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Ceará em Brasília

Mais de 700 pessoas estiveram em Nova Iorque na homenagem da Câmara de Comércio do Brasil Estados Unidos à d. 
Yolanda Queiroz. Nas fotos de Gilberto Amaral: Fernando Cesar Mesquita com Claudia Carneiro, d. Marly Sarey, Mara 

Cursos de Culinária e Pintura e atendimento em RPG movimentam a Casa do Ceará.  Leia mais pag. 20

i d B il E t d U id à d

Quase 6 mil pessoas passaram pela Casa do Ceará em 07.06 numa das maiores Festas Juninas já realizadas pela Casa. No dia que aconteceram outras festas, a da da Casa do 
Ceará arrasou pela animação e participação da comunidade brasileira, incluida a nordestina e a cearense. Um evento que marcou época e mostrou a revitalização da Casa.
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lDuas questões merecem destaque nesta 
edição.
A primeira é que estamos mudando a cara do 
jornal, depois de um ano. 
Creio que mantenho o ideário do mestre Lu-
ciano Barreira.
Agradeço ao prof. Juan de La Torre Padilla o 

-
ação sugerida para esta nova etapa que espero 
levar por 12 meses.
Alguns coleguinhas, geralmente críticos 
mordazes,  diziam que o jornal se assemel-
hava às colunas do Vaticano, que são mais 
de 500.
Outros acham que o jornal deveria fotos 
grandes e textos curtos, inclusive nos 
artigos. 
Para o prof. Padilla, com quem concordo, 
isto tiraria a característica básica de jornal 
e seriam mais adequados a uma revista. 
A Casa poderia ter uma revista...

proposta do prof. Padilla, foi  limitar o nosso 
conteúdo ao que for do Ceará, da Casa, e dos 
cearenses em qualquer condição e vivência.
A segunda que merece destaque é a nova página 
da Casa do Ceará na Internet. 
Espero que os cearenses internautas cada vez 
acessem a página, onde pode lembrar a bandeira 
do nosso Estado, ouvir o nosso Hino, saber o 
que faz a  Casa, alcançar a Odontoclínica e a 
Policlínica, ler o Jornal que já chega primeiro 
aos leitores pela Web do que pelos Correios 
e sentir a força dos nossos anunciantes que 
estão acreditando nas mudanças que a equipe 
de Fernando César Mesquita está trazendo à 
Casa do Ceará.
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Expediente

O Negócio é por tapas
(*) Luciano Barreira

-
liação ao Partido Comunista. O novo companheiro que àquele 

entender certas coisas... Mas num bravo esforço começou a 
estudar assuntos teóricos.  Percebendo seu interesse e a grande 
força de vontade, o Partido o mandou fazer um curso sobre 
teoria marxista no Recife. Quando Chico Leite voltou da ca-

“agora domino o marxismo”...
Atendendo a um velho e gostoso hábito provinciano, nas 

pracinhas ou nas calçadas. Assim era mais fácil livrarem-se 
do calor, desfrutando os raros momentos da brisa noturna. 

Leite, como sempre, puxando o assunto para o lado da polí-

- O Socialismo vem mesmo, não tarda, é o único caminho 
para a Humanidade!

- Qual a diferença entre o Socialismo e o Comunismo? 
Quis saber “seu” Chagas Moreno.

- Primeiro um, depois o outro... O comunismo é conseqü-
ência da evolução do socialismo...

- Mas para isso tem que ter revolução, quem é que fazer a 
revolução?Perguntou-lhe o “mestre” Bananeira.

- As massas, sob o comando do Partido Comunista, guiado 
pelas luminosas idéias de Marx, Engels, Lenine, sob a direção 
da classe operária, a mais conseqüente, a única capaz de levar 

O Negócio é por tapas

Espaço Luciano Barreira

Conversando com o Leitor 

curso em Pernambuco, Foi quando o “seu” Fausto Cândido 
duvidou:

- Isso de Comunismo não é coisa pro Brasil não... Só se 
for quando as coisas estiverem muito adiantadas, isso daqui 
há bem duzentos anos...

- Chico Leite temperou a garganta e na defesa de seus 
pontos de vista saiu-se com uma frase lapidar, provando 
seu elevado nível:

- Acontece que tem as tapas, sito vem por tapas. Tem a 
primeira e a segunda tapa... Tem uma coisa. Na terceira tapa 
a burguesia não agüenta mais não!

Preso ao Manifesto

Cardoso era um devotado lutador da causa democrática 

Comunista Brasileiro, a que era um dedicado. Além dos 
contatos políticos, eu e Cardoso desfrutávamos de uma 
grande amizade, pois éramos colegas de trabalho do anti-
go DENERu (mais tarde Sucam, hoje FUNASA). Ele era 
Guarda Chefe e eu burocrata.

Certa vez, Cardoso estava conversando com alguns ami-
gos no Abrigo Central da Praça do Ferreira, quando veio 
aquela vontade danada de fazer xixi. Correu para o mictório 
do Roticeri (hoje CEF) que ra o lugar mais perto. Assim que 
abriu a braguilha para se desapertar, um garotão com pinta 
de bichona, agarrou a “manjuba” do Cardoso dizendo.

- É dessas que eu gosto!
- Epa! Exclamou o “guarda chefe” e não contou merenda. 

Meteu um bruto safanão no pobre coitado que por um triz 
não jogado ao chão imundo do mictório.

-
tores poderão indicar pela internet, na página da Casa www.
casadoceara.org.br, amigos que queiram recebe-lo. Mandem 
o endereço completo, com CEP.

jornal. Agradecemos igualmente as críticas.

inclusive as edições anteriores.

-
maras municipais de vereadores do Ceará. Atualmente só os 
diretores da  União dos Vereadores recebem. Quem puder nos 
ajudar no envio dos endereços agradecemos.

os procuradores do MP no Ceará. No site da Procuradoria não 
tem os endereços. Se a entidade dos Procuradores quiser nos 
ajudar, agradecemos.

recebem o jornal.

-
bliotecas públicas do Estado do Ceará.

-
ses que foram Pioneiros em Brasília, para uma justa e 

merecida homenagem nos 50 anos de Brasília. Quem 
tiver informações podem nos mandar por carta ou por 
e-mail. Não será apenas uma homenagem do Jornal, 
mas da Casa

doação de roupas usadas que serão repassadas  aos neces-
sitados que procuram a Casa.

Fortaleza, agradecendo a publicação do artigo Bertioga, 
em homenagem ao seu irmão, desembargador Celso Al-
buquerque de Macedo.

nos foi enviado por  Amarilio Carvalho, do Crato.

“sobre os acontecimentos políticos de Canindé”, apoiado 
pela Comissão Pastoral da Terra, Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais de Canindé, Sindicato dos 
Servidores Públicos de Canindé e MST.

-
culo, ano X, nº 80, de março de 2008.  Destaque para o 
aratigo de Batista Lima,. “O grupo Siriará de literatura”.  
Pedimos ao Dias da Silva nos mandar por e-mail o artigo 
de Batista Lima para republicação no nosso Jornal Ceará 
em Brasília.
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Barretão Oitentão
Luis Carlos Barreto 

(Fortaleza) vive no Rio 
de Janeiro desde 1947.

-
nal, repórter e fotógrafo 
da Revista “O Cruzeiro” 
nos anos 50 até 1963, cor-
respondente na Europa, 
nos anos de 1953 e 1954. 
Como repórter, cobriu 
importante Graduou-se 
em Letras pela Sorbonne, em Paris. Está comemorando seus 80 
anos. Começou no cinema em 1961, como co-autor do roteiro e 

Roberto Farias.  

foi  Dona Flor e Seus Dois Maridos, visto por mais de 12 milhões 
de brasileiros e sucesso mundial em 1978. Neste mesmo ano, a 
LC Barreto fundou a carnaval Filmes Inc., com sede nos Estados 
Unidos, dedicada à distribuição e associou-se à New Yorker Films 
e posteriormente à Winstar - Fox Lorber, Pandora, Miramax e 
Sony Classics.

Boas notícias
Não foi o governador Cid Gomes, nem o presidente do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ivan 
Bezerra. O anunciador das boas notícias para a economia 
cearense foi o líder do Governo na Casa, deputado Nelson 
Martins, do PT. Ele disse que o Ceará terá 1) uma fábrica 
de veículos automotores, 2) um estaleiro para a construção 
e navios e 3) um polo metal-mecânico, que virá atraído pela 
siderúrgica do Pecém. Houve um tempo em que informações 
de tamanho impacto assim eram anunciadas pelo próprio 
Governador, em entrevista coletiva no Palácio. Noticiou 
Egídio Serpa.

Energia eólica 

Führlander, uma das maiores fabricantes mundiais de geradores 

mas a mão-de-obra a ser empregada na operação industrial 
-

alta tecnologia.
Mérito Industrial
A diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará-

FIEC  elegeu os ganhadores da Medalha do Mérito Industrial 
2008. Os escolhidos: Assis Machado Neto, um dos controladores 
da Construtora Mota Machado, que está celebrando seus 40 

-

transformadores elétricos. A entrega da medalha será em junho, 
em festa na FIEC.

Lixo
Desperdício quase total do rico lixo de Fortaleza. Das 60 

mil toneladas mensais só 5,5 mil passam por reciclagem. Na 
avaliação de técnicos, 15 mil toneladas poderiam ser reapro-
veitadas.

Cidadãos Cearenses

(PT), agraciou  o deputado federal José Pimentel (PT-CE); de Lula 
Morais (PCdoB), contemplou o também deputado federal Chico 

Novo presidente da Ajufe 
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e cor-

regedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Cesar 
Asfor Rocha, enviou cumprimentos ao juiz federal Fernando Mat-
tos pela vitória obtida na disputa pela presidência da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).  

SAMBURÁ
Pimentel o novo Ministro Cearense
O deputado cearense 

José Pimentel (PT_CE) 
é o novo Ministério da 
Previdência., No quarto 
mandato de deputado fe-
deral, Pimentel , 55 anos,  
graduado em direito pela 
Universidade Federal do 
Ceará, trabalhou no Ban-
co do Brasil e militou no 
Sindicato dos Bancários de Fortaleza. É dirigente do PT no Ceará 
e era vice-lider na Câmara. Foi o relator da impopular 2ª. reforma 
da Previdência e mais recentemente relator do Orçamento de 2008. 
Pimentel  é Cidadão de Sobral,  de Paracuru, Meruoca, Iguatu, 
Amontada, Icapuí,  Tauá, Santana de Acaraú, Acaraú  

Aprovada Siderúrgica do Ceará
Em 07.05, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) reuniu-se para a realização de sua 421ª Sessão Ordiná-
ria. Dentre os despachos e os 36 itens em pauta, destacou-se 
o Ato de Concentração nº 08012.001723/2008-64, referente à 
constituição de uma joint-venture entre a Companhia Vale 
do Rio Doce e a Dongkuk Steel Mill Co, empresa sul-coreana 
que atividades em vários países, para implementação da Com-
panhia Siderúrgica de Pécem (CSP), localizado na cidade de 
São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. A operação 
foi aprovada sem restrições.

Reebok

-
national, com prazo de vigência limitado, para a distribuição e 

atua na fabricação e comercialização, dentre outros produtos, 

-

Consumo

A casa dos médicos
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

completa 60 anos em meio a uma programação que teve mesa-
redonda e entrega da medalha Jurandir Picanço a personalidades 
do estado. O baile da Esmeralda , no La Maison Dunnas, fechou 
a semana de comemorações.

São João
O prefeito Roberto Pessoa diz que está trabalhando para 

que Maracanaú apresenta a maior festa de São João da história 
do Ceará. A programação será de 1º a 20 de junho e ele quer 
Maracanaú concorrendo com Caruarú, em Pernambuco e 
Campina Grande na Paraíba.

Exportação
A lagosta volta a ser destaque na pauta de exportações do Ceará. 

Dos 502 produtos exportados, a maior variação é das vendas da 
lagosta, que cresceu 133,2% no quadrimestre. As exportações de 
frutas tropicais somaram US$ 30,085 milhões de janeiro a abril 
deste ano.

Trabalho Infantil
 O Ceará passou do 8º para o 4ºlugar no ranking brasileiro 

de trabalho infantil. Segundo o IBGE, há 330 mil crianças e 
adolescentes, de 5 a 17 anos, explorados no estado.

Nordeste – Cangaço e Cinema

no Centro Cultural do Banco 
do Brasil, a mostra itinerante 
Nordeste, Cangaço e Cinema, 

Cinema & Luz, mostrado em 

das quais são curadores. Para 

processo intenso de criação 

como importante centro de pro-

-

AABB à venda
A venda da sede da AABB, em Fortaleza, uma transação de R$ 

45,2 milhões, está suspensa por uma decisão judicial.A liminar foi 
resultado da ação do advogado Amilton Simão, representando o 
sócio Renan de Oliveira, que contestou o andamento da transação, 
especialmente questionando quanto à transparência e ilegalidade 
processual. O presidente da AABB, Marcos Tavares, diz que a 

-
panhada pelo Banco do Brasil e pela Federação das Associações 
Atléticas do Banco do Brasil. Segundo ele, a decisão foi tomada 
por que a manutenção da AABB estava insustentável diante da 
obrigação de carga tributária e dos custos com manutenção

Ferro cearense
O presidente da Agencia de Desenvolvimento Econômico do 

Ceará, Antônio Balhmann, disse que o estado pode ter minério 
de ferro explorado por empresas nacionais e/ou estrangeiras 
num futuro bem próximo. Há oportunidade de ocorrência de 
jazidas na região dos Inhamuns. Segundo Balhmann, a exis-
tência de matéria-prima para a Siderúrgica do Pecém dentro 
do próprio Ceará mudará o projeto do empreendimento para 
melhor e para maior.

Municípios em festa
-

-

Jaymirton Cavalcante comemorou inaugurando obras.
Santana Textiles na Argentina
A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, inaugurou a 

quinta e mais nova fábrica de índigo da cearense Santana Textiles, 
localizada na cidade de Puerto Tirol, na Província do Chaco, no 
Nordeste da Argentina. Cristina Kirchner, muito simpática e ele-
gante, visitou os dois gigantescos galpões da Santana argentina e 

em 27.05 o  prefeito da cidade de Edimburg, no Texas (EUA), 
onde ele construirá e inaugurará, em 2010, a maior fábrica de sua 
organização.

