os convênios hoje são parte de um 

a importância das obras de drenagem para o fortalecimento de 

também ambiental. 

A Assembléia Legislativa aprovou , por unanimidade, a 
mensagem do governo que dispunha sobre a criação da Região 
Metropolitana do Cariri (RMC). Com o crivo do Legislativo, 
foram aprovados também o Conselho de Desenvolvimento e 
Integração e o Fundo de Desenvolvimento da RMC. Apesar 
de algumas ponderações, a mensagem foi aprovada sem al-
terações, como desejava o governo do Estado.

Os parlamentares representantes da região, logo que a 
mensagem deu entrada na Casa,  demonstraram interesses 

deputado Nelson Martins (PT), ponderou que o Projeto de Lei, 
antes de chegar à Assembléia, foi discutido entre o governo, o 
Ministério das Cidades, os municípios da região e mecanismos 

Foram apresentadas quatro emendas. A deputada Ana Paula 

os municípios de Altaneira e Brejo Santo, respectivamente. 
E o deputado Ely Aguiar queria adicionar ao texto da lei que 
o Conselho de Desenvolvimento da RMC tivesse reuniões 
exclusivamente itinerantes.

A primeira atitude do governo depois da sanção da lei 
complementar será convocar o conselho de desenvolvimento 
da Região, grupo formado por oito secretários do Estado e 
pelos nove prefeitos, para uma reunião inicial onde serão 
discutidos os aspectos do Plano diretor de Desenvolvimento 

em todos os municípios para que as demandas sejam ouvidas 

desenvolvimento regional. 
A região possui 555 mil habitantes. Nove cidades vão 

Barbalha, Crato, Santana do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, 
Caririaçu, Missão Velha e Jardim.

Smith defende integração entre 
países da América Latina e Caribe

O presidente Roberto Smith defendeu a integração co-
mercial entre países da América Latina e Caribe, durante a 
abertura da 39ª reunião ordinária da Assembleia Geral da 

evento teve como tema “As Mudanças na economia mundial 

Latina e Caribe”.
Essa foi a primeira reunião ordinária da Alide sob o co-

mando de Roberto Smith, empossado recentemente como 
presidente da entidade. O encontro reuniu representantes de 

Colômbia, Cuba, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, 

Também foram representados países como Alemanha, Espa-
nha, Índia, Rússia e Suécia.

Na oportunidade, Roberto Smith reconheceu que, no 

de desenvolvimento assumiram papel mais protagonista na 
inclusão e no apoio aos setores produtivos, exigidos que foram 
pela própria dinâmica da realidade.

“Os diversos prognósticos apontam para que a América 
Latina e o Caribe sairão mais rápido da recessão, recuperando-
se visivelmente em 2010, e emergirão nos anos seguintes bas-
tante fortalecidos para aproveitar a recuperação da economia 
mundial”, complementou.

Premiação para Agroamigo
Ainda no encontro, o Alide premiou as melhores práticas 

e inovações de produtos e serviços dos bancos de desenvolvi-
mento da América Latina e Caribe. O BNB recebeu homena-
gem em reconhecimento a suas boas práticas no microcrédito 
rural, segmento no qual atua por meio do Programa Agroami-
go, vencedor na categoria Produtos Financeiros. Na próxima 
edição do Notícias do BNB, a premiação ao Agroamigo será 
tema de matéria especial.
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Dossiê
Os 50 anos de carreira de Zé Tarcísio. Uma trajetória vitoriosa

Zé Tarcísio é um ar-
tista multifacetado. 
Pintor, escultor, ce-

tecendo uma poética ligada 
ao social. Ao completar 50 
anos de carreira, Zé segue 
caminho com sua arte car-
regada de simbolismos 
(Foto: Silvana Tarelho)

As gravuras foram feitas 

Elas remetem aos persona-
gens e cenas presentes nas 

Norte, e a tradição dos ex-votos, em Canindé

Maio.
Zé Tarcísio é daquele tipo de pessoa que sorri com os olhos. 

De fala mansa e jeito travesso, o artista parecia um menino de 

A mostra dá início as comemorações dos 50 anos de carreira 
do artista. Ela reúne 15 desenhos recentes, em formato de serigra-

especialmente, nas décadas de 1960-1970. Um período marcado 
pelo “boom” das artes plásticas brasileiras e a atmosfera de horror 
e repressão da ditadura militar. Sou como um repórter das artes, 
pois registrei todo esse contexto nas minhas gravuras”, explica.

Religiosidade popular
De acordo com Zé Tarcísio, com a releitura dos trabalhos, as 

imagens ganharam um novo sentido: remetem à cenas e perso-

do Norte e dos ex-votos de Canindé. Tais como: os pagadores 
de promessa, peregrinos, grupos de romeiros e a chamada “casa 

O artista durante a infância tinha o costume de acompanhar 
sua madrinha, Dona Luisinha, a Bibi, pelas andanças pelo inte-
rior. Logo, o interesse pelo universo da arte e da religiosidade 
popular não tardaria a chegar. “Lembro que aos nove anos de 
idade, fui com Bibi pagar uma promessa em Canindé. Lá, eu me 
perdi dela. Depois de muito tempo procurando, em meio aquela 
confusão de gente, escuitei no rádio que ela estava me esperando 

com aquelas pernas e braços de madeira . A todo custo eu queria 
levar essas peças para casa”, conta Zé sobre o começo de sua 
paixão pela tradição dos ex-votos.

que marca sua inserção no panorama das artes plásticas nacional, 
com a mostra “Círculos”, inaugurada no XV Salão Nacional de 
Arte Moderna, no Rio de Janeiro (1966) e com grandes painéis 
na IX Bienal Internacional de São Paulo (1967), onde obteve o 
Prêmio de Aquisição Itamaraty.

Arte e formação
Para as pessoas que quiserem obter as gravuras que estão 

expostas, é possível adquirí-las na Loja da Associação de Amigos 
do Museu do Ceará.

tiragem de 30 unidades cada uma. Medindo 35 x 47 cm, em papel 
triplex 380, assinadas, numeradas, datadas, com carimbo em alto 
relevo e no verso o carimbo do Atelier Zé Tarcísio.

introdução do computador no processo. Assim, o público pode 
conferir uma série assinada e numerada que conta um pouco da 

Nesse espaço, os visitantes podem observar as fases da produ-

um espaço de exibição 
de obras, mas também 
deve contribuir para a 
formação de seu público. 
É por isso que junto a 
exposição acontecerão, 

de gravuras com alunos 
de escolas públicas”, 
ressalta o artista.

Mergulhando em 

pequeninos olhos, Zé 
Tarcísio acredita que 

seu trabalho é um instrumento que lhe permite colaborar com 

“Eu sinto que através da minha arte posso ajudar socialmente o 
meu país. Com isso, eu pude, por exemplo, dá o meu recado ao 
golpe militar. E, atualmente, ajudo na formação de pessoas menos 

Zé artista

ros trabalhos aos 19 anos. Em 1942, viaja para o Rio de Janeiro, 
depois de ter conhecido o artista Antônio Bandeira. Freqüenta, 
por dois anos, o Curso Livre de Pintura na Escola Nacional de 
Belas Artes, e em1971, é comissionado por Walmir Ayla para ser 
um dos representantes brasileiros na VII Bienal de Paris.

Sua obra mais famosa é “Regando pedras”, escultura que 
conquistou o Prêmio XXIII Salão Nacional de Arte Moderna, em 
1974, no Rio de Janeiro. Em 1976, a obra se transformou em selo, 
editado pela Empresa de Correios e Telégrafos. Depois de viver 

1982, participando, desde então, de várias exposições coletivas 
e, também, individuais.

Entre as exposições de que participou, destacam-se: Salão 
Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, várias edições entre 
1966 e 1974 (neste Salão, conquistou os prêmios Isenção de Júri, 
1972; prêmio viagem ao país, 1973; e prêmio viagem ao exterior, 
1974); IX e XV Bienal Internacional de São Paulo, 1967 e 1979 
(Prêmio Aquisição, 1967); VII Bienal de Paris, França, 1971; 
Arte/Brasil/Hoje: 50 Anos Depois, na Galeria Collectio, São 
Paulo, 1973;Panorama de Arte Atual Brasileira, no Museu de 
Arte Moderna, São Paulo, 1975; 30 Anos: Atividades Artísticas, 

1990; e Síntese da Fase Ecológica de Zé Tarcísio, Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro. 

Trajetória

Rio de Janeiro. Incentivado pelo pintor Antônio Bandeira, ele 
vai morar nessa cidade. Lá permanece até 1981.

1966 Trabalha, orientado por Inimá de Paula até o ano de 1967.
1968 O artista é preso por 4 dias e mantido sob censura durante 

o governo militar.

Cemitério de Automóveis, no Teatro Ruth Escobar.
1971 Viaja pela Europa, divulgando seu trabalho. Expõe na 

VII Bienal de Paris.
1966/74 Participa do Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio 

de Janeiro. Conquistando os prêmios de Isenção de Júri, Viagem 

obra mais famosa, a escultura Regando pedras.
1975 Participa do Panorama de Arte Atual Brasileira, no 

Museu de Arte Moderna, em São Paulo.

versidade Federal do Ceará.

por grandes nomes e por ele mesmo; no Centro Cultural Oboé.
2003 Leva a exposição sobre Belchior para o Rio de Janeiro, 

no Centro Cultural da Justiça Federal.

Abrindo sua casa
 
Toda casa, quando tem suas portas abertas, revela 

um mundo particular. Cores, formas, aromas, objetos, 

revela a alma de quem nela reside. E o artista plástico Zé 
Tarcísio, partindo do reconhecimento desse mimetismo 

sua casa-ateliê, atendendo à curiosidade de quem passa 
no sobrado cravado no Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura. 

O artista abrirá seu espaço somente às quartas-feiras 
de junho, julho e agosto, pela manhã. Escolas públicas e 
particulares e grupos acima de 25 pessoas devem agendar 
horário das 08h às 11h. Das 11h às 12h, o horário des-

exibição de vídeos temáticos com a presença do artista. 

carreira do artista. Chegando à casa do artista, o visitante 
poderá conviver no ambiente que ele mora e trabalha e 

de colegas, peças de arte popular, ex-votos, objetos de uso 
pessoal e um mobiliário especial, coletado e restaurado 

sua carreira artística aos 19. Suas obras mais conhecidas 
são a foto em grandes dimensões que provoca a ilusão 
de profundidade, continuação, da passarela do Dragão 
do Mar; e a escultura “Regando pedras”, que conquistou 
o Prêmio XXIII Salão Nacional de Arte Moderna, em 
1974, no Rio de Janeiro. Em 1976, a obra se transformou 
em selo, editado pela Empresa de Correios e Telégrafos. 

Serviço: 
Abertura da casa-ateliê de Zé Tarcísio (Rua Dragão 

do Mar, 22-A, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura). 
Visitação somente às quartas-feiras de junho, julho e 
agosto (a partir do dia 3/06), pela manhã. Informações e 
agendamento pelo telefone (85) 9673.4973.
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TAF Linhas Aéreas SA 
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n 
A t Pi t M ti H TAF

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

Criada na década de 50 para operar em serviços de táxi aéreo, a companhia cearens
cresceu e ampliou sua frota para participar dos segmentos de transporte de cargas e d

passageiros   
 

A TAF Linhas Aéreas foi criada por um dos pioneiros da aviação civil brasileir
Comandante Ariston Pessoa de Araújo, cearense de Sobral.  

Em 1957, Ariston fundou a Táxi Aéreo Fortaleza (TAF), com apenas um
aeronave. Hoje a empresa possui 300 colaboradores e uma fro
de 17 aeronaves, distribuídas em 8 Boeings, 3 Helicópetros,
Jatos,  2 King Air, 1 Bonanza e 1 Sêneca.  

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

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

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

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

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

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

 

Refi naria Premium II da Petrobrás: 
Obras começarão  no primeiro trimestre de 2010

O ministro interino de Minas e 
Energias, Marcio Zimmerman, 
disse durante a avaliação do 

PAC, que a Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) deve concluir até o dia 31 
de agosto seu parecer sobre o pleito de 
possíveis terras indígenas na área onde 

II da Petrobras, no Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém — hoje o princi-
pal entrave para a entrega do terreno à 

próximo, segundo ele, deve sair o Estudo 
de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/Rima) do em-
preendimento. “As obras devem começar 
no primeiro trimestre de 2010”, declarou 
o ministro.

Empreendimento que prevê a produ-
ção de 300 mil barris diários de petróleo, 
a refinaria cearense foi destaca pela 
ministra Dilma Rousseff como ponto 
estratégico para abastecer o mercado 
interno e externo. “O pré-sal será um dos 
maiores cheques do País, maior alavanca 
do crescimento. Mas o petróleo tem uma 
maldição: países cheios dele e muito po-
bres. Por isso, decidimos agregar valor 

em produtos petroquímicos”, disse ela.
Agregar valor
Segundo a ministra, enquanto o barril 

de petróleo está em US$ 74, no mercado 
internacional, os subprodutos que serão 

Maranhão vão custar cerca de cinco a 

“Agregar valor é algo estratégico para 
o País. O Sudeste concentra a maior parte 

tratégico tanto para abastecer o mercado 
interno quanto internacional”, disse.

