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Finalmente, foi assinado o convênio entre 
o Governo do Estado do Ceará e a Casa do 
Ceará em Brasília permitindo que possamos 
refundar a Casa para mais 47 anos de história.

Os agradecimentos vão para o governador Cid 
Gomes, presidente de honra da Casa, e a Secretária 
do Trabalho e Desenvolvimento Social, Fátima 
Catunda, e à sua Assessora Jurídica, dra. Elisabeth 
Valentim.

O convênio permitirá que o arquiteto Fausto 
Nilo possa elaborar os projetos da nova Casa, 
com uma nova visão urbanística, paisagística e 
arquitetônica que inserirá definitivamente nosso 
espaço neste museu da humanidade  a céu 
aberto  que é  Brasília.

Na última edição do nosso jornal, pub-
licamos um conjunto de informações sobre 
os aspectos legais, urbanísticos, técnicos e 
estratégicos do Projeto. Tudo em nome da 
transparência.

Enquanto isso, nossa projeção será nego-
ciada para a implantação do novo Projeto segue 
se valorizando, em função do Projeto Noroeste e 
do Parque Burlemarx.

Não nos precipitaremos. Aguardaremos o 
momento oportuno para as definições que deveremos 
tomar.

O ideal é que apareça uma empresa, na licitação 
que abriremos, para, em troca da área que vender-
emos, nos dê uma nova Casa do Ceará, novinha em 
folha, com a visão de Fausto Nilo, que tem nas veias 
o Ceará por inteiro.

A cada dia o Brasil descobre que Fausto Nilo 
não apenas poeta, cantor e músico. O Brasil o 
consagra também como arquiteto, urbanista e 
paisagista, pelo Projeto do Centro Cultural Dragão 
do Mar que definitivamente incluiu Fortaleza no 
turismo brasileiro.
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Expediente

Conversando com o Leitor 
Recebemos:

“Jairo Alves de Acopiara, sua real história!

José Weber Holanda Alves (*)

Sou filho de Jairo Alves, ex-prefeito de Acopiara, e 
resolvi escrever este artigo depois de ter lido com muita 
decepção e tristeza o artigo intitulado DON JUAN DAS 
ACOPIARAS, publicado na edição de março de 2009 do 
Jornal da Casa do Ceará, cujo autor, pela sua insignifi-
cância, sequer merece ser nominado.

 O malfadado artigo, além de conter inúmeras inver-
dades sobre a história de Jairo Alves, depõe contra a sua 
imagem de pai, marido, político, amigo e homem de bem 
que ele sempre foi.

 Assim, por entender que o autor daquele vergonhoso 
texto, demonstrou ser um neófito das letras, além de 
desconhecedor da história de Acopiara e de seus ilustres 
filhos, resolvi, com a benção de minha mãe e a permissão 
de meus irmãos, restabelecer a verdade e contar a real 
história de Jairo Alves.

José Jairo Teixeira Alves esse é seu nome de batismo, 
nasceu em junho de 1932 em Acopiara, onde cresceu e 
viveu durante muitos anos. Era filho de Pedro Alves e Car-
mina Alves, teve sete irmãos, e ainda adolescente (14 anos) 
começou a ajudar seu pai no comércio de algodão.

Desde de cedo teve como paixão o trabalho e a fa-
mília. Era vaidoso e quando jovem vestia-se, sempre 
que possível, com roupa de linho branco. Casou-se com 
Maria Irene, em 1958, moça da cidade vizinha – Iguatu 
– tiveram quatro filhos, três meninos e uma menina, essa 
seu grande xodó.

Sempre cultivou verdadeiros amigos, seja em Acopiara 
ou em Fortaleza, onde viveu seus últimos anos. Não seria 
digno nominar qualquer um de seus inúmeros amigos, 
pois poderia incorrer em injustiça esquecendo um único. 
Assim, peço desculpas a todos. Enquanto viveu em Aco-
piara – 1932-1973 – Jairo Alves apadrinhou dezenas de 
crianças, ajudando muitas delas até a sua formatura.

Era um homem alegre e animado, vivia com um 
sorriso no rosto e sempre disposto a ajudar a quem dele 
precisasse.

Amava a família e tinha adoração, especial, pelos so-
brinhos. Gostava de ter a casa cheia de parentes e amigos, 
dizia que isso trazia alegria e felicidade.

Em 1967, Jairo Alves resolveu, levado pelo amigo e 
ex-prefeito Miguel Galdino (homem digno, íntegro, ho-
nesto, de conduta ilibada, aliás, meu saudoso padrinho), 
ingressar na política. 

Candidatou-se e foi eleito Prefeito de Acopiara, exercen-
do o mandato de 1967 a 1970. Segundo os seus eleitores, 
e até adversários, Jairo Alves foi um dos maiores adminis-
tradores que aquela cidade já teve, principalmente, na área 
de educação, construindo e colocando em funcionamento 
várias escolas. Também, podem ser citadas como obras de 
sua administração, dentre outras: a urbanização da sede, 
retirando os currais de gados/porcos da zona urbana (o 
primeiro a ser retirado, para  dar exemplo, foi o do seu Pai, 
Pedro Alves); levou energia, a base de grupo gerador, para 
quase todos os distritos; iniciou a instalação do sistema de 
telefonia; construiu a Avenida Paulino Felix (até hoje, é a 
principal avenida da cidade).

Terminou o seu mandato e entregou a Prefeitura Mu-
nicipal de Acopiara a seu sucessor e correligionário em 
excelente condição. A história conta que seu sucessor 
não foi um bom administrador.

Em 1972, Jairo Alves candidatou-se novamente à 
Prefeitura de Acopiara, sendo derrotado pelo seu forte 
adversário, Chico Sobrinho, homem, também, muito 
querido pelo povo de Acopiara. 

Como é do conhecimento de todos, eleições no interior 
do Ceará naquela época eram pesadas e caras. Jairo Alves 
arriscou quase todo o seu patrimônio pessoal naquela 
disputa. Perdeu. Vendeu quase tudo o que possuía, saldou 
todas as suas dívidas e honrou todos os seus compromis-
sos. Mudou-se, temporariamente, para Fortaleza com 
esposa e filhos. 

Em 1976, voltou a Acopiara e disputou novamente 
a eleição para Prefeito. Dessa vez, o seu adversário foi 
Dr. João Uchôa, médico de grande reputação e prestigio. 
Gastou menos que da vez anterior. Perdeu novamente. 
Voltou para Fortaleza, onde recomeçou sua vida profissio-
nal, trabalhando na Companhia de Pesquisas e Recursos 
Minerais – CPRM até a sua aposentadoria. Criou os 
filhos, com a ajuda de sua guerreira esposa, Maria Irene, 
de amigos e parentes, incentivou seus filhos a crescerem 
e vencerem na vida.

Em toda a sua vida, sempre cultivou amigos, tendo 
apenas desentendimentos políticos com seu adversário 
mais aguerrido: Chico Sobrinho. Desentendimentos que 
não duraram muito tempo. Os dois, como grandes homens 
públicos, divergiram em vários momentos, mas acabaram 
se entendendo e lutando de um mesmo lado, em vários 
pleitos políticos. Jairo Alves sempre foi da paz, em ne-
nhum momento de sua vida andou armado ou promoveu, 
incentivou ou cometeu qualquer ato de violência.    

Em 1988, voltou a disputar eleições em Acopiara, 
dessa vez como candidato a Vice-Prefeito, na chapa en-
cabeçada por Antônio Almeida, filho de Chico Sobrinho, 
hoje, Prefeito de Acopiara. Infelizmente, perderam as 
eleições, mas, por uma margem apertada de votos. 

Jairo Alves sempre amou Acopiara e seu povo.
Em Fortaleza, viveu no bairro da Parquelândia, por 

quase trinta anos, onde fez bons amigos e companheiros 
da boa e gelada cerveja Brahma. Nunca abandonou a polí-
tica, seja em Acopiara ou em Fortaleza, apoiando diversos 
candidatos a prefeito, vereador e deputado. Nesses mais 
de trinta anos de residência em Fortaleza, ele, os filhos e 
esposa, sempre que possível, retornavam a Acopiara, seja 
para visitar amigos e parentes, seja para gozo de férias 
e/ou para participarem de festas diversas. 

Em 2000, Jairo Alves e sua esposa, apesar de não 
gostarem muito da idéia, mas para ficarem mais próxi-
mos de seus filhos e familiares, mudaram do bairro da 
Parquelândia para o da Aldeota. Mesmo assim, Jairo 
manteve, até o fim, contato diário com seus amigos do 
velho e querido bairro fortalezense.

Nos últimos anos de sua vida foi acometido de mal 
de Parkinson. Os problemas de saúde se agravaram no 
último semestre de 2008, culminando com sua morte, em 
27 de novembro, em casa, no seio de sua família e nos 
braços de seus filhos e esposa.

Jairo Alves foi sepultado em Fortaleza, por decisão de 
seus filhos e esposa, contrariando a sua vontade de descan-
sar ao lado de seus pais e irmãos na cidade de Acopiara.

Meu Pai somente deixou bons exemplos e nunca foi 
visto como um “Don Juan”, mas sim como um homem 
trabalhador, honesto e digno de seus amigos, pais, fami-
liares, filhos, noras, genro, netos e esposa.

Pai, obrigado por tudo e descanse em paz.  
 (*) José Weber Holanda Alves (Acopiara), Procura-

dor da AGU, ex-Chefe da Procuradoria do FNDE, do 
INSS e da UNB, em Brasilia.”
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20 anos do STJ
O presidente 

do Senado, José 
Sarney, parti-
cipou da come-
moração dos 20 
anos do Supe-
rior Tribunal 
de Justiça. Na 
ocasião, o presidente do STJ, César Rocha, afirmou que o 
STJ busca promover uma justiça sintonizada com as trans-
formações sociais. Até o fim do ano toda a tramitgação de 
processos no STJ será infrormatizada, eocnomizando 200 
milhões de folhas de papel/ano.

Presidente do TJ de Goias
O desembargaodr Paulo Telles (Crateús) assumiu a presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Gpoias, em solenidade que 
contou com a presença do desembargador do TJ do DF, José 
Cruz Macedo (Mauriti). O desembargador Paulo Oaulo Teles foi 
homenageado com a execução da música “Asa\Branca”,de Luiz 
Gonzaga e Humberto Teixeira  (Iguatu)

Lembrança 1
Recorda o ministro Valmir Campelo (Crateús) que na Cons-

tituinte pelo menos sete deptuados cearenses eram nascidos em 
Crateús,  José Lins Cavalcante, Expedito Machado, Bezerra de 
Nelo, Raimundo Bezerra, que muita gente p4ensa que nasceu 
no Crato onde foi prefeito, Moysés Pimentel, Agenta (MT) e 
Valmir Campelo.

Lembrança 2
Valmir Campelo recorda que, na Constituinte de 1988, 

o dr. Ulisses Guimaraes foi campeão de presença com 913 
presenças em todas as votações, sendo seguido por ele, com 
812. “Só faltei a uma votação”, confessou. 

Muda a CDL
Escreveu Egídio Serpa na sua coluna no Diário do Nordeste: 

“ Decidido: Francisco Freitas Cordeiro, lojista do ano de 2008, 
será o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Fortaleza. Ele será eleito por aclamação no próximo dia 15 de 
maio. Substituirá o atual presidente Honório Pinheiro, cuja gestão 
revolucionária marcará a história da entidade. Pio Rodrigues será 
o primeiro vice-presidente; Deusmar Queirós será o segundo. 
A gestão de Honório Pinheiro deixa um legado importante: a 
Faculdade Tecnológica do Varejo. E deixa outro: 80 CDLs ins-
taladas e em franca atividade em igual número de municípios do 
interior do Ceará”

Diplomacia
O embaixador Jerônimo Moscardo de Souza (Fortaleza), pre-

sidente da Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, lançou 
o livro “Diplomacia Brasileira e Política Externa: Documentos 
Históricos (1493-2008)”, de autoria do Conselheiro Eugênio 
Vargas Garcia, no Rio de Janeiro.

Previsão agrícola 
José Maria Pimenta, presidente da Ematerce, prevê para o 

Ceará, neste ano da graça de 2009, uma safra agrícola com os 
seguintes números: milho, 942 mil toneladas; feijão, 309 mil tone-
ladas; arroz, 50 mil toneladas; mamona, 22 mil toneladas; outras 
culturas, 16 mil toneladas. Total: 1,339 milhão de toneladas, ou 
seja, uma safra 23,6% maior do que a do ano passado

Evasão escolar
A deputada Tânia Gurgel (Acopiara) quer discutir a evasão 

escolar em Fortaleza A preocupação da parlamentar surgiu de-
pois que o Diário do Nordeste divulgou dados levantados pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre o alto índice de abandono 
dos jovens Para ela, os dados merecem uma reflexão e um estu-
do aprofundado, visto que a Fortaleza foi apontada como uma 
das piores cidades brasileiras em acesso à escola pública.O que 
mais chamou atenção, segundo ela, foi o fato de 30% dos alunos 
apontarem o desejo de não ir à escola,o que se configura a evasão 
escolar entre os jovens.

SAMBURÁ 
Condecoração
O jornalista 

Lustosa da Costa 
(Sobral) recebeu 
a Medalha da Or-
dem do Mérito Mi-
litar, sendo visto na 
foto com o médico 
Francisco Macha-
do (Pedra Branca) , residente em Brasilia, tenente Marcelo Gabriel, 
Sara Lustosa Arruda, Verônica e Carlos Lustosa da Costa.

Academia Cearense de Retórica
Escreveu Leda Maria na sua coluna no Diário do Nordes-

te:  “A festa da Retórica... Marcando os 30 anos de fundação 
da Academia Cearense de Retórica, em 16.,04 houve ampla 
programação e a presença de personalidades que prestigia-
ram o evento. Na ocasião foi homenageado, postumamente, 
o fundador da entidade, Itamar Espíndola, com um belo 
discurso do presidente da Casa, Maurício Benevides. Todos 
também foram presenteados com a apresentação de um coral 
mavioso, regido por Alvarus Moreno, com o solo da soprano 
Auzeneide Cândido. Estiveram por lá: deputado Estadual 
Heitor Férrer (PDT), o deputado federal Mauro Benevides 
(PMDB). Os presidentes do Instituto Histórico do Ceará, 
José Augusto Bezerra; da Academia Fortalezense de Letras, 
João Soares Neto; da Almece, Lima Freitas e mais José Telles, 
Barros Pinho e Cid Carvalho”..

Região Metropolitana do Cariri
O Governo do Estado poderá propor a criação da Região 

Metropolitana do Cariri. Os deputados estaduais aprovaram, 
em primeiro turno, uma Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) modificando textos de artigos da Constituição do Estado 
que agora, permite a criação de outras Regiões Metropolitanas. 
Agora, basta a votação do segundo turno da emenda, e a sua 
conseqüente promulgação para que o Estado envie à Assembléia 
o Projeto de Lei Complementar propondo a criação da Região 
Metropolitana do Cariri.

No páreo
Publicou Ancelmo Gois em sua coluna em 18.04: “No pá-

reo.... Até agora o único candidato declarado (à sucessão do 
procurador geral da República, Antonio Fernando (Fortaleza) 
que deixa o cargo em julho) é Wagner Gonçalves, Subprocurador. 
Mas. na PGR, o vice procurador Roberto Gurgel (Fortaleza) é 
considerado um nome forte, A indicação é feita ppor Lila, que 
tem respeitado a lista tríplice feita pela categoria”.

Confraria dos Cerearenses
0 35º almoço da Confarria dos Cearenses, realizado em casa  

de Estênio Campelo (Crateús)  reuniu o ministro Valdir Cam-
pelo (Crateús), irmão, Fernando Cesar Mesquita (Fortaleza), 
presidente da  Casa do Ceará, Geraldo Aguiar de Vasconcelos 
(Tianguá), presidente da Confraria, José Jezer de Oliveira (Cra-
to) ex-presidente da Casa,minisatro  João Batista B rito ̀ Pereira, 
do TST, Cidadão Cearense, ministaro Valmir Campelo (Crateús) 
, do TCU, desembaragador José Cruz Macedo (Mauriti), TJ 
do DF, embaixador José Vinicius Marcus de Souza (Fortale-
za),  procurador Alvaro Ribeiro da Cosata Filho (Fortaleza) 
Cel  Gerdsn Colares (Fortaleza),  jornalistas Wilson Ibiapina 
(Ibiapina). Marcondes Sampaio (Uruburetama), JB  Serra e 
Gurgel (Acopiara), Inacio de Almeida  (Baturité), empresários 
Francisco Mirto  (Fortaleza) José  Lírio (Sobral),  e João Vicente 
Feigão (Fortaleza), general Antonio Florêncio (Fortaleza),  Carlos 
Campelo (Crateús) , irmão, e Guilherme Campelo  (Brasilia), 
filho. Estênio distribuiu aos presentes dois CDs com músicas de 
sua autoria interpretadas por Ribamar e pelo Trioi Siridó.

Ética
Osmar Alves de Melo (Iguatu) , Conselheiro seccional e 

presidente da Comissão de Defesa dps Direitos da Pessoa com 
Deficiência da OAB/DF, ecreveu artigo sobre Ética na ultima 
edição da revista Voz do Advogado, da OAB/DF, abril 2009.

Raimundo Ribeiro 
O deputado 

distri tal  Rai-
mundo Ribeiro 
(Piracuruca/PI) 
, 2º secretário 
da Assembleia 
Legislativa do 
DF foi recebido em almoço na Casa do Ceará pelo presidente 
da Casa, Fernando César Mesquita,  diretora de Promoção 
Social, Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa Viagem) , em 
evento que contou com a presença do presidente  da Câmara 
Municipal de Vereadores de Planaltina de Goiás, o advogado 
cearense José Vieira Alves, assessor do deputado, e do prof. 
Ulisses Fontenele (Viçosa do Ceará). Academia Cearense 
de Retórica Escreveu Leda Maria na sua coluna no Diário 
do Nordeste:

Empolgado
Conversando com Wilson Ibiapina, Fagner está empol-

gado com a possibilildade de fazer um grande show na Casa 
do Ceará, no 2º semestre. Enquanto isso toca seus projetos 
em Orós e Fortaleza.Empolgado Conversando com Wilson 
Ibiapina, Fagner está empolgado com a possibilildade de fazer 
um grande show na Casa do Ceará, no 2º semestre. Enquanto 
isso toca seus projetos em Orós e Fortaleza.

Homenagem
Os Jornalistas Gervásio de Paula,  Guálter George e Isabel 

Pinheiro, em sessão solene  na Câmara Municipal de Fortaleza, 
em 19.05, foram homenageados nos 56 anos do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais de Fortaleza em função da trajetória 
profissional e da postura em defesa da profissão, dos jornalistas 
e das entidades que os representam.

General Sampaio
O general Julio Lima Verde Campos de Oliveira foi convocado 

pelo Exército para coordenar a Comemoração Nacional da Arma 
de Infantaria em 2009 e do Bicentenário do General Sampaio em 
2010. Tudo começou quando o Ceará em Brasilia propôs que a 
Comemoração fosse  no Ceará. Deu certo! Abaixo e uma série 
de links onde com a programação para 2009, que acontecerá 
em Fortaleza e Tamboril. Tem até um “pacote” para quem quer 
vir de fora... Programação Dia da Infantaria 2009: http://www.
legiaodainfantariadoceara.org/convite_CNInf2009_programa.
pdf  Sampaio no Panteão da Pátria: http://www.legiaodainfan-
tariadoceara.org/leginf_sampaio_livro%20da%20patria.html  
Corrida da Infantaria: http://www.legiaodainfantariadoceara.
org/leginf_corridaInf2009.html

Centro Corporativo no Pecém
Terá cinco mil metros quadrados a área construída do 

futuro Centro de Treinamento Técnico Corporativo do Pe-
cém para formar e capacitar a mão de obra a ser utilizada 
pelos grandes empreendimentos industriais,  que o Governo 
do Ceará colocará em funcionamento até o final de 2010.O 
projeto arquitetônico e de engenharia será feito pela empresa 
Architectus que, por R$ 392 mil, ganhou a licitação aberta 
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Consagração
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro 

Cesar Asfor Rocha, foi eleito em 06.05, em Madri, por acla-
mação, presidente de novo órgão de cúpula do Judiciário que 
reúne instituições judiciais de 41 países europeus e latino-
americanos. O mandato é de quatro anos. “É o reconhecimento 
do alto conceito que o Judiciário brasileiro desfruta no exte-
rior”, disse o ministro Cesar Asfor Rocha, logo após ter sido 
eleito para a presidência da Comissão Conjunta. A criação 
da Comissão Conjunta de Trabalho entre a Cúpula Judicial 
Ibero-Americana e a Rede Européia de Conselhos de Justiça 
foi aprovada pela XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana, cuja 
assembléia plenária ocorreu no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em Brasília, em março de 2008.
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Governador Cid Gomes apresentou projeto de criação da ZPE 
que será transferida de Maracanaú para o Porto de Pecém.

O governador Cid Gomes entregou ao ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel 
Jorge, o projeto de criação da Zona de Processamento 

de Exportação (ZPE) do Porto do Pecém. O ministro se mostrou 
satisfeito com a proposta cearense, disse que a analisará logo e 
garantiu ao governador que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
irá sancionar o decreto que regulamenta as ZPEs em todo o País. 
A reunião contou ainda com a participação de Eduardo Diogo, 
diretor de desenvolvimento setorial da Agência de Desenvolvi-
mento do Ceará (Adece).

Durante a reunião, o governador apresentou o projeto da 
ZPE do Ceará e pediu que o ministro avaliasse a mudança do 
local de sua instalação. Criado inicialmente em 1988, o projeto 
estava previsto para o município de Maracanaú, porém, com 
a construção do Porto do Pecém e com a futura instalação da 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), a ZPE foi reprojetada 
para aquela área, que fica dentro do município de São Gonçalo 
do Amarante. “É um projeto e um sonho antigo dos cearenses. 
Esta nova localização é fundamental para o sucesso do empre-
endimento”, garantiu Cid.

