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lA Casa do Ceará está buscando um 
caminho para se tornar auto-sustentavel, 
moderna, ousada, com instalações e 
equipamentos à altura de sua missão in-
stitucional, inserida no projeto urbanístico 
e paisagístico de Brasília, sem perder a 
ternura de seus criadores que a inaugura-

e a assistência social. 

Nestes 45 anos, as instalações tor-
naram-se acanhadas e os equipamentos 
obsoletos.
A Casa não recebe subvenções públi-
cas nem da União nem dos governos 

sobrevivendo, aos trancos e barrancos,  
dos recursos gerados pela  prestação 
de serviço oferecida. Mas esta, por 
força da própria estrutura da Casa, está 
limitada.
A nova Diretoria que chegou à Casa 

no exame de alternativas expostas neste 
Jornal em diversas edições, como o projeto 

ruptura com o passado, mas esbarramos 

iniciativas.

rações empreendedoras dos cearenses, e 
com a esperança de um atendimento de 
qualidade.

Jb Serra e Gurgel (Acopiara) 
Co-editor

ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)
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Expediente

(*) Luciano Barreira

Mestre Adolfo Lopes era pessoa  muito conhecida na 
comunidade de Quixadá, mesmo tendo cegado ainda 
bem moço. Antes porém, aprendera a arte da mecânica, 
inclusive no que toca à eletricidade, dominada  por 
ele através do tato longamente exercitado. Era, além 
disso, homem que gostava de ser informado, dedicando 
longas horas a ouvir as notícias internacionais através 
dos noticiários internacionais de diversas emissoras de 
rádio. Assim, os acontecimentos não lhe escapavam. 
Ouvia a famosa BBC de Londres, mas também escu-
tava atentamente o que era veiculado pelas rádios de 
Moscou, Pequim e Havana, não fazendo segredo de 
sua simpatia pelo socialismo. Acompanhava os mais 
importantes eventos internacionais. Tinha porém uma 
visão crítica  dos acontecimentos, não seguindo cega-
mente as versões veiculadas.

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

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

que tinha na parte da frente instalado o serviço de auto 
falantes “Sólon Magalhães”, operado exclusivamente 
pelo mestre Adolfo Lopes.

Fomos penetrando pelo ambiente bastante escuro, 
desviando-nos das bancadas de madeira, amontoadas 
de peças de motores de automóvel. Também no piso 
havia blocos inteiros de motores fechados ou parcial-
mente desmontados.

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

bastante curioso em matéria de mecânica, é um moço 
inteligente cujo único defeito é ser socialista...

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

avaliar que ele é um jovem que acredita no futuro da 
humanidade...

Confesso que de imediato estabeleceu-se um elo de 
franca simpatia entre eu e o mecânico cego. Apertei 
fortemente a mão que meio inseguro me estendeu o 
genial trabalhador quixadaeense. Aquele aperto de 
mão selou uma sincera amizade que haveria de atra-
vessar os anos. Naquele instante Adolfo afirmou:

- “Meu jovem sinta-se à vontade nesse meu de-
sorganizado mundo...”. Ele explicou:

- “Já coloquei no lugar o eixo vira brequim. 
Agora vou colocar nos seus lugares os pistons...” 

conversava ao mesmo tempo.

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

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

- Agora não vai dar para lhe mostrar como fun-
ciona, mas em outro dia venha ver. No meu presépio 
muita coisa funciona mecanicamente. Temos a roda 
de ralar mandioca...um forneiro, uma engomadeira 
com seu ferro e até nossa Senhora embalando o 
menino Jesus, tudo movido mecanicamente!

- Mestre Adolfo isso é fantástico. É coisa do mais 

funcionando.
- Pois venha. Na outra semana vou dar uma arru-

mada nessa minha jerigonça, mas venha mesmo!
- Pois virei com certeza, amigo.

hora do almoço e teríamos que ir embora. Estava 
encerrada a visita, mais do que visita, uma aula que 
tive do genial cego, o mestre Adolfo Lopes, um gênio 
da terra dos monólitos.

Mestre Adolfo Lopes era católico, mas um católico 
já fora das convenções vigentes. Pode-se dizer que 
era mais um seguidor de dom Helder Câmara do que 

pescadores da Judéia, de onde Cristo tirou os seus 

rompido ao aderir aos reis e poderosos. “Todo poder 
é corruptor e os cristãos não escaparam à regra” e 
completava – hoje os cardeais bebem champanha e 

príncipes e outros poderosos...E proclamava: “sou 

igreja que ignora o drama de milhões de oprimidos, 
os miseráveis de um  mundo injusto”!

observar o trabalho e o modo de vida de Adolfo 
Lopes. Eu já era dele um amigo  e um indiscutível 
admirador.

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

Adolfo Lopes, 
uma legenda quixadaense 
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SAMBURÁ
Banco do Nordeste comemora
Operando uma rede de 180 agências, 

quatro das quais extra regionais, e ope-
rando em 1.989 municípios de 11 esta-

reconquistou, nos últimos cinco anos, a 

correto que o banco assumiu desde que seu atual presidente. 
economista Roberto Smith, tomou posse do cargo. Eis alguns 
novos números da performance do banco: R$ 3,8 bilhões de 

de R$ 219 milhões, o maior de sua história de 50 anos. Nota 
de Egidio  Serpa no DN, de 13.02.

Nova Sudene pode ser a velha
Está, de fato e de direito, criada a nova Sudene, que já 

tem seu primeiro superintendente, o baiano Paulo Sér-
gio de Noronha Fontana. Como está desenhada, a nova 
Sudene tem tudo para imitar o pior da velha Sudene. 
O seu Conselho Deliberativo, que deveria ter, apenas, a 
presença da liderança política da região — ou seja, os 
seus governadores — será, novamente, um gigantesco 

de organismos federais, líeres de organizações sindicais 
de patrões e empregados e, naturalmente, prefeitos muni-
cipais. Uma reunião desse Conselho Deliberativo durará, 
no mínimo, quatro horas. Este foi um dos motivos que 
afastaram os governadores da antiga Sudene, que fechou 
por denúncias de corrupção. Nota de Egídio Serpa, no 
DN, de 14.02. Mas a nova SUDENE terá recursos de 
R$,35 bilhões do Fundo Constitucional de Desenvolvi-
mento Regional. Vai dar para reformar a praia de Boa 
Viagem.

Revelação Cearense
O Garatinguetá é a sensação do campeonato de futebol 

de São Paulo.  O atacante Otacílio Neto, um dos artilheiros 
do Guaratinguetá e do campeonato é cearense. Acaba de ser 
pai de Davi, conforme revelou o Globo Esporte.