Para Dilma Rousseff, o governo não 
deve ter pressa na aprovação do marco 
regulatório da exploração do pré-sal. 
´Devemos entrar com a legislação no 
segundo semestre deste ano, mas não 
iremos comprometer sua qualidade”, 
disse ela, referindo-se às pressões de 
consultorias de empresas exploradoras 
que defendem a manutenção do atual 
sistema de exploração no País. “As pes-
soas precisam entender que o que está 
em jogo é a renda do petróleo, queremos 

partilhá-la”, completou a ministra-chefe 
da Casa Civil. (SC) 

Geração e Transmissão
R$ 33 bi para energia no Estado
Na prestação de contas do minis-

tro interino Marcio Zimmerman, das 
Minas e Energia, um montante de R$ 
33 bilhões estão destinados para o 
Ceará até 2010. Somente para geração 
e transmissão, são R$ 6,9 bilhões e 
mais R$ 8 bilhões, após o quarto ano 
do governo federal. ´O Estado é pri-
vilegiado pelo potencial de recursos 
naturais que podem ser explorados, 
principalmente em termos de energia 
eólica´, disse.

Ele citou que existem 28 empre-
endimentos voltados para geração 
e transmissão de energia, dos quais 
29% estão com obras em andamento, 
43% em licitação, 18% em processo 
licitatório e 10% em ações prepara-
tórias. Entre eles citou as térmicas 
UTE-MPX,UTE Porto do Pecém II, 
Maracanaú I, Pecém 2, Maracanaú II, 
que juntas englobam R$ 4,1 bilhões. 
Para as linhas de transmissão, o mon-
tante é de R$ 783,8 milhões.

No segmento de petróleo e gás natu-
ral, Zimmerman disse que o montante 
é de R$ 24,5 bilhões, para extração 

relativos às aplicações de 2007 a 2010 

pois dessa data. Para a conclusão do 
terminal de liquefação de gás natural 
no Porto do Pecém, o aporte é de R$ 
981 milhões.

O ministro mencionou ainda que 
para o desenvolvimento de produ-
ção de gás natural os investimentos 
somam R$ 25,7 bilhões, enquanto 
para o terminal GNL do Pecém, serão 
aplicados R$ 5,7 bilhões na produção 
no Ceará e Rio Grande do Norte. Neste 
último projeto, 54% das obras foram 

112 mil ligações em 2008, com marco 
adicional de 57.405 ligações em 2009. 
Os recursos somam R$ 815,7 milhões. 

do Nordeste

Marcio Zimmerman, interino nas Minas e Energia, destacou que parecer sobre terras indígenas, 
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Leituras II
Luiz Costa, meu tio inesquecível

Lustosa da Costa (*)

na casa de meus avós paternos,situada no sitio de meu pai em 
Messejana onde hoje funciona o convento Porciúncula. Gostava 

aduaneiro, situado no edifício Salim,ali na rua Major Facundo de 
frente a um prédio onde no andar térreo funcionava a loja de teci-
dos de Carlos Jereissati  e ., em cima, a pensão alegre Fascinação. 
Gostava de ir vê-lo ali e ao tio Hosames que trabalhava com ele. 

porque seu expediente  de trabalho parecia fácil de concluir.
Este tio,irmão de meu pai,que acaba de partir aos noventa 

e sete anos,dois anos mais que minha mãe,dona Dolores, foi a 
primeira pessoa,fora de meus pais,a me levar a serio.Levava-me 
nas visitas às suas amadas, que eram muitas, geralmente feias e a 
jantar,eu e ele no restaurante do Passeio Publico,o que constituía 

nos aparecia com mais um herdeiro que não suspeitávamos existir.

tinha pior gosto do que atualmente,para roupas e calçados. Pois 

manteiga e os comprei. Quando voltei ao escritório,para mostrar 
a compra, o silêncio discreto do doador me mostrou a extensão  
de meu erro. Mais tarde em Sobral, mandei tingir de preto o par 
de sapatos,tentando redimir-me do equivoco cometido.

bem humorado e brincalhão.  Ainda solteiro,quando voltava para 
casa de madrugada,encontrava acordado seu pai,meu avô velho 
Chico Bento  que lhe oferecia de tudo para agradá-lo. Ele não 
queria e levava na troça os oferecimentos:” Não tem freguês,não?”

cuidar dos pais,por sua mania de arrumação doméstica.  Para 

armários,mesas e cadeiras começavam a tremer,se perguntando: 
-  Para onde ela nos vai levar?”

de classe fundada por José Afonso Sancho que publicava jornal 
creio que intitulado “Tribuna do Comércio”.Depois Sancho se 
associou a Olavo Euclides Araujo e Antonio Brasileiro e os três 

prego com o chefe de redação, jornalista Luis Campos e foi onde 
recebi o primeiro dinheiro mensal por trabalhos jornalísticos.

“Careca”,ali ao lado do prédio do Liceu do Ceará, perto de onde 
morava. Ele que,tomava ,todos os dias, duas cervejas naturais 
(não as consumia geladas porque perdiam o sabor)_e,como an-

queríamos o papo,o bom humor, a excelente companhia. Nunca 
poderei esquecer este tipo inesquecível que morreu pobre,que 
sempre buscou consumir as boas coisas da vida e tinha, como 

prestar um obséquio aos outros.

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

E Soares Moreno? 
Sergio Costa (*)

Tempo desses, foi não foi, Soares Moreno era destaque nas 
folhas. Sua popularidade era tanto ali pras bandas do Carlito 
Pamplona que serviu até de nome fantasia pra candidato a 

pele, pensou: vou matar à pau! Aí macho, embarcou no ibope 

– 82. Resultado: 61ª suplência com três minguados votinhos, o 
dele, o da mulher e outro dum esquema de emergência que ele 
tinha lá pras bandas do BJ.

Verdade precisa ser dita. Pelos idos de 1612 no dia de São Se-
bastião, 20 de janeiro, chegou ali pela barra do rio Ceará, um certo 
Soares Moreno. Com ele seis samangos e um padreco. 

(...)
 Não fosse o Sub-Delegado Chaga e o historiador autodidata 

Zequinha (como ele gostava de ser chamado), Soares Moreno teria 
sido deletado da memória popular, tinha ido pro beleléu. Zequinha, 
nascido e criado na Barra, foi quem por sua conta e risco, construiu 
uma base de alvenaria em cima do morro, ao lado do Regatas, e 

Moreno tinha construído a capelinha de Nossa Senhora do Amparo. 
Pois não é que a história pegou!

Justiça precisa ser feita. A História muito deve a esses dois 

local preferido da molecada para arriar o barro e praticar outras 
traquinagens da idade juvenil. O descuido do seu Chaga com a 
vigilância, era a quase morte do Zequinha, que mesmo diante desses 
fatos lamentáveis, jamais desistiu. Tanto é que conseguiu com o 

da chegada de Soares Moreno à Barra do Ceará.
Sabino Henrique – jornalista brilhante, era o liga da Prefeitura 

com a Imprensa – acionado pelo Prefeito e acossado dia e noite 
pelo Zequinha, caiu em campo. Promoveu grande festa popular, 

papel de Soares Moreno desembarcando garbosamente com seu 
pequeno exército na Barra do Ceará. O cenário foi armado e o 
palanque também. 

Eis a foto: lá no meio do Rio Ceará, num barquinho à vela (da-
queles que transportavam passageiros de uma a outra margem da 
Barra) o mestre barqueiro metido numa farda da Guarda Municipal, 

(um velho datilógrafo do Gabinete do Prefeito) trajado de padre, 
e Jório Nertal, majestoso, pé sobre a proa da embarcação, braços 

chapéu de penacho colorido, calças bufantes, botas pretas de cano 

o Soares Moreno. 
9:00 horas de sábado, “after day” da farra. Deslumbrante manhã 

de sol. No palanque, montado na beira da praia, Prefeito, Secre-
tários Municipais (ali de livre e espontânea coação), Governador 
e seu séqüito de puxa sacos, comandantes de todas as unidades 

“imprensa falada, escrita e televisada”. 
(...)

o Hino Nacional, logo após, o foguetório comeu solto acompa-

Noronha: Viva Soares Moreno! No que o povaréu respondia: 
Viva! Era a deixa pro Soares Moreno desembarcar com sua trupe. 
Mas, ele desembarcou? Qual nada! Permanecia lá no meio do rio, 

desesperados do Sabino Henrique que corria feito uma lançadeira 
dum lado pro outro na beira da praia.

As autoridades já começavam a se abanar impacientes em cima 
do palanque. O sol não tava de brincadeira. E o Soares Moreno, 
lá, impassível, tava nem aí. A plebe rude, aqui e ali, discretamente, 

Sabino Henrique, diligentemente, sobe a bordo de um barco a 

Moreno.

Você quer me lascar?! Vambora, home de Deus, vê se desembarca 
logo! Olha ali, todo mundo esperando!

Do alto de meia garrafa de uísque o Jório, deu seu ultimato:
- Só desço dessa merda quando a Prefeitura me pagar. Táquí a 

fatura. Se não pagar, não desço nem a pau. Pense numa confusão!
Sabino Henrique, apelou pra diplomacia, depois evoluiu para 

o baixo calão, quase sai na porrada, depois pediu clemência, mi-
sericórdia e nada, nosso Soares Moreno continuava irredutível no 
seu legitimo propósito.

- Só desço com o tutu na mão do menino. E tome mais uma 
golada de Oldieide.

Sabino, vencido pelo imponderável, retoma a embarcação desce 
na praia já debaixo de vaia, sobe ao palanque e cochicha no ouvido 
do Prefeito:

- Doutor, o home só desembarca se receber o dinheiro que a 
Prefeitura deve a ele, inclusive os atrasados.

- Volte lá e diga que ele recebe ainda hoje, dou a minha palavra 

- Ele não quer palavra não doutor, só quer se for dinheiro vivo, 
num recebe nem cheque! 

O mal-estar no palanque era aterrador. Mas, nem tudo estava 

bilando os salgadinhos e o coquetel de logo mais.
 – Nêgada, vamo pagar o nosso amigo Jório! Aí, sutil como 

uma vaca atolada, pegou o chapéu da esposa do Capitão dos 
Portos e foi de autoridade em autoridade arrecadando o cachê do 
Soares Moreno. Sabino, Bigorrilho e Zequinha, subiram a bordo 

o butim conquistado pelo grande Soares Moreno. 
Içar velas! 25 Graus à boreste, desembarcar – bradou o nosso 

Capitão Mor do alto da proa da frágil embarcação, como diria 
Alencar.  

Precisamente às 11:45 horas, sob a sonoridade do Hino de 

Sabino Henrique e da patética alegria do Zequinha, desembarcou 
nas turvas areias da Barra do Rio Ceará, o Capitão Mor do Siará 
Grande, Martim Soares Moreno, bebo que só uma cabaça, sob os 
aplausos implacáveis do alegre e solidário povaréu, ostentando uma 

antecipado, em dinheiro vivo, do seu merecido e suado cachê. Foi o 
último desembarque festivo de que se teve notícia do nosso Capitão 
Mor. Graças a Deus, e abaixo de Deus ao Bigorrilho!

 (*) Sérgio Cota (Fortaleza), ex-vereador de Fortaleza,

Em defesa de Coimbra.
 Rodolfo Espínola (*)

No Brasil, depois que o STF resolveu partir em guerra 
aberta contra a prática do nepotismo, atribuindo ao nosso Pero 

emprego para um parente, muito coisa mudou nos parlamentos, 
nos executivos federal municipal e estaduais e até no judiciário 
nos seus diferentes níveis. O argumento é simples: o pedido que 
estaria expresso na carta que escreveu para o Rei, comunicando 

se apontar o “escrivão da frota” como o pai do nepotismo no 
Brasil, tal acusação virou verdade. E verdadeira! Não existe 
na carta em nenhum momento um pedido de emprego para o 
genro. É uma criação que entrou no nosso imaginário e que, 

agora, está difícil de sair. O que está escrito na carta – é preciso 
lê-la atentamente – é um pedido de perdão, de liberdade para 
o seu um genro, Jorge Osório, que estava cumprindo pena 
de degredo na Guiné. Seu crime era grave: tinha esfaqueado 
dois sacerdotes, para roubar. Portanto, entre pedir emprego e 
perdoar existe uma diferença bem grande. São duas coisas bem 

ser entendido como um pedido de emprego. O nosso Aurélio 
explica que emprego transmite a idéia de ocupação, de trabalho, 
enquanto perdão está para desculpa, indulto. Não estabele-
cendo, pois, nenhuma ligação entre as duas ações. São coisas 
diferentes. Entender-se-ia essa insistência em culpar Coimbra 
pela inauguração do nepotismo no Brasil apenas pelo fato de 
ter feito um pedido de perdão (e não de emprego). Tudo bem, 

escrivão da frota. Acompanhava o nosso Cabral para instalar na 
feitoria em Calecute um sistema de arrecadação da Coroa, uma 

de cobrador de impostos, no Porto, uma sinecura herdada do seu 
bisavô. Convêm lembrar que a nossa “certidão de nascimento” 
esteve desaparecida durante quase 300 anos, quando foi encon-
trada em 1790. A primeira cópia que chegou ao Brasil foi, aliás, 

citações das vergonhas das índias. E a história, oh!