Alcides Pinto

o poeta José Alcides Pinto (São Francisco do Estreito, Acaraú). 

onde acabou organizador de coletâneas do MEC. 
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MPF/CE pede anulação de licenças 
ambientais de condomínio em Aquiraz

Eugênio Rabelo ressalta os benefícios das
 emendas parlamentares para os estados 

Ao destacar a importância das emendas parlamentares para o 

acompanhando a evolução do volume de recursos direcionados pelo 

a soma das emendas individuais apresentadas pelos parlamentares 

para o qual contribuiu, lembrando que esse é o seu primeiro mandato, 

investidos na modernização do Programa Segundo Tempo, que leva 
-

a inclusão social. 
-

das à estruturação das unidades de saúde de Fortaleza, à promoção 
de eventos para a divulgação do turismo interno, à implantação de 
unidades demonstrativas de aqüicultura em Morada Nova e à constru-

-
tatar que o esforço da nossa bancada resultou na implantação e mo-

estruturas esportivas de 
recreação e competição 

Ele citou ainda quatro 
-

tados por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte, que 

cearenses de todas as 

Câmeras de ví-
deos 

das partidas. Isso porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva 
(CBJD) prevê perdas de mando de campo e multas para casos em que 

Por meio de ação civil pública, o Ministério Público Federal no 

ambientais emitidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

atividades privadas.
-

Para o MPF, cabe ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

zona costeira, mediante apresentação de estudo de impacto ambiental e 
-

to, o procurador também pediu à Justiça Federal o reconhecimento da 

reparação dos danos causados ao meio ambiente mediante a demolição de 

permanente, com a recomposição natural dos ecossistemas afetados.

-
tendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenda a concessão 

Ferreira Forte tendo como base o empreendimento do Porto das Dunaa.
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Acopiara - Meu avô, Henrique Gurgel do Amaral ValenteAcopiara
Leituras I

Nertan Holanda Gurgel (*)

Henrique Gurgel do Amaral Valente, baixinho de pouca con-
versa, político moderado, mas convicto, foi agricultor, dono de um 
pequeno engenho puxado a burro, comerciante de secos e molhados, 
vereador de Lages em Telha, hoje Iguatu, delegado de polícia, co-
letor da vila de Afonso Pena sendo escrivão o sr. Pedro Neves, pai 

Serra, meu sogro.
Chegou a Acopiara em 1908, acompanhando a construção da 

Estrada de Ferro de Baturité, como fornecedor de mantimentos para 
os trabalhadores.  Seu pai, Eduardo Gonçalves Valente, foi casado 

-
do, viúvo de Isabel, com a irmã dela, Francisca, Gurgel do Amaral.  

sendo que meu pai, Francisco Gurgel Valente, nasceu em Uruquê, 
distrito de Quixeramobim. 

Dia a Dia
Falar de meu avô é fácil. Homem simples, recatado, amigo de 

todos. Lages era uma vila. Comprou terras do Chico das Lages, po-
voadores da vila, então distrito de Telha, do lado direito da Igreja pra 
cima. Não tinha vocação de latifundiário nem jeitão de coronel. 

Dia a dia
Um dia, nesses tempos, meu avô era delegado. Um agricultor 

chegou com duas sacas de algodão para vender. Procurou sua loja. 
Botaram os sacos na balança, o peso acusava muito mais do que 

naquele canto”. Foi constatado que o algodão estava molhado. 
“Como delegado ordeno que você esteja preso, vai passar a noite 
inteira deitado no algodão para enxugar”. Na manhã seguinte, man-
dou repesar o algodão e pagou pelo justo.

Dia a dia

menino não usava pijama para dormir. Vestia um camisolão de algo-
dãozinho muito comprido. Quase todos os dias, à noite, de camisolão 
ia à casa de Tia Almerinda (Neném). Vovô perguntava: “Para onde 
vai Mundim?”. Ele respondia: “Vou à casa da Neném comer tapioca 
com manteiga “made in France”. Sempre saia pela porta da frente. 
Certo dia tentou sair pela porta que dava para o ponto comercial, ao 
lado. Ao entrar na loja, avistou um freguês, de cor e de idade, com 
um pedaço de fumo numa mão e uma faca  na outra, tentando fazer 

a porta, pulou, livrou a cabeça de bater no portal, mas as pontas dos 
dedos dos pés bateram e ele tombou feio. O camisolão foi parar 

acreditando que você só queria fazer um cigarro”...
Dia a dia
Meu avô falava com muita facilidade de quem não gostava. Um 

dia, na loja,  um freguês perguntou: “Seu Henrique,  o sr. Conhece a 
d. Marieta do Alto Alegre”. De pronto, respondeu: “Conheço aquela 
gambá fuxiqueira, ladrona de galinha de terreiro e muito atrevida”. 
Um rapagão que estava encostado no balcão, falou: “ Seu Henrique, 
o sr.  não pode dizer isto da minha mãe”. Vovô, no mesmo instante 
indagou : “Quem é a sua mãe?” “D. Marieta!.” Ao que vovô saiu-

Humor Negro & Branco Humor
Um Cearense na Daslu

Sempre tive vontade de conhecer essa tal de Daslu. Já que estava 
em São Paulo, por que não ir? Ainda mais depois que me disseram 
que lá não existe nenhuma peça que custe menos de três dígitos, 
resolvi dar uma de São Tomé e ver para crer. A entrada já foi um 
problema. O segurança perguntou pelo meu carro - ou motorista. 
Quem já foi sabe muito bem: na Daslu - acreditem -não se entra a 
pé, somente motorizado. Fingi que não era comigo e entrei.

Fui recepcionado por uma loira escultural com sorriso de anún-
cio de dentifrício, uma sósia escrita e escarrada da Ana Hickman 
- com direito a 1m30 de pernas, chapinha no cabelo, olho azul e 
muito mais.

‘Where are you from?’.
‘Quixeramobim’ .
‘I beg your pardon!’
Tava na cara que eu não era paulistano. Mas daí a me confundir 

com gringo,já é demais. Eu lá tenho cara de estrangeiro! Como 
um cão sabujo, onde eu ia, ela ia atrás. Dos milhares de itens que 
admirei boquiaberto, um em particular me encantou. Uma bolsa 
tiracolo Prada pra lá de maneira que imaginei que coubesse no 
meu orçamento.

Ressabiado, indaguei o preço.

‘Nove, apenas nove. E o senhor pode dividir de três vezes no 
cartão’.

‘Nove o quê?’
‘Nove mil...’
‘Arre Égua!’

a pensar que fosse chamar os seguranças. Mas não. Acho que ela 
sacou que daquele mato não sairia cachorro, no máximo um car-
rapato. Fechou a cara, deu meia-volta e sumiu. Já que estava na 
chuva, resolvi me molhar. Entrei num salão onde só tinha Armani. 
Como já estava enturmado, perguntei o preço de um ‘vestidinho’ 
de festa. Adivinhem?

100.000 pilas. Tu és doido! Uma estola de zibelina? 60.000. Fico 

lombo de uma madame.
Um blaser Ermenegildo Zegna (isso lá é nome de grife?), 13.000. 

Um óculos Gucci, 4.500. Uma cuequinha básica do Valentino, 260. 
Com direito a ouvir essa pérola do vendedor:

‘Leve logo meia dúzia, tá na promoção!’. Imaginem quanto ela 
custava antes.

Na adega climatizada não foi diferente. Um Romaneé-Conti, 
safra 2000 -aquele do Lula - estava por módicos 8.000 reais. Uma 
garrafa de Johnnie Walker Blue, envelhecida 80 anos - uma das raras 
existentes no planeta,55.000.

vi gente famosa, coisas bonitas, tomei mineral Badoit, capuccino, 
Prosecco, champanhe Taittinger, fartei-me de canapés, fois gras, 
blinis com caviar (não era Beluga). Sou duro, mas sei o que é bom. 

bombons trufados. As horas passaram voando. Minha acompa-

‘Vamos almoçar?’
‘Almoço? Estou almoçado e jantado!’
Depois de conhecer quase tudo descobri que a Daslu é uma 

espécie de zoológico sem grades. Só que os bichos somos nós. 
Eu e você.

Acabado, me esparramei num confortável sofá. Enquanto 
esperava o resto da turma chegar, abri um livro e relaxei. Mal 
virei a segunda página, dois novos ricos falando alto, com mais 
sacolas do que mãos, sentaram ao meu lado esnobando:

‘Amanhã vamos para o nosso haras em Catanduva. O réveillon 
será no Guarujá’.

Me deu uma raiva...
Peguei meu celular e resolvi mentir um pouco:
‘Fulano, não encontrei nenhum ‘Summer’ para o réveillon. 

Abastece o jatinho. Partimos amanhã cedo para Paris. Essa Daslu 
tá um lixo!’

Três perguntas do momento
 (*) José do Vale Pinheiro Feitosa

Quem é o primeiro?
Testes em material colhido em sítios arqueológicos no Chile e 

Peru indicam que as Américas foram ocupadas primeiramente pelo 
sul. A cultura Clovis teria ocorrido. Migração se dando ao norte, 
pelo estreito de Behring. Cai por terra a teoria única da migração 
norte. Primeiro o Norte e depois, com mais atraso, chegando na 
América do Sul. 

uma prática com as conclusões no condicional, tem seu discurso 
carregado de elementos políticos. A ocupação norte se mostrando 
uma das vias prováveis de ocupação das Américas e não a única 
estava carregada pela hierarquia entre o Norte e Sul. A Norte Amé-
rica em nível anterior, antecedia aos que vieram depois. Os EUA e 
o Canadá, em primeiro lugar e os outros em segundo. 

E lugar da questão indígena?

jovem se aproxima e pergunta para o passageiro logo atrás de mim 

para Tocantins. A senhora conversa sobre Tocantins. Fez pesquisa 
com índios. O passageiro mora afastado da cidade e vizinho dos 
índios. Completa: não quero nada com eles. Eles só querem falar 
na nação deles e ela não é a minha.

Na raiz o noticiário sobre a demarcação das terras indígenas. As-
sunto que chega ao novo milênio sem novidades: nem econômica, 
militar, social ou antropológica. Tudo é, mais ou menos, a mesma 
coisa. A luta entre conservadores e reformadores; entre direita e 
esquerda; entre visões de mundo diferentes. Assim como Rondon 
entre nós já sistematizara, a questão indígena está nas Américas, 
aqui, no centro e ao norte dela. 

Mais ou menos Estado?
O consumo das famílias nordestinas entre 2006 e 2007 deu 

um salto de 25,42% a mais. Foi o dobro da região sudeste e 
muito superior ao consumo do sul. Com isso a região ocupou 
o segundo lugar em consumo regional. Desbancou o sul, mas o 

desequilíbrio regional brasileiro continua enorme: o sudeste tem 
51,8% do consumo do país. O mais surpreendente: cresceu o 
consumo da chamada Classe C que praticamente não consumia. 
Se a economia permanecesse assim, chegaríamos mais próximos 
do modelo de sociedade dos EUA e Europa, com uma grande 
classe média.  

Causas para o aumento do consumo nordestino: aumento do 
nível de emprego, melhora da renda familiar e programas sociais 
do governo federal. Onde tudo começa? Claro que na política de 

-
ferência de renda. A teoria econômica do pêndulo: entre Adam 
Smith e Keynes. Aliás, aí se encontra a equação do capitalismo: 
entre os dois modos de articular sociedade e estado nacional.  Seria 

como modelo de sociedade?

se com essa: “A minha comadre  de São João, Marietinha do vale, 

é gente muito boa e honesta”.
Dia a dia 
Vovô possuía um pequeno sitio com muitos pés de cajus e outras 

Para ir ao Baixio tinha-se  que passar por um poço onde as mulheres 
de Lages, depois Afonso Pena, tomavam banho. Ao pressentir que 
homens se aproximavam as mulheres gritavam. Certa vez, vovô se 
aproximou demais e uma delas gritou: “Seu Henrique não olha pra 
cá, pois nós estamos tomando banho”. Vovô explicou-se meio sem 
jeito: “Já vi, são muito bonitas”.

Dia a dia
Conto agora, não tenho certeza se aconteceu, se foi um sonho. 

Estávamos brincando de esconde-esconde: eu Agenor, Letícia e 
Abigail. Vovô me chamou: “Nertan venha a cá, pegue aquele tam-
borete baixo e olhe o que eu tenho nos ouvidos, pois venho ouvindo 
um barulho diferente”. As narinas de vovô, tinham tufos de cabelo 
aparados rentes. Nos ouvidos um emaranhado de cabelos. Olhei com 
muito cuidado e calma. Vi aquele mini ninho com dois ovinhos de 

Repito não sei se foi um sonho ou realidade.
Naquele tempo, na década de 20 do século passado, eu nasci em 

1917, pais e avós eram quadros pendurados na parede para onde 
olhávamos com muito respeito e temor.

(*) Nertan Holanda Gurgel, 92 anos, o descendente mais velho de 
Henrique Gurgel do Amaral Valente, patriarca da família Gurgel do 
Amaral Valente, de Acopiara, que estará comemorando em julho os 
100 anos de presença em Lages, Afonso Pena, Acopiara. Esta foi a 
forma singela que encontrou para reverenciar o Patriarca.
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Autoridades discutem indicação de 
Fortaleza para Copa 2014

Ceará inaugura estação digital 
em Monsenhor Tabosa 

Os 17 mil habitantes de Monsenhor Tabosa, distante 
302km de Fortaleza/CE, vivem da agricultura e da pecuária, 
principalmente. Novas oportunidades de geração de trabalho e 
renda, no entanto, vão surgir com a abertura da Estação Digital 
Monsenhor Tabosa, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais. 

A unidade integra o programa de inclusão digital da Funda-
ção Banco do Brasil, que, em parceria com instituições locais, 
cria os espaços comunitários, onde o acesso democrático à 
informática e à Internet alia-se à formação para a cidadania 
e à organização coletiva para garantia da sustentabilidade do 
empreendimento.

O investimento da Fundação BB para montagem da estrutura 

Os objetivos são reduzir o índice de exclusão digital no mu-
nicípio, promover a iniciação à informática, propiciar formação 

eletrônico, fortalecer as ações das organizações da sociedade 
civil a partir de uma ótica participativa e comunitária e contribuir 
com a qualidade da aprendizagem na escola pública.

No primeiro ano de funcionamento do projeto, a previsão 
é atender 960 pessoas – 50% delas devem passar por cursos 
de informática básica e o restante utilizará os demais serviços 
disponíveis por meio da internet, principalmente. Serão, em sua 
maioria, estudantes, mas também trabalhadores rurais, donas 
de casa, comerciantes, professores e idosos.

A estação digital é equipada com um servidor, dez compu-
tadores, uma impressora multifuncional, dez webcams e igual 
número de fones de ouvido com microfone integrado. Existem 
187 unidades em funcionamento em todos os estados do país e 
58 estão em processo de instalação. Neste ano, o programa deve 
receber um investimento de R$ 2,7 milhões para a implantação 
de mais 20 estações.