Segundo Miguel Jorge, com a regulamentação das ZPEs o 
Poder Executivo avança também na desoneração das exportações 
brasileiras. “O alfandegamento, um dos entraves para as ZPEs já 
está praticamente solucionado”, disse. O decreto que regulamenta 
a lei 11.508, será assinado pelo presidente na próxima segunda-
feira (06/04) em reunião da Sudene na cidade de Montes Claros 
(MG). O decreto é composto de 15 artigos que tratam da criação 
e administração das ZPEs, da instalação de empresas e dos 
procedimentos de fiscalização, vigilância e controle aduaneiro 
das operações autorizadas nessas áreas. A proposta não acarreta 
impacto orçamentário.

Segundo a regulamentação que será assinada, o Estado do 
Ceará, assim como outros entes da Federação, deve submeter 
seu projeto de ZPE ao Conselho Nacional das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação (CZPE). Esse conselho é composto 
por seis ministros e é presidido pelo ministro Miguel Jorge. 
Outros oito cargos serão criados a partir de um projeto que está 
em tramitação no Congresso Nacional. “A nossa expectativa é 
que o MDIC dê o apoio ao Conselho para receber e aprovar as 

propostas, mesmo antes da criação destes oito cargos”, afirma 
Eduardo Diogo.

A ZPE do Ceará
O Ceará foi um dos primeiros Estados a ter sua ZPE aprovada. 

Isso ocorreu em 1988, quando foi publicada a primeira lei que 
regulamentava as ZPEs. Este primeiro projeto cearense ficava 
localizado no município de Maracanaú, na Região Metropolitana 
de Fortaleza (RMF). Com as mudanças e resistências que a lei 
criada na década de 1980 sofreu após sua publicação, as ZPEs 
de todo o Brasil, inclusive a cearense, ficaram paradas.

Em 2004, com o retorno das discussões em torno das ZPEs, o 
Estado formalizou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), a intenção de mudar a planta de 
sua ZPE de Maracanaú para o Porto do Pecém. Já em 2007, 
o governador Cid Gomes, voltou a solicitar a relocalização. 
Agora, em 2009, com o novo projeto apresentado ao ministro 
Miguel Jorge, o Estado oficializa a mudança de localização 
da sua ZPE.

A ZPE ocupará uma área de 4.365,88 hectares no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no município de São 
Gonçalo do Amarante. Para o governo, ainda é cedo para deter-
minar qual será o perfil das empresas que se instalarão na ZPE 
do Ceará, no entanto, levando em conta os exemplos de todo o 
mundo, ela deve estar bem atrelada às características do Estado. 
“Hoje temos mais de 800 itens na pauta de exportação do Ceará, 

mas cinco deles - calçados, couro, castanha de caju, fruticultura 
e têxtil - representam quase 75% das exportações do Estado”, 
garante Eduardo Diogo. “Provavelmente estas indústrias e outras 
de tecnologia, além, claro, da Siderúrgica, que será a âncora do 
empreendimento, serão as principais empresas que se instalarão 
na ZPE”, complementa.

A regulamentação
Assim que o CZPE aprovar o projeto do Ceará, e a mesma for 

sancionada pelo presidente da República, o governo do Estado 
constituirá em 90 dias uma empresa administradora da ZPE, 
que ficará responsável por implantar e administrar o empreen-
dimento. Além disso, essa empresa formatará um plano diretor, 
elaborará um projeto de Alfandegamento que será submetido à 
Receita Federal e produzirá os estudos de impacto ambiental 
(EIA/RIMA).

A ZPE do Ceará será implementada em módulos, conforme a 
demanda dos investidores. A primeira etapa, que já está dimen-
sionada em 500 hectares, deverá ser concluída em 18 meses a 
partir de sua criação. O custo inicial será aproximadamente de 
R$ 6 milhões com a elaboração de projetos, obras de construção 
civil, infra-estrutura básica e promoção.

As ZPEs
Uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) é um 

distrito industrial incentivado no qual as empresas nele localiza-
das usufruem de um tratamento fiscal, administrativo e cambial 
diferenciado, com a condição de destinarem no mínimo 80% de 
sua produção para o exterior.

O caráter “diferenciado” do regime ZPE não implica em 
favorecimento das suas empresas em relação às demais empre-
sas nacionais. As vendas de parte de sua produção no mercado 
doméstico recebem tratamento idêntico ao dispensado às impor-
tações, ou seja, não modifica em nada o cenário já conhecido 
pelas empresas nacionais.

Do ponto de vista estratégico de desenvolvimento, o papel 
das ZPEs no Brasil é disponibilizar, tanto para as empresas es-
trangeiras como para as nacionais, condições de investimento 
e de operações similares às disponíveis em outros países que 
concorrem na atração de investimentos internacionais.
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Leituras I O Tempo do Rádio
Wilson Ibiapina (*)
Antes da televisão invadir os lares de Fortaleza, a cidade se divertia 

ouvindo programas de rádio. Nos finais de semana esses programas 
eram ao vivo direto dos auditórios. A Ceará Rádio Clube alegrava a 
tarde dos sábados com o seu “Divertimento em Sequencia”, apresen-
tado por Narcélio Limaverde. O Ayrton Rocha, que naquele tempo 
era o cantor Pequeno Ayrton, que era atração no Ceará, Pernambuco 
e no Rio, lembra que o primeiro apresentador do Divertimento em 
Sequência foi o Manoelito Eduardo. O segundo foi o Antonio de 
Almeida e o último foi o Wilson Machado. Domingo ,pela manhã, 
tinha “Clube do Papai Noel”, Seu primeiro e principal apresentador 
foi o Paulo Cabral, e que já no final foi comandado por Dudu, pai do 
Wil Nogueira, . À tarde, Augusto Borges fazia a “Festa na Caiçara”. 
A Rádio Iracema abria seu auditório domingo pela manhã para o 
“Carrossel da Alegria”, do Matos Dourado. Fechava o domingo com 
o Armando Vasconcelos apresentando o “Fim de Semana na Taba”. A 
tarde dos sábados era do “programa Irapuan Lima”, que se proclamava 
“O Chacrinha do Nordeste”..

A audiência tomava conta da cidade e outros programas foram 
criados para. atender ao grande público. Terça feira à noite ninguém 
tomava a audiência do “Noturno Pajeu”. João Ramos apresentava 
quadros em que pessoas do auditório participavam respondendo 
perguntas sobre história, geografia, conhecimento geral. Muitos 
professores compareciam ao auditório, no edifício Pajeu, para ganhar 
a grana do patrocinador que era o cigarro Globo. A fábrica Araken, 
ficava na avenida Duque de Caxias, bem perto de minha casa. A 
sirene dessa fábrica era meu despertador. Ao ouví-la, diariamente, 
levantava para ir à aula. Foi no programa do João Ramos que conheci 

o professor e jornalista Augusto Pontes. Ainda muito jovem, exibia 
seus conhecimentos faturando tudo quanto era prêmio. O professor 
Gabriel Lopes Jardim também acertava todas. Antes de cada sorteio 
João Ramos, com aquele vozeirão ia dizendo:

Dinheiro na mão é só tentação, 
Dinheiro é mesmo um coloço
Aqui o dinheiro circula ligeiro
Ou vai para o bolso ou fica do pôço. 
Em todos os programas tinha a prata da casa. Eram os cantores 

e cantoras que interpretavam os sucessos do momento. Nas duas 
emissoras se apresentavam Nozinho Silva, o irmão dele, Solteiro, 
José Lisboa, que depois virou apresentador de programas. Tinha Joran 
Coelho e Carlos Alberto Laranjeiras. O seresteiro Otávio Santiago, 
Gilberto e Aloisio Milfon, Guilherme Neto, Paulo Cirino e suas Pasto-
rasa. Entre as cantoras se destacavam, Aila Maria, Estelina Nogueira, 
Ivonilde Rodrigues e Keila Vidigal que cantava e dançava mambo, 
para alegria da meninada que chegava cedo para ocupar as primeiras 
poltronas. A artista oferecia um espetáculo à parte. Toda vez que 
exibia a calcinha, num requebrado mais ousado que o mambo exigia, 
o auditório delirava. Naquele tempo essa peça íntima era produto de 
raro encanto, não andava à mostra como hoje. 

Tinha gente que não conseguia perder um só programa. Entre 
esses “viciados” estavam Marciano Lopes, Josberto Romero, Ro-
cha Lima e o louro Célio, que ainda hoje frequenta programa nos 
auditórios das tvs, já que não existem mais nas rádios. Os doidos 
mansos da cidade também eram atraídos por esses programas. Tinha 
até dois Reis da Voz, os dois queriam de o Chico Viola. Um deles, o 
baixinho, dizia que era também o rei dos ciganos e o rei dos cornos. 

Os conjuntos que acompanham, os artistas eram o do Canhoto, na 
Iracema e o Regional de Moreira Filho, na PRE-9, mas tinha também 
os conjuntos que animavam as festas nos clubes e se apresentavam 
como atrações. Os mais famosos eram o do Paulo Tarso , Ivonildo 
e o do Alberto Mota.

O sucesso dos programas de auditório foi tamanho que se espalhou 
pelo interior. A rádio Araripe do Crato fez logo o seu sob o comando de 
Wilson Machado. Repercutiu tanto que o animador, como prêmio, foi 
chamado para trabalhar nos Associados em Fortaleza. No lugar dele 
ficou Edilmar Norões. Depois de pouco tempo à frente da Noite de 
Festas que levava alegria aos bairros nas noites das quintas, Edilmar, 
também se mandou pra Fortaleza. 

As emissoras possuiam também orquestras que acompanhavam, os 
artistas, principalmente os que vinham de fora. Por elas passaram maes-
tros famosos como Mozart Brandão, Cleóbolo Maia, Correa de Castro 
e Luiz Assumpção. Muitos músicos dessas orquestras se destacaram e 
fizeram carreira solo nas emissoras do Rio e São Paulo. Os mais famosos 
deles são o acordeonista Julinho e o instrumentista Zé Menezes . 

Um dia eu cheguei tão cedo ao auditório da Ceará Clube para o 
Clube Papai Noel que peguei o maestro Luiz Assumpção ensaiando 
os meninos que iam se apresentar como calouros. O maestro, no 
intervalo de cada cantor, levantava a tampa do piano e tirava uma 
garrafa que estava junto às cordas. Dava um gole e guardava. De perto 
vi que era uma Colonial que ele secou antes do final do ensaio. Hoje 
acho que a bebida era mais para suportar os meninos chatos metidos 
a cantor do que para inspirá-lo a fazer músicas como Samariquinha 
ou Adeus praia de Iracema.

(*) Wilson Ibiapina (Ibiapina), jornalista

Causos e Coisas de Fortaleza
Narcélio Limaverde (*)
 
Os “causos” e coisas de Fortaleza que aconteceram no tempo 

do bonde, do Abrigo Central, sessão das quatro do Cine Diogo, da 
esquina do Pecado, eram assuntos sérios. Hoje em dia eu mesmo 
acho engraçados, humorísticos e alguns jovens consideram ridí-
culos, principalmente o caso da esquina do Pecado.  Ela ficava 
na confluência das ruas Guilherme Rocha e Major Facundo, 
mesmo na ponta do Abrigo Central, olhando para a Farmácia 
Francesa. É que o vento soprava forte naquele local e os jovens 
iam pra lá para flaqrarem quando o dito cujo levantava a saia 
dos brotos, principalmente das jovens estudantes. Num tempo em 
que era difícil ver as pernas das meninas, o vento era amigo do 
canelau.Havia algumas exceções. Enquanto as saias do Colégio 
da Imaculada e Escola Normal eram leves e subiam, as do Ginásio 

Lourenço Filho e São João, por serem de Kaki Floriano, prote-
giam as mais pudicas ( uma palavra antiga para assunto idem). 
Naquele local aconteceram alguns episódios interessantes, além 
da ventania. A primeira jovem que desfilou pela calçada do Excel-
sior Hotel em direção ao Cine Diogo usando calça Saint Tropez, 
aquela que deixava aparecer o umbigo, recebeu tremenda vaia 
dos frequentadores da calçada da Livraria Aequitas, ao lado do 
hotel. Ela não resistiu ao barulho e se homiziou na Casa Parente, 
socorrida em boa hora pelo proprietário Inácio Parente. A turba 
se acalmou quando soube que a jovem carioca era filha de um 
oficial da marinha. Medo de cana... Outro caso interessante foi a 
presença certo fim de tarde de um homem com enorme chapéu de 
couro estilo Buck Jones e John Wayne. Alguém, digno represen-
tante do Ceará Moleque, gritou que era Buck Jones. Textualmente 
gritou: “Negada(sic) , é o Buck Jones”.Foi uma celeuma. Uma 

multidão ficou olhando pra cima e vaiando o pretenso cowboy. 
E só terminou quando um outro revelou que era apenas um pastor 
protestante norte-americano, gritou: “ Povo besta, é um pastor”.  
É porisso que todos acreditam que o sol, o astro-rei, foi vaiado 
em plena Praça do Ferreira, com o coro comandado pelos fre-
quentadores do Banco da Opinião Pública, instalado defronte à 
Farmácia Pasteur. É que choveu durante alguns dias. Quando a 
chuva transformou-se em neblina todos foram para o centro. Até 
que o sol começou a aparecer meio encabulado para assumir o 
comando do calor. A vaia comeu de esmola. Há muitos episódios 
interessantes nesta nossa cidade. Os da época acompanhavam 
tudo com seriedade. Os jovens, hoje, dizem que eram coisas 
antigas, ridículas mesmo.

(*) Narcélio Limaverde  (Fortaleza), radialista, escritor, apre-
sentador da TV Assembléia.

Algumas do Padre Vieira
José Jézer de Oliveira (*)
Amizade e estima prenderam-me ao longo dos anos ao Padre 

Antonio Vieira, de quem fui aluno no Seminário Diocesano do Crato, 
de 1950 a 1952. Em 1953, ambos deixamos o vetusto educandário 
religioso. Ele, para ser vigário na cidade do Icó, removido tempo depois 
para Iguatu, já erigida sede de bispado. Eu, livre do latim e da batina, 
retomava os estudos no Ginásio do Crato, terminando por dar com os 
costados, em 1961, na nova Capital do País. Aqui, aluno e professor 
nos reencontramos 14 anos depois. Ele acabara de desembarcar em 
Brasília, a fim de cumprir mandato parlamentar, que não chegou a 
concluir, por força de ato discricionário do regime militar que também 
lhe cassou os direitos políticos.

Crítico mordaz da política e dos políticos (“Entre o palhaço e o 
político, prefiro o primeiro. É mais sincero”), ingressou, entre aspas, 
na política por injunção da popularidade que ganhou com a campa-
nha que movera contra a matança indiscriminada e clandestina de 
jumentos, no sertão nordestino, da qual resultou o alentado livro de 
sua autoria “O Jumento, nosso irmão”, a mais completa obra que se 
escreveu acerca da figura heróica do nosso jegue. A extraordinária 
acolhida do livro na mídia basicamente lhe garantiu a eleição para 
a Câmara dos Deputados, somando-se a ela a repercussão do tra-
balho social e assistencial que desenvolveu nas paróquias por onde 
passou, ao mesmo tempo em que denunciava, do púlpito e através da 
imprensa, a exploração da indústria da seca por parte de políticos e 
de dirigentes do DNOCS. 

Dotado de inteligência privilegiada e detentor de vasta cultura, 
chamavam à atenção a sua vivacidade intelectual e uma verve extraor-
dinária, geralmente pendida para a irreverência e para a ironia. O seu 
jeito brincalhão de falar das coisas sérias punha humor até onde não 
cabia. Era um tipo alegre e engraçado. Fazia graça até da sua própria 
feiúra. Em crônica que escreveu falava sobre a “avareza com que a 
natureza me dotou por fora” e recomendava às suas habituais leitoras 
não procurarem conhecê-lo. “Sou tão feio que desmancharia todo 

castelo de admiração ou ternura que por acaso façam de mim”. 

Estava em missão parlamentar no exterior, quando o Planalto lhe 
aplicou o AI 5. Estive com ele ao retornar ao País. Não se mostrou 
abalado, mas surpreso, por desconhecer os motivos da cassação. “Afi-
nal, não nasci deputado”, desabafou. O que se praticou, na verdade, 
foi uma baita injustiça a um parlamentar, em tese, de oposição, que, 
apesar do tipo brincalhão, exercia com seriedade o mandato que lhe 
confiou significativa parcela do eleitorado cearense. Dizia-se imune a 
qualquer tipo de coloração política ou ideológica. “Não sou de direita 
nem de esquerda, muito menos de centro”, gracejava.  Sem mandato 
e privado dos direitos políticos, bacharelou-se em Direito, no Rio 
de Janeiro, retornando, em seguida, ao Ceará, onde, paralelamente 
ao ofício sacerdotal, incursionou pela atividade forense, enquanto 
escrevia livros e crônica semanal no jornal O Povo, além de cuidar 
do Clube Internacional do Jumento, entidade que fundou através da 
qual objetivava manter a luta em favor dos nossos jericos, ameaçados 
de extinção pela cobiça dos açougueiros clandestinos. 

Vale lembrar aqui algumas de suas espirituosas tiradas: 
Havia um deputado gaucho que não perdia oportunidade de todo 

santo dia valer-se do Pequeno Expediente para dar sinal de vida ao 
seu eleitorado, através do noticiário da Voz do Brasil, além de useiro 
e vezeiro em apartear os colegas. Era o tipo que Vieira classificava 
de “deputado mini-saia”, aquele que, segundo ele, “faz um esforço 
danado para mostrar o que tem”. Aparteado da tribuna por ele, o 
Padre lançou mão de uma de suas tiradas: “Agradeço o aparte de 
Vossa Excelência, dizendo apenas: Amém, Doin”!

Acompanhei-o certa vez ao Ministério da Educação. Lá, a funcionária 
que nos atendeu, muito solicita, fez a seguinte observação: “Interessante, 
deputado, o senhor tem o mesmo nome do Padre Vieira dos “Sermões”! 
O senhor é descendente dele?”, ao que delicadamente retrucou: “Não, 
minha filha, ele era padre e padre não tem descendentes”.

Prestigioso líder político cearense foi em campanha a Iguatu, 

cidade onde o Padre até pouco exercera o vicariato. Ali, fustigou com 
vara curta o Padre Vieira, chamando-o de demagogo e que explorava 
o jumento, inclusive indo a comícios montado num jegue etc. 

- “Escreveu até um livro, a que deu o título de “O Jumento, Nos-
so Irmão”. O Jumento pode ser irmão dele, meu não”, vociferou o 
iracundo prócer situacionista.

A resposta veio a cavalo, no dia seguinte, no comício do padre: 
“Irmão dele não pode ser. Jumento não tem chifre!”, redargüiu à 
provocação o padre Vieira. 

Na véspera do lançamento do livro sobre o jumento, na Casa do 
Ceará, levei-o para ser entrevistado no então “Jornal Nacional” da TV 
Brasília. Aproveitou para falar do sucesso alcançado, principalmente 
entre o público feminino, do seu livro “100 Cortes, Sem Recortes”. 

- “As mulheres pensavam que se tratava de um livro sobre corte e 
costura, por isso vendeu tanto” – disse em tom de brincadeira. 

Para sair candidato a deputado, usou de um expediente nada 
recomendável a um ministro da Igreja: a chantagem. Contou-me 
que foi ao bispo de Iguatu pedir autorização para candidatar-se. O 
bispo negou. No dia seguinte, voltou à presença do prelado: “Já que 
o senhor não autoriza candidatar-me, me dê licença para casar”, ao 
que o bispo respondeu: “Prefiro que se candidate”.  

Dois anos antes de sua morte visitei-o em sua casa, em Messejana, 
onde  cultivava plantas medicinais, escrevia seus artigos, tocava o seu 
“Clube do Jumento” e reclamava do pouco caso das autoridades em 
favor do indefeso animal, que ele temia fosse banido de vez da paisa-
gem rural nordestina, pois continuava sendo abatido por açougueiros 
inescrupulosos. Na ocasião, indaguei sobre a veracidade da resposta 
ao político, no comício em Iguatu. Não disse nem sim nem não. “Isso 
foi invenção do povo. Mas como dizem que a voz do povo é a voz de... 
Ah! deixa pra lá, não vamos por Deus nessa história não”, finalizou, 
dando gostosas gargalhadas.

(*) José Jézer de Oliveira (Crato),  Jornalista e ex-presidente da 
Casa do Ceará em Brasília.
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Dois museus do Ceará 
 contemplados pela Caixa

Sete participantes apresentaram 
propostas para obras do Metrofor 

Acquário Ceará foi apresentado 
aos deputados da Assembléia

Nessa primeira fase, os documentos de habilitação serão 
encaminhados ao Metrofor para análise da qualificação técnica. 
Após esta análise, a comissão da Central de Licitações fará a 
análise dos outros quesitos discriminados no edital. 

Foram entregues na Central de Licitações do Estado, as 
propostas para execução das obras das estações subterrâneas 
de Lagoinha e João Felipe, do metrô de Fortaleza e do trecho 
entre as estacas 123 +152 e 123+640. Dos sete participantes 
que apresentaram propostas, cinco são empresas consorciadas. 
O valor estimado da obra é de R$ 96.827,767,87.

Nessa primeira fase da concorrência pública tipo menor 
preço, os documentos de habilitação serão encaminhados ao 
Metrofor para análise da qualificação técnica. Após esta análise, 
a comissão da Central de Licitações fará a análise dos outros 
quesitos discriminados no edital, como qualificação jurídica, 
técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista. De acordo 
com a vice presidente da Comissão Central de Concorrências 
Públicas, Betânia Costa, as propostas comerciais só serão 
abertas após todo o processo de análise das habilitações dos 
participantes. “Quando as propostas estiverem classificadas será 
marcada uma nova seção pública para abertura das propostas 
comerciais e elege-se o menor preço para declarar vencedor 
do certame”, explicou.