(*) Rodolfo Espínola (Fortaleza), jornalista e escritor
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PAC está investindo R$ 47,5 bilhões no Ceará
“O PAC dever ser reconhecido 

como o maior esforço do Governo 
para o Desenvolvimento do Brasil 

foi feita pelo governador Cid 
Gomes, durante a reunião de ava-
liação do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) no Ceará, 
comandada pela ministra Chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
em 17;06 no Banco do Nordes-
te. Ela esteve acompanhada dos 
ministros Geddel Vieira Lima 
(Integração Nacional), Márcio 
Fortes (Cidades), José Pimentel (Previdência Social), do 
secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Paulo 
Sérgio Passos, dos ministros interinos de Minas e Energia, 
Márcio Zimmerman, e da Secretaria Especial dos Portos, 
Augusto Wagner Padilha.

PAC veio colocar o investimento na ordem do dia. Estamos 
solucionando os gargalos para que o País cresça”. De acor-

ordem de R$ 47, 5 bilhões, sendo R$ 23,3 bilhões até 2010. 
Entre os investimentos apresentados, a ministra destacou 

rios Maranguapinho e Cocó. 
Dilma Rousseff também respondeu às criticas em relação 

ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Muitas 
criticas não levam em consideração a situação do País. Não 
herdamos projetos e hoje conseguimos amadurecer os pro-
jetos, temos licitações feitas, obras em andamento e outras 
concluídas. Agora o gestor não pode se contentar, porque 

senão não conseguimos resolver 
os problemas”. No Ceará, 18% 
das obras já estão concluídas e 
de acordo com o governador Cid 
Gomes a meta do estado é dobrar 

“Queremos dobrar esse número 

até 2010”, disse.
Investimentos
Entre os investimentos do PAC 

no Ceará estão:

bilhões
Ampliação do Porto do Pecém – R$ 82 milhões
Transnordestina – R$ 5,4 bilhões

14 parques eólicos – R$ 2,1 bilhões
Terminal GNL – R$ 981 milhões

milhões

milhões

Convênios
Durante a reunião, também foi assinado o acordo de coo-

peração que institui o Protocolo Ceará - Minha Casa Minha 

ciando a população de 0 a 3 salários mínimos. Na ocasião, 

de coleta e tratamento de esgoto no município de Quixera-

22,2 milhões, o projeto prevê a construção de 17 km de rede 
coletora de esgoto, 16.470 ligações prediais, e a construção 
de estação de tratamento com 145 mil metros quadrados. 

Inácio Arruda contesta críticas a 
programa de biodiesel no Ceará
O senador Inácio Arruda (PC do B-CE) rechaçou críticas 

feitas pelo jornal O Globo, na edição de 07.06, a programa 
da Petrobras Biocombustível para produção de biodiesel 
com uso de mamona e outras oleaginosas no sertão do Ceará. 
Após assinalar o alcance socioeconômico da iniciativa, que 
envolve micro e pequenos agricultores, o parlamentar cobrou 
a correção de supostas informações imprecisas contidas na 
reportagem. 

- Insinuou-se até que a ANP (Agência Nacional de Petró-

viabilidade para a produção de biodiesel. O jornal deveria ter 
ouvido também a secretaria de agricultura do Ceará, a Embra-
pa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a Petrobras 
Biocombustível e os centros de pequenos agricultores, que 
estão reunidos nesse esforço - recomendou. 

Inácio Arruda admitiu que a produtividade do Ceará nesse 
programa, cerca de 500 quilos por hectare, ainda é baixa na 
comparação com outras regiões do país. Segundo explicou, 
esse desempenho desfavorável é causado por problemas no 
solo, que estariam sendo corrigidos pela equipe técnica da 
Petrobras. 

a inviabilidade da mamona. Conforme ponderou, é preciso 
que haja um parecer técnico embasado sobre o assunto para 
não se correr o risco de desativar, à toa, um programa com 
tal alcance socioeconômico. Em relação a denúncias de irre-

investigar eventuais desvios levantados pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) também endos-
sou o apelo feito a O Globo por Inácio Arruda. Segundo 
declarou, “é preciso que a imprensa concilie a liberdade 
de expressão com o direito à controvérsia, à verdade e à 
dignidade humana”. 

Cearense Roberto Gurgel substitui cearense Antonio Fernando da Silva na Procuradoria Geral da República
rador Roberto Monteiro Gurgel Santos para assumir o cargo 
de procurador-geral da República em substituição a Antonio 

Para a escolha, Lula se baseou em uma lista tríplice entregue 
à Presidência pela Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), na qual Gurgel é o primeiro da lista.

Para ser nomeado, Gurgel ainda precisa ser sabatinado pela 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aprovado 
pela maioria absoluta da Casa. Enquanto não tiver seu nome 
aprovado, Deborah Duprat, a vice-presidente do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, assume interinamente 
a Procuradoria-Geral da República.

Na lista tríplice enviada pela ANPR, Gurgel foi o mais 
votado com 482 votos, seguido por Wagner Gonçalves, com 
429 votos, e Ela Wiecko Castilho, com 314. Nas três últimas 

O atual vice-procurador-geral da República, o cearense 
Gurgel terá mandato de dois anos no comando do MPF, po-

na instituição desde 1994.

vel pela denúncia do mensalão no Supremo Tribunal Federal 
(STF), que resultou em uma ação penal contra 40 pessoas. 

em 2011. A mensagem de indicação foi publicada em 30.06  

Eis a trajetória de Roberto Gurgel:
Vice-Procurador-Geral da República desde julho de 2004.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral de julho de 2002 a julho 

de 2004.
Subprocurador-Geral da República, promovido por mere-

cimento, desde março de 1994.
Membro do Conselho Superior do Ministério Público Fede-

ral de 1996 a 2000 e de 2001 a 2005, eleito por toda a classe, 

e, desde julho de 2005, como membro nato, na condição de 
Vice-Procurador-Geral da República.

Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Públi-
co Federal de setembro de 2001 a junho de 2005.

Membro da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Minis-
tério Público Federal (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) 
desde a sua instalação, tendo sido seu Coordenador de setembro 
de 1995 a abril de 2002.

Secretário do Concurso para Procurador da República de 
junho de 1994 a julho de 2004, responsável pela coordenação 

Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República 
da 1ª Região de agosto de 1992 até a sua promoção a Subpro-
curador-Geral da República, em março de 1994.

Integrou a Diretoria da Associação Nacional dos Procura-
dores da República - ANPR, a partir de 1984, tornando-se seu 
Presidente, de junho de 1987 a junho de 1989, durante parte da 
Assembléia Nacional Constituinte e por ocasião da elaboração 
do projeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(Lei Complementar nº 75/93).

Graduado pela Faculdade Nacional de Direito (Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro), foi 
advogado no Rio de Janeiro e em Brasília.

A brilhante passagem do cearense Antonio Fernando de 
Souza pela Procuradoria Geral da República

 Ao completar dois mandatos e quatro anos à frente do 
Ministério Público Federal (MPF), o procurador-geral da 

28.06 tendo como principal símbolo de sua gestão a denúncia 
referente ao mensalão ao Supremo Trbunal Federal (STF), que 
resultou na abertura de ação penal contra 40 pessoas acusadas 
de desviar dinheiro público para a compra de apoio político ao 
governo federal no Congresso Nacional.

Entre os denunciados no caso estão os ex-ministros José 

Gushiken (Comunicação de Governo): os deputados João Paulo 
Cunha (PT-SP) e José Genoino (PT-SP); o ex-deputado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ) e o publicitário Marcos Valério. O esquema 
de corrupção, segundo a Procuradoria-Geral da República, 
ainda teve a participação de outros integrantes do Partido dos 
Trabalhadores e de funcionários de empresas particulares.

A expectativa mais otimista é de que a ação penal aberta no 
Supremo, que tem como relator o ministro Joaquim Barbosa, 
vá a julgamento em 2011, pela complexidade processual e 
grande número de testemunhas a serem ouvidas.

Em outra ações por motivos variados, o procurador ainda 
denunciou os deputados federais Laerte Bessa (PMDB-DF) e 
Neudo Campos (PP-RR), os senadores Valdir Raupp, (PMDB 

Romero Jucá (PMDB-RR), Wellington Salgado (PMDB-MG), 
Gim Argello (PTB-DF) e o ex-ministro das Relações Institu-
cionais Walfrido dos Mares Guia.

vários parlamentares envolvidos em um esquema de compra 
e venda de ambulâncias superfaturadas por prefeituras, conhe-

Mais de 100 ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) 

apresentou 45 denúncias em inquéritos no STF, 141 pedidos de 
instauração de inquérito e 71 pedidos diversos, como suspen-
sões de segurança,reclamações e arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF).

Na última semana no cargo, o procurador recebeu home-
nagens de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).  Seu nome é cotado para ser um dos futuros integrantes 
do STF, mas ele não fala abertamente da possibilidade.  Desde 
30.06, está de férias do MPF por 40 dias.
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Memória
Senado homenageou Patativa do Assaré e 
Fagner pediu à ABL que lembre do poeta

“Só quem não sabe quem é Patativa do Assaré é a Academia 

“Vaca Estrela e Boi Fubá” da tribuna do Plenário, o cantor e compo-
sitor Raimundo Fagner homenageou Antônio Gonçalves da Silva, o 
Patativa do Assaré, cobrando da ABL que lembre do poeta popular 
cearense, cujo centenário de nascimento foi celebrado em 03.06) pelo 

cantou “Casinha de palha”. Os dois foram acompanhados por Marcos 

Diversas autoridades cearenses compareceram ao Senado para 
reverenciar Patativa do Assaré, como o presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), Cesar Asfor Rocha; o presidente do Tribunal de 
Contas da União, Ubiratan Aguiar e o prefeito de Assaré, Evanderto 
Almeida. Também estiveram presentes o diretor do documentário 

tativa, Geraldo Gonçalves, que declamou o poema “A dor gravada”.
- Essa homenagem é uma honra para a nossa família e para todo 

o povo cearense. Dá até a impressão de que Patativa não morreu. 
Ele apenas mudou-se, mas continua vivo no coração de cada um - 
agradeceu Geraldo Gonçalves.

O senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) lançou, durante a sessão, 
o livro “Patativa do Assaré - Poeta Universal”, que reune artigos 

alguns dos seus poemas. A série de eventos em homenagem ao poeta 
cearense integrou a programação do Senado Cultural..

O  poeta brasileiro Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do 

no município de Assaré, no sul do Ceará, Patativa do Assaré, se ainda 
estivesse vivo, teria completado 100 anos agora em 2009. 

Inácio Arruda destaca beleza, sabedoria e universalidade da 
obra de Patativa do Assaré 

O senador Inácio Arruda (PCdoB-
CE) foi o primeiro orador a homenage-
ar  o poeta cearense Antônio Gonçalves 
da Silva, o Patativa do Assaré, na 
sessão especial que celebrou seu cen-
tenário. Para o senador, Patativa é “uma 
das glórias do Nordeste” no campo da 
criação artística. Filho de agricultores, 
o futuro poeta estudou apenas seis meses, largando os estudos antes 
dos 10 anos mas, aos 14, já demonstrava talento poético.

sabedoria e universalidade da obra do poeta Patativa do Assaré. 
Há pessoas que mesmo sem terem sido favorecidas no berço, ao 

grande admiração, mesmo sem terem passado pelas melhores esco-
las, mesmo sem terem os caminhos facilitados pela posição social 
ou econômica. Uma dessas pessoas foi o nosso saudoso e querido 
Patativa do Assaré - disse o senador.

Aos 21 anos, acrescentou Inácio Arruda, o poeta migra para Belém 
do Pará, onde ganharia a alcunha Patativa, nome de um pássaro da 
região. Alguns anos depois retorna ao Ceará, onde passaria o resto 
da vida a criar versos e canções, sem deixar de lado as atividades 
de agricultor familiar.

A projeção de sua obra começaria efetivamente em 1956, com a 
publicação do livro “Inspiração Nordestina” e, em 1966 com “Can-
tos do Patativa”. Mas é em 1978, explicou o senador, que Patativa 
começa a ser visto como o gênio que era, quando da publicação do 
“Cante lá que eu canto cá”.

- Entre as obras musicais mais conhecidas, podemos citar “A 

verdadeiro tratado sociológico, econômico e psicológico da Saga do 
Migrante, com uma conclusão profética e ousada para a época: “É 
triste nortista, tão forte, tão bravo / viver como escravo / no norte e 
no sul” - acrescentou.

Depois disso Patativa teria suas canções e poemas cantados e gra-
vados por outros artistas nacionais, como Raimundo Fagner, Renato 
Teixeira e Rolando Boldrin, e viajaria por todo o país apresentando-

pelos direitos dos trabalhadores brasileiros. Patativa viria a falecer 
em 2002, aos 93 anos.

- Durante toda a vida, o poeta universal comungou com os ideais 
de igualdade e justiça social, expressando seu anseio pela liberdade 
de todos os camponeses, os que lavram a terra no campo e os que 
vendem sua força de trabalho nas grandes cidades, e declarou em 
seu poema Eu Quero:

Tasso: Patativa representava tudo 
que é bonito no ser humano 

O senador Tasso Jereissati (PSDB-

lado de Dom Aloísio Lorscheider, foram 

na vida, por representarem “tudo aquilo 

que é bonito no ser humano”. O senador disse também que ter Pa-

maior privilégio” da sua vida. Depois de exaltar as qualidades de 
Patativa como artista e lutador em favor do sertão, o parlamentar 

- Saudade é canto magoado no coração de quem sente, é como a 

Para Tasso, Patativa era gênio porque era genuíno. E além disso, 
continuou,amado pelo povo, aclamado pela crítica, estudado nas mais 

ouvir seu canto, a musicalidade de seus repentes e a grande obra de 
Patativa, fruto do talento dedicado “ao louvor, aos bichos, às coisas 
e ao povo do sertão”, incluindo denúncias contra os desmandos dos 
poderosos e as necessidades dos moradores da região. Patativa do 
Assaré morreu em julho de 2002 e completaria 100 anos em 2009. 