A Comissão de Indústria, 
Comércio, Turismo e Servi-
ços, em parceria com o Fórum 
Permanente de Turismo do 
Estado, realizou na Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará  
audiência pública para discutir 
o fortalecimento da candidatura 
de Fortaleza como subsede da 
Copa do Mundo de Futebol em 
2014. O presidente da comis-
são, deputado Sérgio Aguiar 
(PSB), ressaltou a importância da realização de um evento 
como esse para economia do Ceará.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Copa de 
2014, deputado Gony Arruda (PSDB), defendeu o trabalho 
conjunto entre as esferas federal, estadual e municipal. “Nós 
temos que mobilizar o povo e mostrar que nenhum evento vai 
dar tanta visibilidade e promover o desenvolvimento do Ce-
ará, quanto a realização do mundial de futebol”, enfatizou.

Gony destacou os investimentos do Governo Federal 
para o Nordeste, objetivando a Copa do Mundo. Dentre os 
gastos, serão R$ 7,4 bilhões em logística; R$ 12,2 bilhões 
em rodovias; R$ 43,7 bilhões na área social/urbana; R$ 3 
bilhões em aeroportos e R$ 29,3 bilhões em energia elétrica. 
O parlamentar destacou ainda, que nas 18 cidades que são 
pré-candidatas como subsede, os investimentos serão de R$ 
3 bilhões no setor de mobilidade; R$ 4,5 bilhões em projetos 
que facilitem a acessibilidade; e R$ 10,5 bilhões em progra-

O secretário de Esportes do 
Estado, Ferrúcio Feitosa, disse 
que prefere seguir as sugestões 
da Federação Internacional 
de Futebol Associação (Fifa), 
de conter as ações publicitá-
rias, para que Fortaleza não 
seja prejudicada na hora da 
escolha. Para o secretário, o 
melhor a fazer nesse primeiro 
momento é criar um planeja-
mento, envolvendo as áreas 

de infra-estrutura, saúde, transporte e acomodação, como 
determina a Fifa.

Já o secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Roberto 
Gomes, salientou que a prefeita Luizianne Lins criou esta 
secretaria, com o objetivo de trabalhar para concretização 
da indicação de Fortaleza como subsede da Copa de 2014. 
Roberto Gomes informou que a prefeitura já começou a 
promover ações nesse sentido, como a ampliação do IJF, o 
projeto de sinalização turística da AMC, e a ampliação de 
4% do programa saúde da família. Roberto Gomes também 
defendeu a atuação conjunta dos governos Federal, Estadual 
e Municipal.

Participaram do encontro o deputado Dedé Teixeira (PT); 
Josenira Pedrosa, representando o secretário de Turismo do 
Estado e o coordenador do Fórum Permanente de Turismo, 
Pedro Carlos Fonseca, que salientou a importância de se 
começar a trabalhar pela escolha de Fortaleza como subsede 
agora
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Um Deus Grego e os outdoors de Brasília.Um 
Leituras II

Pedro Jorge de Castro (*)

Fui convidado para almoçar com o Governador José 

momento se processava o sagrado tombamento de Brasília, 
como Patrimônio Cultural da Humanidade. 

O governador, dono de um raciocínio rápido e um discurso 
envolvente relatou várias peculiaridades do tombamento de 
Brasília e tomei-me de liberdade, sem pedir licença disse: 
Governador o céu de Brasília deve ser tombado. Algumas 
pessoas que participavam daquele almoço não entenderam 
minha colocação. Aproveitei o silêncio, retomei a palavra e 
disse que o gramado de Brasília também deveria ser tombado.  
Referia-me ao céu como o horizonte que nos foi oferecido 
pelo gênio do Dr. Lúcio Costa, pois em Brasília o horizonte 
pode ser visto de qualquer lugar da cidade. É ai que aparece 
Hélios, deus grego encarregado de trazer a luz para a terra e, 
na melhor das hipóteses, um guardião celestial, de quem não 
muita coisa pode ser mantida em segredo por muito tempo. É 

nesse sentido também que sob o céu de Brasília tudo deveria 
ser colocado às claras. 

Agradeço hoje também ao Secretário de Estado de Cultu-
ra, Silvestre Gorgulho. Ele nem sabe que, lá pelos anos 1979, 
ameaçado pela cegueira, ouvi de um grande oftalmologista 
italiano Dr. Salvi, após uma intervenção cirúrgica a que me 
submeti, que deveria praticar exercícios de vista olhando para 
o horizonte e, em seguida, para minhas impressões digitais, 
para o claro e para o escuro, fazendo funcionar o meu me-
canismo de foco e diafragma. Cheio de erudição me disse: 
O céu e a terra separaram-se para fazer surgir a luz.  

 Meus olhos que viram minha cidade Aurora, Roma e 
Itaiçaba.  Veneza e Xapurí. Moscou, Praga e Sobral. Berlim, 
Karlovy Vary, Don Pedrito e Viena. Florença, Rio de Janeiro e 
Congonhas. Verona, Auschwitz e Casa Blanca não mereciam 
ver o espetáculo do céu de Brasília, preparado pelo Deus 
Hélios, escondido por out-doors medíocres e agressivos.

à vigilância constante dos governantes para manter o espa-

çamento entre os prédios e o gabarito da altura de Brasília.  
O tombamento de Brasília envolve aspectos únicos e muito 
peculiares, pois aqui se tomba o não construído como em 
outras cidades, se tomba o construído. O espaço é um valor 
único desta cidade. . 

Gostaria de retribuir ao Senhor Secretário tal generosidade 
e convidá-lo para uma volta, na garupa de minha moto, uma 
750 bem equipada, num sábado à tarde pela avenida W3 
norte, no sentido norte/sul, olhando para a direita, onde estão 
construídos os prédios comerciais. Venha equipado de botas, 
casaco de proteção, as luvas e o capacete são por minha conta. 

para fazer cumprir a lei das placas e anúncios comerciais. 

como Heliades na mitologia e literatura o reconhecerão como 
um grande benfeitor e corajoso cumpridor do dever.  

(*)  Pedro Jorge de Castro (Fortaleza) Professor – Cine-
asta, Doutor em Comunicação e Artes

Sonhos perdidos

Eu sonhei em te levar 
Para caminhos distantes 
Como nos meus poemas de amor 

Caminhos nunca dantes 
Percorrido por nós dois 
Embora nunca tenhamos passado 
Em nossas vidas 
Por estes belos caminhos tão distantes 
Eu sonhei nesta viagem dos sonhos. 
Sonhei em passar muitas horas 
Bebendo tristeza 
Sorrindo alegrias contigo tão fácil 
Bem pertinho de mim 
Num tempo só de nós dois. 
Eu sonhei em beijar os teus lábios 
Numa cidade luz 
Do outro lado do mundo 
Onde pudéssemos esquecer por alguns dias 
As nossas desventuras 
E muitas dores sofridas 
E cicatrizar, pelo menos nestes dias tão longe 

As feridas de nossas almas 
Tão expostas 
Como uma noite na chuva 
Como uma manhã sem Sol 
Como as rosas sem a Primavera 
Eu sonhei neste mundo distante 
Poder reencontrar 
O início do nosso eterno amor 
Que tão cedo começou 
E que nunca mais acabou 
Eu sonhei em mimar 
Nas belezas deste outro mundo 
A ternura do teu amor 
Do nosso amor 
Este amor tão puro 
Que ainda me faz viver 
Tão grande 
Que me faz sofrer 
Eu pensei neste mundo tão longe 
Por apenas alguns dias 
Esquecer a dor do amor 
Eu pensei em te dá Rosas 
Perfumar o teu corpo 

E te entregar uma Flor 
Eu pensei tudo isso, eu pensei 
Eu pensei em beber nosso vinho 
No cristal da nossa paixão 
Eu sonhei em andar de mãos dadas contigo 
Pelas calçadas deste velho mundo 
Onde a história do nosso grande amor 
Ficasse nas lembranças 
E nas saudades dos cafés do Boulevard 
E que as rosas da Primavera 
Exalassem seu perfume 
Ao nos ver passar 

Fossem a passarela do nosso amor 
Neste mundo tão longe 
Nesta viagem do sonho 
E dos meus desejos 
E por ter se materializado só no sonho 
Hoje me faz sofrer 
Por belos e lindos momentos não vividos 
E que jamais vou viver 

-
lista, compositor.

Quando os papagaios falavam demais e as pessoas teimavam em não escutá-los
José Colombo (*)
Como uma mutuca, assim que o menino chegava da rua, 

falava com Dona Chiquinha, tomava benção a seu Braz e veloz 
desembestava no rumo do beco do Alto da Paz a caminho da 
praia do Rebouças. Na corrida de ida mau parava na bodega 
de seu Lauro para pegar uma bolacha fogosa, na mercearia do 
Mane Gago pedir um doce gelado e até na venda do Vicente 
Rebouças para dizer que o seu doutor tinha chegado.

Agora, mais perto da Praia da Volta da Jurema, no remanso 
de Maceió passava pelo quintal do Fernando Mota ou Dr. 
Ataliba Barroso ou cercado de Dona Menininha Holanda, 
fronteiriça de Dona Ana Paula.

Chegando a praia, lá já estavam o mestre Chico Preto, Zé 
Macaco, Manel Vaqueiro, Chico da Tereza, Antônio Alho e 
até o velho Manenga.

O ambiente na sombra da jangada emborcada contra o sol 
da tarde, parecia muito apropriado para o conselho dos anciãos 
da tribo, que ouviam as histórias mais inusitadas do quase 
centenário mestre Chico Preto.

Ainda esbaforido pela corrida desenvolvida, o menino 
pegava um trago de prosa... e intempestivamente atropelava 
a fala do velho e sábio ancião:

- Mas, mestre Chico, tal assertiva foi dita há mais de tre-
zentos anos numa das centenas de igrejas da velha Bahia pelo 
padre jesuíta  Antônio Vieira. Num sermão, durante a missa da 
décima primeira dominga, o padre Vieira passou a defender 
a livre existência dos cupins, das traças, das formigas que em 
intermináveis idas e vindas colocavam em riscos os afrescos, 
pinturas sacras, imagens de madeiras, forros, assoalhos e os 
pomposos paramentos de cores vistosas e revestidas de muito 
ouro, prata e pedras preciosas.

E diante do espanto, o menino aproveitava para acrescentar 

tudo que tinha vida no universo era obra divina de Deus.
- Mas menino, por que você vem sempre me azucrinar? Seu 

pinto calçudo, você ainda está cheirando a leite, não largou 
nem os cueiros e vem aqui me arrengar! Você sabia que seu 
doutor, seu pai tem um documento meu onde está assentado 
meu nome de batismo que é Francisco Patrocínio da Anun-
ciação Braga Vieira?

- Mestre Chico Preto, taí o resultado: o senhor na certa é 
aparentado com o padre Antônio Vieira!

clareou e os demais participantes da roda, começaram a se 

solta.
O Manoel Lourenço diz para todos demais ouvirem, que 

-
versas do mestre Chico Preto.

- Seu  Chico Preto era mestre arrais de barra a fora e que 
em outras eras tinha ido até a Bahia.

O cachimbo de barro, há muito apagado foi providencial-
mente aceso devagar e o mestre já devidamente assistido 
pelos seus acólitos retomou seu proseado, agora mais calmo, 
disse:

- A morte é uma passagem obrigatória de todos os seres 
vivos e que ninguém tinha o direito de interromper o seu 
curso.

de tresmalhos foram pródigas em trazerem peixes sem nenhum 
valor comercial - muitas algas desgarradas, baiacus, estrela 
do mar, água viva, anaquim, barata do mar, arraias pequenas, 
bagres, cação mijão, moréias... para tornar mais curiosa a 
pescaria, foi encontrada uma garrafa contendo uma mensagem 
originalmente da Ilha da Madeira.

-
blico
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Benevides defende as reformas tributária, 
política e universitária 

Aeroporto de Juazeiro do Norte 
será ampliado

Há três propostas de reformas 
em tramitação no Congresso na-
cional que exigem atenção imedia-
ta dos parlamentares, na avaliação 
de Mauro Benevides (PMDBCE). 
“Neste ano, temos que levar 
a efeito as reformas tributária, 
política e universitária”, disse. 
Para o deputado, a aprovação 
isolada da reforma tributária, cuja 

pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania na semana 
passada, não trará todos os benefí-
cios esperados pela sociedade. Em 
sua avaliação, uma reforma está 
relacionada com as outras, o que 

três propostas simultaneamente, 
“uma exigência da própria conjuntura”, em sua opinião.  

Para Benevides, a aprovação das três reformas será um 
marco na história recente do Brasil, pois envolve três áreas 
indispensáveis para alavancar o crescimento econômico e o 
fortalecimento da democracia. No entendimento do deputado, 
a reforma política passou a ser um compromisso inadiável 
do Congresso Nacional, “sob pena de lhe faltar credibilidade 
diante daqueles segmentos mais conscientizados da sociedade 
civil”. Segundo Benevides, a análise e aprovação da Reforma 
Política é uma “tarefa indelegável do Parlamento” e deve ser 
uma iniciativa fundamental para aperfeiçoar a sistemática 
eleitoral e partidária. Mauro Benevides destacou os avanços 

entendimentos para viabilizar o consenso entre as bancadas e 

as lideranças. Entretanto, em 

segundo plano em 2008. Para 
o deputado, o atraso compro-
meterá a entrada em vigor das 
novas regras eleitorais. O ide-
al, disse, seria que a reforma 
fosse aprovada ainda neste ano 
para já tivesse efeitos legais 
nas eleições de 2010. 

Educação 
Em relação à reforma univer-

sitária, Mauro Benevides disse 
que o principal mérito está na re-
formulação didáticopedagógica 
do ensino superior. O deputado 
elogiou o esforço da Comissão 
de Educação e Cultura no ano 
passado, que iniciou as audiên-

cias públicas com as entidades educacionais e educadores. Em 
sua opinião, a iniciativa contribui para que a reforma contemple 
as diferentes visões sobre o papel das universidades. 

O deputado disse que uma de suas expectativas em relação 
a essa reforma é a ampliação do número de universidades 
federais e a implantação de centros de ensino e extensão 
em cidades do interior do País. Ele citou como exemplo seu 
estado. “No Ceará, dispomos apenas de uma universidade 
federal, que, aos 53 anos, tem cumprido um papel relevante 
na renovação da mentalidade e na aceleração do nosso desen-
volvimento econômico e social. Mas uma universidade apenas 
não consegue atender a toda demanda, especialmente das 
áreas do interior que precisam de educação para implementar 
o desenvolvimento”, concluiu. 

Mesmo com demanda crescente de passageiros a cada ano e au-
mento no número de linhas aéreas disponíveis, o Aeroporto Orlando 
Bezerra de Morais, neste município, deverá ter reformas e construções 
do novo terminal, com capacidade para 500 passageiros, somente no 
próximo ano. Pelo menos essa é a expectativa otimista do superinten-
dente regional da Infraero, Edson Fernandes. Um projeto que prevê a 
doação de uma área de mais de 700m² foi aprovado pela Assembléia 
Legislativa do Estado e deverá ser sancionado nos próximos dias pelo 
governador Cid Gomes.