PARTICIPANTES:
01 – Consórcio Constran – Petra 
02 – Consórcio Construcap – Toniolo, Busnelo – Metrofor 

186 
03 – Consórcio Construtora Queiroz Galvão S/A – Cons-

truções, Comércio Camargo Corrêa S/A e Empresa Industrial 
Técnica S/A 

04 – Consórcio Serveng/Sultepa (Serveng – Civilsan S/A 
Empresas Associadas de Engenharia e Sultepa Construções e 
comércio Ltda)

05 – Consórcio Triunfo – Tiisa – Estacon
06 – Construtora Andrade Gutierrez S/A
07 – Heleno & Fonseca Construtécnica S/A 

A Assembléia Legislativa recebeu o chefe de gabinete do Gover-
no, Ivo Gomes, que apresentou o projeto de construção do Acquário 
Ceará,   que ficará  pronto até o final de 2010 e que mudará “ o perfil 
da Praia de Iracema”. As obrasserão iniciadas em julho .

 Ivo Gomes referenciou que o Acquárioi “vai projetar o Ceará 
para o Brasil e para o mundo”, uma vez que será o maior aquário 
do Hemisfério Sul e vai render 21,5 milhões de dólares/anuais. 
Além disso, ele destacou que, ao todo, o aquário vai gerar 18 mil 
empregos – entre diretos e indiretos.

Em relação ao financiamento do aquário, que a maior parte 
do investimento - R$ 180 milhões - será oriunda de compensação 
ambiental, repassada pelos empreendimentos que causaram algum 
impacto ao meio ambiente do Estado, tais como a termelétrica, a 
siderúrgica e a refinaria.

Entretanto, afirmou o secretário, parte do dinheiro arrecadado 
pela compensação será utilizada também para ampliar o espaço do 
Parque do Cocó.

O Acquário Ceará vai ter 212 metros de comprimento, 22 metros 
de altura, dentro de 21.500 metros de área, além de comportar 18 
milhões de litros de água. É estimado que o local receba 1mi 200 
mil visitantes por ano.

O oceanógrafo foi arquitetado pelo cearense Leonardo Fontenele 
e sua construção será acompanhada por uma equipe de profissio-
nais urbanistas estrangeiros e nacionais. Ivo informou ainda que a 
previsão orçamentária é de R$ 22 milhões nesta primeira fase do 
projeto, em que será realizada a construção da estrutura de concreto 
que vai dar suporte ao interior do aquário.

Os parlamentares cearenses participaram do encontro, fizeram 
comentários e tiraram dúvidas sobre a obra. Foram eles: José 
Albuquerque (PSB), Sineval Roque (PSB), Antônio Granja 
(PSB), Adahil Barreto (PR), Téo Menezes (PSDB), Roberto 
Cláudio (PHS), Júlio César (PSDB), Nelson Martins (PT), Edí-
sio Pacheco (PV), Sérgio Aguiar (PSB), Osmar Baquit (PSDB), 
Nenen Coelho (PSDB), Fernando Hugo (PSDB), Heitor Férrer 
(PDT), Rogério Aguiar (PSDB), Vanderley Pedrosa (PTB) e 
Francisco Caminha (PHS).

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (Fortaleza) e o Museu 
Sacro São José de Ribamar (Aquiraz), equipamentos vinculados à 
Secretaria da Cultura do Estado, foram contemplados no programa 
Caixa de Adoção de Entidades Culturais 2009 com recursos financei-
ros para recuperação, modernização ou manutenção de seus acervos. 
E a Caixa Econômica investirá R$ 116.698,00 mil na preservação 
da memória cearense.

O Museu da Imagem e do Som do Ceará foi contemplado com R$ 
32.950,00 com o projeto “Imagem e Som: Riqueza Sonora e Visual 
do Acervo do Museu da Imagem e do Som do Ceará”. O projeto 
pretende fazer a reformulação da exposição de longa duração do 
MIS e a intensificação do seu trabalho educativo, além da realização 
de quatro seminários temáticos com intenção de gerar debates que 
promovam ou colaborem com a produção do conhecimento a partir 
do acervo da instituição.

Já o Museu Sacro São José do Ribamar, em Aquiraz, foi contem-
plado com o valor de R$ 83.748,00 destinado a nova exposição de 
longa duração da instituição, dotado de imagens de santos, anjos, 
objetos de procissão, paramentos litúrgicos, alfaias, missais etc. Vale 
a ressalva, que o Museu Sacro de Aquiraz também foi contemplado 
pelo programa Prodetur do Governo Federal, devendo ainda em 2009 
passar por uma restauração arquitetônica no prédio histórico onde 
está instalado, no Centro de Aquiraz. 

Adoção de Entidades Culturais
O programa visa patrocinar entidades culturais que restauram e 

preservam, seus acervos de relevância nacional ou regional sem fins 
lucrativos. Serão destinados, ao todo, R$ 3.360.000,00 para os proje-
tos selecionados. Foram selecionados 31 projetos , contemplando as 
regiões Norte (Pará), Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí), 
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), Sudeste (Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e Centro-Oeste (Goiás).

As instituições culturais selecionadas em todo o Brasil serão pa-
trocinadas por um período de um ano, para as ações de recuperação 
de seus acervos, implantação ou modernização de laboratórios de 
conservação/restauração, aquisição de acervo para a expansão ou 
atualização das coleções, de pesquisa, catalogação e informatização 
de acervo, projetos de implantação ou ampliação de reserva técnica 
e implantação ou reformulação de módulos expositivos de longa 
duração.
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Leituras II
Meu  meu avô – Henrique Gurgel do Amaral Valente II

Por dom Newton Holanda Gurgel (*)
Posso dizer que o conheci  entre os anos de 1930-1954, ano de sua 

morte. Nossa primeira escola, de nossos irmãos e de muita gente da vila 
de Lages, foi na sua casa. Com a sua filha, Lídia, minha tia e madrinha 
de batismo.

Era ela professora, como se dizia então,de 4ª. Entrança.  Foi ela que 
me preparou para o Seminário. Ao concluir, com ela, o curso prepara-
tório à Admissão, eu me julgava um doutor. Sabia tudo! Vou estudar no 
Seminário do Crato.

Quando em março de 1937, ali cheguei, padre Montenegro, mestre de 
disciplina, fez um teste inicial, perguntando-me: “A rosa é bela”, quem 
é o sujeito.  Respondi prontamente:  A rosa. “Está aprovado”, disse ele.. 
Vai para o primeiro ano  ginasial”.

A escola na casa de meu avô era assim: um verdadeiro curso prepara-
tório de vestibular ao ginásio, ensinando até rudimentos de arte musical. 
Ali todos falávamos com relativa correção gramatical. Não se dizia, por 
exemplo, pega ele, ontonte,  gunverno,  cravão,e outras barbaridades 
correntes.

Minha avó porém era semi-analfabeta, mal ferrava o nome.Já o meu avô 
era um tipo versátil,conversador compulsivo, falava com desembaraço e, 
para mim, com muita sabedoria, vivacidade e pureza vernacular.

Certa vez, no fim das férias, fui até sua casa fora da vila, à margem 
do “rio” Quincoê , para me despedir e lhe perguntei: “Como o sr. está de 

Humor Negro & Branco Humor

saúde, vovô .Prontamente respondeu. “Vou bem ,mas como você sabe. 
“senectus est morbus” não é . Só mais tarde, no decorrer dos estudos de 
Seminário pude averiguar o alcance e veracidade do provérbio latino 
atribuído a Publius Terentius que viveu antes de Cristo (AC).

Espirituoso:  era ele , meu avô,  um homem bem humorado, espon-
tâneo e pronto a responder à qualquer provocação, especialmente dos 
adversários políticos.

 Estava sempre ao lado do vigário,padre João Antonio, sobretudo 
no tempo da LEC (Liga Eleitoral Católica) e em tudo mais o apoiava 
irrestritamente.

Do altar, o sacerdote fazia também uma campanha aberta e ardorosa 
contra a Maçonaria. E acontece, por ironia do destino, que suas duas 
últimas filhas terminaram casando com maçons. Foi o bastante para os 
seus adversários políticos lhe lançassem um susto: “Olhe aí,seu Henrique, 
o Sr.agora tem dois maçons na família”. Prontamente ele retornou ao 
interlocutor: ”Isto é muito bom para você ficar  sabendo que não é só sua 
família que tem gente ruim”.

Fervia a política, na aldeia, quando aportou ali uma boiada de gado 
zebu, que era novidade. Ficou encurralada no pátio da matriz para a venda 
de espécimes aos pecuaristas locais.

Francisco Guilherme, seu genro, estava negociando um plantel de no-
vilhotes para sua fazenda. Um deles tinha rajas no focinho que lembravam 
um pouco a fisionomia de Moreira Lima, candidato da oposição ao da 

LEC para o governo do Ceará.Ele,meu avô,  foi chegando e logo dizendo: 
“Compre não,Chico. Esse aí tem a cara do Moreira Lima”. Todos riram 
e o garrote foi substituído por outro.

Era assim  avô: sempre alegre, otimista e criativo. Também muito “curioso” 
no fabrico de artigo de consumo doméstico, como farinha, rapadura e sabão. 
Mocororó: certa vez o escutei falando desta bebida de origem indígena, cajuína 
“artesanal” que aprendera a fabricar com os nativos, no Siqueira, propriedade 
rural da família,hoje centro urbano em Fortaleza.

Guardo também com carinho no arquivo da memória: mesmo sendo 
portador de uma incômoda hérnia inguinal,ele não se abatia. Gostava de 
andar pelas ruas soltando o verbo na sua natural loquacidade e envergando 
o seu uniforme cáqui. Eu estava vendendo cautelas de uma rifa em favor 
das Obras das Vocações Sacerdotais (OVS). Então o abordei e frente  à 
nossa casa, ao lado da matriz, Imediatamente, notando minha timidez, 
ele empunhou a caneta e desembaraçadamente, apoiando-se na janela, 
firmou bela máscula caligrafia o seu sonoro nome: Henrique Gurgel 
Valente,pagando em seguida.

São estes alguns retalhos , colhidos ao léu no acervo da memória 
que vão registrados acima,em homenagem àquele homem simples,  de 
pequena estatura mas gigante no espírito e na bela lição de vida que soube 
legar a posteridade.

(*) Dom Newton Holanda Gurgel , (Acopiara), Bispo Emérito do Crato, 
neto de Henrique Gurgel do Amaral Valente.

Para o que escrever no seu túmulo 
Se você é... 
ESPIRITUALISTA
Volto já. 
AGRÔNOMO 
Favor regar o solo com Neguvon. Evita vermes. 
ALCÓOLATRA 
Enfim, sóbrio. 
ARQUEÓLOGO 
Enfim, fóssil. 
ASSISTENTE SOCIAL 
Alguém aí, me ajude! 
BROTHER 
Fui. 
CARTUNISTA 
partiu sem deixar traços. 
DELEGADO 
Tá olhando o quê? Circulando, circulando. 
ECOLOGISTA 
Entrei em extinção. 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
É no túmulo ao lado. 
GARANHÃO 
Rígido, como sempre! 
GAY 
Virei purpurina. 
HERÓI 
Corri para o lado errado. 
HIPOCONDRÍACO 
Eu não disse que estava doente? 
HUMORISTA 
Isto não tem a menor graça. 
JANGADEIRO DIABÉTICO 
Foi doce morrer no mar. 

JUDEU 
O que vocês estão fazendo aqui? Quem está tomando 
conta da lojinha? 
NINFOMANÍACA 
Uau, esses vermes vão me comer todinha! 
 
PESSIMISTA 
Aposto que está fazendo o maior frio no inferno. 
PSICANALISTA 
A eternidade não passa de um complexo de superioridade 
mal resolvido. 
SANITARISTA 
Sujou! 
SEX SYMBOL 
Agora, só a terra vai comer. 
VICIADO 
Enfim, pó 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Conselhos de um chefe de RH para candidatos a emprego
Não se sintam diminuidos diante dos atuais currículos! 

Atualizem os seus!!!!
CURRICULUM ATUALIZADO!
Amigos, dêem uma revisada em seus currículuns..
Você acha que não te contratam em uma Grande empresa 

porque o seu currículo é muito ‘fraquinho’?
É muito simples, basta fazer algumas substituições no 

Nome de sua profissão!
A seguir, algumas dicas para você dar um reforço em seu 

curriculum.
Apenas falando de seus empregos anteriores: 

(as últimas são as melhores!)
* Especialista em Marketing Impresso (boy da xerox)
* Supervisor Geral de Bem-Estar, Higiene e Saúde (faxinei-

ro)

* Oficial Coordenador de Movimentação Interna (porteiro)
* Oficial Coordenador de Movimentação Noturna (vigia)
* Distribuidor de Recursos Humanos (motorista de ônibus)
* Distribuidor de Recursos Humanos VIP (motorista de táxi)
* Distribuidor Interno de Recursos Humanos (Ascensorista)
* Diretora de Fluxos e Saneamento de Áreas (a tia que limpa 

o banheiro) 
* Especialista em Logística de Energia Combustível (fren-

tista)
* Auxiliar de Serviços de Engenharia Civil (Pedreiro)
* Segundo Auxiliar de Serviços de Engenharia Civil (Serven-

te, ochamado peão de obra!)
* Especialista em Logística de Documentos (office-boy)
* Especialista Avançado em Logística de Documentos (moto-

boy) - que delícia...
* Consultor de Assuntos Gerais e Não Específicos (vidente) - 

esse é melhor ainda!
* Técnico de Marketing Direcionado (distribuidor de santi-

nho nas esquinas) - que idéia genial!!!
* Especialista em Logística de Alimentos (garçom)
* Coordenador de Fluxo de Artigos Esportivos (gandula)
* Distribuidor de Produtos Alternativos e Alta Rotatividade 

(camelô) - não é perfeito???
* Técnico Saneador de Vias Publicas (gari)
* Especialista em Entretenimento Masculino (prostituta)
* Especialista em Entretenimento Masculino Sênior (prosti-

tuta de luxo)
* Dublê de Especialista em Entretenimento Masculino (tra-

vesti) – esse é bárbaro!!!
* Supervisor dos Serviços de Entretenimento Masculino 

(cafetão)
* Técnico em Redistribuição de Renda (ladrão) - ge-

nial!!!!!!!!

Só há duas doenças...
Gervásio de Paula (*)
Só há duas doenças no mundo; fome e cabeça. Não é mau sinal se 

se fecha uma farmácia e se abre um restaurante popular. A fome é a grande 
causa da maioria das doenças das sociedades modernas, onde sobram comi-
das e jogadas ao lixo como supérfluos. Apesar da existência de modernos 
mecanismos técnico-científicos de reciclagem de alimentos capazes de matar 
a fome de milhões e milhões de pessoas que escapam mendigando por falta 
de um prato de comida. Há atualmente 777 milhões de famintos nos países 
em desenvolvimento.

Infelizmente, muitos atos e fatos contemporâneos estão sendo geridos por 
cabeças psicologicamente viradas ou sem nenhum compromisso social com a 
humanidade. A moeda é a auto-suficiência, a ganância ou a vaidade doentia de 
privilegiados que se julgam senhores do saber universal. Mas - girando em torno 
próprio umbigo -não passam de ignorantes enciclopédicos, por desconhecerem 
de tudo um pouco diante do conhecimento que a vida lhes tem a ensinar.

Por isso, enquanto alguns homens públicos se julgarem dignos pelas pala-
vras que evacuam e não por úteis ações geraadoras de benefícios à sociedade, 
em função da qual sobrevivem, não podem ser considerados respeitáveis e 
mereceriam o troféu Pinóquio. Fechar-se escolas e abrir-se penitenciárias, não 
qualifica uma sociedade civilizada. Transgride valores humanos, corrompendo 
a juventude com modelos condenáveis até pelos deuses e a natureza.

Se não se desarraigarem o mosquito da dengue, a bactéria da tuberculose 
ou outros transmissores de doenças fatais, os diplomas e os anéis emble-

mados com uma serpente de cada lado e, no centro, uma esmeralda - como 
símbolos de muitos indiferentes ao sofrimento de seu próximo - só servem 
mesmo de adornos a salas de vaidosos ou de objetos de exibicionismo em 
dedos de medíocres.

Se continuarem morrendo crianças de fome, não se pode falar em seguran-
ça alimentar sem provocar asco na consciência de quem ainda tem honradez 
social e escrúpulos éticos. A mesma repugnância merecem quem desvia 
recursos destinados à saúde -tipo CPMF - para outras finalidades lícitas ou 
ilícitas, pelo fato de nesse caso não se poder falar em ética, numa sociedade 
de frios abastados e enfermos necessitados.

Perder-se saliva e o tempo discutindo se A ou B merece ou não ser eli-
minado de uma maratona, contribui para o analfabeto político perdurar por 
noites e dias nas esquinas do cotidiano e em certas escolas acadêmicas. Porque, 
infelizmente, a cultura dominante - salvo em alguns quixotescos grupos de 
gatos pingados -é a de só privilegiar a beleza física em esquecimento da 
beleza poética e cultural.

Se o ensino público continuar distanciado em qualidade do ensino privado 
não se pode chamar a sociedade de civilizada, tão degenerativos serão seus 
efeitos na trajetória escolar de gerações futuras.

A continuar o desabamento de prédios, queda de pontes e arrombamentos 
de barragens ou desmoronamento de outras obras recentes de engenharia - 
como já ocorreu, não faz tanto tempo, em alguns centros brasileiros - não se 
pode deixar de louvar com ironia a argentária incompetência profissional. Se 

a mídia nacional de massa continuar a priorizar a violência, em sacrifício de 
apresentações musicais, teatrais, plásticas, literárias, artesanais e circenses 
- sempre colocadas em condições secundárias - estamos condenados a ver 
nossos filhos deseducados e transgressores.

Se não se dividir o tempo com o uso de vídeo-games e a leitura de 
romances clássicos, não se pode falar em juventude de futuro radiante. Se 
alguns homens públicos continuarem ocupando os meios de comunicação 
com práticas administrativas vergonhosas - em prejuízo de iniciativas e 
dedicações sociais públicas produtivas - o Fernando Beira Mar mereceria 
um hino de louvor.

Enquanto gastarem rios de dinheiro com obras deformadas - com utilida-
des precárias, como o Castelão, por exemplo, para quem as utiliza - deixando 
fechadas quase uma centena de creches, não se pode triste e ironicamente 
deixar de bater palma à irracionalidade social.

Persistindo a prioridade de carros privados em detrimento de coletivos 
que deveriam melhor servir à grande massa assalariada da sociedade, não se 
pode dizer que sobrevivemos num País sério. Enquanto encontrarmos jovens 
dormindo nas calçadas, sujos e maltrapilhos, cobertos por folhas de jornais 
ou peças de papelões, não podemos acreditar na religiosidade e palavras de 
fé daqueles que fixam nas paredes de seus gabinetes imagens de Cristo, num 
sacrilégio moral e ético.

Por tanto, há somente duas doenças... 
(*) Gervásio de Paula (Fortaleza), jornalista
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Assinatura de contrato para 
implantação de siderúrgica

O governador Cid Gomes  anunciou para 21.05 a assinatura do 
protocolo de instalação  da Usina Siderúrgica do Pecém, com as 
presenças  da ministra Dilma Rousseff, do governador Cid Gomes 
, dos presidentes da DongKuk e da Vale do Rio Doce. As empresas 
garantiraão p início das obras até dezembro deste ano.

Para  o governador Cid  Gomes, a concretização deste 
empreendimento atende a um anseio antigo de gerar um pólo 
metalmecânico no Estado. “A produção de placas de aço e, 
mais adiante, de laminados, poderá atender indústrias desde as 
já existentes no Estado, como de linha branca (refrigeradores, 
fogões e lava-roupas) , até automobilísticas e de material de 
construção”, afirma.

Para Eduardo Diogo, diretor de Desenvolvimento Setorial 
da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), 
o encontro serviu também para consolidar as parcerias entre 
o governo e as empresas e garantir todo o cronograma de 
instalação da Siderúrgica no Estado. “As pendências jurídicas 
e fiscais estão superadas. Faltam apenas algumas definições 
de infraestrutura, mas elas estão bem encaminhadas e serão 
resolvidas logo”, garante.

O governo do Estado tem investido recursos do próprio tesou-
ro para a consolidação deste projeto. Além da ampliação do Porto 
do Pecém, o Estado está adquirindo correias e descarregadores 
para servirem de apoio às necessidades da Siderúrgica. Também 
será garantido, através da construção dos trechos 4 e 5 do Eixão 
das águas, água para o pleno funcionamento da usina.

O depoutado Nelson Martins informou que, juntamente 
com a Zona de Processamento de Exportações, o complexo vai 
gerar 200 mil empregos e terá investimento de R$ 6 bilhões. 
O parlamentar também destacou o lançamento do projeto para 
implantação do Centro de Treinamento Técnico do Pecém, que 
objetiva capacitar mão de obra.

INTELIGENTE NÃO É QUEM PASSA NO VESTIBULAR;

É QUEM FAZ A ESCOLHA CERTA.

Para a instituição comprometida com a excelência em ensino, essa é a prova de que estamos no caminho certo. Entenda por quê:

* O Centro Universitário do Centro-Oeste que ganhou mais estrelas, segundo o Guia do Estudante, Ed. Abril, nos anos 2006, 2007 e 2008.      