José Nery lembra passagem de Patativa pelo Pará 
O senador José Nery (PSOL-PA) 

lembrou a passagem de cinco meses 
de Patativa do Assaré pelo Pará, que 
retratou em depoimento publicado 

que, aos 20 anos de idade, foi levado 
por um parente que morava no Pará e 
lá foi apresentado a José Carvalho, que 
trabalhava na publicação do seu livro “O matuto cearense e o caboclo 
do Pará” e lhe dedicou um capítulo. 

- Não tenho tendência política, sou apenas revoltado contra as 
injustiças que venho notando desde que tomei algum conhecimento 

programa da verdadeira democracia - alertava Patativa do Assaré. 

personagem muito próximo a Dom Quixote que, segundo o senador, 
se lançou ao mundo para consertar o que estava errado. 

- Patativa do Assaré declamou e cantou como ninguém a alma 
do sertanejo, a vida simples do camponês nordestino. Emoldurou 
em seus poemas e versos, em seu canto e em seus repentes, um 

retirantes ou não. Merece a homenagem justa de todos os cearenses 
e de todos os nordestinos por cantar a realidade dura, perversa, dos 
camponeses - assinalou.

 Marconi Perillo diz que Patativa foi o maior poeta popular 
do Brasil 

popular brasileira de todos os tempos. 
Poeta, compositor, improvisador e 
cordelista. O maior poeta popular do 
Brasil. Um homem do povo. Essas 
foram algumas das formas pelas quais 
o senador Marconi Perillo (PDSB-GO) 
referiu-se a Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré.

- É justamente na aparente contradição entre sofrimento e bravu-
ra, entre privação e valentia, que reside a extrema relevância desta 

brasileiro, um povo que nunca desiste de lutar, mesmo quando as 

O senador por Goiás descreveu os principais fatos da vida de 
Patativa do Assaré, que perdeu o pai aos nove anos de idade e, a partir 
daí, passou a trabalhar na roça para sustentar a mãe e os irmãos mais 

Marconi Perillo destacou que Patativa do Assaré deixou como 

denunciar a seu próprio povo e ao restante do país, as injustiças 
sociais existentes no Nordeste. 

Fátima Cleide destaca o cunho social da poesia de Patativa 

e visibilidade à multidão de nordestinos 
que vivem submetidos às inclemências 

que, sendo ele próprio um nordestino 

injustiças, soube, como ninguém, “ser 

Fátima Cleide ressaltou ainda que Patativa foi sensível aos pro-
blemas do povo e, por isso, sua poesia não podia deixar de ter um 
sentido político. Como agricultor, ele conhecia na pele as vicissitu-

conhecia, também, as injustiças da desigualdadee cantava os anseios 
e esperanças do povo em uma vida mais igualitária.

- Patativa de Assaré é o próprio gênio nordestino e popular, a 
alma criativa e lírica de nosso povo mais sofrido que louvamos - 
disse Fátima Cleide.

Suplicy diz que música de Patativa do Assaré é uma das 
preferidas de Lula 

O senador Eduardo Suplicy (PT-
SP) destacou que Triste Partida, do 
poeta cearense, é uma das canções 

Lula da Silva, que a considera uma 
das mais belas obras do cancioneiro 
brasileiro. 

A música, composta por Patativa 
de Assaré, nascido Antônio Gonçalves 

rada de nordestinos para São Paulo (SP), a exemplo do que ocorreu 
com Lula, que, aos sete anos de idade, saiu com a família de Caetés 
em busca de seu pai, que residia no estado.

- Ainda precisamos avançar muito para libertar o povo do grau 

Arthur Virgílio: Patativa é compreendido no mundo todo

mou que Patativa do Assaré é compreendido no 
mundo todo, pois cantava seu povo de forma 
universal. “Quem canta seu povo e sua terra é 
compreendido em qualquer lugar”, observou.

saré é que ele era muito espontâneo, musical, 
ritmado, irônico e profundamente popular. 
Um popular que sempre despertou a atenção 
dos eruditos, porque estudado e reestudado 
nas academias, cantado em verso e prosa nos 
cursos de literatura deste país - disse.

Arthur Virgílio destacou ainda que a obra de Patativa do Assaré 
tem sensibilidade social, pois critica as condições de injustiça vividas 
pelos pobres; tem senso estético, pois sua poesia “é irrepreensível 

e este sobrava em Patativa do Assaré”, frisou o senador.
Em aparte, o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse que, 

nos nove anos em que viveu fora do Brasil, era um consolo ler e 
ouvir Patativa do Assaré. Informou que Brasília tem uma Casa do 
Cantador e a cidade, com grande presença de nordestinos, é hoje um 
dos mais importantes centros de cantadores do Nordeste.

Cineasta compara Patativa a Lorca e a Neruda
“Seria difícil de imaginar o Chile sem Pablo Neruda, ou a Espanha 

do povo, da mesma forma que Patativa do Assaré rompeu todos os 

cineasta Rosemberg Cariry emitiu essa opinião instantes antes do 
início da projeção do seu documentário “Patativa do Assaré - Ave 
poesia”

O poeta Gongon (Gonçalo Gonçalves) e as duplas de cantadores 

Ramos também prestaram homenagem a Patativa do Assaré na forma 

foi incentivado por Patativa no início de sua carreira. Francisco Felix, 
que mora há 30 anos em São Paulo, também participou de diversas 
cantorias com o poeta.

lambendo o chão e levantando poeira por onde passa, até sumir, 
misturado com a própria terra. Logo em seguida, cenas do velório 
de Patativa. Homens e mulheres do povo choram e lamentam a 
morte do velho poeta. 
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O GOVERNO DO CEARÁ 
ESTÁ ENTREGANDO 

DUAS NOVAS 
CASAS DE PRIVAÇÃO 

PROVISÓRIA DE 
LIBERDADE.

CPPL Prof. Clodoaldo Pinto
Funcionamento 
desde 1º de julho.

O Governo do Ceará está concluindo, neste mês de julho, a construção de duas novas Casas de Privação Provisória de Liberdade (CPPL), com 1.904 vagas. Isso significa 

que todos os 900 detidos que hoje estão nas delegacias da Região Metropolitana de Fortaleza irão aguardar o andamento de seus processos em local seguro, digno         

e adequado. Localizadas no município de Itaitinga, as duas novas unidades prisionais foram construídas com técnicas de segurança que evitam o contato dos internos 

com policiais ou agentes. O controle do acesso de visitantes será totalmente informatizado, impedindo a entrada, por exemplo, de armas e celulares. Nas novas 

unidades, os detidos serão divididos por grau de criminalidade e terão assistência médica e psicológica, acesso a quadras de esportes, salas de aula e salas para oficinas.
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É o Governo do Estado
construindo um novo Ceará.

CPPL Prof. José Jucá Neto
Início de atividades
em 31 de julho.
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Documento
Os três novos desembargadores do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

OCorreia de Oliveira Maximo 
e  Francisco Pedrosa Teixei-

ra e a procuradora Vera Lúcia Correia 
Lima são os novos desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Ceará, 
substituindo, respectivamente, o de-
sembargador José Claudio Nogueira 
Carneiro, e  as desembargadoras Lú-

O desembargador Haroldo Máxi-
mo  venceu os candidatos   os tam-

de Magalhães, Paulo Camelo Timbó, 
Jucid Peixoto do Amaral, Emanuel 
Leite Albuquerque, Francisco Willo 
Borges Cabral, Francisco Suenon 
Bastos Mota e Durval Aires Filho, 
tomou posse em 04.06, o desembar-
gador Francisco Pedrosa Teixeira, 
por antiguidade, tomou posse em  
18.06, e a desembargadora Vera 
Lucia  Correia Lima nomeada em 
10.06 pelo governador Cid Gomes 
escolhida na lista tríplice com os pro-
curadores José Valdo Silva e Paulo 
Francisco Banhos Ponte, pelo quinto 
constitucional do Ministério Público 
estadual, tomou posse em 25.06.

Vera Lucia Correia Lima
A procuradora de Justiça Vera Lúcia Correia Lima foi nome-

ada, em 10.06, pelo governador do Estado, Cid Gomes, para o 
cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, pelo critério do quinto constitucional, representando o 
Ministério Público estadual,na vaga da desembargadora Maria 

escolhida pelo Tribunal de Justiça, durante sessão extraordinária, 

Francisco Banhos Ponte também integraram a lista tríplice.
O artigo 94 da Constituição Federal de 1988 estabelece que 

20% das cadeiras de todos os Tribunais estaduais, federais e su-
periores do Pais sejam ocupadas por representantes da Advocacia 
e do Ministério Público. Trata-se do ente jurídico chamado de 
quinto constitucional 

PERFIL –  Vera Lúcia Correia Lima foi eleita vice-procurado-
ra-geral de Justiça do Estado do Ceará, para o biênio 2008/2010. 
É a decana do Colégio de Procuradores de Justiça e exerceu 14 
mandatos junto ao Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Ceará.

A procuradora coordena o Núcleo de Recursos Criminais 
(Nucrim) e atua, como procuradora, junto às Câmaras Criminais 
Reunidas e Isoladas do Tribunal de Justiça do Estado e é pro-
curadora de Justiça perante o Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará (TCE). Preside a Comissão de Elaboração do Planejamento 
Estratégico do Ministério Público para o quadriênio 2008/2011.

Ingressou no Ministério Público do Ceará no dia 27 de outubro 
de 1972, tendo ocupado os cargos vitalícios nas Promotorias de 

Exerceu, ainda, as atividades auxiliares e em substituição na 
3ª Promotoria Criminal; na 3ª Promotoria Auxiliar Criminal, na 

Pública; na Promotoria de Registros Públicos; na Promotoria Es-

tes e na Promotoria das Execuções Criminais e Habeas Corpus. 
A procuradora é membro da Associação dos Diplomados da 

Escola Superior de Guerra (Adesg) e da Academia de Letras 
e Artes de Caucaia. É, também, integra o Grupo Nacional de 

Programa de Qualidade do Ministério Público do Ceará.

Francisco Pedrosa Teixeira

Vara Cível do Fórum Clóvis Beviláqua, após 35 anos de atua-
ção na Justiça de Primeiro Grau, foi nomeado para o cargo de 
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelo 
critério de antiguidade. 

A escolha do novo integrante do Tribunal Pleno ocorreu em 
10.06. O cargo estava vago em decorrência da aposentadoria da 

“Quero externar o meu desejo de continuar levando para meus 

PERFIL
de Antonio Teixeira Benevides e de Maria Pedrosa Benevides, já 
falecidos, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1946 e é casado com 
Emília Maria Castelo Pedrosa. 

Graduou-se em Ciências Juríicas e Sociais pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), turma de 1971. Tem curso de Especia-

Substituto da comarca de Pereiro, em 3 de agosto de 1974. O 
magistrado atuou, em seguida, nas comarcas de Guaraciaba do 
Norte, Campos Sales, Jaguaribe, Araripe, Itapajé e Itapipoca.

e da 2ª Vara Cível.
Ocupou, também, a presidência da 4ª Turma Recursal dos 

quando foi convocado para integrar o Tribunal Pleno, em subs-
tituição ao desembargador Raimundo Hélio de Paiva Castro, 

O novo desembargador também exerceu a vice-diretoria do 
Fórum Clóvis Beviláqua, coordenando as Varas Cíveis e res-
pondeu pelos expedientes das seguintes unidades judiciárias: 1ª, 

Uso de Entorpecentes, 14ª e a 19ª Varas Criminais. Foi  também, 

Farias Brito, Ipú, Cascavel, Limoeiro do Norte, Maracanaú, 
Poranga e Mulungu. 

Haroldo C. de Oliveira Máximo 

Oliveira Máximo, titular da Vara Única 
de Execução de Penas Alternativas, foi 
nomeado para o cargo de desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (TJCE),  em 29.05 pelo critério de 
merecimento, vago em decorrência da 
aposentadoria do desembargador José 
Cláudio Nogueira Carneiro.

Concorreram também à vaga os juí-

Camelo Timbó, Jucid Peixoto do Amaral, 
Emanuel Leite Albuquerque, Francisco 
Willo Borges Cabral, Francisco Suenon 
Bastos Mota e Durval Aires Filho.

Dedicação - “Aqui no Tribunal de 
Justiça terei o dever e o compromisso de 

deste Estado, cumprindo o meu papel 

do Pleno do Poder Judiciário cearense.
Para o presidente do Tribunal de 

Justiça, desembargador Ernani Barrei-
ra, “todos os candidatos foram home-
nageados nesta manhã. Em nome do 
Tribunal de Justiça, apresento minhas 
congratulações a todos os integrantes 
da Corte e aos candidatos pela frater-

O desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo foi 
empossado no cargo Em 04.06, sendo saudado pelo desembar-
gador Antonio Abelardo Benevides Moraes.

e jamais olvidar o dever sagrado da gratidão, sem comprometer 
minha independência, posto que me alio àqueles que defendem 
com veemência que a dignidade da magistratura está na indepen-

TJ e o Quinto Constitucional
Com a posse da procuradora Vera Lúcia Correia Lima, em 

25.06,  Pleno do Tribunal de Justiça passará a ser integrado por 
seis desembargadores do quinto constitucional, sendo três do 
Ministério Público e três representantes da Advocacia.