O Aeroporto está dentro de uma área de mais de 1 milhão de metros 
quadrados, incluindo a parte construída do terminal de passageiros, 
sem capacidade para absorver o número de passageiros que tem 
atualmente. No próximo mês, mais uma linha aérea será inaugurada 
pela Gol. Com esta, somam-se seis linhas, sendo quatro da Oceanair 
e duas da Gol. Além disso, poderá receber, com as melhorias, vôos 
de grande porte. A TAM é uma das empresas que já se colocou dis-
ponível para atuar na região, inclusive com vôos cargueiros, o que 
poderá facilitar o escoamento de produtos agrícolas e gerar novos 
investimentos.

Segundo o superintende regional, R$ 10 milhões já foram obtidos 
para investimento no Aeroporto, por meio de emendas parlamentares 
dos deputados da região. Esse recurso foi votado para ser aplicado 
ainda neste ano. Por isso a pressa de resolver as questões pendentes 
no que diz respeito aos trâmites burocráticos. 

-

já que o governo federal irá assumir tudo. Com isso, a Infraero entra 
com licitação dos projetos básicos para as novas mudanças. No 
caso do Terminal, a verba ainda está pendente para construção. Os 
recursos, na ordem de R$ 20 milhões, poderão ser obtidos por meio 
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), mas ainda não estão 
garantidos.

O local terá estacionamento para 200 veículos e a duplicação do 

e está avaliada em quase R$ 2,2 milhões.
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As Pérolas de seu Lunga, o “Tolerância Zero”, de Juazeiro do NorteAs Pérolas de seu Lunga o “Tolerâ
Dossié

Seu Lunga é um personagem folclórico nordestino, famoso 
pela sua ignorância quando fazem perguntas estúpidas.

Já teve espaço na rede Globo que o localizou em Juazeiro do 
Norte, entre sua casa e seu estabelecimento comercial.

Não tem o jeitão de que entrou para o folclore do Ceará e do 
Nordeste É um cidadão tranqüilo, humilde, admirado pelos seus 
conterrâneos que lhe prestam o tributo do respeito.

Abaixo algumas de suas ‘pérolas’ que nos chegaram por 
e-mail:

Seu Lunga com vara de pescar na mão, linha na água, sen-
tado.

A pergunta: Aqui dá peixe?
- Não, dá tatu, quati, camundongo. Peixe costuma dar lá no 

mato...
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga estava pescando quando um matuto chega perto, 
fazendo barulho, espantando os peixes e ainda por cima com 

perguntas bestas. ‘Está pescando seu Lunga?”. 
O Rei do Mau-Humor responde sem pestanejar:
‘Não abestado! Não está vendo que estou só ensinando a 

minhoca a nadar!’.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 Seu Lunga voltando do rio com um balde cheio de peixes.
A pergunta: Você pescou todos?
- Não, alguns são peixes suicidas e se atiraram no meu balde.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga estava na sua casa com sede.
E manda seu sobrinho lhe trazer um pouco de leite. Daí o 

pobre do garoto pergunta:
- No copo Seu Lunga?
E seu Lunga responde:

rapariga!!!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga no elevador (no subsolo-garagem).
Alguém pergunta: 
- Sobe?
Seu Lunga: 
- Não, esse elevador anda de lado.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga entra em uma casa de produtos agrícolas.
- Tem veneno pra rato?
- Tem!, Vai levar? - Pergunta o balconista.
- Não, vou trazer os ratos pra comer aqui!!! - responde seu 

Lunga.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga, quando jovem, se apresentou à marinha para a 
entrevista:

- Sei não senhor.
- Mas se não sabe nadar, como é que quer servir à Marinha?
- Quer dizer que se eu fosse pra aeronáutica, tinha que saber 

voar!!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

A esposa do Lunga lhe informa que o ferro de passar está 
quebrado. Lunga ordena que ela v pedir o do vizinho emprestado. 

Lunga resolve ir pessoalmente e, ao bater (fortemente) na porta 
do vizinho, escuta uma voz ríspida de dentro da casa dizer:

-’O que é?’
E seu Lunga aos berros:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga e a esposa entrando num restaurante: 
O garçom pergunta: Mesa para dois? 
- Não, mesa para quatro, duas são prá colocar os pés.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

No caixa do banco, seu Lunga vai descontar um cheque. 
A pergunta: Vai levar em dinheiro??? 
- Não!!! Me dá em clips e borrachinhas!!!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ao pagar uma conta, Seu Lunga apanha o talão de cheques 

e uma caneta.
A pergunta: Vai pagar com cheque?
Seu Lunga: Não, vou fazer um poema pra você nesta folhi-

nha
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu lunga acocorado em cima do telhado ajeitado as telhas, 
passa um cidadão e pergunta: 

- Tirando as goteiras seu Lunga? 
- Não, tou fazendo. - E começa a quebrar as telhas.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga estava num restaurante tomando sopa quando 
perguntam pra ele: 

-Tomando sopa Seu Lunga? 
E seu lunga responde levantando o prato de sopa e esborrando-

o em cima dele mesmo 
- Não, Tô tomando banho!!!!!!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

O edifício das lojas Zenir de Juazeiro pegando fogo, funcio-
nários saindo correndo...

Um espectador pergunta a Seu Lunga: 
- É incêndio?
Resposta: Não imbecil, você num tá vendo, isso é uma pega-

dinha do Faustão!
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga no caixa do cinema.
A pergunta: Quer uma entrada?

chegar.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga sentado à mesa durante o almoço, pega meio limão 
e espreme sobre o seu prato.

Neste momento uma gotícula de limão respinga em seu olho. 

- Ardeu pai?
Seu lunga pega mais outra metade do limão e as esfrega nos 

olhos dizendo...
- Não, mas agora vai arder!!!!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga sempre teve muita saúde, mas ninguém é de ferro e 
um dia apareceu uma dorzinha chata que começou a incomodar, 
então achou de ir ao médico para saber do que se tratava. 

Chegando ao consultório, o médico foi logo perguntando. 
- ‘O que é que o senhor tem?’.
Seu Lunga foi dando meia volta e vociferou para o médico. ‘Se 

eu soubesse não estaria aqui e sabe de uma coisa, vou procurar 
é um adivinho que pelo menos tenta adivinhar e o senhor nem 
isso, vai é logo fazendo pergunta besta!’.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Seu Lunga ao utilizar o banheiro de um restaurante, um cliente 
bate na porta bate insistentemente pra entrar.

Como ele não responde do cliente pergunta. 
- Tá cagando?
Seu Lunga aos berros responde: 
Não tô batendo uma siririca em homenagem a senhora sua 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Depois de mais de um mês em viagem, o sujeito entrou num 
puteiro, deu R$ 500,00 para a ‘proprietária’ e pediu em alto e 
bom som:

- Quero a mulher mais feia do ‘estabelecimento’ e uma ma-
carronada bem gordurosa! 

A ‘proprietária’ respondeu com surpresa:
- Senhor, por essa grana toda pode ‘pegar’ a melhor mulher 

da casa e eu mando buscar sua janta na melhor e mais cara chur-
rascaria da cidade...

O sujeito retrucou muito sério:
- Minha senhora, não estou com tesão nem com fome. Estou 

é com saudades de casa.

Por que não fui
Lustosa da Costa (*)
Juarez Leitão me recrimina porque não compareci à noite de 

autógrafos do primeiro livro de Guilherme Neto, amigo de fé. O 
que queria, mas não pude fazer. E me conta que a reunião social 
foi uma apoteose, uma consagração do Barão, saudado, de pé, 
pelos presentes, quando entrou no salão nobre do Náutico Atlético 
Cearense. Já explico porque não experimentei o prazer de me 
incluir entre os homenageantes. Ocorre que viajo ao Ceará,todos 
os meses, por minha conta. Atiro com minha própria pólvora. Para 
que tal expedição caiba, em meu orçamento, tenho de procurar, 
hoje, em dia, as passagens de preços promocionais, de mais baixo 
custo. E vejam que felizmente  não pago hotel em Fortaleza porque 

quando posso , visito Sobral. À minha custa. Ocorre que meu 
salário não dá para pagar duas passagens por mês.

Sempre há, em Fortaleza, alguma efeméride importante, festa, 
lançamento de livros que envolve pessoas queridas. Se compa-
recesse a todos os eventos para os quais sou convidado,-o que 
muito me honra,-precisa me mudar,de mala e cuia para o Ceará. 
Ai perdia a graça. Quero ser ,na terrinha, novidade, os amigos 
perguntando, gentilmente:”Já?” Os mal educados não se contendo 
”De novo!?”como se tivesse ido à custa deles, esperasse algo deles 
na temporada cearense. Continuando: pagar duas passagens por 

Por isto, não compareci à festa do Barão a quem estimo e 
conheço,há cinqüenta anos,desde quando comecei a trabalhar, sob 
seu suave comando,na PRÉ 9 onde ele exercia o lugar de diretor 
artístico. Depois quando retornei do Rio,em 1968 e fui convidado 
por Eduardo Campos para inaugurar o posto de editor chefe de 
“Unitário” e “Correio do Ceará”, encontrei-no na sede dos jornais 
como seu diretor comercial, o que até hoje não entendi porque o 

admirar seu caracter de que já tivera mostras quando enfrentou 

de colegas de trabalho.
Escrevia ele dois tipos de crônicas, uma sob o pseudônimo de 

Ivan Sodré. Outra de Ivanise Santos, caprichadamente suburbano 
e que desapropriei levando Nertan Macedo e Geraldo Fontenele 
a me escreverem “carta anônima”,indagando, nos termos de 
hoje,quando sairia do armário, se seria Oscar Wilde ou Catarina 
da Rússia aquela que abrigava, no leito imperial, as legiões de 
guardas de segurança do palácio. Pelo portador ,o soldado Her-
culano, funcionário do Palácio da Luz,onde estava o governo do 
Estado,logo pude ver a origem a bem humorada brincadeira.

Ganhando no jogo
Há amigos que dizem que ganho, todos os dias,na loteria. É 

verdade que Deus tem um xodó pro meu lado. No dia a dia,no co-
tidiano. Mas também no jogo, não me dei mal. Não muitas vezes, 
claro, mas algumas. Era adolescente quando embolsei quarenta 
e cinco reais ganhos no jogo do bicho  ,apurado que meu pai me 
entregou em nosso inhóspito sitio do Cachoeira onde passávamos 
férias. E que torrei em sorvetes  e refrigerantes na cidade. Mais 
tarde, já em Brasília, Elcias Lustosa me telefonou para Fortaleza, 
onde me encontrava, para dizer que fora premiado com um  Opala 
numa  rifa que ele logo vendera por dois mil reais. E estava me 
remetendo o apurado da venda do veiculo  . Em Paris, ganhei o 
equivalente, na época (em 1995)  a dois mil dólares na loteria( 
dez mil francos )  o que deu para pagar a passagem de volta de 

adquirir apartamento, destinado a guardar livros e adquirir um 
carro Santana prateado. Depois que Cid Gomes implantou a 
Biblioteca Lustosa da Costa em Sobral, sei para onde devo man-

são as mais numerosas em minhas estantes. Verdadeiro premio 
grande será lançar o terceiro livro editado em Portugal, se Deus 
quiser,na embaixada do Brasil, com a presença de meu amigo 
Almeida Santos,que o prefaciou e de seu amigo o presidente Mario 
Soares que, no passado,me prestigiou em idêntica solenidade, o 
que levou o conselheiro Jos Carlos Araújo Leitão a sentenciar: 
“Presidente Mario Soares na embaixada,só no sete de setembro 
e no lançamento dos livros do Lustosa”.Deus queira que ele me 
honre de novo com sua presença
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TAF Linhas Aéreas SA 
Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n 
Aeroporto Pinto Martins – Hangar TAF 

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

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

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

passageiros  

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Yolanda Queiroz é a primeira mulher brasileira a receber 
o prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos

Nova York. A presidente do Grupo 
Edson Queiroz, D. Yolanda Vidal 
Queiroz, foi agraciada em 22.05 
em Nova York, com o Prêmio Per-
sonalidade do Ano outorgado pela 
Câmara de Comércio Brasil-Estados 
Unidos. A premiação foi entregue 
pelo embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Sr. Clifford M. Sobel, 
durante jantar no Grand Ballroom do 
hotel The Waldorf Astoria, onde, em 
cada edição, as comunidades inter-
nacionais nos campos empresarial, 
financeiro e diplomático se reúnem 
para homenagear os agraciados.

Com a premiação, D. Yolanda 
Queiroz passou a ser a primeira 
mulher brasileira a receber a home-
nagem, e o Grupo Edson Queiroz 
o primeiro, da Região Nordeste 
do Brasil, a ser reconhecido pela 
entidade, como instrumento para o 
desenvolvimento dos negócios entre 
os dois países. Além de D. Yolanda 
Queiroz, também foi agraciado com 
o Prêmio Personalidade do Ano o Sr. 
Thomas F. McLarty III, ex-chefe-
de-gabinete da Casa Branca na era 
Clinton, e presidente da McLarty 
Associates, empresa de consultoria 
que presta serviços a corporações e 
instituições financeiras nos Estados 
Unidos e no exterior.

A entrega da honraria à presidente 
do Grupo Edson Queiroz foi acom-
panhada pelo ex-presidente da Repú-
blica José Sarney, pelo governador 
do Ceará, Cid Gomes, pela prefeita 
de Fortaleza, Luizianne Lins, depu-
tado Domingos Filho, presidente da 
Assembleia Legistiva.

Estiveram presentes: senador 
Tasso Jereissati, deputados  Eunício 
Oliveira, Luiz Pontes, Goreti Pereira, 
empresários de projeção. Do Ceará, 
Roberto Macedo, presidente da Fiec, 
Beto Studart, Deusmar Queirós, José 
Carlos Pontes, Expedito Machado, 
colunista Gilberto Amaral. A Casa 
do Ceará esteve representada por 
seu presidente, Fernando  César 
Mesquita. 

Mulheres elegantes presentes: 
Edyr Rolim, Adriana Forte, Ione Fi-
úza, Marta Pinheiro, Karysia Pontes, 
Cíntia Lima, Denise Pontes, Dulcina 
Palhano, Tane e Patrícia Macedo,  
Mara  Amaral, Claudia Carneiro,  
dona Zilmar Marcílio, irmã de dona 
Yolanda, com a filha Gina e o genro 
Randal Pompeu.

A alegria transbordava dos olhares 
dos filhos da agraciada: Airton com 
Celina (uma das mais elegantes da 
festa); Edson Filho; Lenise com 
Cláudio Rocha; Paula com Sílvio 
Frota e Renata com Tasso. Os netos 
acompanharam tudo.