2º VESTIBULAR

 DE 2009

Provas dia 7 de junho

 www.uniceub.br

UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*

UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*

UniCEUB. O MELHOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO-OESTE.*

NÃO É PARA VOCÊ DECORAR. É QUE FOMOS ELEITOS POR 

3 VEZES CONSECUTIVAS MESMO.

• Única instituição particular com curso 5 estrelas  
no prêmio Melhores Universidades do  
Guia do Estudante – 2007;

• Único curso de Direito particular do DF com  
3 selos OAB Recomenda consecutivos;

• Primeira Fábrica Universitária de Sotfware do Brasil;

• Vencedor do Prêmio Opera Prima de Arquitetura  
e Urbanismo em 2008 e finalista em 2007;

Roberto Smith foi eleito melhor 
executivo de finanças de 2008

O Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Finanças - Seção 
Ceará (Ibef-CE) elegeu o presi-
dente do BNB, Roberto Smith, 
como o “Executivo de Finanças 
do Ano de 2008”. A solenidade 
de entrega do título, realizada 
em10 de março, na Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Fortaleza 
(CDL), marcou também a posse 
da nova diretoria do Ibef-CE e 
contou com a presença de au-
toridades públicas e representantes do setor de comércio.  
“Essa é uma homenagem que me deixa muito honrado, a 
qual atribuo ao corpo técnico do Banco do Nordeste, extre-
mamente qualificado, por todo o esforço coletivo despendi-
do para o cumprimento de nossas metas”, afirmou Smith.  
O presidente do Ibef-CE, Sérgio Melo, explicou que o título 
de “Executivo de Finanças do Ano” é uma tradicional co-
menda pela qual o Ibef elege, anualmente, personalidades do 
segmento financeiro cearense dignas de admiração. “O Ibef 
se sente muito honrado em outorgar ao doutor Roberto Smith 
essa homenagem, pois seu exemplo merece ser seguido por 
todos os executivos de finanças do Estado”, disse.

Assembléia
Ainda neste mês de março, Roberto Smith foi homenage-

ado com o prêmio “Melhores da Política e da Administração 
Pública do Ceará e do Brasil de 2008”, concedido pela PPE 
Promoções e Eventos, em solenidade realizada na Assembleia 
Legislativa do Ceará.

Zanotti vai se
 instalar em Pacatuba

O governador Cid Gomes assinou em 07.04 um protocolo 
de intenções para a instalação da empresa de produtos têxteis 
Zanotti na cidade de Pacatuba, no Ceará. O empreendimento 
vai gerar 150 empregos diretos e começará a operar já em 2010. 
O Estado do Ceará acaba de colher os frutos de uma viagem 
do governador ao Estado de Santa Catarina. Em novembro do 
ano passado, Cid, acompanhado do presidente do Conselho do 
Desenvolvimento Econômico (Cede), Ivan Bezerra, visitaram 
cinco empresas na cidade de Jaraguá do Sul (SC). Como re-
sultado, a empresa Zanotti, do ramo têxtil, resolveu estender 
seus negócios para o Nordeste. “É uma satisfação receber esta 
grande empresa no Estado. Estou certo que será uma parceria 
duradoura”, afirmou o governador.

Especialistas em produzir elásticos para peças de roupas, 
a empresa  Zanotti investirá cerca de R$ 30 milhões no 
Estado para a construção de uma fábrica em um terreno 
de 14 hectares em Pacatuba. “Temos certeza que, com a 
qualidade do trabalho do cearense, vamos recuperar este 
investimento logo. Nossa fábrica movimentará R$ 50 mi-
lhões por ano”, garante Waldemar Zanotti, presidente da 
empresa.Para Ivan Bezerra, as empresas do Sul e Sudeste 
estão começando a despertar para as vantagens de se in-
vestir no Ceará. “As indústrias calçadistas e têxteis estão 
migrando solidamente para o Estado, onde encontram mão 
de obra qualificada”, disse.

Tortuga
O governador Cid Gomes participou  em 07.04 da 

inauguração da fábrica da Tortuga, empresa de produtos 
voltados para a agropecuária,  instalada no Pecém. “Este 
empreendimento impulsionará o PIB da agricultura no 
Ceará”, afirmou Cid.



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

Leituras III
Um saudosista incurável  

Lustosa da Costa (*)

A vida não me deve nada. Muito pelo contrário.Tem-me dado o 
que, às vezes,  nem esperava embora achasse que merecia. Isto não 
impede que seja saudosista sempre achando que posso ainda hoje 
tirar do passado o que não soube extrair no tempo certo. Vivo bem 
o presente mas nao deixo de perseguir  boas coisas pretéritas para 
com elas me regalar. 

Isto fez com que procurasse e conseguisse localizar,em Lagoa 
Seca ,pertinho de Campina Grande, o agricultor João Guimarães 
, filho de seu Socrátes Carapeba, da Serra da Meruoca,  colega de 
seminário desde 1949 que não via há cinquenta e seis anos. Desde 
junho de 1953. Convidei-o a deixar seu sitio onde pratica agricultura 
sem agrotóxico e vir a Fortaleza para a festa de lançamento de minha 
biografia. Veio, de longa barbas nazarenas,a ponto de levar um colega 
daquele tempo,  a lhe beijar as mãos, supondo-as de alguém que fora 
em frente e chegara ao sacerdócio. Mantivemos tres longos encon-
tros de recordação e saudade e foram momentos muito prazerosos. 
Depois é que me dei conta de que minha felicidade residia na ilusão 
de estar revivendo os onze,doze,treze anos em que nos conhecemos 
e convivemos. Guimarães é um matuto cheio de ciência. Tem um 
filho camioneiro,outro que representa a IBM em Nice,França e um 

terceiro que no País de Gales o abastece de netos ingleses, súditos 
de Sua Majestade. 

Pois bem para a festa sobralense descobri  outro colega destes 
tempos que não via desde 1967,João Batista Nogueira,filho da Santana 
que se estabeleceu em Teresópolis/RJ onde foi vereador e  tem um 
hotel mimoso,com o nome de Hotel do Rio dos Frades. Prometeu 
aparecer em Sobral, para a noite de autógrafos na Biblioteca Lustosa 
da Costa mas um achaque o deteve em casa pelo que se limitou a se 
fazer representar por flores. 

Malgrado esta ausência a festa de lançamento do livro deixou me 
feliz muito feliz diante daquelas fisionomias amigas e muito queridas.
Tenho de ser grato ao prefeito Leonidas Cristino que presidiu a sole-
nidade e a seu secretario de cultura Joan Edesson que a organizou e 
às personalidades que disseram presente à sua convocação. 

Durante a festa ,recordei antigas musas da adolescência uma delas 
por quem fui perdidamente apaixonado e que acabara de encontrar,no 
avião,vindo de Brasília,de peregrinação pelo MEC, resolvendo 
problemas de ensino do Ceará. Foi paixão roxa. E desesperada. De-
sesperada pela falta de coragem que me emudecia e não me permitia 
dizer lhe de minha paixão avassaladora. Limitei-me a lhe dardejar 
olhares gulosos,vorazes que,tenho a impressão,de que eram,de alguma 
maneira, correspondidos. 

Muito tempo depois, visitei o Colégio de Santana e lá irmã Sara 
me permitiu ver o quadro de formatura em que ela terminara o curso 
normal. Com  a pieguice habitual .indaguei da freira: 

“Ainda continua bonita?
”A irmã replicou no ato:”Bota quarenta anos em cima
”. Hoje seriam cinqüenta ou mais. 
Sentei me,por acaso,  a seu lado na poltrona do avião e conver-

samos sobre Sobral e sua gente,como velhos conhecidos que se 
reencontro eu sempre me resguardando de lhe indagar se ela era “ela” 
aquela a quem adorara nos meus dezessete anos. Isto não impediu 
que vivesse momentos extremamente felizes,  nutrindo a ilusão de 
que estava ao lado de quem amara,na juventude e que,agora,estava ao 
alcance da mão. Não estava,não. Agora,nos separavam daqueles tem-
pos de enleio e encantamento.,  não apenas nossos casamentos,quanto 
cinquenta anos passados. Meio século que passara sobre nós com a 
marca devastadora do tempo. O certo é que a timidez retornou e não 
tive coragem de indagar se ela era mesmo a musa de minha juventude 
ou se vivia eu mais uma ilusão. Desci do avião, na dúvida e nela per-
maneci embora agradeça a Deus a ilusão daqueles momentos,vividos 
no alto dos céus,ao lado de quem fora, .nos tempos de jovem,  tão 
amada,desejada. 

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

Dorinha fez o tempo e o vento retrocederem e a Volta da Jurema reviveu uma noite de festa estrelada.
José Colombo Filho (*)
Dorinha era uma das sete filhas do jangadeiro Manuel Belarmino.  

Morava numa casa de taipa coberta de palhas secas dos coqueiros do 
imenso terreno de vazante. O Lendário Manuel Jesuíno da Costa respon-
sável pelo o farol da ponta do Mucuripe foi quem requereu da União o 
domínio enfitêutico de uma grande faixa de terreno de Marinha. A área 
concedida abrangia desde das dunas do Rio Coco, passando pela Lagoa 
do Papicu até as margens do Alagado Maceió. 

O Senhorio Manoel Jesuíno da Costa e sua numerosa prole foram 
quem de fato ocupou essa imensa extensão de terra e semeou, durante 
toda sua vida, uma verdadeira floresta de frutas tropicais que cresceram 
de forma harmônica com um denso coqueiral onde antes só existiam as 
dunas de areia branca..

O tempo foi passando, os povoamentos se tornando adensados e mais 
pessoas foram se tornando foreiros do faroleiro-mor. O crescimento da 
Praia de Mucuripe deveu-se a novas levas de pescadores e jangadeiros 
e vindo das praias de Beberibe, Cascavel, Aquiraz até da antiga Capital 
colônia do Ceará,  a cidade Aracati.

Mucuripe e adjacência viraram arrabalde de Fortaleza e a primeira co-
lônia  pescadores, já na fase republicana, foi oficialmente reconhecida.

O menino errante que passava as férias no Mucuripe logo se acercava 
da gente simples da comunidade. Acordava com o cantar dos galos, saía 
em busca das mangas rosas, cajus, graviolas, muricis e goiabas.

Quando chegava a beira-mar, as jangadas já estavam com suas velas 
a vento e muito já passavam da risca.

À tarde, o menino de calça de mescla voltava a praia pra esperar a 
chegada das jangadas com suas enormes velas brancas. As jangadas de 
piúba com o passar  do tempo, pesavam muito. Para iça-las e leva-las 
para as areias, era preciso muita força. Para cada jangada era preciso pelo 
menos quatro homens de estiva para empurra-las em cima dos roletes.

Incontinente, qual enxame de moscas, dezenas de velhas senhoras 
e crianças se acercavam dos samburás retirados das jangadas, quase 
sempre com muito peixe.

O dono ou o mestre de cada embarcação começava a dividir por cinco 
o resultado da pescaria. Em forma de círculos, os peixes eram separados 
pela marca a faca, feito no rabo de cada peixe. 

Se Jesus em vida tinha conseguido alimentar uma multidão, ali àquela 
hora era difícil contemplar aqueles pescadores, mais o dono da jangada 
e a dezena de pedintes. 

Menina Dorinha, mal saída de sua infância, carregando uma surrada 
bolsa de palha de carnaúba se acercava e, ansiosa, olhava o final de 
divisão.

Naquela tarde - noite a pescaria tinha sido abundante. A lua estava 
favorável e as marés traziam cardumes de cavalas, biquaras, areacos, 
cangulos, galo do alto, serras, espadas, camurupins, pargos, guarajubas 
e até um grande sirigado. Finda a distribuição a Dorinha viu uma es-
trela do mar e, quase que de imediato, ofereceu ao menino de calção 
de mescla.

O Antonio Alho, dono da jangada Estrela – D` alva, vendo o filho do 
Doutor, seu compadre, dono de muitos terrenos na jurema e advogado 
de vários herdeiros de Manuel Jesuíno da Costa:

Escolheu a melhor cavala. Ei Zezinho, leve esse peixe para o meu
Compadre. Essa está inclusive ovada.
O menino de calção de mescla pegou a imensa cavala e uma estrela 

do mar começou a volta para casa de verão.
Foi subindo o alto da paz onde passaria pela bodega do Vicente 

Rebouças, na mercearia do Manoel Gago na venda do Seu Lauro até a 
vivenda São José.

A menina Dorinha o acompanhou de longe e nas cercanias da 
residência do menino de calção de mescla se esguerou, prosseguiu de  

mansinho até o sitio onde morava.
O menino Zezinho entregou a cavala a Dona Chiquinha e foi até ao 

cacimbão puxar água para tomar banho e se lavar.
Um radio Faibank Morse estava transmitindo a hora do Brasil, e 

logo, mais daria mais um capítulo da rádio-novela com João Ramos, 
José Lima Verde e um verdadeiro cast de estrelas. 

O menino, a espera do jantar, se fixou na estrela do mar que tinha 
ganhado. No tanque de cimento que guardava água para uso domestico, 
ficou inerte. 

A lua nova já saindo das palhas dos coqueiros e jogando alguns 
clarões no espelho do tanque trazia a imagem de um rosto.

Pensativo, interrogativo, exclamativo, e com uma dúvida da sua 
cabeça. 

Por que recebeu de presente a estrela do mar, e o grande peixe e não 
tinha pensado em retribuir nada? 

E Dona Chiquinha, o peixe está pronto? 
Bota metade no alguidar de barro que eu vou levar para a casa do 

Manuel Belarmino.
- O que é isto menino! Esta ficando doido? Está reinando!
Pegou o alguidar ainda quente e, rápido, saía no escuro da noite para 

as bandas da vazante. Lá chegando, foi recebido com espanto. Todos 
estavam a volta de um fogão de barro onde numa panela de ferro ferviam 
algumas cabeças de peixes, miúdos para a feitura de uma sopa rala.

A lamparina a óleo de mamona não iluminava a casa.
A chegada do menino alegrou a todos. O velho entrevado Manoel Be-

larmino se levantou à força e todos como por encanto passaram para o 
terreiro, de terra  batida. Acenderam a fogueira com as quengas de coco 
e palhas velhas caídas. A noite foi só de festa. Pelo peixe, pelo gesto 

(*)José Colombo Filho (Fortaleza), jornalista e servidor público, 
membro do Conselho Fiscal da Casa do Ceará.

No tempo dos coronéis
J. Ciro Saraiva (*)
JONAS CARLOS
Também fui assessor de Jonas Carlos de Silva, a exemplo de Geraldo de 

Castro, Alcy Ibiapina e Blanchard Girão. Cabia-me dar forma, com o possível 
engenho, aos aranzéis que escrevia sobre os problemas nacionais. Não era fácil. 
Depois de pronta a obra, o desafio era encontrar quem por ela se interessasse. 
Lustosa da Costa facilitava-me a tarefa ingente, absorvendo, com seu estilo 
leve e gracioso, os questionamentos de Jonas. Quando Lustosa foi candidato 
a Deputado Federal, Jonas Carlos me chamou:

- Quero que você leve essa colaboração para Lustosa. Gosto muito 
dele.

Eram, se não me engano, 10 mil cruzeiros. Separou outro pacote, menor, 
e instruiu-me:

- E esse aqui é seu!
Lembrei-lhe que já ganhava pela “Assessoria”. E ele certo do que estava 

fazendo, explicou:
- Este aqui é do Lustosa e esse outro é para você.
Conclui que só assim, se certificava de que eu não mexeria no dinheiro 

do outro companheiro.
VIRGÍLIO
 Coube ao Governador Monoel de Castro honrar os compromissos que 

Virgílio assumira, para que cessassem as resistências à candidatura de Gon-
zaga Mota, em 1982. Acompanhei-o à casa de VT, onde fomos recebidos 
reservadamente.

- Virgílio, as nomeações foram feitas. São 16 mil.
Resposta lacônica:
- Muito bem.

O Governador, que não tinha meias palavras, destacou:
- Fiz isso, por causa de você.
Outra resposta lacônica:
- Muito bem.
Vinte ou trinta dias depois, Virgilio me chama à sua casa:
- Quero dizer ao senhor que jamais concordei com essas nomeações que 

os jornais estão publicando.
Não pude ficar calado:
- Mas, Coronel, o Governador Manoel de Castro veio aqui lhe dizer que 

fez as nomeações por causa do senhor!
Cortou-me a palavra:
- Muito pelo contrário, só fizeram me atrapalhar.
Contei ao Dr. Manoel de Castro. Riu gostosamente e depois, comentou:
- O Virgilio é assim mesmo!
Lembrei-me de Pirandello: “Assim é, se lhe parece...”
“ASSIM” COMO?
Virgílio era assim mesmo. Ao deixar o Governo em 1982, recomendou ao 

vice que assumia, Manoel de Castro, que estimulasse junto à bancada e aos 
prefeitos, a candidatura de Aécio de Borba. O movimento cresceu e Virgilio 
percebeu a necessidade de ter um nome no colete, um trunfo, para o caso de um 
impasse. Gonzaga Mota surgiu assim. Quando as negociações se afunilaram 
em Brasília, convenceu-se de que Aécio era inviável. Mesmo assim, voltou 
ao Ceará e para que não o acusassem de abandonar o amigo, estimulou-o, 
uma vez mais, a percorrer o interior. Seguiu para Brasília, prometendo jogar 
todas as fichas. De lá, telefonou para dizer que o nome aceito era de Gonzaga. 
“Aceito” por quem? Pelo Palácio, por Figueiredo, pelo Ministro Leitão de 
Abreu? Nada disso. Por Adauto, Cesar e por ele Virgílio.

Tudo em casa, mas com uma diferença: Aécio amargava a desventura de 
duas indicações não consumadas: a primeira fôra de 4 anos antes, quando seu 
nome estava certo para a Prefeitura e Virgílio escolheu Lúcio Alcântara.

Dos dois nomes lançados por VT em 1982, um (Gonzaga Mota) foi o 
primeiro a fulminar os coronéis: rompeu com o virgilismo e apoiou Tasso 
Jereissati em 1986. Aécio ainda hoje acha que VT não o preteriu.

A DÚVIDA DESFEITA
1986. No início da campanha de Tasso, um companheiro de imprensa 

fez a ponderação:
- Vocês estão metendo o pau nos coronéis. Tudo bem. Mas é bom prestar 

atenção que tudo que existe no Ceará foi feito pelos coronéis.
Levei o assunto ao Estado-Maior de Campanha. O questionamento 

procedia. Contratou-se o Ibope, que, a partir daí, passou a balisar todo o 
percurso eleitoral.

- Estava na hora de tirar os coronéis do poder – foi a pronta resposta da 
consulta.

Na verdade, o povo não distinguia entre os coronéis locais e os militares 
que mandaram no Brasil durante mais de 20 anos. Se era coronel, devia cair 
fora.

Antes que alguém me corrija, até pela impropriedade do titulo destas 
mal-traçadas, apresso-me a citar “Coronelismo, enxada e voto”, o clássico de 
Vitor Nunes Leal, onde se aprende que nada adianta o coronel ter passado a 
Doutor ou que a fazenda tenha se transformado em fábrica. O Coronelismo é 
o mesmo, hoje como ontem; apenas mudaram os métodos.

Mas quem vai fazer essa pesquisa?

J. Ciro Saraiva (Quixadá), jornalista
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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. 

 

Assembléia Geral da Casa do Ceará aprovou Contas, 
Relatório de 2008, Reforma do Estatuto e Programa de Ação de 2009

A Assembléia Geral da Casa do Ceará 
aprovou em 25.04, nos termos das dispo-
sições estatutárias, as contas de 2008, o 
novos estatuto, com as alteração indicada 
pelo Conselho de Assistência Social, do 
Governo do Distrito Federal, o Relatório 
das Atividades de 2008 e o Plano de Ação 
para 2009, já em execução.

A Assembléia Geral foi presidida pelo 
associado Geraldo Vasconcelos (Tianguá) 
e secretariada pelo 1º vice presidente, Luiz 
Gonzaga de Assis (Limoeiro do Norte), 
também diretor interino de Administração 
e Finanças, integrando a mesa o presidente 
Fernando César Mesquita (Fortaleza).

O presidente do Conselho Fiscal, José 
Carlos Carvalho (Itapipoca) manifestou 
aprovação do Conselho às Contas de 
2008, ressaltando os esforços de gestão no 
exercício, que resultaram no empenho da 
administração para a refundação da Casa, 
com o projeto Fausto Nilo, cujo convenio 
para a sua implementação está sendo assi-
nado com o Governo do Estado do Ceará e 
a obtenção de doações expressivas que con-
tribuíram para o fechamento das contas.

No demonstrativo de receitas e despesas 
de 2008, constam:

Receitas totais de R$ 2,milhões, assim 
discriminados: receita operacional de R$ 
1,4 milhão; outras receitas de R$ 273,1 
mil e variações patrimoniais de R$ 685,1 
milhões.

Despesas totais de R$ 2,3 milhões.
Superávit Líquido de R$ 62,5 mil.
A média mensal da receita foi de R$ 

201,6 mil
A média mensal da despesa foi de R$ 

196,4 mil.
No estatuto, foi aprovada a inclusão do 

parágrafo 5 do Capítulo VIII – Do Patrimô-
nio e da Receita – “A Casa do Ceará em Bra-

sília não constitui patrimônio de individuo 
ou de sociedade sem caráter beneficente 
de assistência social”, por solicitação do 
Conselho de Assistência Social do GDF, 
conforme esclarecimentos prestados pelos 
diretores José Sampaio de Lacerda Junior 
(Fortaleza), de Planejamento e Orçamento, 
e Maria de Jesus Martins Monteiro (Boa 
Viagem), de Promoção Social.