O artigo 94 da Constituição Federal de 1988 estabelece que 
20% das cadeiras de todos os Tribunais estaduais, federais e su-
periores do País sejam ocupadas por representantes da Advocacia 
e do Ministério Público. Trata-se do chamado quinto constitu-
cional, levando a experiência de procuradores e advogados aos 
Palácios de Justiça.

Os representantes do Ministério Público no TJCE são os 
desembargadores Francisco Lincoln Araújo e Silva (4ª Câmara 
Cível), Maria Iracema do Vale Holanda (presidente da 4ª Câmara 
Cível) e Vera Lúcia Correia Lima, quando for empossada no cargo.

Os três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), seccional do Ceará, no colegiado do Pleno, são os 
desembargadores Ernani Barreira Porto, presidente do Tribunal 

Câmara Cível e das Câmaras Cíveis Reunidas, e Raul Araújo 
Filho, integrante da 1ª Câmara Cível.

Desembargadoras 
Com a posse da desembargadora Vera Lúcia Correia Lima, 

o TJCE passará a contar com sete desembargadoras. O número 
representa quase 26% dos magistrados integrantes do Pleno, 
que somam 27. Por ordem de antiguidade, integram o Pleno as 

da 2ª Câmara Cível), Edite Bringel Olinda Alencar (3ª Câmara 
Cível), Maria Iracema do Vale Holanda (presidente da 4ª Câmara 

Criminal), Maria Estela Aragão Brilhante (2ª Câmara Criminal), 
e Maria Nailde Pinheiro Nogueira (2ª Câmara Cível).

As desembargadoras Maria Iracema do Vale Holanda, Maria 
Sirene de Sousa Sobreira e Maria Estela Aragão Brilhante inte-
gram o Conselho Superior da Magistratura, que é formado por 
oito membros.
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Leituras III
Lustosa da Costa: o poder me fascina

Francisco Carvalho (*)

canso de bisbilhotar o mundo”. (Dicionário Universal de Citações, 

elogiar celebridades das letras e das artes. Só raramente atribuem 
qualidades negativas aos escritores de talento reconhecido. Flaubert, 
autor de romances e contos universais, manifestou o desejo de contar 
a história de sua vida. “Um dia, antes de morrer, resumirei minha vida, 
tentarei contar me a mim mesma”. (Os Imortais da Literatura Universal, 
Editora Abril, p. 148). De tal modo levava a sério a literatura, que 
escreveu esta frase para a posteridade: “O autor, em sua obra, deve ser 
como um Deus no universo: onipresente e invisível” (página citada).

alentado volume de 319 páginas. Isabel Lustosa, irmã do biografado, 

de um homem em seus múltiplos tempos e lugares”.

todos os “efes-e-erres, as inúmeras facetas de Lustosa da Costa, sua 
passagem pela semanária, a estreia como jornalista na imprensa de 

entre os vivos, os bons e maus costumes, as viagens pelo exterior, a 
temporada passada em Paris, cuja universalidade e seduções arqui-
tetónicas e culturais está sempre a recordar com entusiasmo juvenil.

recebe, as viagens pelo mundo afora, as inapagáveis recordações de 
Paris, as diatribes que reserva aos inimigos do governo, a defesa de 
políticos e celebridades porventura criticados nas colunas e artigos 
dos grandes jornais -- a tudo isso ele responde, no seu estilo peculiar, 

cimentos, sejam políticos ou literários, comenta livros com absoluta 
liberdade de julgamento, discorda de personalidades da vida pública 
quando os encontra com a mão na botija, não lhe falta coragem nem 
ironia para escrever catilinárias contra os que enriquecem desonesta-
mente ou vão, às caladas da noite, surrupiar os cofres da República.

vocação para o jornalismo político, os romances, contos e ensaios 

excessos emocionais, que ninguém é de ferro. Na página 253, Lustosa 
confessa abertamente numa epígrafe: “Sou franco, aberto, gosto de 
elogios, quero ser reconhecido pelo menos 50 anos depois de morrer, 

consumir de manhã”.
O livro é extraordinariamente rico de informações e fatos pito-

rescos. No capítulo dedicado aos tempos de seminário, a autora nos 

jornalista e escritor. Segundo Lustosa, “Alguns amigos acham que, 

meu pai (p. 85). Aos 70 anos de sua idade, Lustosa da Costa fornece 
material de excelente qualidade para as 319 páginas de sua biogra-

ressaltar que os fatos relevantes superam os discutíveis com grande 
vantagem. Radialista no começo da carreira, foi redator no jornal 
O Estado de São Paulo, mais conhecido pela alcunha de Estadão.

Estudar no seminário ou ser aprovado em concurso para escritu-
rário do Banco do Brasil era moda naquele tempo. As moças casa-

onde pagavam os melhores salários daquela época, além do prestígio 
que os bancários desfrutavam nas camadas mais representativas da 

para estudar em seminário. A regra geral consistia em acreditar que 

rapidamente os degraus da carreira eclesiástica. Da mesma forma que 
o soldado raso sonha com as medalhas do general, o jovem sacerdote 
imagina-se vestido com os paramentos do bispo.

imaginar” (Camões, Soneto 96, p. 3O1), desenvolve uma linguagem 

fatos do mundo real. Dá vida e movimento ao seu personagem, 
acompanha-o em suas andanças pelo mundo, registra suas emoções 

mas tem o fascínio dos que nasceram ungidos para o testemunho da 
memória através da palavra.

Lustosa da Costa não é insensível ao jogo do poder. Isso explica 
de certo modo sua admiração por algumas personalidades da Re-
pública que não desfrutam os privilégios da popularidade, embora 
agasalhadas sob as asas generosas do Poder. (o poder, para Lustosa da 
Costa, é algo fascinante. “Acho fantástico quando as pessoas sabem 

Nos parágrafos acima escritos, deixei de mencionar uma das 
virtudes mais eloquentes de Lustosa da Costa: o seu confessado 

(*) Francisco Carvalho (Russas), poeta

Humor Negro & Branco Humor

1. Se mexer, pertence à Biologia.
2. Se feder, pertence à Química.
3. Se não funciona, pertence à Física.
4. Se ninguém entende, é Matemática.

2- Lei da procura indireta:
1. O modo mais rápido de se encontrar uma coisa é procurar outra.
2. Você sempre encontra aquilo que não está procurando.
3- Lei da telefonia:
1. Quando te ligam: se você tem caneta, não tem papel. Se tiver

papel, não tem caneta. Se tiver ambos, ninguém liga.
2. Quando você liga para números errados de telefone, eles nunca

estão ocupados.
Parágrafo único: Todo corpo mergulhado numa banheira ou debaixo

4- Lei das unidades de medida:

ninguém, muito menos em você...
5- Lei da gravidade:
Se você consegue manter a cabeça enquanto à sua volta todos

estão perdendo, provavelmente você não está entendendo a
gravidade da situação.

compareceu, baseada no único livro que você não leu.
7- Lei da queda livre:
1. Qualquer esforço para se agarrar um objeto em queda, provoca

mais destruição do que se o deixássemos cair naturalmente.
2. A probabilidade de o pão cair com o lado da manteiga virado

para baixo é proporcional ao valor do carpete.

mais rápida.
9- Lei da relatividade documentada:
Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a

explicação do manual.
10- Lei do esparadrapo:
Existem dois tipos de esparadrapo: o que não gruda e o que não sai.
11- Lei da vida:

examinada.
2. Tudo que é bom na vida é ilegal, imoral, engorda ou engravida.
12- Lei da atração de partículas:
Toda partícula que voa sempre encontra um olho aberto.
13- Coisas que naturalmente se atraem
Mãos e seios

Olhos e bunda

Pobre e funk
Mulher e vitrines
Homem e cerveja
Queijo e goiabada
Chifre e dupla sertaneja
Carro de bêbado e poste
Tampa de caneta e orelha
Moeda e carteira de pobre

Jato de mijo e tampa de vaso
Leite fervendo e fogão limpinho
Político e dinheiro público
Dedinho do pé e ponta de móveis
Camisa branca e molho de tomate
Tampa de creme dental e ralo de pia
Café preto e toalha branca na mesa

Show do KLB e controle remoto (Para mudar de canal)
Chuva e carro trancado com a chave dentro

Bebedeira e mulher feia
Mau humor e segunda-feira! 

Que maravilha! Vera Fischer voltou
Ayrton Rocha (*)
Ela voltou com seus olhos rubis 
O seu sorriso cristal e seus cabelos dourados 
Como raios de Sol em plena noite de lua  
Iluminando os olhos meus 
Ela voltou com seus seios fartos 
Seu corpo quente, com um calor ardente 
Deixando meu corpo em chamas 
Rolando em minha cama 
Em meus delírios nervoso de amor 
Ela voltou com seu doce sorriso 
Que enlouquece, que enternece 
Ela voltou para encantar minhas noites 
E a esperança dos meus dias 

Para embalar os meus sonhos 

Me deixando indefeso 
Mas, me sentindo imortal 
Vera voltou com encantos da mulher madura 

Onde um dia, eu a vi toda nua. 
Eu vi Vera Fischer com roupa tão íntima 
Preta, da cor da escuridão da noite 
Como se a Lua 
Tivesse armado aquele cenário só pra mim 
Não é poema não é sonho, 
É o deslumbramento que eu vi 

Quase impossível, somente quase! 
Mas eu vi Vera, tão Fischer 
Quanto o meu fetiche de vê-la nua 
Numa imagem tão pura que jamais esqueci. 

Que precisa de um novo amor. 
Como pode uma mulher tão linda 
Ficar na solidão! 
Ah, se eu pudesse, loura bendita, 
Beijar esta boca maldita 
Que maltrata meu coração 

Oh loura fogosa, vou te levar uma rosa 
Para de mim teres compaixão 
Oh, loura formosa, quero de ti uma prosa, 
Este teu corpo tão lindo 
E teu gostoso tesão. 
Quero te cobrir de ternura 
De amor e de paixão 
Eu serei um homem feliz 
Matando os teus desejos 
E saciando o meu tesão. 
Não sai mais das minhas noites 
Que me deixa o dia todo feliz 
Não sai mais dos meus dias 
Para nas minhas noites 
Jamais se sentires infeliz 
Que beleza Vera, você voltou 
E seu doce encanto 

(*) Ayrton Rocha, (Fortaleza), jornalista, publicitário, compositor
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Página da Mulher
Acenos  de  Esperança  

 Regina Stella (*)

Guardo, nítida, na memória, a visita a Panmujon, há alguns 
anos. Linha divisória entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul, 
vivia a península asiática em permanente tensão, na expectativa 
de um confronto iminente. Cheia de medo, o coração ba-tendo 

ninguém assumiria a responsabilidade  por qualquer ato, algum 
fato, que pudesse  ameaçar a minha integridade e que estava ali, 
por livre e espontânea vontade.

Atenta ao menor ruído, os olhos percorrendo, rápido de um 
lado a outro a estrada, aguçada a visão, buscando possíveis vul-
tos se esgueirando por entre o arvoredo, custava-me acreditar 

lado do caminho, formando barreiras e grandes pilhas de saco 
de areia, como trincheiras em tempo de guerra.Em Panmunjon, 

rendo no chão, aparentemente, mas era conhecimento do mundo 

em dois, impedindo todo e qualquer contato, toda e qualquer 
comunicação entre norte e sul.

alto, onde pelas minúsculas janelas, de prontidão, vigias monta-

a um gesto nosso que pudesse ser considerado agressivo.
 Tínhamos sido prevenidos de que não devíamos sorrir, nem 

acenar, não expressar nenhum gesto que demonstrasse rancor 
ou simpatia. Para evitar qualquer animosidade deveríamos 
ignorar, por completo, a sua existência, a sua presença, a sua 

atitude hostil e a sua arma voltada para nós, como se fôssemos 
um provável alvo.

olhando acintosamente, e nós, do Ocidente, simplesmente presen-
ciando a cena. Se eu desse um passo à frente, estaria invadindo o 
território inimigo, a Coréia do Norte, com todas as implicações 
que o gesto poderia acarretar.

cumpriam ordens de podar os galhos de uma árvore, em lugar 
estratégico. Olhando o local da tragédia, medrosa, eu supunha 
estar sendo observada por mil olhos invisíveis que à distância 
me espreitavam. Convencera-me de que, embora a poucos  
quilômetros de Seul, a capital, eu pisava n um dos pontos mais 
perigosos do mundo!

Quando a guerra entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul 
que durou durou tres anos, de 1950 a 1953, acabou, dividindo 

bidas de se encontrarem, de se visitarem, de se corresponderem, 
inteiramente destroçadas.

Convivi com os sul-coreanos, afáveis, cordiais, vi pais, mães, 

cercados de crianças, comprando sorvete, guloseimas, em grande 
euforia, adolescentes, jovens usufruindo de um dia luminoso de 
outono . O universitário com quem conversei, tão bem falando 
o português que me surpreendeu, sabia cantar várias músicas 
de Roberto Carlos, também romântico e apaixonado. E numa 
escalada ao Mont Sorak, belíssimo, cheio de templos milenares 

dados , cheios de entusiasmo, cantando  uma linda melodia.
Curiosa, indaguei do sentido dos versos, e emocionada, soube 
que exaltavam a esperança , de num dia  no futuro que certamente 
haveria de chegar, poderiam como amigos e irmãos, coreanos 

sem tensão e sem medo.
M ais de 50 anos de separação, de dor e ansiedade, muitos 

abraçar os eleitos do coração.Mas, no Dia da Libertação, num 

pudessem atravessar a fronteira e tentar rever seus familiares 
durante quatro dias ! Depois de anos de saudade, as cenas foram 
culminantes, tamanha a emoção.Foram momentos de tensão, de 
medo e pranto, de alegria e ansiedade. A expectativa buscando 
nos rostos marcados, e então, em alguns, cheios de rugas, en-

jovem! O abraço era uma contorção de amor, uma explosão de 
ternura, e entre a felicidade e o receio nem sabiam se riam ou 
se choravam!Soluçavam, crispando as mãos, apertando o rosto 
amado, entre palavras de amor, proferidas desordenadamente.