AVAL FORTE 
Dos mais auspiciosos, comparecimento, uma vez mais, 

de Ivens Dias Branco ao Instituto do Ceará, com decisi-
vo apoio de quase meio milhão de reais, pro projeto de 
resgate do acervo documental do sodalício da Praça do 
Carmo, já enviado pelo presidente José Augusto Bezerra 
ao Ministério da Cultura

Convênios
O líder do bloco PSB-PT-PMDB Welington Landim (PSB) 

Vieira Lima, esteve em Fortaleza, onde assinou convênios da 
ordem de R$ 300 milhões, para a construção das barragens 
de Taquara, Figueiredo e Fronteiras.

BNB vai pro Crédito Imobiliário

da instituição, Roberto Smith, e pelo coordenador do progra-

fronteiras e ampliarmos para compra de casa própria e de 
local de trabalho, com limites que podem superar R$ 500 
mil´, adiantou o coordenador. 

 Enxada, foice e suor
O 40 aniversário do Sindica-

to dos Trabalhadores Rural de 
Aurora mereceu o livro de José 
Cícero, professor, poeta, violeiro, 
ufólogo, escritor: “Enxada, Foice 
e Suor. A face histórica do STR de 
Aurora”. A foto central da capa é 
de Sebastião Salgado. O prefácio 
é do dr. Antonio Gonçalves Leite 
Junior. José Cícero fala das gestões de Marcolino Fer-
reira Lira, Antonio  Babuite,  Damião Leite de Macedo, 
José Risalvo dos Santos, Joaquim Daniel, João Galdino 
Bezerra, A ntonio Gonçalves Landim,  Joseli dos Santos 
Araújo, José Dacio de Sousa.

Turismo no Ceará
Enquanto no Rio Grande do Norte estão em implanta-

ção seis resorts, a maioria de investidores internacionais, 
no Ceará dois grandes empreendimentos considerados 
prioritários pelo Governo do Ceará estão impedidos de ser 
implantados por decisão da representação local Ministério 
Público Federal. É hora de o governador Cid Gomes assu-

se tudo pode para o Rio Grande do Norte por que não pode 
para o Ceará? O turismo cearense precisa já, já dos resort 
de Aquiraz e do Cumbuco.

Livro sobre Ramalho

ros, homenageando-o com uma caneta pelo lançamento de 

um acadêmico que soube criar uma oportunidade, tornando-
se conhecido. A propósito, li o livro e pude sentir o cheiro 

Costa, no DN, de 14.02.
Cearense Paidégua
A Confraria dos Cearenses e a Casa do Ceará en-

tregam neste 1 de abril, aos ministros Cesar Rocha 
e Napoleão Maia, do STJ, Ubiratan Aguiar e Valmir 
Campelo, do TCU, José Coelho Ferreira, do STM, aos 
jornalistas Ary Cunha e Pádua Lopes  e ao  procura-
dor da República, José Adonis Callou de Araújo Sá, o 
diploma de CEARENSE PAIDEGUA, pelo reconheci-
mento de seus notáveis serviços prestados à comunidade 
cearense. As homenagens aos ministros Cesar Rocha 
e Ubiratan Aguiar se estendem por sua eleição para 
a Academia Cearense de Letras e posse na Academia 
Fortalezense de Letras e ao procurador José Adonis e 
ao jornalista Pádua Lopes pelo recebimento da medalha 
do Mérito MIlitar, do STM. A confraternização se dá 
na residêncica do jornalista Fernando Cesar  Mesquita. 

detalhes na próxima edição.
Homenagem
O jornalista Pádua Lopes (Fortaleza), diretor do Diário 

do Nordeste, será homenageado pelo Superior Tribunal 
Militar . em 1º de abril, com a Medalha do Mérito Militar, 
pelos 200 anos de criação da Justiça Militar. A comenda 
foi proposta pelo ministro José Coelho. 

Siderúrgica
Em abril, uma missão oficial mista do Governo do 

ciedade com a brasileira Vale, construirá a Siderúrgica 

Galeria do TSE
O retrato do ministro do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ) 
Cesar Asfor Rocha passou a inte-
grar a Galeria dos Corregedores-
Gerais da Justiça Eleitoral em 
28.02. No discurso em que saudou 
o ministro Cesar Asfor Rocha, o 
atual corregedor-geral, ministro 
José Delgado, destacou a dignida-
de e o espírito de cidadania de seu antecessor, que, como 
corregedor, conduziu as eleições gerais de 2006. 

Energia elétrica
O consórcio integrado pela italiana Maire, pela portuguesa 

Efacec e pelas brasileiras Alusa e Enerconsult vai construir a 
Usina Termelétrica de Pecém, da  MPX, do empresário Eike 
Batista. As obras de construção da termelétrica do Pecém 
— que será movida a carvão mineral — começarão no segun-
do semestre deste ano e estarão prontas dois anos depois. O 
contrato com o consórcio ganhador já foi assinado.

Energia eólica

torres tubulares em aço do parque eólico que a Bons Ventos 

litoral de Aracati e Trairi ainda neste ano. Cada torre terá 80 
metros de altura por quatro metros de diâmetro e pesará 150 
toneladas. No topo de cada torre, será instalado um gerador de 

Energia solar
Deverá ser localizada na região dos Inhamuns a 

primeira usina de energia solar do Nordeste. Ela será 
construída pela MPX, do empresário Eike Batista, 
em parceria com uma empresa chinesa que detém a 
tecnologia.

Reabilitação
O procurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, 

Lucas Rocha Furtado (Fortaleza) , foi transferido, em 

Kubitschek, onde iniciou processo de reabilitação plena. 
Por orientação médica, as visitas estão restritas a familiares 
próximos.  O Tribunal de Contas da União tem acompanha-
do toda a evolução do quadro clínico do procurador-geral 
e reitera sua solidariedade à família. A Casa do Ceará se 
associa as manifestações de deseja pronto restabelecimento 
ao Lucas Rocha Furtado. 

A Confraria dos Cearenses

Posse Concorrida
Das mais concorridas a posse do ministro Ubira-

tan Aguiar na Academia Fortalezense de Letras, em 
Fortaleza,idealizada por Matusahila Santiago e José 
Luís Araújo Lira com o apoio de Artur Eduardo Bene-
vides, Regina Pamplona Fiúza e José Murilo de Car-
valho Martins. A Academia nasceu  em 2002. Com seis 
anos de existência, viu transcorrer as administrações 
profícuas de Cid Sabóia de Carvalho, Cybele Pontes e 
Ednilo Soárez .
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Acopiara: se lá não chove, 
estamos de costas para o futuro

JB Serra e Gurgel (*)

Os cariocas muito mais que os paulistas carregam con-

uma única preocupação: o tempo. A todo instante quando 

po. Há uma neurose sobre o tempo. Tudo bem. Realmente 
o humor da cidade e das pessoas muda com chuva ou sol. 
Choveu, não tem praia, vende-se jornal e os restaurantes 
enchem. Não choveu, tem praia, não se vende jornal e os 

Isso como se todos os cariocas fossem à praia. Muitos 

Jardim Botânico ou ao Zoológico. No anedotário, há os que 
confundem Zoológico com Jogo do Bicho, dona Leopoldina 

A preocupação com o tempo,  chuva, mais precisamente, 

os que estão longe da terrinha. 