Entre os presentes à Assembléia Geral, 
além dos nominados, estiveram: os direto-
res: Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza), 
Leimar Leitão de Assis (Fortaleza), JB 
Serra e Gurgel (Acopiara), Wanderley Gi-
rão (Fortaleza), Regina Stela Stuart Quintas 
(Fortaleza) e João Rodrigues Neto (Inde-
pendência), membros do Conselho Fiscal: 
José Ribamar de Oliveira Madeira (Uru-
buretama), Evandro Pedro Pinto (For-
taleza), José Colombo de Souza Filho 
(Fortaleza) e José Aldemir Holanda (Bai-
xio). Associados: José Jezer de Oliveira 
(Crato), ex-presidente da Casa, Adyrson 
Vasconcelos (Santana de Acaraú), Osmar 
Alves de Melo (Iguatu), Raimundo No-
nato Viana (Mundaú), Wilson Ibiapina 
(Ibiapina), Francisco Mirto Florêncio da 
Silva (Fortaleza), Antonio Florêncio da 
Silva (Fortaleza), José Cosmo Antunes 
(Mauriti), José Vieira Alves (Crateús), 
Francisco Machado da Silva, José Maria 
B. de Paiva (Fortaleza), Algecira Amaral 
(Araxá/MG), José Edmilson Barros de 
Oliveira (Fortaleza), Raimundo Teles 
Pontes (Itapipoca), João Henrique Serra 
Azul (Fortaleza), Raimunda Ceará Serra 
Azul (Uruburetama), João Vicente Feijão 
(Fortaleza)   Irani Barbosa (Itapipoca), 
Francisco Machado Silva, José Mario 
dos Santos,  Maria Iracema S. Fonseca,  
Maria da Paz F. Martins, Pedro Alcntara, 
Rigne A.L. Vasconcelos.

Assinado Convênio entre o Governo do Ceará e a 
Casa para a implantação do Projeto Fausto Nilo.

O presidente da Casa do Ceará, Fer-
nando César Mesquita, e a Secretária do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, do 
Estado do Ceará, sra. Fátima Catunda 
Rocha Moreira de Andrade, assinaram 
o  Convênio destinado à elaboração do 
projeto arquitetônico da sede da Casa do 
Ceará em Brasilia pelo arquiteto Fausto 
Nilo, de acordo com o Plano de Trabalho 
que integra o convênio.

Pelo convênio, a Casa do Ceará se 
obriga a cumprir as metas indicadas no 
Cronograma de Execução constante do 
Plano de Trabalho.

A Secretaria transferirá à Casa do 
Ceará recursos financeiros no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
repassados em uma parcela conforme 
estabelecido no Cronograma de Desem-
bolso, constante do Plano de Trabalho.

O convênio na clausula 5ª. define as 
obrigações da Casa e da Secretaria.

A Casa abriu uma conta bancaria 
específica no Bradesco, devendo serem 
sacados para o pagamento das despesas 
previstas no Plano de Trabalho ou aplica-

ção no mercado financeiro. Esta aplica-
ção será em caderneta de poupança de 
instituição financeira oficial, sendo que 
os rendimentos serão obrigatoriamente 
aplicados no objeto do Convênio.

O convênio estabelece ainda mecanis-
mos de Prestação de Contas, Controle e 
Fiscalização e vigência até  31 de dezem-
bro de 2009, podendo ser prorrogada.

O convênio foi resultado de negocia-
ções empreendidas pelo presidente da 
Casa do Ceará junto ao governador Cid 
Gomes, estatutariamente presidente de 
honra da Casa do Ceará.

Fernando César Mesquita agradeceu 
a determinação do governador Cid 
Gomes e os empenhos da Secretária 
do Trabalho e Desenvolvimento Social, 
Fátima Catunda, bem como do Chefe 
da Casa Civil, Arialdo Pinho, possibi-
litando a Casa do Ceará , que comple-
tará 47 anos este ano, dar um novo e 
significativo passo para ser refundada 
e inserida no patrimônio cultural, 
arquitetônico, artístico,paisagístico e 
turístico de Brasilia.
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Aderbal Freire-Filho dirigiu Shakespeare e abriu polêmica no teatro
(1)Crítica de Barbara Heliodora para ‘Hamlet’ 
Publicada em O Globo, de 27.03: 
O “Hamlet” dirigido por Aderbal Freire-Filho não traz 

nada de novo ou desbravador e, a não ser por dois aspectos, 
seria um espetáculo perfeitamente tradicional. O primeiro 
é o corte radical de todo o lado político da peça, que rouba 
a Hamlet a oportunidade de dar seu voto a Fortimbrás, 
parte do desejo do príncipe de repor o reino nos eixos, 
pelo que, afinal, ele deu sua vida. O segundo afeta texto e 
interpretação: no original, a suposta loucura de Hamlet é 
claramente identificada pelo autor, pois, quando “louco”, 
Hamlet fala em prosa, e, quando está em sua condição nor-
mal, em verso. É possível que a confusão tenha nascido da 
opção feita pelos tradutores de só usar prosa. Seja por isso 
ou não, o fato é que o príncipe assume o comportamento 
de “loucura” na peça inteira (a partir do momento em que 
a sugere). Com isso desaparece toda uma possibilidade de 
serenidade e reflexão que prejudica muito a interpretação 
do protagonista da obra. 

A encenação tem um cenário interessante de Fernando 
Mello da Costa e Rostand de Albuquerque, que sugere cena 
e bastidores, com uma imensa tela onde vários momentos 
da ação são projetados, sem maior proveito para a compre-
ensão do texto. 

Direção, confusa, não explora o texto
Os figurinos de Marcelo Pies são fraquíssimos, os me-

lhores sendo os que ficam em 
trajes simples e contemporâ-
neos. É boa a   de Maneco 
Quinderé e interessante a mú-
sica de Rodrigo Amarante. 

A direção de Aderbal é um 
tanto confusa, não dá para 
que se reconheça algum foco 
definido, parecendo muitas 
vezes que ele simplesmente 
deixou cada um fazer o que 
quisesse. A momento algum 
o pensamento do texto é 
explorado, pois todos gritam 
tanto que não é possível al-
cançar qualquer intenção ou 
sutileza. 

A interpretação do elenco 
é toda ela prejudicada, de 
início, por uma gritaria sem 
fim, que parece sempre ser usada, em nossos palcos, como 
substituto da emoção e da projeção da voz. Wagner Mou-
ra, já rouco no final, apesar dos pesares, deixa bem claro 
que poderia fazer um bom Hamlet, se pudesse ser “louco” 
apenas onde Shakespeare indica, e é uma presença forte. O 
resto do elenco fica todo muito abaixo dele: o rei de Tonico 
Pereira é um bufão cafajeste, enquanto Gillray Coutinho faz 
um Polônio caricato e ridículo, que dificilmente poderia ser 
tido como um hábil político. Nada menos que cinco atores 
(Candido Damm, Fábio Lago, Felipe Koury, Marcelo Flo-
res e Mateus Solano) fazem o Fantasma ao mesmo tempo, 
tirando a tensão do encontro de Hamlet com o pai, e vários 
outros papéis; só o último tenta dar uma certa dignidade a 
Horacio. Carla Ribas (Gertrude) e Georgiana Góes (Ofélia) 
são ambas fraquíssimas e maltratadas por seus figurinos. 

No todo, esse “Hamlet” tem poucos momentos de im-
pacto e, apesar de contar a história da peça, se perde na 
confusão de valores. 

(2)Carta de Aderbal Freire-Filho em resposta à crítica 
de Barbara Heliodora para ‘Hamlet’

 Alguma vez pensei, sinceramente, em dedicar minha 
encenação de “Hamlet” a Barbara Heliodora. Queria ex-
pressar meu reconhecimento a essa mulher que tanto fez e 
faz pela divulgação da obra de Shakespeare entre nós. Estou 
inevitavelmente ligado a ela, um espetáculo teatral tem vida 
breve e nasce e morre geralmente na mesma cidade. Com 
Barbara Heliodora, contemporânea e concidadã, mantive um 
diálogo sem vozes (nem telefonemas), eu com cenas sobre 

os palcos da cidade, ela com palavras impressas, ao longo 
de muitos anos. Discordamos muito, mas isso já importa 
pouco, assim são as coisas e as pessoas. 

Esse “Hamlet” foi um dos meus raros espetáculos estre-
ados fora de casa. Quando se transformou no sucesso que 
lotou o teatro paulista por oito meses seguidos, lamentei 
não ter feito essa homenagem, pois ela se justificaria então 
plenamente. No primeiro momento era só a expressão 
de um reconhecimento, quando eu fazia meu espetáculo-
síntese, aquele que me cobrava todas as artes e engenhos 
experimentados antes, para encenar a peça de Shakespeare. 
Mas o sucesso faria da dedicatória mais do que isso, seria 
uma maneira de dividir com ela uma conquista, de dizer 
“você que ama tanto esse autor, que certamente mais do 
que ninguém no Brasil quis que ele fosse amado está pre-
sente quando tanta gente - 40 mil pessoas - se emociona, se 
diverte, se envolve profundamente com talvez a mais bela 
história que ele criou”. 

Não quero simplesmente discordar dela mais uma vez 
quando leio sua crítica. Queria, como autor de uma imagi-
nada dedicatória, tomar a liberdade de sugerir a ela um novo 
olhar: o olhar de quem procura entender por que tanta gente 
lota esse “Hamlet”, mais ainda, por que tanta gente assiste a 
ele absolutamente fixada no palco (uma rara plateia sem tos-
ses), se diverte, se emociona, chora, e ao final aplaude com 
gritos de “bravo” e com entusiasmo? Não será certamente 

porque a direção é confusa, porque não dá para descobrir 
quando Hamlet se faz de louco e quando não se faz, pois 
não fala em versos uma hora e em prosa outra. 

Aliás, ao informar isso aos seus leitores que não conhe-
cem a peça, ela deixa de dizer que são versos não rimados. 
Ou seja, versos que teriam que ser reconhecidos, quando 
ditos, pela métrica. Mas não é tudo. Falar em verso quando 
não se faz de louco não é uma regra absoluta na peça. Os 
lúcidos conselhos de Hamlet aos atores estão escritos em 
prosa. O monólogo de Hamlet com a caveira de Yorik, o 
bobo da corte, está escrito em prosa e Hamlet também não 
está louco. 

Ora, esse critério pode ser no máximo tomado como 
uma indicação de Shakespeare aos atores, como se o autor 
dissesse: mostre a loucura de Hamlet com os recursos da 
sua arte, assim como eu também mostrei com recursos da 
literatura. E Wagner Moura demonstra isso extraordinaria-
mente, dando vida a um Hamlet que vai da mais rasgada 
exaltação à mais fina inteligência. 

Podia citar Peter Brook, que se celebrizou encenando 
Shakespeare, inclusive com a Royal Shakespeare Company. 
Diz ele: “Os acadêmicos põem o acento na diferença entre 
prosa e verso, eles insistem em respeitar a forma. Isso conduz 
a uma nova heresia chamada ‘apresentar o texto’ ou ‘dividir 
o texto com o público’. Sugere-se ao jovem comediante que 
seja uma espécie de apresentador dessas grandes palavras 
(...). Assim nasce o pior de todos os horrores: a voz shakes-
peariana”. (“Avec Shakespeare”, edições Actes Sud-Papiers, 

prefácio de George Banu). 
Barbara Heliodora diz que minha montagem não traz 

nenhuma novidade e seria perfeitamente tradicional a não 
ser por dois motivos: abandonar prosa e verso e excluir 
Fortimbrás. Pois nenhuma das duas atitudes é nova, muitas 
montagens já fizeram isso, se é por isso, minha montagem 
é perfeitamente tradicional. 

E se penso numa tradição que vem diretamente do 
grande poeta, orgulho-me de segui-la. Mesmo a tradução 
não mantendo a métrica original, isto é, o pentâmetro, 
não recusou a linguagem poética, a poesia está lá, viva. 
Passou, sim, ao largo das tradições acadêmicas e do teatro 
sem ar, de que nos dá um pequeno exemplo John Giel-
gud, o notável ator shakespeariano, em suas memórias. 
A propósito de uma cena importante, diz lamentar que o 
público prestasse pouca atenção a ela, pois se representava 
diante da cortina e os espectadores “sabem que atrás se 
está preparando algo surpreendente e, subconscientemen-
te, estão desejando ver o que será”. Nosso Hamlet é um 
Shakespeare puro, apoiado apenas em um pequeno banco, 
uma poltrona de vime, um pano que às vezes a cobre, um 
tapete como lugar sagrado e dessacralizado ao mesmo 
tempo, para liberar o jogo vivo, novo, renovado dos atores. 
Eles mostram um Shakespeare forte, presente, profundo e 
claro, ao mesmo tempo complexo e simples, poético sem 
afetação, enfim, como Shakespeare é, passando por cima 

das camadas de pó (a tradição 
má) para encontrar limpo o 
espelho que ele põe diante 
do homem da plateia e que o 
reflete (a tradição boa). 

Um novo palco, livre de 
limitações, um velho mari-
nheiro e uma excelente tri-
pulação a navegá-lo é o que 
está oferecido ao público do 
Rio nesse “Hamlet”. Podia 
ser mais breve, bastando dizer 
que o enorme sucesso desse 
“Hamlet” é a extraordinária 
qualidade da peça, é Shakes-
peare, vivo. Melhor ainda, 
bastaria o texto da dedicató-
ria: “À Barbara Heliodora, o 
Shakespeare que amamos fa-
zendo o sucesso que quisemos 

sempre que fizesse. Com carinho, Aderbal”. 
ADERBAL FREIRE-FILHO é diretor de teatro 
(3)Hamlet: Espetáculo dirigido por Aderbal Freire-

Filho e estrelado por Wagner Moura no Casa Grande 
divide opinião dos críticos do Segundo Caderno 

Ser Hamlet, esta é a questão
 Encenar Shakespeare requer boa dose de ousadia, outra 

tanto de autoconfiança. E talento, é claro. Nada disso falta 
a Wagner Moura, que vive no palco do Teatro Casa Grande 
o atormentado príncipe da Dinamarca de “Hamlet”. Tam-
pouco a Aderbal Freire-Filho, diretor do espetáculo que 
estreou sexta-feira no Rio depois de temporada de sucesso 
em São Paulo. Os dois - ator e diretor - traduziram o texto, 
com Barbara Harrington, ponto de partida de uma monta-
gem que dividiu os críticos do Segundo Caderno. Barbara 
Heliodora e Jefferson Lessa não gostaram da peça. Barbara 
observa que, ao optar por não fazer a distinção, na tradu-
ção, entre o Hamlet são (que fala em versos) e o Hamlet 
supostamente louco (em prosa), o texto já determina uma 
concepção diferente do espetáculo. Lessa observa que a 
linha da direção esconde a beleza do texto e faz do príncipe 
apenas um personagem em busca de vingança. Já Tania 
Brandão e Ana Kutner se renderam incondicionalmente ao 
Hamlet de Wagner Moura e à direção de Aderbal. “Três 
horas e meia de espetáculo podem passar rapidamente”, 
comenta Ana.

Publicado em O Globo, de 15.03 

Dossiê
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O governador Cid Gomes 
apresentou  ao ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, o projeto 
de aquisição de um hospital para 
atender a população dos municí-
pios da Região Metropolitana de 
Fortaleza. Durante a reunião, Cid 
mostrou o interesse do Estado em 
adquirir uma unidade hospitalar 
em Fortaleza para atendimentos 
clínicos e cirúrgicos com 220 leitos, 100 apartamentos e 
cinco salas de cirurgia. A proposta é que as despesas de 
custeio – cerca de R$ 40 milhões por ano -  seja dividido 
entre Estado (25%), municípios da RMF (25%) e Governo 
Federal (50%).

O ministro José Gomes Temporão elogiou a iniciativa 
do governador Cid Gomes e demonstrou interesse em for-
mar convênio com o Estado e municípios para destinar re-
cursos para parte do pagamento das despesas com custeio. 
Temporão sugeriu ainda que a gestão do hospital da RMF 
seja assumida pelas três instâncias: Estado, municípios e 
União.

“O ministro sempre tem se mostrado solícito com as de-
mandas do Ceará e hoje demos um passo importante para a 

concretização desse projeto”, dis-
se Cid Gomes.  O projeto desen-
volvido pelo Governo do Estado 
tem como principal objetivo pro-
piciar atendimento mais rápido e 
de melhor qualidade aos cidadãos 
da RMF – com exceção de Forta-
leza,  e, consequentemente, desa-
fogar hospitais da Região, como o 
Instituto José Frota (IJF).

Durante a reunião com o ministro, foram apresenta-
das as propostas da criação mais cinco Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) no Estado até o fim de 2010 em 
Crateús, Quixeramobim, Tianguá, Iguatu e Itapipoca (atu-
almente são quatro nos municípios de Maracanaú, Sobral, 
Caucaia e Cascavel) e a universalização do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com quatro uni-
dades base no Estado.

Além do governador, participaram da reunião o secretá-
rio da Saúde, João Ananias, a presidente da Aprece, Eliene 
Leite, os prefeitos de Maranguape, George Valentim; Itai-
tinga, Abdias Patrício; Tamboril, Jeová Mota; Maracanaú, 
Roberto Pessoa, e São Gonçalo do Amarante, Valter Peixo-
to e o deputado federal José Guimarães.

Cid apresentou projeto de hospital 
para RMF ao ministro da Saúde 

Hermínio diz que não há definição 
para área de fronteira Ceará-Piauí

O deputado Hermínio Resende (PSL) afirmou na Assem-
bléia Legislativa, que o trabalho das comissões especiais 
formadas pelas assembléias legislativas do Ceará e Piauí para 
tratar das áreas sem definição de limites entre os dois estados 
ainda não levou a uma proposta definitiva para o problema. 
Segundo ele, a proposta apresentada pelo presidente da co-
missão especial do parlamento piauiense, deputado Antônio 
Uchôa, sugere que 2.417km² ao sul da área sem definição de 
limites entre Piauí e Ceará passaria para o estado vizinho, 
enquanto o Ceará ficaria com os territórios ao norte da faixa 
de indefinição de divisas, não foi aceita pelos deputados 
cearenses.

Segundo o parlamentar, com a proposta, sete municípios 
cearenses podem perder parte de suas atuais áreas. Ele ex-
plicou que a sugestão já foi rejeitada pelos parlamentares da 
comissão especial cearense, e que a idéia não deve ser levada 
à discussão no Congresso Nacional. Conforme Hermínio, 
a proposta de Uchôa afetaria os municípios de Carnaubal, 
Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga 
e Crateús, que com a redução de área sofreriam com a dimi-
nuição de repasse de recursos federais. 

Lula Morais propôs CPI para
aumento de energia elétrica

O deputado Lula Morais (PCdoB) propôs, em 17.04, que a 
Assembléia Legislativa instale uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar os índices de reajuste praticados 
pela Companhia Energética do Ceará (Coelce) nos últimos 
nove anos.

“Queremos instalar uma CPI para estudar o reajuste tarifá-
rio nesse período, que foi de 274%. Enquanto isso, o IGPM, 
nesse mesmo período, aumentou em 150%; e o IPCA não 
bateu os 100%. Então, estamos constatando que esses lucros 
são abusivos para uma economia pobre como a nossa”, disse, 
acrescentando que o Legislativo não deve ficar silente e tem 
que “reagir à situação”. 

Ainda conforme o deputado, a tarifa de energia cobrada pela 
Coelce está entre as sete mais caras do Brasil e entre as três 
mais caras da região Nordeste. Ele sugeriu que seja realizada, 
na próxima semana, uma reunião, na Casa, com as associações, 
sindicatos e a comunidade estudantil “para estudar uma forma 
de agir para reduzir a tarifa de energia do nosso Estado”. 

O deputado Lula Morais concordou com Neto Nunes, di-
zendo que a Coelce deveria “ampliar para 24 horas a energia 
subsidiada para quem produz”. Ele lembrou que isso já ocorre 
em países da Europa e nos Estados Unidos.

Prêmio BNB de Microcrédito reconhece 60  iniciativas de sucesso
Nas diversas Superintendências Estaduais do Banco 

do Nordeste, já estão sendo realizadas as cerimônias de 
entrega do VI Prêmio BNB de Microcrédito, que este 
ano reservou R$ 74,1 mil em premiações para 30 clientes 
do Crediamigo e 30 do Agroamigo, cujos empreendi-
mentos representaram iniciativas de sucesso em 2008. 
Os clientes agraciados receberam certificado, troféu e prêmio 
de R$ 1 mil. Em cada Estado, serão premiados três clientes 
de cada programa.

A realização do Prêmio demonstra a importância dos 
programas de microcrédito urbano e rural do BNB como 
instrumentos propulsores do desenvolvimento da região, 
notadamente pela capacidade de ambos atenderem os 
pequenos empreendedores, além de permitir ampla ex-
posição na mídia, e servir como um fator de motivação 
dos clientes dos Programas”, disse o superintendente 
de Microfinanças e Programas Especiais, Stélio Gama.  
Ele informa que, no caso do Crediamigo, a premiação é 
concedida a clientes ativos, com no mínimo três ciclos 

de empréstimos consecutivos e um ano de cliente no Pro-
grama, nos setores industrial, comercial e de serviços.  
Segundo o superintendente de Agricultura Familiar, Mi-
crofinanças Rurais e Crédito Fundiário, Luís Sérgio Farias 
Machado, para o Agroamigo, são contemplados clientes 
ativos, adimplentes e que se destacaram nos setores agrope-
cuário, agroindustrial e não-agropecuário (comércio, serviço 
e artesanato).

Critérios
As comissões julgadoras são formadas por representantes 

do Governo Estadual, de universidades, de federações do co-
mércio, de serviço e de trabalhadores da agricultura, do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário e de funcionários do BNB.  
Eles avaliam critérios de qualidade, como expansão e lucra-
tividade dos negócios, evolução das compras, capacitação, 
investimento na melhoria da qualidade de vida da família, 
acesso ao crédito e aspectos ambientais, evolução da renda, 
capacitação do cliente, melhoria do negócio, aspectos am-
bientais e nível de tecnologia empregado.