Neste conturbado mundo de sofrimento e dor, tantas as ame-
aças, tantas as tragédias, permita Deus que ainda seja possível 
um reencontro. Milagres ainda existem, e, quem sabe, possam 
alguns ainda ganhar, não apenas instantes de felicidade, mas que 
sejam agraciados com a liberdade, com o direito de ir e vir, e de 
rever pessoas amadas.O impossível não existe.

como um grito gigantesco de esperança .
(*) Regina Stela (Fortaleza), jornalista e escritora.

Que se Despedestalize o Amor!
Luzimar Paiva (*) 

que já não   tenha sido dito, declamado ou cantado? Buda, Maomé 
ou Dalai Lama... o que já não foi dito por eles sobre o amor: a 
base de tudo, a esperança para a alma humana. A raposa de Saint-

Cantado em versos e decantado em prosa, o amor é objeto de 
estudo de quase todas as especialidades - da Neurolinguística à 

amor erótico, amor fraternal, amor sublime amor.
Fragorosamente marca posição oposta à solidão: prima 

pobre  despojada, descamisada e sem-teto no reino das musas 
da mitologia.

Execrada e colocada a prêmio, foi exilada, mas insiste em se 

o homem para mantê-lo com os pés bem plantados na realidade 
de que ele está de passagem.

o que é belo, o que é aceitável, o que é neurótico... É arrebata-
dor deleitar-se nos braços do amor e acreditar que se pode voar 
e assim mudar o curso da história como um super-herói (ou 
super-heroína).

 É ilusório! Tal promessa esvai-se.
A solidão não é tão cruel quanto aparenta ser, não precisa ser 

que vale a pena: na delícia turquesa de um dia de sol; nos carneiri-

das folhas caídas numa tarde de outono sopradas ao léu pelo vento.

Pode haver algo que mais evoque a solidão do que o vento? 
Procure relembrar os momentos em que se sentiu só ou 

presença do vento:   desde uma brisa gélida até um vendaval.
O vento evoca também a transitoriedade, pois ele está aqui 

e depois não mais. Pode estar em todos os lugares, de diversas 
formas sem pedir licença depois deixa de o ser.

Façamos um amálgama dele com a solidão, que detestamos e 

desestruturação.

Luzimar Paiva (*)

ARRAIÁ DOS SERRA AZUL

mundo inteletual as fotos mostram:

colunista gilberto amaral entrevista o médico cea-
rense Dr. Francisco Machado, 

vendo-se ao fundo Serra.
res-gerais da República, dra.  Célia, 

Julieta e João Sobrinho.
pela Presidente do Sindicato do Escritor Rosemeire, procurador Regional da República, 

Marcelo Antonio, Zuleica Neves
Cerqueira e Genile. 
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Copa 2014: Ministro promete 
interceder para liberação de recursos

O deputado Eunício Oliveira, juntamente com a bancada 
federal cearense e o Secretário Estadual dos Esportes, Ferrúcio 
Feitosa, estiveram reunidos em 24.06 com o Ministro dos 
Esportes, Orlando Silva, que se comprometeu em cobrar do 
governo federal agilidade na liberação dos recursos prove-
nientes das emendas de bancada que tratam dos investimentos 

presentes os deputados federais Chico Lopes, José Guimarães, 
José Airton, Raimundo Gomes de Matos, Eudes Xavier, Padre 
Zé Linhares, Gorete Pereira.

Através de nota técnica a ser encaminhada ao Ministério do 
Planejamento, Orlando Silva apresentará as fundamentações 

ciar duas importantes obras: a reforma do Estádio Presidente 
Vargas (R$ 26 milhões) e outra que possibilita a construção 
do Centro Olímpico (R$ 5,5 milhões) na capital cearense.

O deputado Eunício Oliveira avalia como muito positiva 
a audiência, visto que todos os membros expuseram suas su-
gestões, bem como o desempenho e força política da bancada  

Orlando Silva incentivou os parlamentares a acompanhar o 
grupo de estudo instituído pelo Presidente Lula que irá discutir 
e selecionar os principais projetos para a Copa de 2014 que 
serão executados nas 12 cidades escolhidas.

Na audiência, Ferrúcio Feitosa também apresentou o plano 

destacando a capital como a primeira a apresentar um plano 

sete setores prioritários: Segurança, Turismo, Energia e Tele-
comunicações, Trânsito e Transportes, Saúde, Estádios e Meio 

das verbas a serem destinadas a cada um deles, e os recursos 
já assegurados até o momento. Do total de 9,4 bilhões neces-
sários e programados para custear todas as ações, R$ 5,8 já 
bilhões estão garantidos, ou seja, 62% do valor a ser captado.

Metrô do Cariri inicia obras das 
nove estações de passageiros 

Metrô do Cariri inicia obras das nove estações de passa-
geiros As nove estações do Metrô do Cariri, que interligarão 

já iniciaram os trabalhos de concretagem dos seus pilares e 
estão sendo confeccionadas as tubulações, cuja montagem 
está prevista para começar em julho próximo.

prontos e iniciadas as fundações. 

da via permanente, para circulação do Metrô do Cariri no 

de Fátima; construção das estações de passageiros Padre 
Cícero, Muriti, Antônio Vieira, Teatro, São Pedro e Fátima; 

da estação do Crato.
A empresa Bom Sinal, fabricante dos trens que serão utili-

frenagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), denominado 

últimas avaliações para aperfeiçoar o sistema, aconteceram 
nos dias 27 e 28 de maio no trecho Muriti (Crato) a estação de 

com dois carros cada um.
Os veículos estão sendo fabricados em Barbalha e custaram 

ao Estado R$ 4,5 milhões, incluindo a manutenção das máqui-
nas por dois anos. São duas composições com tração diesel 
hidráulico mecânica, formadas por dois carros equipados com 
ar condicionado, com passagem tipo gangway e capacidade 
de transporte de 330 passageiros por composição. A veloci-
dade máxima operacional será de 60km/h. A demanda inicial 
estimada é de 5.000 passageiros/dia com período operacional 
entre 5h30min e 22h30min horas, com 38 viagens em cada 
sentido, num total de 76 viagens/dia. A previsão é de que 
comece a operar no segundo semestre de 2010.

Ceará melhora índice de 
alfabetização escolar,  de 119 para 

128 pontos.
O governador 

Cid Gomes divul-
gou em 22.06,  os 
resultados de mais 
um ciclo do Siste-
ma Permanente de 
Avaliação Básica 
do Ceará (Spaece), 
em sua vertente 
Spaece-Alfa, que 
envolveu 124 mil 
alunos do 2º ano do ensino fundamental de seis mil escolas 
públicas. Em um comparativo com o ano de 2007 o Estado 

foi Mocambo, na Região da Ibiapaba, com 229,2 pontos.  
“Essa vitória pode ser atribuída ao trabalho inciado no início 

nador. Na ocasião, Cid apresentou os resultados do Programa 

um momento histórico para o Ceará. É um sonho que começa 

Segundo Cid Gomes, a Spaece-Alfa consiste em uma 

dos alunos  
A avaliação Spaece-Alfa é constituída de uma prova escrita 

ano letivo para os alunos do 2º ano da rede pública e a partir 

escala de desempenho do Sistema Nacional da Educação 
Básica (Saeb). 
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CSP poderá ter ainda novos sócios

o equivalente a US$ 1,2 bilhões e seria a 
4ª maior do País

A Companhia Siderúrgica de Pecém 
(CSP), em sua atividade total, exportará 
o equivalente a US$ 1,2 bilhões, mais do 
que o total hoje faturado com as vendas 
externas em todo o Estado. Essa capaci-
dade tornaria a usina, caso já estivesse em 
operação, na quarta maior empresa expor-
tadora do País, levando em consideração 
os dados do comércio exterior nacional 
de 2008. Para garantir os recursos ne-
cessários para implantar a siderúrgica, os 
investidores poderão, ainda, buscar novos 
sócios e empréstimos em bancos estrangeiros. 

´Sempre existe essa possibilidade depois de ter novos 
sócios também. Mas, por enquanto, ainda está somente a 
Dongkuk e a Vale. Por enquanto, ainda não tem negociação 

internacional da Dongkuk, Yung Il Mun. A japonesa JFE Steel 
não entrará na primeira fase do projeto, mas a possibilidade 
de envolvimento dela no projeto, posteriormente, não está 
completamente descartada. 

O investimento total da CSP está estimado em US$ 7,5 
bilhões (cerca de R$ 15 bilhões). De acordo com Mr. Mun, 

com bancos da Coréia do Sul, e de outros países. Os produtos da 
CSP, reiterou o executivo, serão 100% destinados à exportação. 

além de seis milhões de toneladas de placas anuais a produção 
da usina, mas informou que a planta permite essa possibilidade. 

 ´Isso é viável, depois de você empregar mais produtos, 
essa quantidade pode aumentar´, esclareceu Mr. Mun. 

quatro anos, serão investidos US$ 4 bilhões, criando, em 
suas obras de instalação, mais de 15 mil empregos diretos. 

Já na sua operação, serão gerados outros 
quatro mil empregos diretos. Para a fase 
seguinte, que iniciará três anos após, 

cinco mil na operação, todos diretos. A 
siderúrgica também venderá energia ao 
sistema nacional, sendo 100 megawatts 
(MW) na primeira fase e mais 100 MW 
na segunda.  

PARA NOVOS EMPREENDIMEN-
TOS 

Pecém terá mais uma subestação de 
energia 

A nova subestação, prevista pelo 
MME, irá garantir o fornecimento de 

ao Governo do Estado que irá investir na criação de mais duas 
subestação de energia no Ceará, sendo uma no Complexo In-
dustrial e Portuário do Pecém, segundo informou o secretário 
de Infra-estrutura, Adail Fontenele. A subestação atenderá a 

garantindo, assim, o fornecimento de energia elétrica aos 
empreendimentos. 

Além disso, o projeto executivo da correia transportadora 
de minério, cuja ordem de serviço foi assinada ontem pelo 

para aprovação pelo governo. A correia, que transportará 
minério e carvão para a siderúrgica e as termelétricas, custou 
R$ 148,3 milhões. 

Já os descarregadores de navios, que retirarão o minério e 
o carvão, devem ter a licitação iniciada no início de agosto. 
Os equipamentos custarão cerca de R$ 25 milhões. 

´A CSP poderá começar as obras este ano, a infra-estrutura 
está sendo preparada. Está fechado o projeto do acesso viário, 
com a telecomunicação não tem problema, e a energia está 
sendo solucionada´, garante o secretário. 

Sérgio de Sousa, Repórter do Diário do Nordeste

CSP é irreversível, segundo 
investidores

Agora, o Governo do 
Estado e os investidores 

vel: a siderúrgica cearense 

e terá suas obras iniciadas 
ainda este ano. Ontem, 
após vários adiamentos, 
o memorando de entendi-
mentos para a instalação 
da Companhia Siderúrgica 
de Pecém (CSP) foi assi-
nado entre os envolvidos 
no projeto. Mesmo diante 
da crise, os empresários da 
sul-coreana Dongkuk e da 
brasileira Vale decidiram levar à frente a empreitada. 

estamos investindo agora para estarmos preparados para o 

gkuk, Yung Il Mun, após assinar o contrato que determinava 
as obrigações do Estado e dos investidores com a implantação 
da siderúrgica. Segundo ele, diferentemente do que ocorreu 

espera a assinatura do chamado Termo de Compromisso, que 
funcionará como um contrato, propriamente dito, com a CSP 
não será preciso mais um ato burocrático do tipo. 

etapas, uma simples, mais conceitual, depois, com mais de-

coisa a mais em relação a isso´, explicou. Segundo ele, ainda 

diretor de Siderurgia da Vale, Aristides Corbellini, a persis-

de agregar valor aos minerais que explora, tanto em território 
nacional, quanto fora. 

´Além disso, o projeto não visa um mercado desconhecido. 
Nós vamos atender à demanda da nossa parceira Dongkuk´, 
complementou. 

Ainda que o contrato envolva somente o Governo do 
Estado, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante — onde se 

seff, presente à solenidade, também assinou o documento, 
como ́ testemunha´, como explicou o governador Cid Gomes. 
De acordo com ela, concordando com o executivo da Vale, 
é ´inadequado retirar minério do solo e não agregar valor´. 

essa solenidade. Para Lula, é muito caro a ele essa questão da 
siderúrgica no Ceará. Esses projetos sempre se concentraram 

ou no Norte´, defendeu. 

primeira etapa para que o Ceará tenha uma base industrial 
sólida. ´Não que o Ceará dependa só da indústria, mas ne-
nhuma região do mundo se desenvolveu sem isso e, para que 

Sérgio de Sousa, Repórter do Diário do Nordeste

O QUE ELES PENSAM 
Consolidação de um pólo metalmecânico 
A assinatura do memorando marca a história do desen-

volvimento do Ceará. Com a siderúrgica poderão vir outras, 
que completarão o ciclo necessário para consolidação de um 
pólo metalmecânico.  