Antigamente aguardavam uma carta que levava semanas 
ou um telegrama, que levava dias, para saber se tinha cho-
vido na sua cidade natal. O telegrama tinha uma palavra: 

curtas do rádio para ver se pegava alguma rádio do Ceará¡ 
e ouvir se tinha chovido ou não. Ou procurava de banca em 
banca, como se fácil fosse, um jornal do Ceará¡ para ler o 
boletim de chuvas, geralmente oferecido pelo telegrafo das 
estações ferroviárias. 

Quem lá está¡ se preocupa com a chuva, mas quem está 
longe se preocupa muito mais. Há¡ um certo atavismo, uma 
certa vontade de que chova logo e muito, pois cada um 
de nós tem na dimensão humana o que a água representa 

Disputar uma lata d’agua, um barril, um balde, um tambor, 

pipa, com a bolsa d’agua, de políticos cretinos e ordinários, 

nado no Centro Sul maravilha, nada lhe desagrada mais do 
que ver gente gastando água, com banhos de duas horas, 

afronta a quem não tem água para lavar as mãos, para beber 

Com a evolução das comunicações, da mídia, da co-
municação interativa, o sofrimento da seca invadiu nossas 
casas onde estivermos. Noticia ruim chega logo e o que 
antes demorava chegar, hoje, em tempo real nos torna tão 
participantes, quanto os que lá¡ estão, com a agravante de 

ção forçada, nos prega de culpa, de covardia, de fuga. A 
impotência dói muito mais. Acabamos nos transformando 

com a poluição que ameaça o futuro da humanidade.

a moça do tempo. O linguajar rebuscado, ininteligível para 

que a moça, do Centro Sul, geralmente bem nutrida, ves-
tida, maquiada, articulada, explica, detalha, esquadrinha, 
descreve o que vai acontecer no Centro Sul e Centro Oeste. 

Atlântico Sul, com uma familiaridade que impressiona.  e 
deixa o Nordeste com muito sol e temperatura escaldante. 
Nem fala do Ceará.

destinos, grande por metro cúbico ou quadrado, criou e 

que a ajuda não chegará aos necessitados. Será¡ apropriada 

justiça com as próprias mãos, furando poços artesianos 

chover. Temiam e temem que se mandem recursos para 
furar poços ou construir as caixas estes se transformem em 
apartamentos de luxo na orla das capitais nordestinas... Não 

pou que “a seca deixa 118 cidades do Ceará¡ em situação de 
emergência. Em Acopiara, carros-pipa distribuem água para 

chuva no Centro-Sul do Ceará  não resolveu os problemas 
causados pela longa estiagem. Em algumas regiões do esta-
do, os municípios permanecem em situação de emergência 

inclusive, que “ as pastagens secas, animais, magros e 

os animais, então, [as famílias] estão tendo que pegar água 

representante da Defesa Civil. Acopiara está entre os 118 
municípios do Ceará¡ em situação de emergência por conta 

no mesmo estágio do tempo da carta e do telegrama. Só 

coronelismo, o bolsa d’agua da baixaria da politicagem 
em que só se dá água a quem exibir uma coloração política 

Qual a perspectiva de um povo que não tem água? Esta-
mos de costas para o futuro, enquanto a bandidagem orga-

nas gargantas dos que lá resistem e teimam em viver.

(*) JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Aco-
piara)

Humor Negro
Branco Humor

Pesadelo

No pesadelo, me levanto da cama, me olho no 
espelho e descubro que sou vesgo.

nha foto na Identidade, para ver se sou realmente 
daquele jeito.

Acho um passaporte e descubro... sou argenti-
no...

Não pode ser, meu Deus!!!
Sento-me inconsolável em uma cadeira.

É impossível, digo para mim mesmo, que eu seja 

o meu namorado...

Desesperado, começo a gritar, a chorar, a arrancar 
os cabelos

E... Nãooo!!!!!
Sou careca!

- ´Desde que mamãe e papai morreram, você só 

pregado!!!

gago!!!!
Transtornado, desligo o telefone, com a única 

a janela olhar a paisagem.
Milhões de barracos ao meu redor...

Começo a passar mal e sentir um calafrio e dirijo-
me ao guarda-roupa para pegar um agasalho, e para 
minha surpresa, quando abro a gaveta encontro uma 
camisa do Corinthíans.

careca, órfão, gago, desempregado, maneta, cardía-

- Amooooooor , vamos, senão chegaremos atra-

- NÃOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
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Leituras

Sitio Bertioga
Edílson Albuquerque de Macedo (*)

Bertioga! Bertioga!
Que acolhe muita gente...
Preto, branco, rico, pobre...
Até mesmo o indigente,
Com suas sombras aconchegantes,
Não subestima visitantes
Oferecendo do seu pomar,
Frutos docs, variados sabores,
Sucos inigualáveis, água de coco,

Suas terras produtivas
De águas fartas se embebe,
Sem denotar plangido
Produz tudo que se oferece...
Desde gramíneas rasteiras
A árvores frondosas
Pois aquilo que nela cresce
Plantado ou nativo
Faz-se ouvir  de longe o vagido
Como se nascessem crianças ou rosas

As aves melodiosas:
Sabiá”concriz”, “cabeça vermelha”,
Embalam-te com seu canto
A natureza aqui se assemelha
A um lugar de encanto;
Porque o couro sonoro
De pássaros e aves juntas
Envolve-te com tênue manto.
Grasnam gansos, gritam pavões
Em vôos rasteiros, também,
Cruzam “bem-te-vis” e “azulões”

Debaixo de sombras airosas,
Ou em outro lugar qualquer,
Para falar de você!
Reúnem-se grupos alegres
De homens e mulheres
Que em conversa gotosa 
A bebericar e a comer
De tuas delicias provam
Degustam gostando prosas,
As frutas de A  a Zé
O que a vista alcança
São verduras sem par
Mesmo em tempo seco
Da gosto agente olhar;
Mangueiras, coqueiros, gravioleiras
Saborosos sapotis,
Que para deleite de todos
Deixam ver pendurados
Seus frutos caramelados 
Saboreados por sagüis

O que se apalpa e sente?
Como a visão dos cegos,
Ou o tato fremente,
Que se quer pegar em tudo,
Sentir através da pele ,
O teu rico conteúdo!
Satisfazer nossos egos!
Girando em torno de nós
Fisgar peixes com anzóis
No pequeno açude “oróis”

Do perfume que exala
Das tuas entranhas “berti”!
Cheiramos pausadamente

Não se consome de uma vez
Todo olor que exprime
Um cheiro de cada mês,
Muita lembrança nos traz
Está latente em ti
O odor natural e o de currais.