Assembléias Legislativas pediram 
apôio do STF para regularizar municípios

Em audiência com o presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Gilmar Mendes, em Brasília , o presidente 
da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Domingos Filho, 
pediu apoio junto à Câmara dos Deputados para que o Congres-
so Nacional agilize a aprovação da lei complementar que trata 
da criação de municípios. O deputado veio como representante 
do parlamento nordestino e também do colegiado de presidentes 
das Assembleias Legislativas de todo o Brasil.

Eles querem que a Câmara dos Deputados cumpra decisão 
do STF que estipulou prazo de 18 meses para a criação de 
uma lei complementar que trata de alteração territorial dos 
municípios. A decisão do STF foi na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 3682, ajuizada pelo estado do Mato 
Grosso contra a omissão do Congresso em legislar sobre o 
tema. O prazo estipulado pelo Supremo venceu em novembro 
do ano passado e apesar de o Senado já ter aprovado a lei, a 
Câmara ainda não se manifestou.

A consequência dessa demora, segundo o deputado, é que 
as Assembleias Legislativas já entenderam que o não cumpri-
mento autoriza os estados a fazerem suas próprias leis sobre 
criação, alteração e fusão de municípios.

“Isso está gerando um desconforto nos estados porque 
muitas assembleias entendem que a decisão do Supremo já 
restaurou a prerrogativa tendo em vista a omissão do Congres-

so em não editar a matéria”, afirmou Domingos Filho.
Ocorre que o STF julgou outras ações (ADI 2240, 3316, 

3489 e 3689) considerando inconstitucionais as leis estaduais 
que criam municípios ou alteram seus limites territoriais. Isso 
porque a Emenda Constitucional 15/96 determinou que a 
questão só poderia ser tratada por força de lei federal.

De acordo com o deputado, o objetivo da reunião com o 
ministro Gilmar Mendes é resolver “harmoniosamente” o 
assunto junto com o Congresso e o STF. Também está marcada 
para hoje uma audiência com o presidente da Câmara, Michel 
Temer, com o mesmo intuito.

Ele revelou que no caso de uma demora maior, a Assem-
bleia Legislativa do Ceará entrará com um Mandado de Injun-
ção no STF pedindo novamente o cumprimento da decisão.

Julgamentos
Em maio de 2007, o plenário do STF reconheceu a demora 

do Congresso Nacional na aprovação de uma lei complementar 
federal que trataria da criação, incorporação, fusão e desmem-
bramento de municípios. Na ocasião do julgamento da ADI 
3682, ficou estipulado o prazo de 18 meses – a partir de 9 de 
maio de 2007 – para que a lei fosse criada.

A não criação desta lei pode afetar mais de 50 municípios 
em todo o país, uma vez que foram criadas por leis estaduais 
consideradas inconstitucionais pelo Supremo.

Bruno apresentou estudo sobre 
arrecadação dos municípios

O deputado Artur Bruno (PT) apresentou na Assembleia 
Legislativa, em 17.04.  estudo sobre a arrecadação dos muni-
cípios cearenses. Segundo ele, o estudo teve como base dados 
do IBGE, BNDES e do Tribunal de Contas dos Municípios, 
onde foi analisada a arrecadação dos principais tributos, dentre 
eles o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto 
sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto Sobre 
Serviços (ISS). 

O deputado disse estar surpreso, pelo fato do BNDES há 
10 anos ter lançado um programa para emprestar recursos 
a juros baixos, para que as prefeituras modernizassem seus 
sistemas de arrecadação tributária. “No entanto, no Ceará, 
durante todo esse tempo, apenas 27 municípios aderiram ao 
programa”, frisou. 

Bruno informou que de todos os municípios cearenses 
mais de 95% da arrecadação vem de repasses da União ou 
do Governo do Estado. Ele defendeu que as administrações 
municipais se tornem autônomas no que diz respeito à recei-
ta. “De maneira geral, os municípios não arrecadam, porque 
querem estar bem com seus eleitores, e depois dizem que não 
podem arcar com o plano de cargo dos professores por não 
terem recursos”, criticou. 
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Comuna Paidégua!
(*) Luciano Barreira

Foi no tempo em que o Marechal Lott, como Ministro da 
Guerra, encabeçou o movimento que culminou com a renúncia 
de Café Filho. A coisa naquela época andou bem quente. O clima 
parecia ser aquele que antecede os grandes conflitos, pois ainda 
não fora encontrado o “jeitinho brasileiro”.

Programou-se um comício para a Praça do Ferreira onde se 
proclamaria total apoio às correntes nacionalistas. Mas a barra 
estava muito pesada, a praça cheia de policiais. A  perspectiva 
era de grossa pancadaria. Chamaram o Paulo Mamede para 
abrir o comício, mas ele ponderou:

- Esse negócio não vai dar certo. A provocação é coisa 
certa!

- Então eu abro! – afirmou Anibal Bonavides já subindo os 
degraus da Coluna da Hora. – Viva o Marechal Lott! – gritou 
ele.

Lá num canto da Praça , mais forte ainda, outro grito se 
fez ouvir: 

- Eita! Esse é dos meus...ah! Comunista paidégua!
Só os que não são
O mestre Carlos Bananeira trabalhava com os filhos na sua 

oficina, todos  mecânicos como o pai. Eu gostava do humor o 
Bananeira. Às vezes eu ia consertar um carro ou simplesmente 
levar ao Bananeira o nosso jornal.  Ele era conhecido pela mania 
de chamar todo mundo de corno. Não escapava juiz, promotor, 

Espaço Luciano Barreira

Conversando com o Leitor  II

nem mesmo o vigário.
Certa vez, Bananeira recebeu a visita de um cidadão que era 

um dos mais eméritos chifrudos da cidade. Depois de longo 
bate-papo com o Bananeira, o homem observou:

- Bananeira, venho notando que você chama todo mundo de 
corno, porque é que nunca me chamou?

- É porque eu só chamo os que não são...

Virou macumba!

Zé Marinho, certa vez, foi dar assistência a uma organização 
de base do Partido recém criada na Bela Vista. Quando chegou lá 
notou que dos três elementos que compunham o organismo, dois 
eram umbandistas e o outro protestante. Marinho tentou levar 
a discussão para o lado político mas não conseguiu, só dava 
religião. A coisa piorou quando os dois umbandistas atuaram 
e se abraçaram em meio a um diálogo ininteligível ditado do 
além.  O protestante, apavorado, com força agarrou sua Bíblia 
e pediu proteção ao Mestre. 

Vendo que aquela base estava sob profunda influência do 
misticismo, Marinho   levantou-se e foi rumando para a porta 
de saída. Foi quando o protestante , que estava apavorado com 
aquela manifestação de “mas espíritos” apelou para Marinho:

- E o irmão-camarada vai me deixar aqui sozinho?
- Fico nada! Disseram-se que isto era uma base do Partido. 

Mas isso aqui é mesmo no duro um terreiro de macumba!

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

Erramos:
Na edição 202, de abril.
Na 1a. pág. repetimos duas fotos iguais, na ilustração da 

matéria de capa.
Samburá, pag. 3, nota Banco do Brasil : “Há indisios”. 

Errado. O Certo é :“há indícios”.
Na matéria Centrro de Eventos e Cultura do Cariri, pag. 9. 

Errado. O certo é: Centro.
Na matéria: Câmara de Vereadores de Fortaleza aprovau...

pág.10. Errado. O certo é: aprovou.
Na matéria: Filmes Consagrados renomeados pelos cearen-

ses., pag. 15. Houve repetição.

+ A Biblioteca Nacional de Brasilia conferiu o titulo de 
Amigo da Cultura a Antonio Matias, Natal Furucho, Lídia 
Costa, Marli Resino Viana e Raimunda Serra.  Foi em 20.04 
dentro das comemorações Dops 49 anos de Brasília, durante 
o evento “Brasília Poesia em Cores”.

 + O leitor Luiz Solano , de Brasília/DF, – a exemplo  de 
muitos outros  - pede que aumentemos o tamanho da letra 
Jornal. Disse que está usando lupa para fazer a leitura . “Se é 
para economizar papel, errado, aumente as páginas”. (NE: não 
é para economizar papel é para que tenhamos mais textos).

+ A leitora Rivanda Teixeira, de Acopiara, nos mandou o 
cordel “Cego Aderaldo”,de Francisco Erivaldo Pereira Alencar, 
também de Acopiara, que já compôs 900 poemas e editou 22 
cordeis . Ele é filho do poeta repentista Julio Aires Pereira e 
Maria de Lourdes Pereira.

+ Registramos os falecimentos do juiz  Geovani Alencar (Aco-
piara), ocrrido em Fortaleza, e do oficial RR da Marinha, Francisco 
Alves Bezerra (Acopiara), que morava em Santos/SP.

Recebemos:
“São Paulo, 15 de abril de 2009
Eu Sílvia Maria Galdino Bezerra Lima, filha de Miguel 

Galdino de Oliveira, Historiadora, residente em São Paulo – 
Capital, venho por meio deste texto manifestar toda minha re-
pulsa e  indignação diante do artigo “Don Juan das Acopiaras”, 
publicado na edição de março do Jornal Ceará em Brasília,  do 
Site Oficial Casa do Ceará,  que revoltou a mim, minha família 

Dom João José Costa
É o novo bispo de Iguatu

O Terceiro bispo da diocese de Iguatu promete dedicação 
à vida missionária e aos pobres

Iguatu acolheu com euforia  dom João José Costa, de 50 
anos, o terceiro a assumir a diocese de Iguatu, que possui 
47 anos de existência. A solenidade de posse foi realizada 
com  missa solene ao lado da Igreja Catedral de São José. 
Os organizadores do evento confirmam que cerca de , cinco 
mil católicos paraticiparam do evento além da presença de 
padres das 23 paróquias, religiosos de diversas ordens, leigos 
e autoridades da região.

Dom João José Costa chegou acompanhado do arcebispo 
metropolitano de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido Tosi e 
de sua investidura participaram o o arcebisppo de Aracaju, José 
Palmeira Lessa,  e os bispos de Quixadá, Adélio José Tomasin, 
Itapipoca, Antonio Roberto Cavuto, Tianguá, Francisco Javier 
Hernandez Arnedo, Sobral, Antonio Fernando Saburido, Limo-
eiro do Norte, José Haring, Propriá/SE, Mario Rino Sivieri, e 
Cajazeiras/PB, José Gonzalez Alonso, além do bispo emérito 
do Crato, dom Newton Holanda Gurgel (Acopiara). 

A partir daí, os bispos seguiram numa carreata pelas prin-
cipais ruas da cidade, passando em frente às igrejas matrizes 
de Senhora Sant’Ana, a primeira edificada na cidade, e a de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Prado.

Em seguida, a caravana seguiu para a Catedral de São 
José, onde aconteceu a posse do novo bispo. Inicialmente, o 
arcebispo metropolitano, dom José Antônio, abriu a cerimônia 
religiosa com  leitura da bula papal de nomeação de dom João 
José Costa, que foi conduzido até a cátedra, a cadeira episcopal. 
Logo após esse momento, os padres da diocese realizaram o 
rito de obediência ao novo pastor.

Histórico
Dom João José Costa sucede a dom José Doth de Oliveira, 

de 70 anos, que assumiu a diocese de Iguatu em 2000. Nesse 
período, deixou como marco de seu trabalho a construção da 
Catedral dedicada a São José, padroeiro do Ceará, a quem ele 
deu o título de padroeiro da diocese de Iguatu. Por conta de 
sérios problemas de saúde, dom José Doth decidiu renunciar 
ao cargo no último dia 7 de janeiro. A diocese de Iguatu foi 
criada em 1962 e teve, como primeiro bispo, dom José Mauro 
Ramalho, que atualmente é bispo emérito.

Renovação
Leigos e religiosos da cidade aguardavam a chegada do 

novo bispo, esperando que  promova a reorganização da dio-
cese, a abertura do diálogo entre o clero e os leigos, além de 
nova orientação missionária voltada para as questões sociais. 
O próprio dom João José já anunciou que, à frente da diocese 
de Iguatu, será um pastor missionário e simples que irá ao 
encontro do povo, com dedicação especial para a população 
pobre.

O novo bispo de Iguatu é natural da cidade de Lagarto, 
localizada no interior de Sergipe. Ingressou no postulado da 
Ordem dos Carmelitas, em Pernambuco, em 1982. Quatro anos 
depois, iniciou o curso de Filosofia no Seminário Maior Nossa 
Senhora de Fátima da Arquidiocese de Brasília. Em 1988, João 
José fez a sua profissão perpétua de fé. Trabalhou como frade 
carmelita em Pernambuco e na Paraíba. Foi ordenado bispo em 
19 de março passado, em sua cidade natal. Antes, era prior do 
Convento do Carmo de São Cristóvão, em Sergipe.

e amigos, por  conter a seguinte inverdade: “Entrou na política 
pela mão do amigo e ex-prefeito Miguel Galdino (que depois 
o traiu) contra a vontade do pai, que detestava políticos e as 
baixarias da política local”.

 Trata-se de uma grande calúnia, calúnia esta que tenta 
conspurcar a memória de Miguel Galdino de Oliveira, homem 
honrado, caridoso, trabalhador incansável, empreendedor, de 
probidade inconteste e conduta ilibada e que jamais agiu com 
covardia ou traição com quem quer que seja.

Meu pai, de saudosa memória, Graças à Deus, só deixou 
bons exemplos para  esposa, filhos, netos e amigos.

 Não vou dissertar sobre o grande político que foi Miguel 
Galdino de Oliveira e sua administração inatacável, afinal de 
contas não foi ela que foi colocada em xeque. Miguel Galdino 
de Oliveira, possuidor de grande prestígio entre seus pares, é 
até hoje lembrado pelos seus correligionários com grande ad-
miração e respeito. O seu Nome e a sua História sempre estarão 
no mais alto panteão da sociedade e da política da cidade de 
Acopiara e do Estado do Ceará.

Tenho imenso orgulho daquele que deixou o melhor de sua 
essência para mim e toda minha família.

 Silvia Maria Galdino Bezerra Lima”

Recebemos:
“Retratação Pública
Venho em público esclarecer que em relação ao artigo de minha 

autoria, intitulado “O Don Ruan das Acopiaras”, e publicado na 
edição de março desse jornal, que o mesmo não teve em nenhum 
momento qualquer intenção de denegrir a imagem ou a memória 
do ex-prefeito Jairo Alves ou de qualquer pessoa da sua família, 
ou conhecidas e citadas no mesmo. Ao contrário do que possa 
transparecer, meu único objetivo foi de resgatar os fatos históricos. 
Cometi infelizmente, sem qualquer intenção de dolo ou má-fé, 
vários exageros e alguns devaneios, os quais causaram comoção 
e a indignação dos seus familiares e amigos. Venho, portanto em 
público me retratar e solicitar sinceras desculpas aos seus familiares 
e a todos demais citados no texto pelos eventuais aborrecimentos, 
involuntariamente causadas com a divulgação desses fatos. Exter-
no ainda minha preocupação em não manchar a memória de tão 
estimadas e ilustres personagens da história de Acopiara. Ressalto, 
finalizando, que todos os homens públicos ali citados são, ou foram 
pessoas de caráter ilibado e de exemplar honestidade e conduta.

Carlos Gurgel”
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O Programa de Ação Social da Casa do Ceará para 2009
A Casa do Ceará em Brasília é uma Enti-

dade não governamental de natureza assisten-
cial, sem fins lucrativos, que presta serviços 
à comunidade carente do Distrito Federal 
e Entorno, reconhecida como de Utilidade 
Pública pelos Governos Federal, do Distrito 
Federal e do Estado do Ceará, registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS como Entidade Beneficente de Assistência Social, bem 
como no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal CAS/DF.

Apresentamos deforma resumida as princi-
pais metas das Diretorias da Casa para 2009.
Maiores detalhes poderão ser encontrados no site 
da Casa: www.casadoceara@org.br

Diretoria de  Promoção Social
Departamento de Serviço Social
Metas

Efetivar 3.500 atendimentos no corrente • 
ano, 8.500 cortes de cabelo gratuitos 
a pessoas de comunidades carentes, 
escolas e rodoviária de Brasília;
Qualificar Cerca de 100 usuários para • 
atuar no mercado de trabalho, através de cursos de capa-
citação;
Criar novos cursos para prestadores de serviços visando • 
à capacitação de mão de obra para empregada domestica, 
camareira e garçom.

Departamento de Promoção Social
Metas

Crianças carentes - cuidar dessa condição social, dentro • 
da Casa ou em comunidades carentes, em conjunto 
com a NB ou em parceria com outra entidades/órgão 
interessado em desenvolver programa que tenha foco no 
desenvolvimento da criança, em especial com relação 
à orientação e cuidados à sua formação e a aspectos 
relacionados à saúde, educação, esporte e lazer;
Adolescentes carentes - firmar parcerias com entidades/• 
órgãos especializados na formação profissional dos 
jovens, capacitando-os para o mercado trabalho; e de-
senvolver e estimular programas voltados para a prática 
regular de atividades esportivas;
Portador de deficiência física e mental - buscar parceria • 
com a UNB, ou outro órgão/entidade que desenvolve 
trabalho nesta área.
Idosos - supervisionar e controlar as atividades destina-• 
das às pessoas da Pousada Chrisanto Moreira da Rocha, 
já assistidas pela Entidade, e implantar, após o término 
das obras da futura Sede, o Centro de Convivência dos 
Idosos do Distrito Federal. Este trabalho deverá ser 
integrado com a União, o GDF e o Governo do Estado 
do Ceará.
Instalar uma creche com sala de aula, repouso e condi-• 
ções adequadas para esta finalidade.
Instalar uma cozinha central, tipo industrial, de onde • 
seria produzida e distribuída toda a alimentação da Casa. 
A medida reduz custo e torna a refeição mais barata.
Fortalecer as ações já desenvolvidas na supervisão e • 
controle de atividades destinadas aos idosos da Pou-
sada Chrysantho Moreira da Rocha, já assistidos pela 
Instituição.
Criar uma creche para crianças de seis meses a 6 (seis) • 
anos para ser implantada em 2009/2010

Projeto Formando Campeões:
O presente projeto apresentado pela Casa do Ceará propõe 

oferecer a possibilidade de contratação de prestação de serviço a 
ser utilizado de forma complementar pela SEDEST como oferta 
de atividade sócia assistencial com ênfase em trabalho voltado 
para o cuidado com a família.

O serviço proposto será voltado para o atendimento de 820 
pessoas que se encontram no ciclo da infância (entre 7, 8 e 9 
anos), pré-adolescência (entre 9, 10, 11 e 12 anos), adolescência 
(entre 12, 13 e 14 anos), Juventude (entre 15, 16 e 17 anos) e 
suas respectivas famílias no Lago Oeste e Vila Basevi, Nova 
Colina, Sobradinho 1 e Assentamento do Recanto das Emas , 
no Recanto das Emas.

Projeto Bazar Figurado
O Bazar Figurado favorece a aquisição de objetos novos, semi-

novos ou usados (especialmente roupas), mediante a indenização 
de taxas simbólicas. É mantido com doações da comunidade, que 
são recebidas, selecionadas e recuperadas pela instituição.

Diretoria de Saúde
Metas

Melhorar as instalações físicas exis-• 
tentes, inclusive  providenciando, de 
imediato, reformas na Odontoclínica e 
na Unidade de Saúde, com vistas a cor-
rigir visíveis problemas de rachaduras, 
goteiras e pintura;
Adquirir, mediante doações, equipamentos médicos ele-• 
trônicos mais modernos;
Viabilizar convênio com empresas públicas e privadas • 
visando aumentar a receita para a Instituição;
Supervisionar os serviços médicos e odontológicos da • 
Casa;
Aumentar as especialidades médicas da Casa para melhor • 
atendimento à comunidade.
Implantação do cadastro digital de clientes;• 
Divulgação das ações da área de saúde da Casa,nos hospi-• 
tais e faculdades de medicina e odontologia para captação 
de novos médicos e dentistas.

Diretoria de Educação e Cultura
Departamento de Educação
Metas

Aumentar o número de alunos nos • 
cursos.
Padronização das apostilhas e conteúdos • 
programáticos
Sistema de avaliação, pelo qual os • 
alunos apontam as qualidades e defici-
ências dos cursos oferecidos pela Casa
Criar cursos profissionalizantes ainda não existentes, • 
ampliando, assim, o leque de cursos de formação de 
mão-de--obra de pessoas carentes oferecidos pela Casa e 
oferecer maiores oportunidades no mercado de trabalho, 
nas seguintes áreas:

Departamento de Cultura
Metas

Concluir a seleção e informatização do acervo das Bi-• 
bliotecas
Obter patrocínio cultural para edificar novo espaço expo-• 
sitivo para o Museu, uma galeria de artes e um auditório, 
integrados a uma praça.
Instituir um Clube de Leitura objetivando valorizar e • 
tornar mais conhecidos os trabalhos literários de autores 
(as) cearenses, ou de outros estados, associados(as) ou 
não, cujas obras serão objeto do projeto em questão, para 
posterior debate sobre as mesmas, sob a coordenação de 
mediador especializado. Ente 25 e 30 mulheres estarão 
em condições de tomar parte da iniciativa.
Instalar exposição de Artes Plásticas. Mensalmente ha-• 
verá uma “vernissage” com obras de diversos segmentos 
das artes plásticas cearenses ou de outras origens, rever-
tendo parte da venda com a Casa do Ceará.
Disponibilizar espaço e ministrar aulas de Tai-chi-chuan • 
para pessoas de todas as idades interessadas em manter 
o equilíbrio emocional, a capacidade de concentração e 
a saúde física e mental.
Ações pontuais:• 
Criação em conjunto com o grupo de dança da APAED • 
(Ceilandia) do Núcleo de Dança Folclórica Nordestina, 
onde serão ministradas aulas gratuitas de danças típicas, 
tais como, xaxado, dança do côco, baião, etc.
Convênio com a Casa do Cantador de Planaltina, para • 
apresentação dos sanfoneiros da casa do Cantador nas 
festas promovidas pela Casa do Ceará;
Convênio com a Universidade de Fortaleza ( UNIFOR) • 
para divulgação da cultura Cearense em Brasília e das 
ações da Casa do Ceará em Fortaleza;
Continuação do projeto Luis Assunção (projeto de di-• 
vulgação dos compositores cearenses);
Realizaçãoda Festa Junina com apresentação de Danças, • 
comidas típicas e produtos Cearenses;
Realização da Festa Cearense Sob o Luar de Brasília, • 
onde serão apresentados vários aspectos da cultura cea-
rense ( música, danças, artesanato, comidas, etc.)