Lima Matos 
Diretor de Ciência e Tecnologia da Fiec 
A siderúrgica e o conseqüente pólo metalmecânico tendem 

a ser os eixos de crescimento da economia do Ceará nos 
próximos 20 anos. Ocorrerá uma mudança na economia do 
Estado com infra-estrutura, logística e capacitação.  

Lauro Chaves 
Economista e professor da Uece.

Enfi m a siderúrgica
O dia de ontem foi mais um dia his-

tórico entre tantos outros dias históricos 
quando se trata dos grandes empreen-
dimentos há muito prometidos para o 
Ceará. Durante a cerimônia de assina-
tura do memorando de entendimento 
entre o Governo do Estado e os sócios 
da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), o diretor de siderurgia da Vale do 

que as obras da siderúrgica no Complexo 
Industrial do Pecém vão começar ainda 
este ano. A notícia, inesperada para o 
público que lotava o auditório do Palácio 
Iracema, foi seguida de aplausos.

A Vale é sócia da coreana Dongkuk na CSP, projeto com 
investimentos na ordem de US$ 4 bilhões, já na primeira fase. 

toneladas de placas de aço por ano.
Tudo voltado para a exportação. “A Vale e a Dounkuk 

trabalham com a meta de começar as obras da siderúrgica 
ainda este ano. A verdade é que o Ceará está preparado”, 

conversar com os jornalistas.
O apoio de Dilma
Não por acaso, a assinatura do memorando coincidiu com a 

presença da ministra Dilma Rousseff ao Estado. Em agosto do 
ano passado, acompanhando o presidente Lula na inauguração 

do próprio presidente. Ontem ela repetiu o discurso.
“É determinação do presidente Lula para que saiam si-

derúrgicas no Brasil, porque o presidente acha inadequado 

a gente tirar minério do solo brasileiro e 
não agregar valor a ele”, disse.

A ministra relembrou projetos an-
teriores de siderúrgicas para o Ceará 
que nunca saíram do papel e atribuiu 
ao governador Cid Gomes o mérito de 
o projeto da CSP já ter meta para ser 
executado. Cid também relembrou pro-
jetos de siderúrgicas nunca executados, 
referindo-se à década de 60, no governo 
de Virgílio Távora. “Juro que tudo que 
o eu mais queria era estar no dia 31 de 

rante vendo as obras de fato”. Que não 
seja mais um sonho.

Emais
- No palco do auditório do Palácio Iracema, a sensação de 

que havia gente demais para espaço de menos. Todos queriam 

- Durante a exibição do hino do Estado do Ceará, só o 
governador Cid Gomes arriscava a letra cantando baixinho. 
Quando acabou, Dilma olhou para Cid e cochichou “hino 
bonito!”.

montadora para o Ceará.
Números
US$ 4 bilhões é o investimento previsto para a Companhia 

Siderúrgica do Pecém15 mil empregos diretos devem ser 
gerados na fase de construção da siderúrgica

3 A 6 toneladas de placas de aço deve ser a produção anual 
da CSP

(*) Dalviane Pires , da Redação de O POVO



Ceará em Brasília
20Julho/09

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

dos eventos artísticos promovidos pela Casa do Ceará, 
reunindo conterrâneos e não-conterrâneos para beber da 
rica cultura dos artistas populares cearenses.

às nossas obras, pois a terra nada mais é que poeira ainda 
se fragmentando e que, num futuro remoto, mais poeira 
tudo será. Mas, enquanto estivermos por aqui, os homens 
estarão em suas obras. Um jornalista cearense João Clímaco 

“era uma autêntica vocação de escritor que a política nos 
roubara”. Pois a política se apoderou dele desde muito 
jovem. Sempre foi amante dos livros.

Alvaro Lins Cavalcante
De fundador a Presidente de Honra da Casa do Ceará

Ana Amélia Gadelha 
Lins Cavalcante (*)

O Crysantho Moreira 

Cavalcante eram contra-
parentes, pois Crysantho 
era primo legítimo da 

varo. Parece que Brasília 
os aproximou. A Casa do 

1963, vermelha de bar-
ro, “terra sem calango”, 
como foi qualificada por Acrísio 
quando batia em retirada para o Ceará 
após breve visita ao irmão Crysantho, 
na SQS 105 onde morava também o 

A terra seca e a poeira da cidade 
em construção terão lembrado securas 
e poeiras sertanejas aos dois homens 
de culturas e políticas, quando viam 
desembarcar avermelhados os conter-
râneos vindos em grande número se 
juntar aos candangos.

Eram tempos de esperança e o 
Brasil acreditava no projeto de desen-
volvimento que incluía a construção 
da capital no centro do seu território. 
Contudo, a vida dos candangos era 
dura e a história ainda não deu os 
méritos devidos a esses pioneiros.

Foi para abrandar o sofrimento dos 
conterrâneos pobres que foi fundada em 15 de outubro 
de 1963, a Casa do Ceará. Foi uma idéia do Crysantho 
que se tornou logo projeto solidário dos amigos cearenses 

quando o Crysanto morreu em 1975.

inicial da Casa que, além de dar abrigo aos necessita-
dos, tinha de ser lugar da cultura cearense, que é onde 

corações saudosos.

para reavivar nos cearenses litorãneos as lembranças do 

uma casa de farinha e um engenho de açúcar para lem-
brar sabores e cheiros que habitam nossos corpos desde 
sempre. Para povoar os olhos e mentes dos que visitam 

Pinacoteca com obras dos grandes pintores cearenses 
e, a Biblioteca, que recebeu o nome de Padaria Espiritual 

XIX, foi um sopro de rebeldia e irreverência na vida lite-
rária do Ceará. Trabalhou na Casa até o dia em que, por 
motivo de saúde, teve que se afastar. O projeto, naquele 

Imagem e Som para oferecer aos visitantes os registros 

Nascido no sertão, pe-
dia remessas constantes 
para o irmão mais velho 
que já fora para a capital 
estudar. Quando chegou a 

se destacou logo por seu 
conhecimento, apesar da 
pouca idade. Ainda es-
tudante, evidenciava sua 
veia política sendo eleito 
presidente de mais de um 
órgão estudantil. Formou-
se em direito, tendo traba-
lhado como advogado por 

dois anos.
Foi como deputado, a princípio 

estadual e depois federal, por cinco 
legislaturas, que escreveu sua vida 
profissional. Era um homem de 
índole democrática. Participou da 
Constituinte do Estado pós-ditadura 
Vargas e, em ãmbito federal, nos 
anos de chumbo da ditadura militar, 
foi um dos criadores do grupo Au-

família importante de Pedra Branca, 
cidade criada em 1871, de clima 

Rita no meio do estado, onde desa-

Estórias muito bem contadas pelo 

devido à vocação de escritor roubada não teve tempo de 
registrar. Decerto, os mais próximos hão de lembrar bem 
de sua graça ao contar essas estórias. Decerto, os quatro 

construído em sua gestão na UNE, monumento postado em 
frente à Faculdade de Direito, em comemoração à vitória 

Deixou, também, os prédios de uso social voltados para a 
população carente na sua terra natal.

quais ela mais gostaria de ser lembrado, estão na Casa do 
Ceará. Foi lá que ele pode colocar a sua alma de cearense 
humanista e amante das artes.

(*) Ana Amélia Gadelha Lins Cavalcante (Fortaleza), 

Alvaro Lins Lins Cavalcante casou  com Zimar Gadelha 
Lins Cavalcante em 27 de setembro de 1947.

Filhos: Alvaro Lins Cavalcante Filho, 60 anos, que hoje 
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Futebol cearense atravessa mau momento
Por JB Serra e Gurgel  (*)
Um dos fenômenos mais graves do futebol cearense na 

atualidade está nos poucos cearenses presentes nos dois times 

e Ceará, por motivos que o Ceará bem os conhece, ao contrário 
do que acontece com a maioria dos clubes da 1ª, e da 2ª, divisão, 

jogadores de futebol não tem sido uma qualidade do Ceará no 
passado e no presente. Somente três cearenses chegaram a seleção 
brasileira, Mirandinha, autor do 1º gol brasileiro em Wembley, 
Jardel e Dudu Cearense. “No Ceará, para cada 1000 humoristas 
que revelamos há um jogador de futebol”,

Quase todos times do Ceará não tem escolhinhas e divisões 

fracasso na Série B de 2008, reformulou todo o elenco, dispen-
sando 27 atletas. Resolveu apostar na garotada formada em casa, 
no Pici,  lançando muitos jogadores no campeonato cearense. O 
jogador formado em casa veste a camisa, joga com o coração 
ea alma, ao contrário da legião estrangeira que todos os anos 

divisões de base, Há muito tempo não revela ninguém. O último 
foi Ederson, vendido ao Atlético do Paraná, há dois anos. O 
Ferroviário revelou alguns, Leonardo, Guto, Cristiano, Danúbio, 

termos da  Lei Pelé,  são tambémnegociados com empresários, 
que passam a donos de seus passes.

A regra mais geral do nosso “esporte bretão” (eta ferro!) tem 

encostados nosseus clubes ou sem clubes, o que gera boas comis-

para disputar o campeonato local ou as divisões inferiores dos 
campeonatos nacionais, muitos sem nenhuma identidade com o 
Ceará e seu futebol. As conseqüências tem sido terríveis. Muitos 
acabam queimando rapariga e bebendo cachaça.

As duas maiores torcidas do Ceará enchem os estádios, a 
média de público é excepcional, mas os times são ruins, não se 

mundo, seja na Taça Brasil ou no campeonato nacional.
No passado poucos atletas cearenses brilharam no cenário 

nacional como Babá, no Flamengo, Pacoti que jogou no Vasco, 

Bebecê e Alencar no Palmeiras, Canhoteiro e Fernando Sátiro, 
no São Paulo, Mirandinha, no Botafogo e que foi o primeiro 
cearense a jogar no exterior, no Newcastle, da Inglaterra, tendo 

Amilton Rocha, no Guarani de Campinas, Jardel, que começou no 
Vasco passando pelas divisões de base,depois brilhou no Grêmio 
e no Porto, de Portugal, onde ganhou por quatro anos o titulo de 
maior artilheiro da Europa. 

No presente, Dudu Cearense não aceito pelas divisões de base 

donde foi para o Japão, a França, a Rússia  onde jogou no CSKA 
de Moscou, de 2005 a 2008, desde então está no Olympiakos, 

Seongnam, da Coréia do Sul, agora foi contratado pelo Ceará. 
Marcos Venancio de Albuquerque (Crato), Ceará,  que passou pela 

Saint German, de Paris; Há o caso dos irmãos Ronny Heberson 

Hertha Berlim, sem que tenham jogado em qualquer clube local, 
embora tenham passado pelo Corinthians e o Vitória da Bahia. Já 
Iarley, que jogou na Argentina e no Internacional e hoje está no 

para o Espanyol, voltou ao Flamengo e agora está no Botafogo.
No campeonato nacional da 1ª. E 2ª. Divisões, com 440 atletas 

titulares, apenas 24 são cearenses, menos de 10%, Se considerar-
mos que cada clube tem, no mínimo, 22 atletas titulares e reservas, 
são 880 atletas ao todo, os 25 cearenses representam pouco mais 
de 2,0%.

Tem mais: o time do ABC,de Natal, com três cearenses ganha 
do Ceará que só tem um cearense.

em futebol. Os nossos dirigentes são pensam naquilo e esquecem 
o que deveria ser feito um trabalho de base para o que Ceará tenha 
mais atletas no Estado e fora dele. Vejam os exemplos do passado, 
quando Ceará teve grandes times de basquetebol e de futebol de 
salão e mais recentemente com a geração dos atletas do vôlei de 
praia. É preciso que se faça alguma coisa”.

1ª. Divisão (7)
Avaí

Barueri
Everton (Maranguape);
Goiás
Iarley (Quixeramobim);
Corinthians
Otacilio Neto (Orós)
Botafogo

Vitória

2ª. Divisão (16)
ABC

América de Natal
Helinho (Aracati)
Bahia

Ceará

Eusébio (Eusébio)
Guto (Quixerampobim)

Wanderley (Sobral)

Paraná
Ceará
Portuguesa

Náutico
Kuki (Crateús)
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Aterro sanitário é implantado
 no maciço de Baturité

Representantes da Associação dos Municípios do Maciço 
de Baturité (AMAB) estiveram reunidos com os prefeitos da 
região e técnicos do projeto para dar andamento a elaboração 
do projeto executivo consorciado. O aterro sanitário proposto 

A Amab vem se articulando informalmente desde a década de 

são voltadas para uma população de mais 230 mil pessoas. Os 
municípios integrantes do projeto são Aracape, Aracioaba, Ara-
tuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, 
Mulungu, Pacoti e Redenção. 