(*) Edílson Albuquerque de Macedo  (Acopiara). Bertioga – Si-
tio localizado em Russas, onde Edílson homenageou seu irmã, o 
Desembargador Celso Albuquerque de Macedo “ para que nunca 
se canse do prazer campestre.

A bodega de seu Quixeló vendia quase de tudo a não 
ser melhoral e sal de fruta. Biografi a não autorizada

Por J. Colombo Filho (*)

tapera, arruado que mais tarde seria nominado distrito e anexado 
ao município de Exu.

As famílias Sampaio e Alencar já estavam há mais de meio 

de forma irregular, maltratava o agreste pernambucano com excesso 

mesmo quando o menino estava arriado em casa, curtindo uma 

Caseiras.

pavão, fumo e vela para as novenas de São João.

Seu Quixeló, tendo se afastado um pouco do balcão, pois foi 

do Recife.
O Sol estava abrasador, a tropa estropiada e havia necessidade 

da charque o Rio Grande do Sul. Os poucos freqüentadores que 

que nessas ocasiões abria mais o sorriso para agradecer a ajudança 
voluntária que estava recebendo.

Os urus, os grandes caixotes de madeiras de lei, as prateleiras de 

para guardar mercadorias para varar varias secas.Enquanto isto, 

próprios das idades que detinham, foram quase que incontinentes 
para debaixo do balcão da bodega.

querem se sublimar, bastam sete segundos. Os milhões liberados 

para consumar a união e selar quase sempre o inicio de vida de 
mais um ser.

Anoiteceu e não mais adiecia pois Quixeló foi tomado pela 
emoção quando soube que sua sobrinha tinha se transformando 
naquela tarde em mais uma mulher da família e com isto secado os 

Seu Januário que tinha ido pras bandas do riachão tocar numa 
festa de casamento, sentindo um pressentimento, atropelou a volta 
e corria mais que corisco.

correu ajuntou seu matulão de roupas, um pedaço de rapadura na 

rinha Cangati e quase que atropelando as palavras pediu a benção a 

O caminho para a barra do Tarrachiu era longo e se ele quisesse 

começavam a ser enxutas do orvalho matinal, o menino, agora 
homem; já estropiado de tanto correr ligeiro.

de espinho unha de gato. Ouviu o grunhido de gata maracajá prote-

em oração que ela cobrasse dos santos a mesma proteção que os 
animais da imensa caatinga recebem para enfrentarem o diário da 
vida naquele fundão de mundo.

por um vaqueiro, todo paramentado de couro que de chofre pergun-

linação.

baixos.

Maria do Nascimento.
Nós já fomos donos dessa porção de terra que vai do serrote 

das Lages ate as barrancas de OROBÓ.Meu pai se endividou com 

dele se acercou a das Dores com uma cuia de leite de cabra que de 
pronto foi oferecida ao assustado menino viajante.

muito tempo trabalhar com o seu Quixeló que a trata como sobri-

Luis num repente se levantou, tomou de pronto o leite de cabra 
oferecido, encheu dois punhados de farinha d’água com charque.

Aliviado, disse muito obrigado, eu agora já vou indo, eu só vou 
parar nas lonjuras daqui.

Mas moço, pra que tanto pressa.
Quero sumir do sertão, quero pe de cobra para me ajudar a 

chegar na barra do Tarrachiu.
Olhou para o Militão, baixou os olhos como que envergonhado 

para a Das Dores viu como eram bem desenhados os traços dos 
olhos da menina moça, iguais da Chaguinha. Correu tanto que 
ate esqueceu o medo que apossara dele quando do encontro tão 
inusitado.

Se chegando para perto do atracadouro viu o bispo da cidade 
se aboletando no barco que iria descer para mais uma viagem a 
Recife.

Como um embarcadiço versado se acercou da comitiva e pe-
diu uma bochecha ate o entroncamento do Tarrachiu com o São 

ate a capital.

bom.

jamim Guimarães, estava ancorado, desembarcando passageiros e 
cargas para as próximas cidades ribeirinhas.

Maurícia.

pode exercitar o tino comercial, ajudando a carregar as malas, 

escambando trocas de melancias, jerimuns, feijões verdes e outras 
frutas silvestres.

Em Montes claros, viu como era dura a vida dos nordestinos, 

primeira, nem segunda e terceira classe, embarcou rumo a Belo 

bois gordos para o abate nas cercanias da capital mineira.
Na praça Rui Barbosa onde desde presidentes da Republica, 

governadores, políticos, homens de negócios e ate os retirantes, 
paus de araras, aratacas e os paruaras se encontravam, o Luis quis 
vencer.

Na então novíssima capital das minas gerais.Carneiro de Men-
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“Lustosa da Costa - uma biografi a”, 
de Cherlanyo Barros, foi  lançada em Fortaleza

depois de o autor ter conhecido pessoalmente Lustosa 

tado de dedicada pesquisa do autor, que colheu muitos 
depoimentos de pessoas que conviveram com o biogra-
fado. E isso implicou visita-pesquisa do autor a Sobral, 

adotou como sua.
“Alguns depoimentos são emocionantes, como o de 

mais de 50 anos de estrada, desde que começou no 

chegar ao Diário do Nordeste, onde assina uma coluna 

do jornalista versátil, com forte ligação com a política 

Muitas fotos ajudam a contar a trajetória de Lustosa 

de labuta. A obra reúne registros do jornalista ao lado 

de crônicas sobre episódios da sua vida jornalística. “É 

nome de rua, de nome da parteira. Ele reuniu histórias 
que falam ao meu respeito, de acontecimentos que me 

não, mas que minha vida vinha sendo pesquisada pela 

tosa da Costa recebeu o seguinte bilhete: ´Caro Lustosa, 
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Lustosa da Costa (*)

mal, o erro foi seu por se haver cercado de gente ruim.
Jamais culpa delas. Tal atitude diante do mundo de 

onde atualmente se encontra instalado o Tribunal de Contas, 

postura diante da vida. Detesto o comportamento de pessoas 
que debitam a outrem seus fracassos, seus insucessos.

educado assumindo responsabilidades pelos meus eventuais 
fracassos ou dissabores, não tentando transferir a outras 

Culpa da vítima
Sou radical neste ponto. Não aceito nem aquela conversa 

´Ela me traiu pelas costas com meu melhor amigo´. Ou ́ fui 

e necessárias precauções. Se deixou atingir pela surpresa, 
foi porque estava descuidado, distraído. Ou porque andou 
em más companhias. E se a mulher o trocou por outro, foi 

deu conta do recado, não correspondeu às expectativas da 

acarreta chacota, quando não pena. Nada mais

Reagir. Lastimar não

Mais vale reagir ante a situação adversa que proferir la-

alheia os reveses, investigar as causas que levaram a tal. 

verde, amigo da Ceará Rádio Clube desde fevereiro de 

inseparáveis. Saíamos dali, do edifício da empresa Car-

uma cerveja gelada no restaurante do Alfredo Gurgel, ali 

Central ou Real.