O presidente Lula mandou uma 
mensagem especial, que foi lida 
pelo cônsul-geral do Brasil em Nova 
York, José Alfredo Graça Lima.

Em seu discurso de agradecimen-
to, D. Yolanda Queiroz enfatizou a 
trajetória de 37 anos ao lado do mari-
do, o industrial Edson Queiroz, assim 
como enalteceu o desempenho da 
economia brasileira nos últimos anos 
e as perspectivas que se abrem para o 
País no contexto internacional.

Há 39 anos, a Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos homenageia 
dois líderes empresariais de destaque 
— um brasileiro e outro americano 
—, que foram fundamentais para 
estreitar as relações entre as duas 
nações. O processo de escolha dos 
homenageados passa pelo envio de 
uma carta consulta aos integrantes do 
Comitê do Prêmio Personalidade do 
Ano, cujas respostas são abertas em 
reunião que acontece 30 dias após. 
Ex-ganhadores do prêmio também 
opinam.

Nos anos anteriores, a lista de 
homenageados do lado americano 
incluiu nomes ilustres como Nelson 
Rockefeller, Henri Ford II e David 
Rockefeller. Do lado brasileiro foram 
já agraciados Delfim Netto, Roberto 
Marinho, José Ermírio de Moraes 
Filho, Jorge Gerdau Johannpeter e 
Roger Agnelli.

Além da entrega do Prêmio Per-

D. Yolanda Queiroz passou a 
ser a primeira mulher brasileira a 
receber a homenagem, e o Grupo 

Nordeste do Brasil, a ser reconhecido 
pela entidade, como instrumento para 
o desenvolvimento dos negócios entre 

sonalidade do Ano, D. Yolanda Queiroz 
participou de inúmeras homenagens, em 
Nova York. Foi recepcionada pelo cônsul 
Graça Lima, que ao lado da esposa, a 
recebeu na residência do casal.

A presidente do Grupo Edson Queiroz 
participou de almoço oferecido pelo pre-
sidente do Citibank, William R. Rhodes, 
para os agraciados com o Prêmio Perso-
nalidade do Ano.

A Câmara  de  Comérc io  Bras i l -

Estados Unidos e a NYSE Euronext — 
grupo de bolsas de valores da Europa e 
dos Estados Unidos —, recepcionaram, 
na sede da Bolsa, em Nova York, D. 
Yolanda Queiroz e o Sr. Thomas F. 
McLarty III.

Encerrando a programação nos EUA, 
D. Yolanda assistiu no Carnegie Hall 
ao concerto do maestro João Carlos 
Martins da Orquestra de Câmara Ba-
chiana. 
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6 mil pessoas na  festa junina da Casa do Ceará 6 mil pessoas n
Festa Junina

Contribuintes da Casa
nos meses de Março e  Abril

Publicamos e saudamos  os contribuintes da Casa do 
Ceará nos meses de março e abril de 2007. Os que não 
receberam  boletos ou querem pagar a contribuição de 
apenas R$ 20,00  entrem em contato conosco por  e-
mail ou telefone. Os pagamentos atrasados e os futuros 
(um mais meses) podem ser feitos também por  cheque 
nominal à Casa. Ainda não é possível emitir boletos para 
pagamentos atrasados. 

Março – Algecira Castro do Amaral, Antonio Flo-
rencio da Silva, Antonio Frota Neto, Bismarck Lopes 
de Paiva, Clodoaldo Pinto, Edivaldo Bezerra Fialho, 
Francisco Inacio de Almeida,  José Sampaio de Lacerda 
Jr. Lucia Vanda Gurgel Diniz, Maria Iracema Saboia 
Fonseca,  Nise Maria Studart  Q. Nogueira, Raimundo 

Alves Cordeiro,   Vania Maria Avelino  Azevedo, 

Março e Abril  Carlos Ananias Barbosa, Carlos Mauro 
Benevides, Cyro Barreira Furtado, Edisio Gomes de Matos, 
Fernando César Mesquita,  Francisco Claudio de A. Santos, 
Galeno Furtado Monte, Inês Rosa Morais de Assis, JB Serra 
e Gurgel, João Henrique Mesiano Praciano, João Henrique 
Serra Azul,  José Adirson Vasconcelos,  José Aldemir Ho-
landa, José Cosmo Antunes, José Edmilson Barros O. Junior, 
José Edmilson Carneiro, José Eliano Vital Rangel, José 
Francisco Azevedo, José Geraldo Aguiar Vasconcelos, José 
Hipólito Camurça dos Santos, José Jerônimo Moscardo de 
Souza,  José Paulo Afonso de Souza, José Jezer de Oliveira, 
José Lins Albuquerque,  José Ribamar Oliveira Madeira,  
José Sampaio de Lacerda,  Leimar Leitão de Assis, Leonardo 

B. Navarro Gondim,  Luiz Gonzaga de Assis, Luiz José 
Magalhães Joca,  Marcelo Antonio Serra Azul,  Maria 
Aurea de A; Magalhães,   Maria da Paz Fortuna Martins,  
Maria Lucia Calmon, Osmar Alves de Melo, Raimunda 
Ceará Serra Azul, Regina Stela Studart Quintas, Rigne 
André L. de Vasconcelos, Roberto Moreira G. dos San-
tos, Silvio Leite Campos, Tarcísio Florêncio da Silva, 
Ubiratan Aguiar, Valmir Campelo, Wanderley Girão 
Maia Junior

Abril – Carlos Roberto Bezerra, Flavio Gondim Bele-
za, João Rodrigues Neto, Jorge Henrique N. de Oliveira,  
José Colombo Souza Filho,José Milano Lopes, Wilson 
Ibiapina, Raimundo Teles Pontes, .Ricardo Newman de 
Oliveira,  Sebastião Gurgel Holanda

A Festa Junina da Casa do Ceará, que mantém a marca – onde você se diverte com sua família -  
realizada no último dia 07.06 reuniu cerca de 6 mil pessoas da comunidade de Brasília, numa noite em 
que muitas outras festas aconteceram na cidade. A preferência pela Festa da Casa do Ceará decorreu da 
tradição já que nos seus 46 anos, a Casa sempre organizou a Festa Junina que evoca as melhores tradições 
do Nordeste e do Ceará. Cerca de 200 pessoas participaram da estrutura e de organização e de funcio-
namento, na recepção, atendimento, segurança, estacionamento, barracas de comidas e bebidas.

Os dois estacionamentos colocados à disposição dos participantes não deram conta à grande quan-
tidade de carros que ocuparam os espaços vizinhos.

A Casa do Ceará já expressou seus agradecimentos à ampla cobertura da mídia de Brasília, radio, 
televisão e jornal, que contribuíram com sua divulgação para o sucesso do evento. 

O presidente da Casa, Fernando César Mesquita, igualmente agradeceu ao deputado Eunício Oliveira 
e ao BNB pelo apoio.

A Banda Só para Xamegar abriu a noite e arrancou aplausos das pessoas que estavam começando 
a chegar a Casa.

A Quadrilha Formiga  da Roça , pelo terceiro ano consecutivo, exibiu-se para a multidão que por 
volta das 10 horas tomava conta da área destinada ao show folclórico.

A  Banda Cuscuz com Leite, pelo segundo ano, animou o resto da noite com forró e sucessos da 
MPB..

A Casa ampliou a área de prestação de serviço, com 26 barracas de comidas e bebida. As comidas 
típicas tiveram a preferência. Uma das barracas que chamou a atenção foi a do Moranguinho, cearense 

ROTEIRO
18:00 h – Abertura. Som eletrônico
18:30 h – Banda Só Prá Xamegar
20:30 h – Som eletrônico
20:45 h – Banda Cuscuz com Leite
21:30 h – Quadrilha da Faculdade Alvorada
22:00 h – Apresentação de Forró por alunos da Faculdade  Alvorada
22:30 h – Banda Cuscuz com Leite
23:00 h – Quadrilha Formiga da Roça

Faculdade Alvorada, que  convidarão o público para dançar.
00:30 h – Banda Cuscuz com Leite
02:30 h -- Encerramento
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Memória
Memórias de Tarcísio – O Repórter

Wilson Ibiapina (*) 

  Quando vejo a Tv Câmara exibindo, em horário nobre, o 

na imprensa brasileira, vão aparecendo na minha cabeça , como 

Tarcisio fez nome na imprensa cearense antes de deixar 
Fortaleza, no início dos anos 60, segundo ele, “expulso pelos 
coronéis da política cearense da época, o governador Virgílio 
Távora e o deputado Armando Falcão (depois ministro -”nada 
a declarar” - da Justiça)”.

Na Gazeta de Notícias, em Fortaleza, foi chefe de reporta-
gem, pautando um monte de focas, hoje jornalistas conhecidos 
no país. Ao foca Gervásio de Paula pediu, em certo dia, que lhe 
trouxesse uma matéria sobre “o juri de hoje”. O repórter caiu 
em campo pela manhã e só retornou à redação no começo da 
noite, cansado, desiludido e sem matéria. Envergonhado por não 
ter cumprido a missão disse ao chefe que tinha procurado por 
toda a cidade. - Tarcísio percorri as salas de todos os andares do 
edifício Diogo e não encontrei esse tal de Júlio Diogo .

Tarcísio faz parte da geração de Odalves Lima, Flávio Pontes, 
Moraes Né, Edmundo Maia, Telmo de Freitas, Blanchard Girão, 
Assis Tavares, Arabá Mattos, Juarez Themóteo, Durval Aires, 
Luciano Barreira, Luís Edgar de Andrade,   e tantos outros que 
deixaram seus nomes na história do jornalismo cearense. Como 
Tarcísio continua no batente, já viu passar outras gerações de 
jornalistas como Inácio de Almeida, JB Serra e  Gurgel, Milano 
Lopes, Frota Neto, Fernando César Mesquita, Newton Pedrosa, 
Edilmar Norões, Narcélio Limaverde, Lustosa da Costa, Rangel 

enchem as páginas dos jornais e os vídeos das Tvs com infor-
mações. Como ele não saiu da moda, muitos que ainda estão 
nas faculdades serão seus colegas de batente.

Quando foi expulso do Ceará, como frisa no documentário, 
-

taleza. No Rio de Janeiro, com amigos no PCB, não demorou 
a arrumar emprego: Última Hora, Jornal do Brasil. Seu faro 
de repórter revelou belas matérias estampadas nas paginas da 
imprensa e que repercutiram nas diferentes camadas sociais do 
país, até hoje acostumadas a ler os jornais do Rio. Tarcísio foi 
penetrando na intricada teia da política, fazendo o nome, crian-
do fontes. É neste ponto que começa a sua vida de observador 
atento nos  dos bastidores da política brasileira, de Jango aos 
presidentes civis, depois de 21 anos de regime militar.

Conta a lenda que numa madrugada, depois de uma daquelas 
reuniões políticas que varam a noite, Tarcísio telefona para o 
marechal Cordeiro de Farias, seu amigo e fonte acreditada no 
regime militar. O marechal acorda assustado e sai, naquele passo 

ouviu o repórter perguntar: “marechal, acordado a essa hora, 
está conspirando, marechal?”E o velho militar, quase dormindo: 

É este período que o documentário da TV Câmara, dirigido 
por Roberto Stefanelli, com edição de imagem de Joelson 
Maia e arte de Ernani Pelúcio, procura resumir em 40 minutos 
garimpados em mais de cinco horas de entrevistas. Tarcísio 
pretende aproveitar todo o material gravado para iniciar o livro 
de memórias que planeja escrever. Ele, além das matérias que 
produziu para os jornais, em alguns episódios, fez mais que ver, 

pelo documentário, Tarcísio participou.
Fernando Barbosa Lima, em  documentário que fez com 

Carlos Alberto Vizeu sobre os 50 anos da TV brasileira, aponta 
Tarcísio Holanda como um dos melhores repórteres políticos do 
país. Fala da participação dele no Jornal de Vanguarda, exibido 
na televisão do Rio e que tinha também a presença de Jaguar, 

Heron Domingues, Stanislaw Ponte Preta, entre outros cobras 
do jornalismo carioca. Tarcísio tinha como contemporâneos os 
jornalistas  Moacyr Werneck de Castro, Carlos Alberto Wander-
ley, Pery Augusto Bezerra, Iram Frejat, Flávio Brito, Pinheiro 
Junior, Maurício Azedo, Berilo Dantas, Orion Neves, Fabiano 
Vila Nova Machado, Prisco Viana, Antonio Carbone,, Oyama 
Teles, Vilas Boas Correia, Luís Edgar de Andrade.

com JB Serra e Gurgel, Carlos Paiva, Humberto Alencar, Peri 
Augusto Bezerra,  Gervásio de Paula, levou-me pelas redações. 
A peregrinação só acabou no dia em que me viu trabalhando em 
O Jornal e depois na rádio Tupi. A solidariedade é uma marca 
de seu caráter, de sua formação. Está sempre ajudando alguém. 
E os amigos só aumentam. 

Um dia, quis me aproximar de um deles. No caminho foi me 
apresentando. Você vai conhecer o cearense vivo mais brilhante. 

Brasileiro, o amigo exemplar

Não conheço pessoalmente Lúcio Brasileiro, daí o à-
vontade com que o elogio pela homenagem que lhe presta 
Lustosa da Costa, o organizador de “Um brasileiro muito es-

os primeiros passos na redação do jornal O Povo, em 1966, 
a convite de José Raymundo Costa, Lúcio já era colunista 
famoso, daqueles que olhamos de longe, entre a admiração e 
o respeito. Passado tanto tempo, o pseudônimo se fez nome, 
e o nome se tornou marca, daquelas que logram transformar o 
criador em criatura, a exemplo de Paulo Gracindo, Adoniran 
Barbosa, Artur da Távola, Grande Othelo e Dick Farney, que 
poucos sabem como se chamam no registro civil.

Os próprios jornalistas vêem os colunistas sociais, precon-
ceituosamente, como os cronistas da futilidade, as testemunhas 
do ócio. Besteira: ontem como hoje, a história passa pelos 
donos do dinheiro e pelos detentores do poder, que também a 
escrevem. Na literatura, não deixaram de fazer a crônica social 
do seu tempo e do seu lugar romancistas como Chordelos de 
Laclos, em “Ligações perigosas”; Stendhal, em “A Cartuxa de 
Parma”; Eça de Queiroz, em “Os Maias” e, principalmente, 
Marcel Proust no caudaloso “Em busca do tempo perdido”. 