Diretoria de Comunicação Social
Metas

Editar o Jornal Ceará em Brasília, com • 
periodicidade mensal, colocando-o na 
internet, com media de 4.000 visitas 
mensais.
Concluir a estrutura de distribuição do • 
jornal ja com 3,600 exemplares entre o 
Ceará e Brasilia;
Atualizar a publicação “O que é a Casa do Ceará”, para• 
distribuição impressa e eletrônica;• 
Produzir serviço de notícias on line na Web sobre a Casa.• 
Ampliar o banco de imagens da Casa, disponibilizando-o • 
no site
Realizar campanhas publicitárias• 
Divulgação gratuita, dos cursos e shows da Casa nos meios • 
de comunicação de Brasília e do Ceará

Diretoria de Planejamento e Orçamento
Metas

Supervisionar e consolidar o Plano de • 
Ações para 2009;
Coordenar a elaboração do Planeja-• 
mento Estratégico e supervisionar o 
atingimento das metas previstas.
Desenvolver os trabalhos de elaboração, • 
controle e supervisão do Orçamento da 
Casa do Ceará
Desenvolver e supervisionar projetos de interesse da Casa • 
que visem à obtenção de recursos financeiros. - patrocínios 
de ONG’s internacionais - emendas parlamentares, - con-
vênios com outras entidades e - parcerias e Patrocínio com 
empresas privadas através de marketing social

Diretoria Administrativo-Financeira
Metas

Coordenar com a Diretoria de Plane-• 
jamento e Orçamento a realização das 
Assembléias Gerais; Viabilizar o rece-
bimento de dívidas; Criação de um orga-
nograma funcional da Casa, com delimi-
tações das funções e requisitos mínimos 
para ocupação dos cargos (em desenvolvimento);
Criação de uma rede de informática com- caixa único de • 
arrecadação dos cursos, clínicas e doações (em fase de 
planejamento) - planilhas de controle de entradas e saídas 
de material do almoxarifado(em processo de implantação) 
- sistema de controle de manutenção da casa
Implantação do plano de cargos e salários;• 
Programa de capacitação dos empregados , com cursos de • 
aperfeiçoamento do pessoal

Diretoria de Obras
Metas

Sugerir e elaborar projeto de obras de • 
construção para a Casa do Ceará;
Acompanhar e fiscalizar a execução do • 
projeto de alienação de um dos lotes e 
com a verba construir uma nova sede
Acompanhar e fiscalizar reformas nas • 
dependências da Casa do Ceará em Brasília;
Emitir parecer conclusivo sobre os projetos em anda-• 
mento;
Dirigir e supervisionar outras atividades que lhes forem • 
expressamente atribuídas pelo Presidente;
Assinar, em conjunto com o Presidente, termos de contrato, • 
convênio, ajustes, acordos e outros documentos de interesse 
de sua Diretoria.

Diretoria Jurídica
Meta

Implantar a estrutura da Diretoria • 
Jurídica.

Atividades Esportivas
São realizados na Casa, de forma • 
terceirizada, atividades de ginástica, 
hidroginástica, natação, voleibol, alongamento, atividades 
aeróbicas, street-dance, musculação, artes marciais, ginás-
tica holística, jau, e dança do ventre, dentre outras.
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Cid Gomes iniciou construção da 
Policlínica de Pacajus 

Tianguá sediou encontro nacional 
de produtores de cachaça

Pela primeira vez uma cidade, que não é capital, sediou o V 
Encontro Nacional de Coordenadores e Gestores de Derivados 
de Cana, coordenado pelo Sebrae Nacional. A honra e o mérito 
couberam a Tianguá, que contou com toda a articulação do 
escritório Regional do Sebrae naquele município. O encon-
tro inédito aconteceu nos dias 17 e 18 de abril, paralelo à 3ª 
edição do Festival Mel, Chorinho e Cachaça, realizado em 
Viçosa do Ceará, No encerramento do encontro, o Festival 
recebeu visita dos técnicos que conheceram a experiência dos 
produtores da cachaça. 

Os encontros anteriores foram realizados em Recife (PE) e 
em São Paulo (SP). Além do Ceará, participam representan-
tes de mais 13 sedes do Sebrae: Bahia, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Sergipe, Paraná, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Tocantins. 

A iniciativa de trazer o encontro para o Interior do Ceará 
partiu do articulador do escritório Regional do Sebrae em 
Tianguá, Silvio Moreira. A sugestão, segundo o articulador, 
foi apresentada ao gestor estadual de Fruticultura e Derivados 
da Cana do Sebrae, Vandir Gadelha. 

De acordo com Aníbal Sales Bastos, coordenador Nacio-
nal das Carteiras de Projetos de Café, Derivados de Cana de 
Açúcar e de Vitivinicultura do Sebrae Nacional, os objetivos 
são o intercâmbio de experiências entre os diversos projetos 
realizados em vários Estados e a atualização e o alinhamento 
técnico e político com relação às demandas do setor. 

“É a primeira vez que o encontro foi realizado fora de uma 
capital. Buscamos na Serra da Ibiapaba afirmar a diversidade 
regional na produção da cachaça como uma das riquezas do 
País”, afirma Sales. 

A população dos muni-
cípios de Pacajus, Choro-
zinho, Horizonte, Ocara, 
Cascavel e Pindoretama 
serão atendidas pela Poli-
clínica que será construí-
da em Pacajus e cujas as 
obras foram iniciadas. A 
autorização para o início da 
construção foi assinada pelo governador Cid Gomes e o prazo 
para a conclusão é de 180 dias. 

A gestão da unidade, na qual o Governo do Estado está 
investido R$ 2,7 milhões na construção e cerca de R$ 800 
mil na aquisição de equipamentos, será feita através de um 
consórcio entre os seis município beneficiados. O custeio, ou 
seja, as despesas com funcionários e manutenção será divida 
entre o Estado e os municípios. Na Policlínica, a população 
terá acesso a dez especialidades médicas. A mesma região 
também será beneficiada com a construção de um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), que será sediado no 
município de Cascavel.

“Nossa meta na área da saúde é dar um salto de qualidade 
no acesso da população aos mais diversos serviços. Com essa 
Policlínica aqui em Pacajus um grande passo está sendo dado”, 
exemplificou Cid. No total serão 21 Policlínicas no Ceará - uma em 
cada microrregião. Os investimentos do Estado na área da saúde, 
já ultrapassam R$ 450 milhões. Cid também informou que esteve 
nesta quarta-feira (15) com prefeitos da Região Metropolitana 
de Fortaleza (RMF) em audiência com o ministro da saúde, José 
Gomes Temporão, onde apresentou projeto para a aquisição de um 
hospital em Fortaleza para atender os municípios da RMF.

HGF fêz o transplante número 
1.000 de rim em Fortaleza

Erimar Parente de Araújo, pai e filho, foram os personagens 
principais do 1.000º transplante de rim feita pelo Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF), unidade da rede estadual de saúde. 
A cirurgia foi realizada em 27.04, quando Erimar Filho doou 
o rim ao pai. Os dois agora estão na sala de pós-operatório 
e passam bem.

O HGF realiza transplantes de rim entre vivos desde 1982. 
O primeiro transplante renal de doador vivo do Ceará foi re-
alizado pelo Hospital das Clínicas, da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), em 1977. Transplantes de rim de doador 
cadáver foram realizados pela primeira vez em 1988 pelo 
Hospital das Clínicas e, em 1995, pelo HGF, hoje a principal 
unidade transplantadora do Estado.

A Secretaria da Saúde do Estado criou a Central de Trans-
plantes de Órgãos em 1998. A partir deste ano, o número de 
transplantes realizado no Ceará é registrado oficialmente. Até 
2008, haviam sido realizados no Estado 1.287 transplantes 
renais.

Nos últimos anos, o número de transplantes de órgãos 
e tecidos tem aumentado progressivamente no Ceará. E os 
três primeiros meses de 2009 já registraram um aumento 
de 27,2% do total de transplantes realizados em no mesmo 
período de 2008, quando foi alcançado o número recorde de 
739 transplantes durante todo o ano. Entre janeiro e março do 
ano passado, foram realizados 136 transplantes. Neste ano, no 
mesmo período, foram registrados 173 procedimentos.

Os números atualizados pela Central de Transplantes até 
o dia 28 de abril já contabilizam um total de 236 transplantes 
no ano de 2009. Foram 70 transplantes de rim, 137 de córnea, 
7 de córnea e 22 de fígado. Foram realizados, ainda, três 
transplantes autólogos de medula óssea.
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Página da Mulher

Receitas nordestinas  testadas e provadas

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

Batata escalope
(para 4 pessoas)

800 g de batata
5 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
4 colheres (sopa) rasas de creme de leite
1 copo de leite
1/2 colher (sopa) de manteiga
1/2 colher (café) de noz-moscada
Sal a gosto
Corte as batatas cruas em rodelas transparen-

tes. Unte um pirex com a manteiga.
Arrume as batatas em camadas, pulverize 

com farinha de trigo, sal, noz-moscada e creme 
de leite até acabarem as batatas. Cubra com um 
copo de leite e leve ao forno quente.

(*) Raimunda Serra Azul - advogada, (Urubu-
retama)

Poema impossível
Regina Stella (*)

Eu quis fazer um verso, contar uma história, escrever um 
conto ou um poema, que falasse de mãe e fosse uma homena-
gem. Mas, negou-se a idéia, fugiu o pensamento e não pude 
juntar em frases as palavras que chegaram, de amor, de bem, 
dizendo dela. A imaginação, antes viva e colorida, perdeu a 
força e a graça, ficou vazia e muda, sem cor, sem som, despida 
de expressão! Que pena, pensei, seria uma festa a palavra 
amiga superando o gesto e no Dia das Mães a gratidão em 
rimas, que belo presente ela receberia.

Então, busquei nas minhas lembranças o tempo de criança. 
Quem sabe, ali eu acharia o que dizer dela, o que falar, no 
segredo da menina magricela que corria, descalça, no quin-
tal, jogando bola de gude na areia, pulando “amarelinha”. E 
voltei A casa grande do bisavô, a porta sempre aberta, e lá 
dentro a voz que era festa, presença, segurança, um quê de 
paz, certeza do amanhã. Vi a firmeza no gesto, a decisão, e 
o olhar que era ordem, aprovação, sinal de sim, sinal de não. 
Tinha o dom de falar, sem nada dizer, que apenas em olhar 

se fazia entender.
Pouco, contudo, para um presente. Muito pequena a lem-

brança da menina. E fui à adolescente. Talvez pudesse me 
ajudar. Seriam mais nítidas as impressões, mais marcantes 
as atitudes, os gestos, as decisões. No riso do encontro, na 
alegria das respostas, eu vi o retrato dela. Gozava da vida 
o que de bom chegava, sem medir o mal que muitas vezes 
vinha. Não lhe dava trela, atenção, importância, confiança. 
E usufruía o bem, esperando o melhor.Feita de fibra, essa a 
impressão, marcando o rumo certo, sabia o que queria. Cabeça 
erguida, a nada se dobrava, a não ser que pedisse pelo filho. 
Então, era terna e doce.E bondosa e meiga.Extraordinária 
amiga. Mais que tudo acreditava no poder da vontade, na 
força de querer.

Para vencer, ela dizia, basta seguir, ter fé, não recuar. 
Extraordinária mulher.

Mas, não era ainda o que eu queria lembrar, e dizer, naquele 
dia, só dela! Então, buscando inspiração, busquei os livros e 
li tudo sobre Mãe. Frases, versos, rimas, poesia. Discursos e 
Orações. Crônicas e Epístolas. Histórias e Fantasias.Trovas. 

Sonetos de poetas grandes e pequenos. Páginas inteiras.Num 
grande livro de mil folhas, que só de mãe dizia. Retrato, 
Acalanto, Poemas de ternura.Cantares, Elegia,Epitáfio. Só 
beleza achei. Encantamento. E só verdade havia. Mas, falava 
pouco ainda.

Faltava muito, não dizia tudo, quem foi minha mãe, mi-
nha escola, minha lição Eram fracas as palavras, não tinham 
aquela força que eu queria expressar. Não tinham o colorido 
que eu queria imprimir às frases que precisava escrever!

Falar de Mãe e dizer tudo, qual sábio, qual gênio, qual 
poeta? Que diga do caminho, da luz e do farol e esgote o 
assunto! Da estrela e guia, do esteio e da alegria. Da festa e 
da mensagem Da fé e do heroísmo.

Que de Mãe, para falar, livro algum existe, palavra, idéia, 
frase ou poesia, que diga todo bem, toda grandeza. E seja capaz 
o poeta ou seja capaz o artista, de dizer em versos, em letra, em 
música, em canção, do amor de mãe, mais puro e verdadeiro, 
toda verdade, o que ele é capaz, o que ele faz, e É.

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

    Os meus amigos os livros

Como: “as águas de março fechando o verão é a promessa 
de vida no teu coração” ‘¹’ a mim trouxe  recordações.

Após quase três décadas de sócia fundadora do “Clube 
do Livro” - ‘²’ cujo 1° título lido foi “O Recado dos Ipês” da 
jornalista Regina Stella – fiquei relembrando aquelas senhoras 
com filhos pequenos e outros adolescentes se reunindo para 
concretizar uma idéia: Fundar um clube de leitura. Já não 
somos tão jovens como há trinta anos, muitas coisas muda-
ram já somos avós, porém o nosso desejo de conhecimento 
continua o mesmo.

Algumas amigas deixaram nosso clube por variados 
motivos, outras vieram ocupar os seus lugares, sempre nos 
enriquecendo com seus debates e seus argumentos; mas os 
meus amigos os livros continuam chegando mês e mês. Hoje 

são mais de duas centenas sempre fieis aos seus ensinamentos, 
bem ordenados e carinhosamente presos em uma estante. 
Será que estou agindo certo? Livros foram feitos para abrir 
horizontes, como os navios foram feitos para navegar, não 
para ficarem atracados no porto.

Como fazer para eles cumprirem seus propósitos? É ver-
dade que alguns foram emprestados algumas vezes. Terá sido 
o suficiente? Creio que não, então como fazê-lo?

 Uma sugestão: O projeto: Amigo dos Livros é um em-
préstimo sem burocracia, simples e de fácil funcionamento 
em condomínios ou prédios de apartamento.

Os carcereiros dos Prisioneiros (livros) fazem uma relação 
dos títulos e a divulgam no condomínio, seja disponibilizan-
do-a na portaria ou via internet. Havendo interesse por parte 

dos condôminos, os livros são solicitados ao dono por meio 
da caixa do correio ou por intermédio do próprio porteiro, 
que se encarregará de entregá-lo ao requisitante. Após a lei-
tura, o livro é devolvido ao seu dono. Como vê, a liberdade 
é condicional, o prisioneiro deve sempre se apresentar ao 
seu dono.

Vamos incentivar a leitura? Aderindo a esta prática ou 
divulgando-a?

Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler 
e não lêem

 Mário Quintana

 Aldemita Portela Vaz de Oliveira – (77 anos) autora do 
projeto Amigo do Livro.

 Pave de Frutas Vermelhas Diet
Para a parte vermelha

l caixa de gelatina dietética sabor morango
1 copo (240ml) de água
200g de morango ou amoras

Para a parte branca

200g de ricota sem sal
2 xícaras (chá) de leite desnatado
2 colheres (sopa) de adoçante em pó
2 colheres (sopa) de gelatina branca sem sa-

bor
Suco de l/2 limão

Prepare a parte vermelha: Dissolva a gelati-
na na água quente. Reserve. Em uma forma re-
donda (20 cm de diâmetro), coloque as amoras 
e, por cima, a gelatina dissolvida e fria. Leve à 
geladeira até endurecer.

Prepare a parte branca:  Dissolva a gelati-
na de acordo com as instruções da embalagem. 
Deixe esfriar. No liquidificador, coloque a ri-
cota, o leite desnatado, o adoçante e a gelatina 
dissolvida e fria. Bata até ficar uma mistura 
homogênea. Coloque sobre a parte vermelha já 
endurecida. Leve à geladeira por mais l:30h.

Rendimento: 8 porções de 104 calorias 
cada.
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Pacote deve pagar R$ 658,7 
milhões aos municípios em 
referência ao 1.º trimestre

Exposições reuniram 39 
gravuristas do Brasil e Argentina
Arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre ma-

deira, a Xilogravura é tema de duas exposições coletivas 
simultâneas no Centro Cultural Banco do Nordeste-
Fortaleza. 

Juntas, as duas mostras exibem obras de 37 xilogravu-
ristas de sete estados brasileiros (Ceará, Paraíba, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 
Sul), um grupo de artistas paulistas (Espaço Coringa) e 
um argentino (Nicolás Robbio). Gratuitas ao público, as 
duas exposições ficam em cartaz no CCBNB-Fortaleza 
até o próximo dia 3 de maio (horários de visitação: 
terça-feira a sábado, de 10h às 20h; domingo, de 10h 
às 18h).

Intitulada “Entre a Xilo e o Múltiplo: Clube de Cole-
cionadores de Gravura do MAM”, a primeira exposição 
resulta de parceria entre o Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM-SP) e o Centro Cultural Banco do Nordeste. 
Com curadoria de Cauê Alves, a exposição reune uma 
mostra representativa de gravuras realizadas por 29 dos 
mais importantes gravuristas do Brasil e da Argentina para 
o Clube de Colecionadores de Gravura do MAM. 

O objetivo da mostra é apresentar, de modo didático, 
com matrizes originais e textos explicativos, as técnicas 
tradicionais da gravura (xilogravura, litografia, gravura 
em metal e relevo), bem como trabalhos contemporâneos 
que ampliam a noção tradicional dessa técnica.

Por sua vez, a segunda exposição se denomina “Minha 
Vida na Xilogravura: Gravadores de Juazeiro”, e reune dez 
xilogravuristas cearenses, naturais de Juazeiro do Norte 
(região do Cariri, sul do Estado). Essa mostra apresenta 
gravuras que expressam as trajetórias desses dez artistas, 
porém mostrando temas diferentes das tradicionais ima-
gens daquela região.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou 
um levantamento apontando que o pacote de ajuda aos municí-
pios, que foi publicado pelo governo federal na segunda-feira, 
13 de abril - deverá realizar o aporte de R$ 658,7 milhões para 
compensar as perdas dos municípios brasileiros com relação 
à transferência dos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) no 1. Trimestre de 2009. 

O pacote prevê o piso com os valores nominais do FPM 
em 2008 (valores reais, corrigidos pela inflação, não foram 
considerados), significando que a transferência de R$ 12 bi-
lhões e 460 milhões - mesmo valor depositado do 1º trimestre 
do ano passado - deverá ser garantida. Em virtude da queda da 
arrecadação dos tributos – IPI e IR – que compõem o FPM, 
municípios receberam a quantia de R$ 11 bilhões e 801 mi-
lhões no primeiro trimestre de 2009, queda de 9,5%.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, considera ainda 
mais grave o fato de o governo não ter anunciado nenhuma 
mudança em relação à dívida dos municípios com o INSS. 
Mencionou que o encontro de contas com a Receita Federal 
para discutir os débitos previdenciários dos municípios é 
umas das principais reivindicações dos prefeitos. Segundo 
Ziulkoski, a retenção das parcelas de dívidas com o INSS 
deveria ser suspensa até que o encontro de contas fosse 
realizado. 

Segundo o governo federal, a previsão é que o piso do 
FPM para os municípios em 2009 seja o teto dos repasses do 
Fundo em 2008. Nas contas do governo, quantia equivalente 
a R$ 51,3 bilhões. 

Por meio de Medida Provisória (MP) que vai estabelecer 
os parâmetros para a realização das transferências e que deve 
ser aprovada pelo Congresso Nacional, o governo calcula que 
um montante entre R$ 500 milhões a R$ 600 milhões será 
depositado a todos os municípios brasileiros. 

Governadores do NE defendem 
Ensino Superior e pedem Fundo 

Nacional da Defesa Civil.
O governador Cid Gomes propôs  em 08.05 em Natal (RN), 

durante o X Fórum dos Governadores do Nordeste, que os Esta-
dos se unam ao Ministério da Educação (MEC) para pressionar 
o Congresso Nacional para aprovar o Projeto de Lei 1746/2007 
que permitirá a expansão da educação superior no País. No en-
contro foram discutidos também os problemas causados pelas 
chuvas no Nordeste.

Para Cid, o projeto de lei apresentado pelo ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, é fundamental para o crescimento 
e melhoria do ensino superior no Brasil. “Aumentar o ensino 
superior, principalmente no Nordeste, é dar um passo importante 
no desenvolvimento da região”, afirmou.

Além de pedirem a aprovação do PL, os governadores pres-
sionarão os parlamentares para aprovarem os projetos de criação 
das novas universidades que se encontram em tramitação no 
Congresso Nacional, entre elas a Unilab que contará com um 
Campus em Redenção. Os governadores, também estimulados 
por Cid, pedirão ainda que os recursos da

Desvinculação de Receitas da União (DRU) sejam computa-
dos para apuração dos gastos com educação.

Durante o encontro, o ministro da Integração Nacional, Geddel 
Vieira Lima, apresentou as ações que o Governo Federal está exe-
cutando no auxílio aos Estados atingidos pelas fortes chuvas no 
Nordeste.  Os governadores pleitearam a Geddel que seja criado 
um Fundo Nacional da Defesa Civil, que possa ser utilizado com 
burocracia mínima durante períodos emergenciais.