Sem conta

dono não lhe cobrava a conta. Não por falso moralismo 
ou hipocrisia, não: ´Se ele me telefona para pedir minha 
opinião sobre prato novo ou decoração diferente e não 
cobra a despesa, vá lá, ainda se pode aceitar. Mas ir lá, 
rotineiramente, com uma reca de gente e ainda sair sem 

longa vida de radialista, 53 anos, destaco os velhos tempos 

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

O que veio depois

Dossiê

 Pádua Lopes (*)

conteúdo, para ressaltar as qualidades estilísticas do seu autor. No caso de 

que não se pode falar dessas qualidades estilísticas, porque não existe um 
autor solitário, senão cinqüenta autores, todos eles possuidores de estilos 

correria o risco de cometer injustiças involuntárias at pelo ritmo aligeirado 

Exibindo uma produção literária que orgulha o Ceará, LUSTOSA DA 

grupo de amigos partilhassem da obra, avaliando que, desse modo, o per-

os outros coautores, agradecemos a liberalidade de LUSTOSA DA COSTA 
em nos deixar participar dessa obra que a todos nós engrandece.

dos novos valores culturais cearenses, nos revela em fragmentos a vida e 
as paixões do biografado, pairando entre a memória e a imaginação. Em-

alentado trabalho como intelectual, ainda está longe de concluir seu ciclo 

hierarquia superior das letras nacionais e suas andanças terrenas precisam 
ser preservadas para a posteridade.

focando a sociedade e a política do Ceará. Depois de ler suas páginas, 
cheguei conclusão de que esse objetivo cultural e sociológico foi atingido, 

vive somente sua vida individual, porque consciente ou inconscientemente 
ela participa dos fatos e da vida de seus contemporâneos. Com efeito, as 
histórias contadas e os acontecimentos registrados no livro ora lançado 
constituem um largo panorama da maneira de pensar, da forma de com-
portamento, das brincadeiras de salão, dos ditos espirituosos e da evolução 

composições guardam o tom saudosista, umas tendem para irreverência, 

 Os coautores se alternam no livro entre o depoimento sobre os atributos 

fato, uma preciosa lição de jornalismo.

selecionadas de vários textos, que citarei nomeando os respectivos autores. 

singularidades das pessoas encantadoras irritam; mas, por outro lado, não 

uma pessoa encantadoramente singular. Ouçamos as frases:

beira de Alencar.
- Conheço gente que considera Lúcio Brasileiro um chato, mas não 

Nordeste e, provavelmente, o de trajetória mais longa e intensa nesse 

- A solidão ajuda Lúcio Brasileiro a tecer a frágil teia de seu tempo, 

Miguel Câmara.

- Na frase curta e inteligente, deixa espaço para a perspicácia do leitor 

Rocha.
Que mais poderia o orador acrescentar a esses depoimentos? Inspiro-

me, para responder, na observação de Mario Vargas Llosa: “O melhor 

autêntico, que acredita no que escreve; a sua coluna no jornal e o seu 
programa de televisão são o próprio espelho de sua alma. E quem, como 
ele, precocemente encontrou sua vocação, não pode deixar de gostar do 

sua vida. E, embora não possamos sequer concebê-lo sem ser jornalista, 
devemos convir que ele, com sua privilegiada inteligência, seria vitorioso 

depoimentos não teriam valor, porque prestados por amigos movidos 

como formidável a sua objeção! Devo elogiá-la não pelo seu falacioso 
argumento senão pela oportunidade que ela me abre de realçar aquela que 

que viemos para falar com ele e abraçá-lo. Convocados, cinquenta amigos 
escreveram os capítulos deste livro, lançado para homenageá-lo; este livro 

escrevê-las. Durante longos minutos, suportados de bom grado, milhares 

rante Ugarte das festas embaladas pelo seu magnetismo pessoal.

sempre da mais de si aos amigos do que deles recebe. É uma dívida 

tempo da extinta TV Ceará, como colegas apresentadores do Telejornal 

nas imediaões do antigo aeroporto. Servido o almoço no cair da tarde de 
um sábado, a recepção se alongava noite adentro com os convidados em 

o dedo em riste e entonação professoral, nos massacrou: “Nem você, nem 

que pude daquela roda social. Mas, depois, dei-me conta do quanto fora 

para o LUSTOSA DA COSTA. Quem aqui não deseja ser o primeiro a 

homem, seja mulher, não se quer ser apenas um amigo, mas o melhor 
amigo?

que esse ser humano, de uma lealdade sem par, merece os muitos amigos 
que o admiram e lhe querem bem. Tenho dito.   

(*) Pádua Lopes (Fortaleza), escritor, jornalista, diretor do Diário do 
Nordeste.

Apresentação do livro organizado por Lustosa da Costa, 
“Um Brasileiro muito especial” 
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Casa do Ceará e Governo do Ceará fecham acordo para exposição sobre o novo Ceará

de 2008 para a promoção do Ceará na região Centro Oeste, conforme 
entendimentos mantidos com o governador Cid Gomes.A SETUR 
dará todo o apoio para que o evento tenha sucesso.

avançado em todos os setores do comercio, industria, agricultura, 
pecuária, ciência, tecnologia, cultura, artes, artesanato, culinária 
do Ceará. 

Ceará na vanguarda dos grandes eventos da cidade e ao mesmo tem-
po arrecadar recursos que assegurem a manutenção da instituição.

há de melhor no Ceará dos nossos dias, levando em conta o grande 

receptor de turismo interno. Tudo por causa da infra-estrutura que 
deverá ser melhorada..

com industrias de ponta nas áreas têxtil e de calçados, inclusive de 

de chamada linha branca. Serão mostrados os últimos lançamentos 
imobliários para investimentos no Ceará inclusive os resorts.