É o jornalista e escritor Gerardo Mello Mourão. O poeta que 
sabia latim, grego e mandarim, a língua dos chineses. Começava 

frente ao prédio onde morava, arrumando o bagageiro do carro. 

família já esperava no carro. Quando nos viu, deixou tudo pra 
trás e subimos até o apartamento. O papo, regado a aguardente 
que ele retirava de um barril que acabara de ganhar, entrou pela 
noite.Acabou quando o barril secou. Gerardo, completamente 

No inicio dos anos 70, a situação no Rio não andava boa para os 

Desemprego, baixo salário. Foi neste clima que um dia baixamos 
num bar-restaurante, no Leblon, onde cantava Murilinho de Al-
meida. O cantor, amigo de Tarcísio, começou a desenhar o retrato 
do Rio, que acabara de perder o Congresso Nacional. Dizia que a 
vida noturna estava em decadência e que o futuro estava mesmo 
em Brasília. Quem faz a noite no Rio são os políticos. Agora eles 
vão animar Brasília, profetizava Murilinho.

Dias depois, na redação do Jornal do Brasil, na avenida Rio 
Branco, Tarcísio me pede: olha aí de onde vem as notícias. 
Só dava Brasília. De lá mesmo peguei o telefone e liguei para 
o Fernando César Mesquita, que já estava em Brasília; - tem 
emprego aí?:

No dia 7 de setembro de 1970 desembarquei na Capital. No 
dia seguinte estava trabalhando na sucursal do Correio do Povo 
de Porto Alegre. Logo depois, quem também desembarcava 
em Brasília era o Tarcísio Holanda, correndo atrás da notícia e 

ao lado Carlos Chagas, Carlos Castello Branco, Ruy Lopes, 
Rubens de Azevedo Lima, Flamarion Mosri, Abdias Lima, João 
Emilio Falcão, Carlos Henrique de Almeida Santos,   Alfredo 
Obliziner, Evandro Paranaguá, .D’Alembert Jaccourd,  Álvaro 
Pereira, Esaú de Carvalho e muitos outros que ainda usam a pena 
em favor do Brasil. Todos foram peças decisivas na cristalização 
da opinião pública na abertura política, na anistia e na derrocada 
da ditadura militar.

No Rio e em Brasília, Tarcísio foi e é repórter. Anda feito 
cão farejador, investigando, revelando. Hoje, usa toda a expe-
riência acumulada para, também, tecer comentários e análises 

multimídia, enfrenta câmaras, microfones e computadores, sem 
esquecer do tempo em que as redações viviam impregnadas de 
fumaça dos cigarros, do barulho incessante das máquinas de 
escrever e da mistura de medo e ousadia. Como ele lembra, “um 
tempo febriciante”, de deixar os menos experientes obnubilados, 
como diria Gerardo Mello Mourão..

social, escolheu por pseudônimo Jacinto de Tormes, personagem 
eciano de “A cidade e as serras”; e por muito tempo, chamou-se 
“Swann” a mais importante coluna social de “O Globo”, alusão 

Nessa nobre linhagem inscreve-se Lúcio Brasileiro, de quem 
se contam casos que lhe atestam a sabedoria e a grande inteligên-
cia. Como na época em que sobre ele correu um boato calunioso 
que tomou conta de Fortaleza, capaz de desmoralizar qualquer 
reputação e de encerrar a mais sólida carreira. Entrevistado na 
televisão, para que pudesse defender-se, pergunta-lhe Narcélio 
Limaverde, propositadamente, qual a fofoca que mais o irritara. 
E Lúcio, conhecedor da psicologia humana: “Foi quando espa-
lharam que eu sou totalmente analfabeto!” E a difamação que 
o atingia foi sepultada para sempre. Fizesse o jogo dos que o 
provocavam, ainda hoje estaria respondendo às acusações...    

“Um brasileiro muito especial” prova que, muito além de jor-
nalista, repórter e homem de sociedade, Lúcio é, principalmente, 
amigo, daqueles autênticos, incondicionais, que o são por causa 
de tudo e apesar de nada. Na dúvida, responda-se: quantos, hoje, 
merecem um livro de 300 páginas em que dezenas de pessoas se 
reúnem para só falar bem do homenageado? Entre as virtudes 

que lhe creditam, a grandeza humana, a solidariedade frater-
na, o bom humor, o caráter íntegro, a franqueza absoluta, a 
inteligência brilhante, a memória singular, o talento para a 
conversa e para o contar histórias. Entre elas, a da garrafa 
de uísque que sobreviveu a um capotamento na estrada; a 
do calcigenol secretamente providenciado para um amigo à 
beira da desnutrição; a da radiola que procurou de casa em 
casa, embora não tivesse discos; a do fascínio por Al Capone 

emprestado por Luís Edgar de Andrade, que só o recebeu de 
volta 30 anos depois; a de como hospedar-se no Hotel Glória 
sem gastar um tostão... e muitas outras, lembradas com alegria 
por quem lhe conhece a riqueza espiritual e a atitude sábia 
com que sempre viveu a vida. 

Por tudo isso, “Um brasileiro muito especial” é hino de 
louvor à amizade, canto de bem dizer entoado a uma só voz 
por amigos veros que “fácil não bafejam”, como no poema 
primoroso de Otacílio Colares. É livro, pois, que honra  Lus-
tosa da Costa, por escrevê-lo, e consagra Lúcio Brasileiro, por 
merecê-lo mais do que ninguém.  

-
lativo da Câmara dos Deputados.
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Vida de Político Cearense
Reitor do Ceará I 
O deputado Eudes Xavier (PT-CE) homenageou Ícaro 

Moreira de Souza, reitor da Universidade Federal do Cea-
rá, que morreu semana passada e, segundo o parlamentar, 
deixou diversas contribuições ao meio acadêmico com 
estudos e pesquisas no campo da química. Xavier lembrou 
que a instalação do campus de Quixadá foi o último ato de 
Ícaro de Souza para ampliar o conhecimento no Ceará e 
fortalecer as iniciativas em favor da pesquisa no estado. O 

as universidades estão sempre em constante adaptação, se 
reinventando a cada dia para oferecer melhores condições 
de vida ao país. 

Reitor do Ceará II 
O deputado  Mauro Benevides (PMDB-CE) também ma-

nifestou pesar pelo falecimento do professor Ícaro de Souza 
Moreira. “Embora ainda em seu primeiro ano de gestão, o cor-
po docente e os estudantes puderam comprovar a competência 

destacou o papel de educador de Ícaro Moreira, que iniciou 
na universidade uma das gestões mais prósperas dos últimos 
tempos. Em sua avaliação, o reitor conhecia bem a realidade 
do ensino superior brasileiro e defendia a instalação de uma 
nova universidade federal no Ceará. 

282 anos de Fortaleza 

mil pessoas. Na avaliação de Chico Lopes, embora Fortaleza 

ainda consegue guardar os ecos do passado e a história do 

Chuvas no NE 
O deputado José Guimarães (PT-CE) defendeu a medi-

da provisória que abre crédito extraordinário de R$ 540 
milhões ao Ministério da Integração Nacional e de R$ 73 
milhões ao Ministério dos Transportes para atender às 
vítimas das enchentes que atingiram o Nordeste e parte 
do Mato Grosso. 

O deputado alertou que o governo precisa assegurar a 
liberação dos recursos com urgência e impedir os atrasos 

decretaram emergência e calamidade pública no Nor-
deste esperaram mais de um ano para receber o repasse. 
Guimarães ressaltou que existem cidades destruídas no 
Ceará e frisou que o Ministério do Planejamento precisa 
assegurar a total liberação dos créditos extraordinários 
a todas as localidades que buscam o restabelecimento da 
vida social e econômica. 

Universidade no CE 
O deputado Mauro Benevides (PMDBCE) anunciou que o 

Ministério da Educação e a Secretaria de Ensino Superior esco-
lheram o município de Redenção (CE) para o estabelecimento 
da nova Faculdade de Língua Portuguesa. As turmas poderão 
acolher estudantes dos países lusófonos, como Portugal, Cabo 
Verde e Timor Leste. Ao defender a reforma universitária, o 
deputado lembrou que o Ceará possui apenas uma universi-
dade federal, que há mais de 53 anos vem contribuindo para o 
desenvolvimento da região, e disse que continuará lutando por 
causas capazes de acelerar a formação cultural, tecnológica e 

Jornal O Povo 
Chico Lopes (PCdoBCE) lamentou o falecimento do em-

sempre buscou a verdade, e Demócrito Dummar conduzia o 

Nova Sudene corrigirá disparidades regionais
O deputado Mauro Benevides (PMDB-CE) destacou 

em Plenário a realização, em Maceió, do ato de insta-
lação da nova Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e disse acreditar que a autarquia 
contribuirá significativamente para a correção das 
disparidades regionais. “A instalação marca a volta da 
Sudene como principal órgão responsável por promover 
o desenvolvimento includente de sua área de atuação”, 
reforçou. Segundo o deputado, com a nova Sudene “re-
nascem as esperanças de que não sejam mais repetidos 
erros do passado, que deturparam os ideais do econo-
mista Celso Furtado, o idealiza- dor da Sudene, criada 
em 1959”. O deputado lembrou que a antiga Sudene 
funcionou durante muito tempo de forma competente, 
mas distorções na sua política de incentivos motivaram 
a decisão de extinguir a autarquia, no Governo Fernando 
Henrique Cardoso. 
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Página da Mulher

Receitas nordestinas  
testadas e provadas

Olhos de Poeta
Julieta Faheina Chaves (*)

São fagulhas que brilham ao longe!
São desejos alados que buscam
O céu distante,
O mar longínquo, 
E o horizonte mais além
Com sua variada descrição!

São eles, a essência da alma 
E são sonhadores...
Das águas cantantes dos rios,
Sob as ramagens esmeraldinas das selvas
Onde o luar retrata sua aternura
E o sol, o seu colorido!

Camaleões à solta

Eles não gozam da simpatia do homem, talvez pelo aspecto 
repelente, mas ocupam lugar de destaque no folclore e na crença 
dos povos primitivos. Segundo os cafres, habitantes da Cafrária, 
antigo nome dado a certa região da África do Sul, o deus supre-
mo, Unculunculum, mandou aos homens uma mensagem,- “não 

Tanto o camaleão demorou pelo caminho, tanto se atrasou 
em entregá-la que, tarde demais, foram os homens condenados 
a morrer. Conta o Ramaiana que Nrigas, famoso rei, punido, 
foi condenado a viver muitos anos na forma de um camaleão, 
e Cuveras, deus da riqueza, precisando fugir, tomou também 
o aspecto do repugnante lagarto, numa prova de que desde 
os velhos tempos corre a fama do camaleão , de ser astuto, 
dissimulado, extremamente hábil em manter as falsas apa-
rências. Por sua peculiaridade de permanecer longo tempo 
na imobilidade e sem se alimentar, se arvorou o camaleão da 
crença de que se nutria de raios solares. 

períodos de letargia, no inverno e no verão, se escondendo 
sob a vegetação. 

Há nos olhos de poeta,
A tristeza do sol poente,
De um sol de inverno,
E de um céu nublado!
Eles traduzem doçura
Ao buscar o passado
E a amargura , ao externar a saudade.

Olhos de poeta,
São dois lagos tranqüilos
Onde a lua irrequieta
Flutua apaixonadamente!
São eles, os namorados da paisagem nativa,m
Das belezas oceânicas
E da natura – virgem!
Se vestem de toda aquarela
Quando o sol travessamente
Se deixa cair ao poente!

Vibram à sinfonia do amanhecer
E choram em surdina
A canção do entardecer!
Eles revelam os sentimentos d’alma
E ocultam as angústias do coração...
São assim... os olhos de poeta.

remetendo um poema de minha autoria, caso possa colocar 

NE:  Ficamos felizes com sua carta e sua participação 
no nosso Jornal.

Bisque de Camarão Bretonne
(Para 6 pessoas)

3 colheres de sopa de cebola ralada
3 colheres de sopa de aipo ralado
3 colheres de sopa de cenoura ralada
4 colheres de sopa de pimentão vermelho pi-

cado
-

nas
½  xícara de chá de manteiga
445 g de camarões graúdos limpos
635 ml de caldo de peixe
½  xícara de chá de xerez
4 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de creme de leite s/ soro
1 xícara de chá de camarões pequenos limpos
1 xícara de vinho branco

Como preparar

Em uma panela aqueça 4 colheres de sopa de 
manteiga adicione a cebola, aipo, pimentão e co-

camarões graúdos, refogue por 5 minutos.
Junte o caldo e ferva por 15 minutos.

panela juntamente com o vinho e cozinhe por 5 
minutos.

Aqueça o resto da manteiga, junte a farinha 
cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Junte o 
creme e mexa até que tenha engrossado. Colo-
que esta mistura na sopa e cozinhe por mais 5 
minutos.

Despeje a sopa em pratos fundos, decore com 
os camarões pequenos.

(Uruburetama)

A característica notável do camaleão é sua língua clavi-
forme, em forma de clava, mais grossa em uma das extre-
midades, coberta de secreção viscosa, cilíndrica e elástica 
que se distende e pode se projetar a uma distância igual ao 
comprimento do corpo, usando-a como arma, lançando-a 
longe para abater o incauto. Com os grandes olhos estufados, 
engana o adversário, com a capacidade de tudo perceber. É 
que, singularidade, um olho pode estar numa certa direção, 
enquanto o outro se volta no sentido oposto! 

Artimanhas de um grande dissimulador, associadas à 
extrema versatilidade de mudar de cor, copiando o colorido 
do que lhe está mais próximo, um tronco, um arbusto, a 
folhagem, a vegetação. 

De dia o camaleão toma emprestadas as tonalidades do 
verde, se mimetizando quando a luz incide diretamente na 
vegetação. De noite, mentiroso e hipócrita, troca a vestimenta 
conforme o lugar por onde passa, e toma a coloração parda, 
negra ou branca, amarela, comprovando a sua habilidade 
em se fantasiar. 

tentando se igualar, e com tal aptidão que ninguém lhe descobre 
a farsa, o embuste, a vilania. Mas o camaleão não muda a cor 

luz, frio, calor.Excitado, sob a aão do medo ou da cólera, sob a 
emoção muda de cor o embusteiro, e sai alardeando nos bosques, 

pele rugosa jamais ganhou da natureza mãe. 
Ah! A paisagem política patrocinada pelo Superior Tribunal 

Eleitoral! Ah! A policromia da televisão, o alarido do rádio, 
o barulho e a vibração nas praças públicas. Essas carreatas 
coleando pelas ruas e avenidas como se houvesse uma per-
manente festa, tremulando as bandeiras coloridas tentando 
angariar simpatia e adeptos.

gestos largos, essas palavras cheias de arroubo nunca dantes 
proferidas ! Essa interminável ladainha de soluções paterna-
listas, de concessões demagógicas, essa blandiciosa facili-
dade de tudo resolver e de a todos satisfazer! Esse profundo 
conhecimento dos problemas do País, a carestia, a fome, a 
infância abandonada. Esse protesto irado contra as desigual-
dades, contra a miséria, contra o desemprego, contra a falta 
de oportunidade, distribuindo com igualdade os direitos. 