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, também presente 
no Fórum, prestou contas da instituição aos governadores e ga-
rantiu que a Região Nordeste terá maior apoio para desenvolver 
suas obras de infraestrutura. Já o ministro de Assuntos Estraté-
gicos,  Mangabeira Unger, apresentou o Projeto Nordeste, com 
o qual pretende desenvolver, junto com os governos estaduais e 
municipais, novos parâmetros de desenvolvimento.      
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Deputado Tadeu Filippelli visitou a Casa do Ceará Casa do Ceará e Unifor fazem 
convênio de cooperação técnico 

cientifica e cultural
Para melhorar ainda 

mais   seus cursos de 
qualificação profis-
sional, o atendimento 
de sua Policlínica e 
Odontoclínica, a ges-
tão de seu patrimonio 
cultural (bibliotecas, 
museu, peças de arte-
sanato  e da tradição do 
Nordeste e do Ceará), 
bem como a gestão 
administrativa atual 
e futura,  o presiden-
te da Casa do Ceará, 
jornalista Fernando César Mesquita,  firmou em 15.05, 
em Fortaleza, com o Chanceler da Universidade de 
Fortaleza-Unifor, Airton Queiroz,   convênio de coopera-
ção técnico-científica e cultural por meio de programas, 
projetos e atividades.

As ações serão implementadas através de termos adi-
tivos que serão definidos na medida em que se acentuem 
as necessidades da Casa do Ceará..

“Queremos que os 
técnicos da Unifor nos 
indiquem as melhores 
formas de alcançarmos 
padrões elevados de 
atendimento e nos in-
diquem caminhos para 
nos estruturarmos de 
acordo com as deman-
das sociais e assisten-
ciais, impostas à Casa 
pela comunidade de 
Brasília”, disse Fernan-
do César Mesquita.

A Casa tem precio-
sos acervos culturais, como as bibliotecas do desem-
bargador José Colombo de Souza e Mauro Benevides. 
Na pinacoteca, há quadros de Raimundo Cela, Barrica, 
Heloisa Joaçaba, Antonio Bandeira, Chico da Silva; 
de Centro de Tradições , há peças de artesanato que 
expressam a cultura nordestina.

 A Casa do Ceará disponibilizará pessoal técnico e 
recursos financeiros próprios ou captados juntamente 
com a Fundação Edson Queiroz, em fontes locais, na-
cionais e internacionais;

A Fundação Edson Queiroz , por seu turno, colaborará 
com pessoal docente e técnico administrativo, proceden-
do à certificação das ações.

A Casa do Ceará oferece há mais de 20 anos  à co-
munidade de Brasília e 
Entorno cursos profis-
sionalizantes próprios e 
terceirizados.  Entre os 
próprios: Cabeleireiro, 
Corte e Costura, Culi-
nária, Depilação, Pin-
tura em Tela e Tecido, 
Manicure e Pedicure, 
Renda de Bilro, Massa-
gem estética, Massagem 
terapêutica e Drenagem 
linfática, Cuidador de 
Idoso e Ourives.

O deputado Tadeu 
Filippelli (PMDB-DF) 
visitou a Casa do Ceará 
quando foi homenagea-
do por sua disposição de 
contribuir para a melho-
ria da oferta de serviços 
assistenciais da Casa.

O deputado é autor 
de uma das emendas 
parlamentares que des-
tinaram recursos para 
a Casa, no valor de R$ 
100,000,00 (cem mIl 
reais).

O presidente da Casa do Ceará agradeceu a boa vontade do 
deputado Tadeu Filippelli, assinalando que depois de muitos 
anos, a Casa do Ceará voltou a ser lembrada por deputados 
federais do Ceará e federais e distritais de Brasilia.

Lembrou que em passado não muito distante emendas dos 
deputados distritais Erika Kokay e Chico Leite, do PT, ambos 
cearenses, em beneficio da Casa tiveram que ser descartadas 
face às dificuldades para oi preenchimento de documentação 
e as restrições orçamentárias que culmiram com o contingen-
ciamento das mesmas.

Outra emenda apresentada há quatro anos  pelo ex-senador 
Paulo Otávio, no valor de R$ 50 mil, até hoje aguarda libera-
ção, sendo que exigências sobre exigências são apresentadas 
à Casa. “Parece uma corrida infinita de obstáculos, assinalou 
Fernando César Mesquita.

Em 2007, apesar da insistência da Casa, só o deputado 
distrital Ronei Nemer apresentou emenda não liberada.

Em 2008, a Casa voltou a ofensiva e os resultados parecem 
promissores. Os depuados federais do Ceará Eunício Oliveira, 
Paulo Henrique , pastor Ribeiro, padre Zé e o senador Inacio 
Arruda acenaram com emendas destinadas à Casa do Ceará, 
cada uma de R$ 100 mil reais. A emenda do senador Arruda 
compõem o conjunto de emendas apresentadas para o governo 
do Estado do Ceará.

Já entramos em campo para apresentar a documentação e 

atender as exigências que 
possibilitem a liberação 
dos recursos.

Os deputados distri-
tais Erika Kokay e Cris-
tianno Nogueira Araujo 
apresentaram emendas 
para 2008.

Entendimentos man-
tidos pela Casa do Ceará 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Social e 
Transferência de Renda 

do  governo do Distrito Distrital, deputada Eliana Pedrosa, 
poderão permitir a liberação mais rápida dos recursos das 
emendas parlamentares, que poderão ser utilizadas para o 
financiamento de projetos asssistenciais da Casa, objeto de 
convênios entra a Casa e a Secretaria.

Reunião
Na Casa do Ceará, o deputado Tadeu Filippelli foi rece-

bido pelo presidente Fernando César Mesquita (Fortaleza), 
Luiz Gonzaga de Assis (Limoeiro do Norte), Nasion de Melo 
Ferreira (Fortaleza), Regina Stela Stuart Quintas (Fortaleza), 
JB Serra e Gurgel (Acopiara), Leimar Leitão de Assis (Forta-
leza ), Maria de Jesus Martins Monteiro(Boa Viagem), João  
Rodrigues Neto (Independência), José Colombo de Souza 
Filho (Fortaleza).

Tadeu Filippelli ressaltou que há muitos anos em Brasí-
lia vem colaborando com entidades assistenciais, como os 
vicentinos, o “que deu sentido à minha vida. Acredito e me 
impressiona a solidariedade da Casa do Ceará em Brasília. 
Estive presente em muitos eventos da Casa e espero voltar a 
participar”.

Acrescentou que a emenda que apresentou contempla várias 
instituições, mas se ocorrer que algumas delas não possam 
ter acesso aos recursos, estudarei com carinho a proposta do 
presidente Fernando César Mesquita de transferência dos 
recursos para a Casa do Ceará. Aqui serão bem empregados, 
afinal a Casa é uma instituição séria, respeitada e consagrada 
entre os brasilienses”.

Ao lado do deputado Eunício Oliveira, Governador Cid Gomes assinou
liberação de recursos para municípios atingidos pelas enchentes

Ao lado do deputa-
do Eunício Oliveira, o 
Governador Cid Gomes 
assinou contrato para o 
repasse de recursos aos 
municípios atingidos 
pelas enchentes, no va-
lor de R$ 23 milhões. 
A solenidade aconteceu 
em Lavras da Manga-
beira, onde estiveram 
presentes os secretários 
do estado, Adahil Fon-
tenele da Infra-Estrutu-
ra, e Joaquim Cartaxo das cidades, vários prefeitos da região, 
vereadores, lideranças políticas e comunitárias.

 A prefeita Dena Oliveira, foi a primeira a assinar o con-
vênio, destinando um milhão e dezesseis mil somente para 
o município de Lavras da Mangabeira, seguida pelos outros 
gestores municipais presentes a solenidade.

 O recurso é resultado de empenhos do Orçamento de 2007, 
quando vários municípios cearenses estavam inundados pelas 
fortes chuvas ocorridas no início de 2008. Com a chegada 
de uma Medida Provisória (MP) na Câmara dos Deputados, 
o restante da verba foi liberado para atender às famílias 
que estão sofrendo novamente com o excesso de água. O 
restante, R$ 2,3 milhões, são referentes a contrapartida do 
governo estadual.

 O Deputado Eunício Oliveira, destacou e agradeceu as 
ações do Governo do Estado para com os municípios cearen-
ses, de maneira particular, para com sua terra natal Lavras da 

Mangabeira.
 Já o Governador, 

retribuiu as referências 
feitas por Eunício, afir-
mando aos mais de 3 
mil participantes, que 
o Ceará tem muito a 
agradecer ao Deputado 
pelo muito que ele tem 
feito pelo Estado.

 “Vim aqui ano pas-
sado e pude sentir nos 
olhos daqueles que me 
acompanhavam na mi-

nha caminhada pelas ruas alagadas de Lavras e principalmente 
daqueles que foram atingidos diretamente, a dor e o sofri-
mento dos mesmos”, comentou o governador relembrando 
sua ida a Lavras no ano passado, quando a cidade estava 
completamente inundada pela cheia do Rio Salgado.  

Os municípios beneficiados são: Aurora, Alto Santo, Barro, 
Bela Cruz, Brejo Santo, Caririaçu, Cariús, Cedro, Crateús, 
Crato, Hidrolândia, Icó, Iguatu, Independência, Ipaporanga, 
Itapipoca, Itatira Jaguaribe, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da 
mangabeira, Mauriti, Missão Velha, Mombaça, Novo Oriente, 
Pacujá, Parambu, Penaforte, Pentecoste, Porteiras, Quiterianó-
polis, Quixelô, Quixeramobim, Santa Quitéria, Tauá, Taboleiro 
do Norte, Tianguá, Ubajara e Uruoca.  em Crateús

O deputado Eunício Oliveira e o Governador Cid Gomes 
estiveram também em 08,.05 no município de Crateús dando 
sequência a solenidade de entrega dos recursos que serão 
repassados às localidades atingidas pelas enchentes.



Ceará em Brasília
22Maio/09

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

Navegue em águas claras

www.al.ce.gov.br

O portal da Assembléia Legislativa apresenta em tempo real os 
debates dos parlamentares sobre temas do seu interesse. Também 
disponibiliza notícias e fotos para a imprensa, além de facilitar o 
acesso a todos os setores da Assembléia.

A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  d o  E s t a d o  d o  C e a r á 

Anunciio_Brasilia.indd   1 4/30/2009   4:04:45 PM



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

Tribunal de Justiça do Ceará está escolhendo cinco novos desembargadores.
 Acopiara é o município do interior com maior número de desembargadores. Agora são três.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará esta preenchendo 
cinco vagas: (antiguidade)  das desembargadoras Huguette 
Braquehais e  Lucia Maria do Nascimento Fiuza Bitu, 

ocupadas pelos juízes Francisco Gurgel Holanda (Acopiara), da 
1ª. Varia da Infância e da Juventude e Francisco Pedrosa Teixeira, 
da 2ª. vara Civel; (mérito) dos desembargadores João de Deus 
Barros Bringel , ocupada pela juíza Nailde Pinheiro (Aurora)  e 
José Claudio Nogueira Carneiro; (Ministério Público) da desem-
bargadora Maria Celeste Thomaz de Aragão.  

As duas primeiras vagas, de antiguidade e merecimento, foram 
preenchidas pelas escolhas dos desembrgadores Nailde Pinheira 
(merecimento) e Frncisco Gurgel Holanda (antiguidade). No 
fechamento desta edição, o Tribunal encaminhou ao governador 
Cid Gomes a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do 
novo desembargador na vaga deixada pela desembargadora Maria 
Celeste Thomaz de Aragão: Vera Lúcia Correia Lima, José Valdo 
Silva e Paulo Francisco Banhos Ponte.

Pela primeira vez, a cidade de Acopiara, a 350 km da capital, 
terá três desembargadores: Celso Albuquerque de Macedo, Lincoln 
e Francisco Gurgel Holanda. 

Após 23 anos de trabalhos dedicados à Justiça de 1º Grau, a 
juíza Maria Nailde Pinheiro Nogueira tomou  posse em 30.04 no 
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará cercada 
por familiares, amigos e autoridades do Legislativo, Executivo e 
Judiciário. “Assumo o compromisso de continuar exercendo a judi-
catura, agora na Justiça de 2º Grau, com a mesma dedicação, zelo e 
honradez”, disse Nailde em seu discurso de posse, que se destacou 
pelos agradecimentos aos pais, irmãos, servidores e amigos que 
com ela conviveram ao longo de sua carreira na magistratura.

De acordo com Nailde, a comunidade espera muito por uma 
justiça célere. “O meu compromisso é somar com os demais pares 
deste colegiado para dar uma resposta mais rápida aos jurisdicio-
nados”, ressaltou a empossada ao destacar que recebe a missão 
com muita alegria.

Com a ascensão de Nailde Pinheiro ao cargo de desembargador, 
o Tribunal de Justiça passa a contar com seis magistradas na Justiça 
de 2º Grau, o que equivale a 25% dos atuais 24 desembargadores 
do Judiciário cearense.

Ao final da solenidade, o desembargador Ernani Barreira afi-
mou que a simplicidade, a humildade e a honradez são virtudes 
marcantes da personalidade da nova desembargadora.

Nailde Pinheiro
Filha de João Pinheiro do Amaral e Josefa dos Santos e 

casada com Fernando Teixeira Nogueira, a desembargadora 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira nasceu em Aurora, interior 
do Ceará. Foi graduada em Direito, pela Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), em 1982, e tem curso de Especialização 
em Direito Processual Civil, também pela UFC. É autora do 
livro “O Direito Sucessório do Cônjuge e do Companheiro”.  
Antes de ingressar na magistratura, no dia 1º de setembro 
de 1986, Nailde Pinheiro exerceu o cargo de escrevente 
no Cartório Miranda Bezerra. Como juíza, atuou nas co-
marcas de Marco, Jucás, como titular, e respondeu pelas 
comarcas de Acaraú, Santana do Acaraú, Saboeiro e Orós. 
Em 1992 foi promovida para Fortaleza, exercendo suas ativi-
dades na 11ª Vara Criminal, na 1ª Vara de Delitos de Tráfico 
e Uso de Substâncias Entorpecentes, e na 20ª Vara de Famí-
lia e Sucessões, hoje transformada na 4ª Vara de Sucessões, 
onde exerce suas funções desde 18 de dezembro de 1995. 
A desembargadora exerceu atividades na 6ª Turma Recursal dos 
Juizados Especias Cíveis e Criminais (JECCs) e na Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai). Na condição 

de Juíza Eleitoral, Nailde Pinheiro desempenhou as funções na 
comarcas de Marco, Acaraú, Jucás, Saboeiro, Icó e Orós, além de 
Fortaleza, onde presidiu as juntas apuradoras da 2ª Zona Eleitoral 
e foi juíza efetiva do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Posse de Francisco Gurgel Holanda
O desembargador Francisco Gurgel Holanda foi empossado no 

cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará em 23.04 
em solenidade presidida pelo desembargador Ernani Barreira Porto. 
Gurgel chega à Corte máxima da Justiça Estadual depois de mais 
de três décadas atuando na Justiça de 1º Grau. “Empunho o de-
sejo e a esperança, grito dos jurisdicionados, máxime, dos mais 
necessitados, para que se lhes seja dado o erguimento dos direitos 
e garantias fundamentais”, disse ao discursar para autoridades dos 
poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário presentes ao evento.  
O novo desembargador foi eleito, pelo critério de antiguida-
de, na vaga decorrente da aposentadora da desembargadora 
Huguette Braquehais e vai integrar a turma de julgadores 
da 2ª Câmara Criminal do TJCE. Para ele, o cargo de De-
sembargador representa “o coroamento de um trabalho que 
vinha sendo desenvolvido na Justiça de Primeira Instância”.  
Coube ao presidente da Associação Cearense de Magistrados 
(ACM), desembargador Ademar Mendes Bezerra, saudar 
o empossado. “O novo e distinto desembargador Francisco 
Gurgel Holanda não poderia deixar de ingressar neste Tri-
bunal, seja por sua cultura, seja pelo seu amor à Justiça”.  
Em seu pronunciamento, o desembargador Ademar ressaltou o 
profissionalismo, o trabalho, a dedicação à magistratura e os fatos 
que marcaram a trajetória do novo desembargador ao longo de 
sua carreira no Judiciário, que somam mais de três décadas. Na 
ocasião, Ademar citou o projeto Juizado Itinerante, implantado 
em 2004, à época em que Gurgel era titular da 1ª Vara da Infân-
cia e da Juventude. O Projeto tinha como slogan: “Adoção: Um 
Ato de Amor”, e resultou na adoção de 84 crianças de Fortaleza. 
Ao final da solenidade, o desembargador Ernani Barreira Porto 
agradeceu a presença de todos e afirmou que o evento mostrou a 
grandeza, a unidade e a força da magistratura cearense.

Francisco Gurgel Holanda
O desembargador Francisco Gurgel Holanda é natural de 

Afonso Pena, hoje município de Acopiara. Filho de João Ho-
landa Lima e Maria Gurgel Holanda, o magistrado é casado 
com a procuradora de Justiça Lúcia Maria Bezerra Gurgel. O 
novo desembargador formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
na turma de 1967, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Possui Especialização em Direito Público e tem Curso de Aper-
feiçoamento de Magistrados, pela Faculdade de Direito da UFC. 
Classificado em terceiro lugar no concurso para magistratura 
cearense, foi nomeado em agosto de 1971, sendo designado 
para a comarca de Ipueiras, no cargo de Juiz Substituto. Exer-
ceu suas atividades, também, como titular, nas comarcas de 
Guaraciaba do Norte, Pacatuba, Brejo Santo, Tauá e Caucaia, 
respondendo, ainda, nas comarcas de Milagres e Parambu. 
Promovido à Entrância Especial (Fortaleza), em 1982, pelo 
critério de antiguidade, exerceu suas funções na 4ª Vara de 
Família e Sucessões, como Juiz Auxiliar, na 9ª Vara de Fa-
mília Sucessões, e na 1ª Vara da Infância e Juventude, como 
titular. Desempenhou as funções de Juiz Auxiliar do Fórum 
Clóvis Beviláqua e implantou o projeto “Juizado Itinerante”. 
No Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foi diretor do Fó-
rum Eleitoral Péricles Ribeiro e presidiu a Junta Apuradora 
e Totalizadora das eleições municipais de 2000. Integrou a 
Cejai-CE, como membro julgador, no período de 1997/2000. 

Presidiu a 4ª Turma Recursal dos Juizados -Especiais Cíveis e 
Criminais do Fórum Dolor Barreira, no período de 2003/2004. 
Em agosto de 2003, por convocação do Tribunal de Justiça, teve 
assento na Corte Estadual, durante quatro meses, em substituição 
ao desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra, já falecido, 
que, na época, se afastou para tratamento de saúde. 

O 2º Gurgel
Francisco Gurgel Holanda é o 2º nome da família Gurgel do 

Amaral Valente, de Aracati, a chegar ao Tribunal. O 1º foi Agenor 
Monte Studart Gurgel que nasceu na cidade de São Benedito, 
Estado do Ceará, em 20 de novembro de 1917, filho de Gilberto 
Studart Gurgel e de Sefisa Monte Studart Gurgel. Bacharelo-se pela 
Faculdade de Direito do Ceará em 1940. 

Em 10 de junho de 1942 obteve nomeação para Juiz Municipal 
do Termo de Farias Brito do qual passou para os de São Mateus, 
Aurora e Morada Nova. Foi Juiz de Direito da Comarca de Viçosa, 
atingindo a 3ª entrância, como titular da Comarca de Limoeiro do 
Norte. 

Promovido em 23 de agosto de 1963, iniciando o exercício da 
Magistratura superior. Ocupou a Presidência do Tribunal de Justiça 
em 1967. Participou da III Conferência Nacional de Desembargado-
res no Rio de Janeiro de 12 a 22 de setembro de 1965 e nesse mesmo 
ano recebeu o diploma de “Mérito da Magistratura”, conferido pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Em 04 de outubro de 1959, recebeu a medalha comemorativa do 
primeiro centenário de nascimento de Clóvis Beviláqua. Presidiu o 
Tribunal de Justiça, em segundo mandato, no ano de 1972.

História do Tribunal
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do Poder 

Judiciário com jurisdição em todo o Território Estadual, para decidir, 
em segunda instância, todas as questões relativas à Justiça.

O Tribunal da Relação da Província do Ceará (atual Tribunal 
de Justiça) foi instalado solenemente a 03 de fevereiro de 1874 no 
Paço da Assembléia Provincial.

Inicialmente o Tribunal da Relação funcionou no sobrado do 
Tenente Coronel Antônio Pereira de Brito e Paiva, à rua Amélia 
hoje Senador Pompeu).

Seu quadro funcional ficou constituído pelos seguintes mem-
bros:

Presidente 
Conselheiro Bernado Machado da Costa Dória
Procurador da Coroa, Fazenda e Soberania 
José Nicolau Rigueira Costa 
Desembargadores 
Leovegildo de Amorim Filgueiras 
Mateus Casado de Araújo Jorge 
Manuel da Silva Neiva 
João Carvalho Fernandes Vieira 
Secretário 
Bel. Praxedes Teódulo da Silva 
Com o advento da República passou a denominar-se Tribunal de 

Apelação, e de acordo com Texto Constitucional de 1892, voltou a 
ser Tribunal da Relação.

Sempre atendendo ao imperativo constitucional, adotou os termos 
de Superior Tribunal de Justiça pela Constituição Federal de 1934. 
Somente com a Constituição Estadual de 23 de junho de 1947 
recebeu a atual denominação de Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao longo de sua 
história tem contribuído no processo de construção da cidada-
nia do povo cearense, dignificando as ações judiciárias em sua 
historicidade.
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