Turismo

Estado iniciou licitações de projetos na área de infra-estrutura, 
voltados para suportar o crescimento da demanda turística, com . 

o destino Ceará para daqui a 20 ou 30 anos´
O ´pacote de obras´, incluso no chamado Monitoramento de 

plicação e construção de estradas, facilitando o acesso aos principais 

pontos dos litorais leste e oeste.

tre´. Só nesta área serão alocados R$ 204,93 milhões.O orçamento 
da Setur passou de R$ 10 milhões, em 2007, para mais de R$ 200 
milhões este ano. 

Meio ambiente
Na área de meio ambiente, o Estado prevê alocar R$ 2,40 mi-

a saneamento, serão investidos R$ 10,135 milhões, com destaque 

do Cumbuco.

menos R$ 10,44 milhões estão assegurados. Já na área de marketing 
e promoção comercial, o Estado vai alocar R$ 18,27 milhões, unindo 

argumentou o secretário.
Praia de Iracema abrigará novo projeto

incluir o segmento do turismo. ´Vamos, dentro desta perspectiva, 

outros diferenciais. ́ Vai ser um novo produto, com uma roupagem 

do novo Centro de Convenções da Capital. 
Entusiasta da segmentação dos produtos turísticos, o titular da 

Setur destacou que o Governo do Estado, em parceria com o Banco 

implantação de pousadas de charme ao longo da costa cearense. 
Estão previstos R$ 80 milhões, sendo R$ 40 milhões do próprio 

As pousadas de charme ou boutic hotels são meios de hospe-

serviço de um equipamento cinco estrelas, aliados a um atendimento 

diferente de um resort, onde o hóspede não quer sair do hotel, numa 
hospedagem deste porte ele gosta de ter contado com a cultura local, 
comprar artesanato e conhecer atrativos´.

Resorts

Com Samira de Castro, Repórter do Diário do Nordeste

Senado e Câmara  homenagearam os 80 anos do Jornal O povo, do Ceará

a participação de políticos, jornalistas, intelectuais e dirigentes da 
Casa do Ceará em Brasilia. A homenagem no Senado foi requerida 

plenário. A da Câmara foi requerida pelo deputado Eunício Oliveira 

janeiro de 1928, tendo sido fundado por Demócrito Rocha.

Ubiratan Aguiar. 
A Casa do Ceará esteve representada por sua Diretoria, presidida 

abriu os discursos assinalando a 
posição crítica assumida pelo jor-
nal em relação ao golpe militar de 

recordou o caso da apreensão de 
edição do jornal, em 1971, pelo 
fato de haver noticiado a prisão 
de militantes da luta armada. 

À medida que se caminhava 

mente na cobertura política. 

Com a volta das eleições diretas, foi um dos primeiros veículos 
de comunicação do país a publicar entrevistas e debates entre os 
candidatos- disse. 

Inácio Arruda traçou um esboço da evolução histórica do jornal, 
citando vários episódios importantes da história política do Brasil 
abordados pelo periódico desde sua fundação, em 07 de janeiro 

Referindo-se à situação econômica desvantajosa da Região 
Nordeste em relação ao Sudeste e Sul do país, o senador Tasso 

Mesquita Júnior saudou a longevidade alcançada pelo jornal como 

publicado na primeira 

edição do jornal, no qual, seu fundador, Demócrito Rocha, considera 

mento das principais reivindicações da sociedade. 

nhecendo a relevante contribuição para seu estado de migrantes 

cipais canais de informação do estado do Ceará, primando pela 

das informações veiculadas no periódico, enquanto o senador Cris-

pelo jornal, que já na sua primeira edição defendeu a melhoria do 

nagearam o jornal. 

crito Dummar, expressou 
os agradecimentos de sua 
empresa pela homenagem 
recebida. 

Coube ao presidente 
presidente do Senado, 

encerrar  a sessão de ho-
menagem do Senado ao 

Com o apoio de Laércio 
Franzon / Agência Senado
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Casa do Ceará aprova relatório de atividades e contas de 2007 
Apresentamos o relatório de atividades, relativo ao exercício 

de 2007 de acordo com o disposto no estatuto social.

desse documento de 32 páginas.
Presidência

compareço diariamente, foram no sentido de obter recursos para 

ças físicas e operacionais. Nesse sentido temos nos dirigido aos 

e Distritais, Secretários de Estado, Representantes de Entidades 

Diretoria de Promoção Social 
As pessoas carentes, ou em situação de vulnerabilidade 

cestas básicas, medicamentos, refeições e lanches, bolsas de 
estudo nos cursos, exames laboratoriais e corte de cabelo, em 

Diretoria de Saúde
Na área da saúde foram atendidas 14.091 pessoas na Odon-

sábado.
Diretoria de Educação e Cultura

administrados pela Casa. Na área cultural tivemos 2.700 visi-
tantes ao museu, biblioteca e pinacoteca.

 Diretoria de Planejamento e Orçamento
O processo administrativo tem início com a fase de planeja-

mento, elaborando-se o plano de ação e orçamento para o ano 
seguinte. Compete a essa Diretoria elabora projetos especiais, 

suporte as atividades da Casa.
Do calendário de eventos festivos destacamos:

Diretoria Administrativo-Financeira
Em 2007 a Casa contou com 40 empregados com carteira as-

sinada, dos quais 30 são mulheres. Cabe ressaltar que, no âmbito 
da Casa, na condição de parceiros, inquilinos e empregados destes, 

acordo feito com a Academia Scala, deixou de ser pago a partir 

Quanto ao outro contrato de locação das quadras de futebol 

Diretoria de Obras 

sada, com recursos próprios, tendo o projeto sido feito pela 
Estrela Engenharia.

Iniciadas as obras em julho tivemos que interrompê-las em 

Diretoria de Comunicação Social
Na área da Comunicação Social, cujo diretor era o Inácio 

da festa junina, principalmente na televisão.
A Casa dispõe de uma página na internet onde são divulgadas 

as atividades da Entidade, que estamos agora reformulando
O jornal Ceará em Brasília, circulou em 10 edições com 

distribuição nacional gratuita, a partir de julho passou a circular 
mansalmente num total de mais de 21.000 exemplares.

Diretoria Jurídica
Criamos essa Diretoria, cujo titular tem-se empenhado ju-

dicial e extrajudicialmente na defesa dos legítimos interesses 
da nossa entidade.