Ah! A língua distendida a distâncias imensas, querendo 
colher no raio de sua ação o eleitor desprevenido como sua 
presa desavisada.
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Gomes de Matos critica banalização de
medidas provisórias e excesso de vetos

O deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) 
criticou o excesso de medidas provisórias editadas pelo 
governo federal. O parlamentar lembrou que as MPs são 
um instrumento de competência privativa do presidente 
da República para ser utilizado em situações de rele-

banalização das medidas. Segundo o deputado, com o 
excesso de medidas provisórias, o Executivo prescinde 
do Congresso Nacional para que seus atos legislativos 
entrem em vigor. 

editou 303 MPs e iniciou o processo de tramitação de 718 
leis ordinárias. No mesmo intervalo, completou, coube ao 
Congresso Nacional a iniciativa de apenas 264 leis ordiná-
rias. “No período de 2003 a 2008, foram editadas 319 MPs, 
das quais 265 já foram aprovadas, 8 foram consideradas 

enumerou. 
Gomes de Matos também criticou o Legislativo. Segundo 

ele, o Parlamento abandonou sua relevante competência 
constitucional de legislar, “dando asas à fúria legiferante” 
do Executivo. Para ilustrar, informou que, em 2006, das 140 
sessões deliberativas convocadas na Câmara, só houve vo-
tação em 24 (ou seja, 17,14%), já que, em 92, a pauta estava 
trancada por MPs e nas 24 restantes não houve quorum. 

-
do ele, das 192 sessões deliberativas convocadas houve 
deliberação em 33,85%, enquanto as 127 restantes foram 
obstruídas pela pauta bloqueada. Para o deputado, o poder 
de editar MPs tem atrapalhado até o próprio Executivo. “O 
governo já introduziu o instituto da “MP Anulatória”, por 

Combate à fome não progrediu
 em dez anos, diz ONU

Na África subsaariana, um em cada três habitantes é des-
nutrido

Um relatório divulgado nesta segunda-feira pela FAO, a 
agência das Nações Unidas para a alimentação, diz que houve 
pouco progresso na redução da fome no mundo.

A Cúpula Mundial de Alimentação estabeleceu, há dez anos, 
a ambiciosa meta de cortar pela metade o número de famintos 
até 2015, na época estimado em 800 milhões. 

Hoje ainda há cerca de 854 milhões de desnutridos ao redor 
do mundo, a maioria deles concentrados na África - que viu o 
número de desnutridos aumentar nos últimos anos.

combate à fome, reduzindo o número de pessoas desnutridas de 
18,5 milhões em 1990-1992 para 14,4 milhões em 2001-2003, 
uma diminuição de 12 para 8% da população.

“Enquanto alguns países na América Latina têm caracterís-
ticas semelhantes a de economias desenvolvidas, outros ainda 
precisam avançar muito. A desigualdade impede o acesso a 
recursos. Quando este problema é resolvido, tudo funciona me-

Perspectiva
Apesar dos números nada alentadores no cenário mundial, 

a FAO alerta que o crescimento populacional acabou fazendo 
com que o percentual de pessoas desnutridas caísse de 20 para 
17% nos países em desenvolvimento desde 1990-92.

 Desnutridos (2001-2003)
Índia - 212 milhões
África subsaariana - 206 milhões

China - 150 milhões
América Latina/caribe - 52 milhões
Norte e Leste da África - 38 milhões
Países em transição - 25 milhões
Países industrializados - 9 milhões

meio da qual são revogadas 
MPs por ele mesmo editadas”, 
criticou. 

Para o parlamentar, se o 
presidente da República con-
tinuar com a obstinação de 
editar MPs sem obediência 
aos princípios constitucionais, 
o Legislativo tem a obrigação 
de denunciá-lo por crime de 
responsabilidade, por des-
respeito à Constituição e por 
obstrução do livre exercício 
do Legislativo. 

O deputado sugeriu que, 
para limitar o uso de MPs, 
é preciso explicitar, por emenda constitucional, que têm 
relevância e urgência apenas os casos de invasão do terri-
tório nacional por tropas estrangeiras, catástrofe natural, 
convulsão social e estado de sítio. 

Vetos acumulados 
Gomes de Matos ressaltou ainda que, ao lado das ex-

cessivas edições de MPs, o acúmulo de vetos presidenciais 
vem hoje sendo, também, motivo de grande apreensão 
no Legislativo. Para ele, a inclusão do veto na pauta de 
votação parece estar sendo utilizado como instrumento de 
negociação política. Nas sessões legislativas de 2005-2006, 
disse, foi apreciado um veto parcial, “quando é sabido que 
acumulam-se hoje na pauta de deliberação do Congresso 
mais de 400 à espera de apreciação”. 
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Espaço da Mulher
Tema do mês: convivendo com a seca

Introdução: Junho chegou e Brasília revive o drama de 
sempre: o tempo da seca, que deve se prolongar até agosto ou 
setembro. Os veteranos já aprenderam com a experiência a 
conviver com a baixa umidade, que afeta o bem-estar, a saúde, 
o dia-a-dia de todo mundo.

Nunca é demais lembrar algumas dicas interessantes para 
conviver com esse período de estio e secura, que você sente na 
pele, nos lábios, nos cabelos, nos pulmões, na roupa que você 

com criatividade e bom humor. 
Viver numa cidade como Brasília, que se preserva ainda da 

violência e do caos urbano de outras metrópoles e tem uma 
qualidade de vida invejável, porém com um clima difícil, pois 
convivemos com uma umidade tão baixa que se assemelha em 
alguns momentos à secura do Sahara. 

Mas com um pouco de criatividade nós poderemos enfrentar 
essa adversidade climática, em casa e na rua, preservando, 
a saúde e a alegria de viver, pondo em práticas dicas para 

amenizar os rigores da seca, nos vários aspectos do nosso 
dia-a-dia.

Dicas – I
- Acompanhar as informações do INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia) sobre previsões de umidade e temperatura 
divulgadas pela mídia. 

- Usar roupas leves quando a temperatura estiver acima de 
28°C.

- Evitar exposição prolongada ao sol durante os horários de 
maior calor (das 12h às 16h). 

- Ingerir bastante líquido. 
- Dormir em local arejado e umedecido (podem-se usar 

água).
- Planejar atividades físicas para o período da manhã, até as 

11 h, ou para depois das 17 horas. 
- Evitar banho com água muito quente em dias de tempera-

turas elevadas, para evitar o ressecamento da pele. 

Dicas II
Mantenha a higiene doméstica, evitando o acúmulo de poeira, 

que desencadeia diversos problemas alérgicos; 
- Fique atento às variações de temperatura. Em casa, no 

trabalho e em outros locais fechados costuma-se sentir calor, 
porém, ao sair destes ambientes a brusca queda de temperatura 
pode facilitar a ocorrência de doenças. Agasalhe-se antes de 
sair ao “ar livre”. 

que soltam pelos. Substituí-los por mantas de tecido sintético ou 
algodão pode auxiliar na prevenção de rinites e outros quadros 
alérgicos. 

- As alergias também podem ser reduzidas lavando e secando 
ao sol, antes de usar, mantas, cobertores e blusas de lã, guardadas 
por muito tempo em armários. 

irritação.
- Evite exposição prolongada a ambientes com ar-condi-

cionado.

Festas Juninas ganham espaço no Nordeste 
Embora sejam comemoradas nos quatro cantos do Brasil, 

na região NORDESTE as festas ganham uma grande expres-
são. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos 
três santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. 
Como é uma região onde a SECA é um problema grave, os 
nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chu-
vas raras na região, que servem para manter a agricultura. 

Além de alegrar o povo da região, as festas representam 
um importante momento econômico, pois muitos turistas 
visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. 
Hotéis, comércios e clubes aumentam os lucros e geram 
empregos nestas cidades. Embora a maioria dos visitantes 

seja de brasileiros, é cada vez mais comum encontrarmos turistas 
europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil 
para acompanhar de perto estas festas.

Comidas típicas 
Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande 

parte dos doces, bolos e salgados, relacionados às festividades, 
são feitos deste alimento. Pamonha, cural, milho cozido, canjica, 
cuzcuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. 

Além das receitas com milho, também fazem parte do cardá-
pio desta época: arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, 
bombocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, 
vinho quente, batata doce e muito mais.

Tradições 
As tradições fazem parte das comemorações. O mês de 

junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro 
para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também com-
põem este cenário, embora cada vez mais raros em função 
das leis que proíbem esta prática, em função dos riscos de 
incêndio que representam. 

No Nordeste, ainda é muito comum a formação dos grupos 

das cidades. Vão passando pelas casas, onde os moradores 
deixam nas janelas e portas uma grande quantidade de comidas 
e bebidas para serem degustadas pelos festeiros. 

Beleza:  Dicas para Maquiagem
Base: Dê preferência para bases líquidas 

ou cremosas, pois ressecam menos a pele. 
Para espalhar melhor a base, use uma esponja 
umedecida em água. Aplique uma base mais 
clara que sua pele na testa, laterais do nariz, 
da boca e do queixo, para suavizar os traços e 
iluminar o rosto.

Corretivos: Para disfarçar olheiras, use 
um corretivo mais claro que o tom da base. 
Corretivos de tom levemente verde corrigem 
melhor olheiras e espinhas.

Pó facial:
você usar um pincel grande e redondo em vez 
das tradicionais esponjinhas.

Olhos: Sombras escuras diminuem os olhos. Sombras claras 
aumentam os olhos. Para diminuir os olhos, passe lápis na parte 
interna dos olhos junto aos cílios; para aumentá-los, passe o lápis 
na parte externa dos olhos junto aos cílios.

Cílios: Para alongá-los, aplique o rímel e use um curvex (um 
aparelho que é encaixado sobre os cílios e os deixa mais curva-
dos). A seguir, passe mais uma camada de rímel.

Delineador: Os delineadores são contra-indicados para quem 
tem olhos pequenos, pois os diminuem ainda mais. Para aplicar 
mais facilmente o delineador, use um espelho sobre a mesa, 
olhe para o espelho e aplique o delineador primeiro da metade 
da pálpebra para os cantos externos e depois aplique um traço 

-
sição, as pálpebras não formam dobras, que geralmente borram 
o delineador.

Rímel: Use o rímel apenas nos cílios superiores para deixar 
o olhar natural e não carregar a maquiagem. Para não borrar o 
rímel, seque os cílios com o secador, mantendo uma distância 
mínima de 15 cm , de olhos fechados, para não irritá-los. Se o 

rímel estiver ressecado, aplique nele algumas 

ser usado mais vezes.
Blush: O blush pode ser aplicado levemen-

deixar o tom da pele uniforme. Evite marcar 
demais as maçãs do rosto; o blush deve ser 
usado apenas para colorir levemente e propor-
cionar um ar mais saudável. Se quiser alargar 
seu rosto, aplique blush na altura das orelhas, 
puxando o pincel em direção às maçãs; se 
quiser deixá-lo mais afilado, aplique nas 
têmporas (entre a sobrancelha e a maçã do 
rosto) e puxe para as maçãs do rosto.

Lábios: Para aumentar seus lábios, desenhe o contorno natural 
deles com um lápis um pouco mais escuro que o batom, do lado 
de fora dos lábios. Esfumace o traço com um pincel e aplique 
o batom. Use um batom mais claro e cintilante apenas na parte 
central dos lábios inferiores. Para diminuir os lábios, desenhe 
o contorno pela sua parte interna, com um lápis mais claro que 
o batom que irá usar. Tons escuros de batom 
diminuem os lábios.

Batom: Aplique um hidratante nos lábios 
antes de passar o batom por 15 minutos e 
retire-o, sem seguida, com algodão e água 
morna. Aplique o batom, remova o excesso 
com papel absorvente, passe uma camada de 
pó compacto e aplique outra camada de batom. 
O batom irá durar muito mais.

Conservando a maquiagem: Antes de 
aplicar a maquiagem, passe sobre o rosto uma 
pedra de gelo envolta em gaze. O gelo fecha os 
poros e assim a maquiagem dura mais tempo.  

Retirando a maquiagem: Não se esqueça de limpar bem a 
maquiagem antes de dormir, de modo que sua pele descanse e 
respire. Para remover o rímel, passe um cotonete com óleo mine-
ral, sem esfregar. Para a remoção da maquiagem, dê preferência 
a cremes, pois os óleos engorduram a pele. Produtos à base de 
álcool ressecam a pele. Se você não tiver demaquilante, pode usar 
um creme hidratante: depois de passar o produto, lave com água 
morna o rosto para retirar o excesso.

Mantendo sua maquiagem em ordem:
As esponjinhas e os pincéis devem ser limpos pelo menos uma 

vez por semana com água morna e xampu. O lápis conserva-se 
mais se antes de apontá-lo você o colocar na geladeira por alguns 
minutos, evitando assim quebrar a ponta no apontador.

Olheiras
Rosto, Beleza 
As mulheres são avessas a qualquer tipo de marca indesejada, 

principalmente se forem no rosto. Manchas arroxeadas e acas-
tanhadas ao redor dos olhos, as olheiras, quebram a estética do 
rosto e denunciam uma noite mal dormida, porém nem sempre 
sua origem tem a ver com o sono.

Essa hiperpigmentação abaixo dos olhos 
tem causas diversas, entre elas, a herança ge-
nética, a etnia e até mesmo o avanço da idade, 
fatores que contribuem para que a pele nessa 

agravados por outros como, tais como, noites 
mal dormidas, cigarro, excesso de bebidas 
alcoólicas e também pelo período menstrual. 

um acúmulo de melanina ou de vasinhos nessa 

(*) Danya Maria Lustosa, (Fortaleza) 
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M. Dias Branco compra a Vitarella e amplia participação no mercado de biscoitos e de massas
O Grupo M. Dias Branco, por 

meio de sua controlada Adria Ali-
mentos Brasil Ltda, assumiu o con-
trole da da Indústria de Alimentos 
Bomgosto Ltda, de Pernambuco,  
detentora das marca Vitarella e 
Troloso  por R$ 595,5 milhões — 
a maior transação entre empresas 
nordestinas de que se tem notícia. O 
negócio consolida e amplia a posi-
ção de liderança de M. Dias Branco 
nos mercados nacionais de biscoitos 
e de massas — no primeiro, sua 
participação passa a ser de 19,3%; 
no segundo, de 21,3%. 

Segundo o ´fato relevante´ que o grupo cearense publicou  
no Diário do Nordeste, a compra da Vitarella está adequada ao 
planejamento estratégico do grupo, pois agrega valor ́ pelo ganho 

vegetais da Companhia´. 
O grupo M. Dias Branco tem fábricas e moinhos em Fortaleza, 

Natal, João Pessoa, Salvador, São Paulo e Bento Gonçalves (RS). 
De acordo com seu recente balanço anual, a receita do grupo em 
2007 alcançou R$ 1,5 bilhão

A compra
Em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, o empresário 

cearense Ivens Dias Branco, controlador do grupo M. Dias Bran-
co, esteve pessoalmente na fábrica de massas e biscoitos Vitarella, 
comprada por R$ 595,5 milhões. Foi recebido por Gerson Lucena, 
de 49 anos de idade, antigo dono da empresa. 