As municipalidades envolvidas neste projeto têm como 
objetivo maior a melhoria da qualidade de vida da população 
local, a preservação do meio ambiente ecologicamente equi-
librado para as presentes e futuras gerações através de ação 
consorciada, que prevê uma administração conjunta de recursos 

esperados. A associação conta com apoio da Funasa e Governo 
do Estado do Ceará

Presidente do TCU discute 
benefícios assistenciais 

  O presidente Ubiratan Aguiar recebeu, em 08.06,a 
visita dos ministros do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Patrus Ananias, e da Previdência 
Social, José Pimentel. Patrus e Pimentel entregaram ao 
presidente um relatório sobre questões relacionadas aos 
benefícios de prestação continuada (BPC). O encontro 
contou ainda com a presença do ministro Augusto Nar-
des, do presidente do Instituto Nacional da Seguridade 
Social (INSS), Valdir Moyses Simão, e de técnicos e 
assessores dos ministérios e do Tribunal. A reunião 
permitiu a discussão de detalhes de agenda, ações de 
controle interno e troca de informações com o TCU.
      O ministro Augusto Nardes elogiou as iniciativas 
do Bolsa Família e de outras ações sociais do gover-
no e destacou que a inclusão social é “extremamente 

para a redução de custos para os programas sociais. 
“Quem vai ganhar é o País”, afirmou. O ministro 
da Previdência disse que a redução de custos é uma 
preocupação constante do governo e agradeceu as 
sugestões. “Já temos um encontro agendado para 
tratar desse assunto”, completou Patrus Ananias.

encontro e elogiou a iniciativa dos órgãos envolvidos 
com o BPC na busca de uma maior integração com o 
Tribunal. “O TCU é conhecido pelo viés da sanção, mas 
queremos ser mais conhecidos pelas ações pedagógica 

orientações do TCU são sempre dadas na intenção de 
ajudar a administração pública. “Temos sempre o mes-

Ceará quer reduzir mortalidade 
infantil em 5% em 2009

no Ceará em 5% em 2009 e mais 5% em 2010, para chegar 
à taxa de 14,74 óbitos por mil nascidos vivos já no próximo 
ano. É o que estabelece o Plano Estadual de Redução da Mor-
talidade Infantil, que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) 
divulgou em  23.06 na reunião, com a participação de gestores 
e técnicos das secretarias municipais de saúde, de hospitais 
da rede pública, em que foi também apresentada a proposta 
de implantação da Rede Cearense de Saúde Perinatal.

De 1991 a 2007 o Ceará teve redução de 58,23% na taxa 
de mortalidade infantil. Foi o Estado com a maior queda do 

(IBGE). Em 1991, a média de mortes de crianças com até 

por mil nascidos vivos. A taxa do ano passado, segundo a 
Secretaria da Saúde do Estado, foi ainda menor. Ainda sujeita 
a revisão, está em 16,2 por mil nascidos vivos.

Para jogar esse número para baixo, o Plano Estadual de 
Redução da Mortalidade Infantil estabeleceu três linhas de ação 
prioritárias: a implantação de 57 novos leitos de UTI neonatal, 
passando das atuais 118 para 175, criação de 209 novos leitos 
nas unidades de cuidados intermediários neonatal, chegando a 
383, e expansão da cobertura do Programa Saúde da Família 
nos 18 municípios prioritários. Os municípios onde as ações de 
redução da mortalidade infantil serão mais intensas são Fortale-

Tianguá, São Benedito, Viçosa do Ceará, Crateús, Camocim, 

O número de óbitos infantis é maior na faixa etária de 
menores de sete dias. Em 2007, o número de óbitos perinatais, 

até os menores de sete dias após o parto, foi de 2.819 casos, 
de acordo com o levantamento da Sesa. 

A ICID+18 acontecerá em 2010 e reunirá 2.000 pessoas de 50 países.
O governador Cid Gomes e o minis-

tro do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
lançaram em 17.06, Dia Mundial de 

Conferência Internacional sobre Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento 
em Regiões Semiáridas (ICID+18). O 

mês de agosto de 2010 é uma contribui-
ção para a Rio+20, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

2012. “Essa é uma oportunidade para 
tratarmos de políticas públicas defenso-

Nossa caatinga, bioma importante para 
a manutenção da vida na terra, tem de 
ser preservada”, defendeu Cid. 

Para o governador é necessário 

nômico - gerando emprego e renda para 
a população- com a questão do meio 
ambiente. Cid citou em seu discurso 
os investimentos do Governo do Esta-
do em energias renováveis, que ainda 
este mês de junho atingirá a marca de 500 megawatts 
implantados em energia eólica, o que representa 40% da 
atual demanda cearense. “O Ceará tem um potencial de 
geração de 25 mil megawatts”, lembrou. Cid anunciou 

vo a projetos de sustentabilidade e preservação do meio 
ambiente do semiárido. O objetivo é aproximar academia 

na área do meio ambiente para o uso prático no Ceará. 

A ICID+18 é uma iniciativa do Governo do Estado do 
Ceará e do Ministério do Meio Ambiente. O evento con-
tará também com a participação da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Coordena-

Desenvolvimento Rural Sustentável e Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE). A conferência também 
contará com a colaboração do Banco do Nordeste, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mun-

dial, Embrapa, INPE – Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
Rede Clima, Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Universidade de Illinois, 
além de outras Universidades e Cen-
tros de Pesquisa. 

Segundo o ministro Carlos Minc, 
a ICID+18 reunirá cerca de dois mil 
participantes de mais de 50 países, 
além de universidades e centros de 
pesquisa de todo o mundo. Minc 
comemorou também a criação de um 

te em todo País. “O Governo Federal 
não poupará recursos para a revitali-

no Brasil. Se não nos preocuparmos 
com o meio ambiente o Nordeste será 
a região mais atingida com o aumento 
gradativo da temperatura do planeta 
terra”, disse. 

O ministro também destacou a 
implantação do Fundo Clima, um 
programa de Governo Federal com 

recursos oriundos da arrecadação de royalties do petró-

biomas, sendo que 50% será destinado ao Nordeste. 
De acordo com Antonio Rocha Magalhães, diretor da 

vários eventos preparatórios, ao longo de 2009 e primeiro 
semestre de 2010, com vistas a gerar trabalhos e informa-

regiões semiáridas de todo o mundo”.
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Fausto Nilo recebeu a 1ª parcela e iniciou a elaboração 
do novo projeto da Casa do Ceará em Brasília. 

O a r q u i t e -
to  Faus to 
Nilo rece-

beu a 1ª. parcela 
, no valor de  R$ 
35.700,00, para a 
elaboração em 40 
dias da 1ª. etapa 
do novo Projeto 
da Casa do Ceará, 
que compreende o 
Estudo Preliminar 
Arquitetônico com 
estimativas gerais 
de custos. O projeto 
global será executa-
do em 200 dias e deverá custar R$ 238.000,00.  O Projeto 
deverá atender as exigências da NBR-9050/2004, relativa 
à adequação da edificação a portadores de necessidades 
especiais.

O projeto abrangerá uma nova  área construída de 10 mil 
metros quadrados, com um conjunto de quatro blocos, em 
terreno de 15 mil metros quadrados. s, no lote G da Super 
Quadra 910 Norte, em Brasília, DF.

Atualmente a Casa dispõe de 6 mil metros de área cons-
truída. A Casa do Ceará venderá um dos dois lotes da atual 

Concluida a 1ª. etapa  Fausto Nilo receberá a 2ª. parcela 
de Valor R$ 47.600,00 para a laboração em 45 dias do 
Anteprojeto Arquitetônico para análise pela Casa, a qual 
indicará as alterações necessárias, comentários e outras 

(cinco) dias.
A 3ª Etapa  será executada em até 55 dias  e compreenderá 

a elaboração do  Projeto Básico, de arquitetura, no valor de 
R$ 71.400.00.

a respectiva aprovação, Fausto Nilo  elaborará a 4ª. etapa  
em até 60 dias entregará o Projeto Executivo de Arquite-
tura, registrado e carimbado no CREA-, acompanhado das 
respectiva CART, no valor de R$ 83.000,00.

O Projeto Executivo de Arquitetura deverá conter no 
mínimo os seguintes projetos e elementos:

tacionamentos, calçadas e demais pavimentações externas

compatíveis com a complexidade do projeto

mento e

lhamento

para desenvolvimento posterior pela equipe de interiores

pessoas

de construção de gua-
rita de controle/

nição das áreas de im-
plantação dos projetos

res
Fausto Nilo será 

ainda responsável pela 
coordenação e compa-

Complementares que 
compõem o Projeto 
Executivo Completo e 

consulta prévia aos órgãos com competência reguladora sobre 
a área objeto do projeto, obtendo, quando for o caso, as dire-

Cada um dos projetos complementares será elaborado 
por empresa ou consórcio de empresas nos termos da le-
gislação federal aplicada aos contratos públicos. O Comitê 
de Obras, criado pela Presidência da Casa, deverá escolher 
os projetos que serão contratados sob a sjupervisão de 
Fausto Nilo.

 Elaboração dos Projetos Técnicos Complementares
1. Projeto de Cálculo Estrutural de Concreto Armado :
2. Projeto de Cálculo Estrutural de Metal :
3. Projeto Hidro-sanitário:
4. Projeto Elétrico
5. Projeto de Condicionamento de Ar
6. Sistema de Proteção e Combate a Incêndio
7. Projeto de Circuito Fechado de TV
8. Projeto de Alarme Sensorial
9. Projeto de Segurança Patrimonial
10. Projeto de Luminotecnia

cações Técnicas e Caderno de Memoriais Descritivos e de 
Encargos.

Metrô de Fortaleza terá 20 trens. 
Custo de R$ 240 milhões

O governador Cid Gomes assinou a ordem de serviço para 
o fornecimento de 20 trens unidade elétrica (TUEs) para a 

meses e farão o percurso entre a Estação Vila das Flores, em 

Para os fornecimentos dessas unidades o Governo do Estado 
investiu R$ 240 milhões. A previsão é que diariamente, a 
Linha Sul transporte 350 mil passageiros. Os vagões serão 

AnsaldoBreda tem 160 anos de tradição e fornece trens para 
vários países da Europa e América do Norte.

Durante a assinatura, Cid Gomes anunciou que já está em 
andamento à licitação para as obras do trecho que ligará a 
estação da Lagoinha, na Parangaba, à estação João Felipe, no 

são do Metrô coloca em jogo a capacidade do poder público 
em corresponder os anseios da população. “É uma questão 
de honra a conclusão do Metrô para a garantia de transporte 
seguro e confortável para a população que espera por esse 

O governador apresentou os investimentos do Estado no 
setor de transporte ferroviário, como o Metrô do Cariri, que 
tem previsão de inauguração em outubro deste ano e que 

Metrô de Sobral. Nesse caso, o edital para a compra dos trens 
deverá sair no próximo dia 14 e a entrega de propostas deverá 
acontecer no dia 24 de julho.

Estado dá garantias para 
instalação de estaleiro no Ceará

presidente da Transpetro, Sergio Machado, e representantes 
do BNDES e de grupos econômicos para discutir a possibili-
dade da instalação de um pólo estaleiro no Ceará. Durante o 

em instalar um estaleiro e, para isso, implementará ações para 
estimular a vinda do polo. Entre as garantias asseguradas pelo 
Governo estão à área de implantação do projeto, licenças am-
bientais, licenciamento junto à União, obras de infraestrutura, 

O presidente da Transpetro, Sergio Machado, explicou 
que existe uma grande demanda no setor de navio mercante 
no Brasil e no Mundo. “O Brasil tem 95% de seu comércio 
exterior transportado por navios e gasta US$ 16 bilhões por 
ano com transporte marítimo. Só a Petrobras gasta US$ 2 
bilhões por ano de fretes. Só a Petrobras tem uma demanda 
de 146 barcos de apoio, 40 navios-sondas de perfuração, 19 

da Frota da Transpetro (Promef), o Brasil precisa de quatro 
estaleiros, sendo dois para a produção de navios e os demais 
para a reparação de embarcações.

Cada um deles exige um investimento de cerca de R$ 200 
milhões e mais R$ 60 milhões para a infrestrutura necessárias 
para o funcionamento. Um estaleiro de médio porte gera de 
1.500 a 2 mil empregos diretos. No próximo mês, em agosto, 
será divulgado o edital para a construção de navios para a 
Transpetro, onde poderão participar estaleiros novos.

Governador Cid Gomes 
inaugurou a Expocrato 2009

O governador Cid Gomes abriu enm 12.07 a 58ª edição da 
Exposição Centro-Nordestina de Animais e Produtos Deriva-
dos - Expocrato 2009, no Parque de Exposições Pedro Felício 
Cavalcanti. A solenidade de abertura contou com a presença 
do secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA), 
Camilo Santana, dentre diversas autoridades do setor. O evento 
promete atrair mais de 100 mil pessoas diariamente para .

A Expocrato é maior exposição agropecuária do Ceará e 
alavanca o mercado do Nordeste, possibilitando uma geração 
de renda em todos os segmentos, através da criação de empre-

nesta edição, sejam movimentados mais de R$ 60 milhões em 
negócios. Este ano, são esperados 12 mil animais nos mais 
de 15 pavilhões e 200 baias moduláveis para o estábulos dos 
animais. O parque, que tem uma área de 36 hectares, também 
dispões de três pistas de ovinos e caprinos e um picadeiro com 

dos bovinos.

Instituto Agropolos do Ceará, Associação dos Criadores de 
Caprinos e Ovinos da Bio-Região do Araripe (ACCOA) e 
Associação dos Criadores do Crato (ACC). O evento revela-se 
como grande potencial de renda e qualidade de vida do peque-
no ao grande produtor rural e agricultor familiar, através das 
tecnologias e inovações que são difundidas em todos eventos 

possibilitam o crescimento, contribuindo para o desenvolvi-
mento da região do Cariri e de todo o Estado.
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