Superintendência 
À Superintendência cabe assessorar e auxiliar a Diretoria na 

coordenação e supervisão das atividades administrativas, bem 

permitiram que a Casa do Ceará em Brasília continuasse pres-

Muito obrigado!                                                                                          
PARECER

inciso II do artigo 37 do Estatuto da Casa, apreciou o Balanço Anual e 
as Demonstrações Contábeis da Casa relativas ao Exercício encerrado 
em 31/12/2007, bem como documentos e informações referentes a ope-

que os atos e fatos administrativos foram praticados dentro de estrito 

Brasília, 28 de fevereiro de 2008

                    Membro                                                       Membro   

Ministro Cesar Rocha é eleito vice-presidente do STJ 

unanimidade, o ministro Cesar Asfor Rocha para ocupar, a 
partir de 7 de abril próximo, a vice-presidência da Corte e a 

encarregado da supervisão administrativa e orçamentária da 

Após eleito, o ministro agradeceu a todos os seus pares a 
demonstração de apreço ao elegê-lo para exercer o novo cargo. 
“Estou, sinceramente, muito emocionado e agradeço a todos a 

te, irei seguir os caminhos traçados pelo ministro Humberto 
Gomes de Barros para a manutenção e engrandecimento deste 

desde junho de 2007. Advogado de carreira, integra o STJ desde 22 

Advogados do Brasil. O novo vice-presidente do STJ já exerceu, 
entre outros, os cargos de coordenador-geral do Conselho da Jus-

Superior Eleitoral e de diretor da Escola Judiciária Eleitoral. É 

e divulgação da jurisprudência do Tribunal. 
O cearense Cesar Asfor Rocha possui estilo discreto, com-

regedor-geral eleitoral, foi relator de processos que alteraram o 
quadro político nacional. Em um deles, endureceu o jogo com 
os candidatos que tivessem contas rejeitadas por Tribunal de 
Contas, quando do exercício anterior de cargo público. Era fato 
comum que candidatos nessa situação entrassem com ações na 

dos parlamentares pertence aos partidos, não aos eleitos. Essa 
decisão, tomada pela maioria do colegiado do TSE, depois 

troca-troca dos partidos políticos. 
Outro voto de sua relatoria, de largo alcance político, foi 

sobre a questão da distribuição do fundo partidário, na qual 

foi, posteriormente, derrubado no Congresso. Noutro julgamento 
de que foi relator, Cesar Rocha julgou ser dispensável o trânsito 

indeferimento de registro de candidatura, desde que haja decisão 
judicial contundente reconhecendo a prática de crime de grande 

em 4 a 3 no TSE. O atual corregedor Nacional de Justiça tem 

substituição ao processo-papel. 
Na Corregedoria Nacional de Justiça, Cesar Asfor Rocha tem 

conduta de magistrados, dotar o Conselho Nacional de Justiça 

Estão hoje em desenvolvimento na Corregedoria nada menos 
do que nove projetos que visam a coletar informações sobre a 

ventias extrajudiciais. 
Na seqüência desses levantamentos, dentro de dois meses será 

possível a qualquer cidadão acompanhar, pela Internet, todas as 

produtividade dos magistrados e se saber, com precisão, qual o 
número de processos em tramitação no Judiciário. 

Mestre em Direito, o ministro Cesar Rocha possui título 

do da obra do grande jurista; e “A Luta pela Efetividade da 

os às necessidades da vida moderna. É co-autor das obras “O 
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Vida de Político Cearense
Bolsa Família

leiros. Segundo o deputado, no ano foram aplicados R$ 23,1 

trabalho infantil, o programa do leite, da compra antecipada 

Guimarães explicou que no Ceará foram investidos nesses 

milhões de pessoas no estado, que tem quase oito milhões 
de habitantes. 

Pesca no CE 
Flávio Bezerra (PMDB-CE) voltou a alertar sobre a situa-

ção dos pescadores artesanais no Ceará. Segundo o deputado, 
além de não receber a licença para a pesca, eles não conse-
guem ter acesso ao benefício do seguro defeso da lagosta por 
falta da documentação necessária. Flávio Bezerra explicou 
que antes, mesmo sem a licença de pesca podia apresentar 
o protocolo de requerimento da licença. Agora, no período 
do defeso da lagosta, estando proibidos de pescar, o Sistema 
Nacional de Emprego do Ceará não aceita o protocolo para 
concessão do seguro desemprego

Aniversário de Icapuí 
José Airton Cirilo (PT-CE) saudou os 23 anos do mu-

nicípio cearense de ICAPUÍ, criado no dia 15 de janeiro 
de 1985. As comemorações pelo aniversário da cidade 
culminaram com a inauguração do prédio do Legislativo 
municipal. O parlamentar parabenizou ainda os 28 anos 
de existência do Partido dos Trabalhadores, que tem dado 
grande contribuição para que o país possa vencer a desi-
gualdade social e valorizar a transparência e a democracia. 

José Airton Cirilo felicitou a fundação do partido, todos os 

em favor de mudanças capazes de permitir a construção 
de um país mais justo.

Assaré

sufrágio, abuso de poder econômico e corrupção eleitoral. Na 

em Representação com base no artigo 41-A da Lei 9.504/97 

da diplomação..
Ibiapina 
O relator do Recurso Especial (Respe) 28350, ministro 

Cezar Peluso (foto), reformou decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará (TRE-CE), determinando a continuida-
de do julgamento do mérito do Recurso Especial na ação 

(PMDB), por alegada compra de votos e prática de conduta 
vedada a agente público. O segundo colocado na eleição 
municipal, Manuel Luis de Alcântara (PSDB), ajuizou Re-
presentação contra o candidato eleito com base no artigo 
41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições). O Juízo eleitoral 
extinguiu a ação sem julgamento do mérito, considerando 
“não ter sido narrado... qualquer fato concreto que repre-
sente uso indevido, desvio ou abuso do poder político ou de 

autoridade ... ou, ainda, conduta vedada prevista no artigo 
73 da Lei das Eleições ou captação ilícita de sufrágio esta-
belecida no artigo 41 do mesmo diploma legal”. O Tribunal 
Regional Eleitoral manteve a extinção, “sem julgamento do 
mérito”, alegando intempestividade (perda de prazo) da 
investigação judicial. 

Pindoretama
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará decidiu por una-

Ferro, do município de Pindoretama (a 55 quilômetros 

processo foi o juiz Danilo Fontenele Sampaio Cunha, que 
não acatou o argumento da defesa de perseguição política 
por falta de provas. Este foi o primeiro caso de cassação 

Tribunal Federal decidiu que os mandatos pertencem aos 
partidos e não aos políticos.O vereador foi eleito quando 
integrava os quadros do PSDB, autor da denúnica, mas 

Fortaleza

de aparecer na propaganda institucional da prefeitura, sob 
pena de pagar uma multa diária no valor de R$ 50 mil. De-

nuel Leite Albuquerque, designado pelo Tribunal Regional 

da propaganda eleitoral deste ano na capital cearense. A proi-

para a inclusão do seu nome ou símbolo da administração na 
propaganda institucional do município. A decisão atende, em 
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Histórias Miúdas