A propósito, o secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, que está em Barcelo-
na, disse a Egídio Serpa: ´Nossa meta agora será fazer o Ivens 
construir um moinho em Suape´.As marcas Vitarella, Treloso e 
outras da Bom Gosto, assim como a unidade moageira, foram 

adquiridas ontem
A aquisição movimentou R$ 595,5 milhões, que serão pagos 

em cinco anos e uma parcela a determinar, não superior a R$ 107 
milhões. O vice-presidente de Investimentos e Controladoria e 
diretor de Relações com Investidores, Geraldo Luciano Mattos 
Júnior, preferiu não acrescentar mais informações sobre a nego-

relação às condições da operação´, disse. Ele informou apenas que 
a compra envolve recursos próprios do grupo M. Dias Branco.

A Bom Gosto iniciou as atividades em 1993, produzindo 

empresa participava em 5,5% do mercado brasileiro de biscoitos 
e 2,9% do mercado nacional de massas em volume, segundo 
dados da AC Nielsen.

De acordo com Geraldo Luciano, a operação é um passo estra-
tégico do grupo que visa consolidar sua liderança no mercado de 
massas e biscoitos no País. ´A aquisição representa a ampliação 
da liderança da M. Dias Branco no setor de massas e biscoitos´, 
comentou.

Mesma política
Ele destacou que a idéia é manter as marcas adquiridas com 

a mesma política comercial que já vinham trabalhando. ´Vamos 
manter a mesma política de preços. Não vai mudar nada a atuação 

-
tou ainda que o mercado de ação da Bom Gosto são os estados 
de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. ´Não há planos para 

Posicionamento
Com a aquisição, a M. Dias Branco passa a ocupar uma fatia 

de 19,3% do mercado de biscoitos e 21,3%, de massas, além de 
agregar as unidades moageiras e na fábrica de gorduras vegetais 
da companhia.

De acordo com nota divulgada, a aquisição será submetida à 

à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade).
A M. Dias Branco rea-

lizará reuniões abertas aos 
acionistas, investidores e 
analistas, hoje e amanhã, 
das 9 horas às 18h no hotel 
Blue Tree Towers em São 
Paulo. O objetivo é fornecer 
esclarecimentos adicionais 
acerca da transação.

Setor moageiro
O possível risco de de-

sabastecimento no setor 
moageiro, não abalou os 
planos de expansão da M. 
Dias Branco. Na avaliação de Geraldo Luciano, ´o mercado 
do trigo passa por um momento atípico de fornecimento, mas 
temporário´. A Argentina havia fechado exportações do insumo 
para o Brasil, mas retomou em abril. ´A tendência é o aumento 

Balanço

ao primeiro trimestre deste ano. A receita líquida foi de R$ 
419 milhões — 17,0% a mais do que os R$ 358,2 milhões do 
mesmo período de 2007; o lucro líquido alcançou R$ 22,4 mi-

cresceu 28,7%, alcançando R$ 46,2 milhões; de janeiro a março 
deste ano, o EBITDA (geração de caixa) ajustado alcançou R$ 
71,9 milhões, contra R$ 69,5 milhões no mesmo período do 
ano passado. O relatório do balanço diz que o cenário do trigo 

internacionais, o que, aliado à política do governo brasileiro de 
estimular o cultivo interno, sugere a redução do preço do trigo 
no médio prazo.
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Desenhos de luar, poesia e som. Quarto disco de Fausto Nilo 
é uma nova festa de belos arranjos e canções

Quarto disco de Fausto Nilo é uma nova festa de belos 
arranjos e canções

Com apenas uma regravação, “Fausto Nilo” é mais um 
projeto talhado com precisão pelo poeta-intérprete, cantautor. 
A releitura é “Pedras que cantam”, parceria com Domingui-
nhos, que estourou com Fagner, e aqui plena pelo arranjo de 
Manassés e Cristiano Pinho, onde o teclado de Ítalo Almeida 
e a percussão de Mingo Araújo cantam junto ao autor, numa 
projeção contemporânea não alcançada pelo registro original, 
mas ainda assim uma alegria brejeira que se renova, com 
direito a incrementos eletrônicos. E “vamos pra frente”. No 
coração do disco, palavras sobre a própria poesia, o canto e 
até o desenho, que o arquiteto executa de próprio punho ao 
longo do encarte, a não ser o da faixa “Auto-Falante”, feito 
por Marina Parente.

A direção musical de Cristiano Pinho e Adelson Viana 
assegura o cenário acústico, adornado por elementos elétricos, 
familiar a Fausto. Um acordeom entre o teclado do mesmo 
Ítalo Almeida na canção “O Luar de Cuba” (com Beto Fae), 
por exemplo. Nada de bolero: aquela contemporaneidade que 
Fausto exala em “Cidades e Lendas”, “Baião da Rua” ou “Letras 
Negras”, abusando do lirismo e dos tons mais altos. É o arranjo 
mais cheio do disco, com Ítalo e a guitarra de Cristiano dando 
um rastro vintage que tem seqüência, com um toque eletrônico 

à percussão de Mingo, ao teclado de Ítalo e às 12 cordas apenas 
triscadas da super-equalizada viola de Mana.

O piano de Adelson ganha o coração de vez, entre o sete 
cordas de Tarcisio Sardinha e o violino de Humberto de Cas-
tro, em “Canção sentimental”, que renova a parceria com Zé 
Renato, recentemente incrementada no DVD do carioca com 
o baião “Todo mundo quer um bem”. Aqui, “Fomos letras 

da valsa, docemente arrebatada, ao “luar de prata”, entre os 
delírios singelos das cordas de Cristiano e Tarcísio 
Sardinha. E de Humberto, por certo. A cordi-“voz 
de cristal”, sentimental ainda, leva Fausto às “cor-
das” do teclado de Ítalo, além do violão parceiro 
de Moraes Moreira e do cavaco de Sardinha no 
samba “Auto-Falante”, maravilha requintada 
pelas percussões de Mingo e Hoto Júnior e o 
trombone de Nicinho, além do piano de Ítalo e 
um assobio-falante. A guitarra methenyana de 
Pinho, os pratos de Denílson Lopes, uma “última 
carta”, escrita e reescrita, lida e relida, ao piano 
de Antônio José Forte: “1978”, cujo subtítulo, 

“Revolta”, é apenas um dos encantos guardados pelos capri-
chos de Fausto. Mas que cordas são essas?! Quanta poesia!!! 
Desde a guitarra de Cristiano às do teclado de Ítalo?! Fausto 
pro próximo Festival de Jazz, sem falta!!!

Latinidade brasileira
Inefável também, o bolero “Meu Amor Ideal”, com João 

Donato. O acordeom de Adelson respira entre violão e guitar-
ra de Cristiano, o assobio de Fausto e o baixo de Jorge Helder. 
Adelson que ainda a tempera com um teclado meio anos 80. 
Fausto fala em “verso banal” que “arde” em seu coração. 
Latinidade que permanece em “Zum, Zum”, com Fernando 
Falcão, remetendo aos Novos Baianos, em versão francesa 
de Georges Moustaki, encantada por Paula Tesser, em dueto 
gracioso, ao acordeom bandoneado de Adelson Viana e aos 
batuques de Mingo, noutro belo arranjo de Cristiano. Duas 
novas parcerias com Zeca Baleiro, o chachachá “Velhos 
c i ú m e s ” , dirigindo-
se à amada em clima 
plenamente v i n t a g e , 

sob a percussa de Mingo, o baixo de Helder, o violão e a 
wah de Pinho, o piano de Adelson e algumas imagens já 
conhecidas, como um “nunca mais” repetido aos borbotões 
que remete ao “Dezembros”, da lavra deles com Fagner e 
as de “Um dia de amor”, de Fausto e Francisco Casaverde; 
e “Mais Luz!”, choro-canção com o clarinete de Carlinhos 
Ferreira e o 7 cordas de Sardinha, falando em “janela”, 
“camisa amarela”, “estrelas” e “quimera” entre um amor 
cheio de humanismo. “A paz só existe na novela/fui dormir 
pensando nela/e ela nunca mais voltou”, completa o poeta, 
entre o cavaco de Sardinha e o pandeiro de Mingo. “Palavras 
belas” pra humanidade “se apaixonar”, no momento mais 
feliz do disco.

Outro baião, outra alegria transbordada com Domingui-
nhos, com o genial Adelson fazendo as honras. Entre “pas-

entre os limites de sua voz e as alegrias de um forrozinho 
singelamente chorado: “Pra esquecer que o futuro acabou”, 
melancolia que não nos resta, Fausto “chorando ou can-

num sambaião (com timbres de choro-canção aos violões 
de Cristiano e Sardinha, percussa de Mingo e Adelson nos 
foles): “Eurídice”, com Moraes Moreira. Que ressalta: “o 
poeta cantor resiste”, moderno, na “balada triste”, antigo, 
entre “o viver e o amar” que “nunca foi nem será tolice”.

O fole chama “A Princesa do Sertão”, outra desenhada 
com Dominguinhos, daquelas mais sentimentais de Fausto, 
ao violoncelo de Ocelo Mendonça: “Quando eu chegar ao 
mar/Brisa é seu nome/E eu vou matar a fome da sua voz/
Depois chorar na rosa do seu perfume/Pra que chova sobre 
nós/Pra que chova sobre nós”, conclui o lamento de um 
Fausto que também se faz reconhecer entre as referências 
ao Oriente, tão citado na sua obra, de outro canto deveras 

sentimental na bossa de outros meridianos: 
“Deus só faz o que ela quer”, parceria com Ivan 
Lins que exorta, no subtítulo: “Eu e a musa”, 
entre cordas emuladas por Adelson em seu 
teclado, um piano dele mesmo, o contrabaixo 
de Helder e o clarinete de Carlinhos Ferreira. 
“Das rosas nasceram cristais”, diz outro verso 
sem espinhos na poesia fausta a seu eterno luar. 
Tudo isso sob os desenhos emanados pelas 
mãos do próprio intérprete e arquiteto: outro 
fausto para os fãs.

BNB avalia resultado operacional das superintendências estaduais e debate os desafios para o restante do ano
O BNB realizou Fórum de Gestão Estratégico, com 

a presença do presidente, diretores e superintendentes, 
para avaliar o desempenho operacional da Instituição no 
primeiro quadrimestre de 2008 e os desafios para o res-
tante do ano. Os superintendentes estaduais apresentaram 
seus números e comentaram oportunidades e gargalos, 
dando ênfase ao cumprimento das metas de contratação 
do FNE, tanto para o primeiro semestre quanto para o 
ano de 2008. 

No tocante ao percentual de realização da meta anual de 
aplicação do FNE, a Super-SE foi a melhor superintendên-
cia (38% da meta de 2008), enquanto a Super-CE foi a que 
contratou o maior volume de recursos do FNE (R$ 233,9 
milhões) neste primeiro quadrimestre.

Entre janeiro e abril de 2008, as aplicações do BNB para 
micro e pequenas empresas (MPE), com recursos do FNE e 
Recin, aumentaram 47% em relação ao mesmo período do 

ano passado, perfazendo aproximadamente R$ 300 milhões, 
tendo sido destaque em termos de crescimento percentual 
do volume contratado comparativamente ao primeiro qua-
drimestre de 2007. 

Com R$ 337 milhões em créditos recuperados, o BNB 

superou a meta de regularização de dívidas para o período 
janeiro-abril em cerca de 30%. Comparando com o mesmo 
período do ano passado, o incremento foi de 42%. 

As aplicações no crédito comercial, que encerraram em 
abril de 2008 com um saldo médio de R$ 561 milhões, 
superando em 28,5% a performance de abril de 2007.

As aplicações do FNE fecharam o quadrimestre em R$ 
1,1 bilhão, o que corresponde a 38% da meta semestral e 
a 18% da meta anual. 

Cenários
No encerramento do Fórum, o presidente Roberto Smith 

ressaltou a importância de concentrar esforços na aplicação 
dos recursos do FNE disponíveis para o ano de 2008, além 
da atenção a ser dispensada para os demais produtos do 
Banco, inclusive da área comercial, visando ao aumento 
da lucratividade. Ele destacou também o início da opera-
cionalização dos recursos do FDNE.
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Cursos de Culinária e Pintura e atendimento 
em RPG movimentam a Casa do Ceará

emissão de diplomas. Nesta ordem estão os cursos de Cabeleireiro, Corte 
e Costura, Culinária, Depilação, Manicure, Pintura em tecido, Pintura 
em tela e Renda de Bilro. Em 2007, foram matriculados nos cursos 364 
alunos que receberam 345 diplomas. São ainda oferecidos pela Casa 
cursos de Idioma (Espanhol, Francês, Italiano e Inglês), de Informatica, 
de Massagem Corporal/ Massoterapia, Yoga. Além disso, através da 
Políclinica, poem ser feitas consultas de RPG.

experiência e saber, com acentuada procura. 
Nesta edição estamos publicando fotos dos últimos cursos de Culi-

nária e Pintura em tela, ministrados pelas profªs. Isabel Maria de Jesus e 
Shirley Faria Rosa,  e de atendimento de RPG, feito pela profa. Betânia 
Rubem de Paulo  que junto com a profª Monique de Azevedo Fonseca, 
ambas professoras do curso de Massoterapia.A profa. Monique tambem 
faz atendimento de apucuntura.

pós-graduação em  traumato-ortopedia fez curso de RPG, Reeduação Pos-
tural Global, assinala que às 3ª. feira, dia todo, e na 6ª. feira, pela manhã, 
faz atendimento de RPG, na Casa. As vantagens do RPG para os pacientes 
são diminuir as pressões posturais que provocam dores lombares, dorsais 
e cervicais. O atendimento individualizado é de 40 minutos. Para mais 
informações basta ligar para a Casa ou acessar o site.

Isabel Maria de Jesus (mineira) está há 20 anos em Brasilia e há 17 
sna Casa do Ceará. Estudou culin´paria em Goioania e Brasilia, aqui na 
Casa. Foi aluna da prof. Maria do Carmo. Com diploma na mão foi con-
vocada a ensinar o que faz com prazer às 3ª., 5ª. e sábado.O curso é de 

Centenas de alunos e alunas passaram por suas mãos . Muitas domésticas 
crsceram na vida e viraram saladeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinhas 
e administradoras de restaurantes. Outros alunos exibem seus diplomas no 
exterior, nos Estados Unidos e Alemanha, principalmente. Isabel se sente 

de Brasília.