Sem Bezerra, não
Nos anos 60 houve uma ofensiva de criação de Lions 

Clubes no Nordeste. Ser “leão” dava status. As mulhe-
res adoravam ser “domadoras”, como eram chamadas 
as esposas dos sócios. Um dia chegou a  Juazeiro do 
Norte, no Ceará, uma comitiva de “leões” com a missão 
de fundar o primeiro Lions da cidade. O município 
era, como ainda é, feudo da família Bezerra, que do-
minava a política, a administração e a  economia. Para 

pelo coronel Adauto, que foi deputado e governador 
e vice-governador.  Havia ainda o coronel Humberto, 
que exerceu mandatos de prefeito, vice-governador e 
deputado federal, dona Alacoque,  ex-senadora, Or-
lando, deputado federal por seis mandatos e outros.  
Os visitantes procuraram logo um velho e respeitado 
comerciante, que havia sido amigo do padre Cícero, 
e o convidaram a integrar e presidir o primeiro Lions 
Clube de Juazeiro. Ao receber o convite o homem 
coçou o queixo e perguntou:

Me digam uma coisa, o coronel Adauto Bezerra é 
sócio desse Lions?

Diante da reposta negativa, foi além:
- E o coronel Humberto?
Também não, informaram os visitantes.
Nem o deputado Orlando, o doutor Ivan ou a dona 

Alacoque?
Esses também não eram sócios.
Não tem nenhum Bezerra nesse clube?
E diante de uma nova negativa, encerrou a con-

versa:
Então não contem comigo. Esse tal de Lions não 

pode ser coisa boa. Se fosse, já estava cheio de Be-
zerras..

Já morreu

construções, pouca atenção dava às atividade políticas. 
Tanto que se afastara da Câmara para ser Secretário de 
Obras no seu estado. Viajava constantemente pelo interior. 

e, acompanhado por assessores, foi a um bar na praça 
principal. Só se falava nas grandes obras do governo 

garçom quis saber quem eram aquelas pessoas ilustres às 

própria popularidade. E perguntou:

A reposta imediata provocou uma gargalhada geral:

morreu!.

Prognóstico
Ele consegue conversar com os jornalistas durante 

horas seguidas, num papo animado e inteligente, sem 
dizer nada. É Marco Maciel, senador e ex-vice-presi-
dente da República. Ninguém como ele sabe tão bem 

durante as crises políticas mais graves. A sua habilidade é 

do PSD mineiro, a maior escola de sabedoria política 

que o Brasil já conheceu. Mas não foi lendo Maquiavel 
nem os cientistas sociais e políticos que o nosso senador 
pernambucano adquiriu tanta sapiência e habilidade. Ele 
mesmo conta que em parte deve muito à gente do povo, 
com a qual convive desde a juventude, dela absorvendo 
sabedoria e experiência. E dá como exemplo a lição que 
aprendeu com o jogador Ananias, um craque do futebol 
maurício, mestre em se desviar de perguntas e pegadinhas 
dos jornalistas.  Em certa ocasião, pouco antes de um jogo 
decisivo do campeonato estadual, um repórter pediu ao 

partida. Ele não se fez de rogado. E foi incisivo:

E nada mais disse. Foi uma das lições que muito aju-
daram a Marco Maciel na carreira política, que já lhe 

idade.

E depois?
João Santos, um dos maiores industriais do setor 

de cimento no país, sogro do ex-deputado Thales Ra-
malho, de Pernambuco, comprou uma grande área 
de terras na qual fora encontrada uma enorme jazida 
de calcário, a matéria-prima básica utilizada nas suas 
fábricas. Contratou uma equipe de geólogos para ava-
liar o potencial da mina. Algum tempo depois, recebe 
o engenheiro-chefe do grupo técnico com o resultado 
da propecão. Os dados eram os mais otimistas.

Doutor João Santos, fizemos o estudo na pro-
priedade. Apenas na metade da área que o senhor 
comprou existe calcário para pelo menos 200 anos de 
exploração

Recebendo o calhamaço de laudos, relatórios e 
mapas, João Santos fechou os olhos, pensou por um 
minuto, e saiu com essa:

Muito bem, doutor. E  quando esgotar essa jazida, 
onde é que vamos arranjar calcário para as nossas 
fábricas continuarem produzindo?

 E mandou fazer o estudo do restante das terras.

Doutor Breno

ao jornalismo brasileiro, levado ao Rio Grande do Sul 

Alegre como revisor do tradicional e respeitado “Correio 

credibilidade do mundo. O dono era Breno Caldas, que 
impunha com mão de ferro o princípio daa verdade e da 

criador de gado e fornecia leite para o consumo da cidade. 
Uma noite chega à mesa dos revisores uma notícia com 

estariam adicionando água ao leite. Abdias lia o original e 

as devidas correções. E na relação dos leiteiros multados 
estava nada menos do que o nome de Breno Caldas. O 
revisor tomou um susto. Era o dono do jornal. O patrão.

E levou o texto ao próprio Breno, que pegou a caneta e 

a notícia inteira. E lá, na relação dos leiteiros punidos, 
o nome de Breno Caldas foram substituído por “doutor 

(*)Rangel Cavalcante, jornalista (Crateús)

Atravessado ao que acontece na 
vida havia o Centenário do Crato.

  (*)

Cheiro de engenho de rapadura. O vapor da descarga 
da caldeira. A lua cheia. O barulho do vento nas cordas 
vocais da folhagem do jardim. A lamparina soltando 
fumaça enegrecida, enquanto ilumina os cantos es-

outros mundos. Outros mundos que são um continuum 
deste. Quando por tantas aventuras se havia, sustos de 
pesadelos e das alegrias pelas quais desesperamos se 
acordamos. O espaço sentido pelos ouvidos. Um galo 
canta no terreiro, outro responde na casa mais próxima, 
quinhentos metros adiante outro galo dá conta de um ga-

penetrante e misteriosa iluminura da madrugada.
A vida levanta-se com o apito do engenho. Outros 

não alcançam tamanha distância. Tiradores de leite, o 

a família nos encontra neste mundo dos acordados. A 

ruas da cidade cheias das gentes. Entre o recanto rural 

acontece de muito diferente.
Roupa nova. Engomada, sapatos lustrados, meias 

de comidas na frente da igreja. Refrigerantes, sucos, 
arremates, a cúpula celestial ocupada pela banda de 

luminescentes. Automóveis em profusão. Manadas de 

os festejadores. 
Não se pode contar cada evento separadamente. 

mundo. Nessa noite uma intensidade se planta como 

parte que se destaca do todo. As energias que agitam 

que, meu pai dirigindo e minha mãe na garupa de uma 
motocicleta BSA. 

Os pavões desde os galhos da timbaúba anunciam 

abre. Tiramos as roupas da festa. E no entusiasmo, pela 

à minha mãe:

daqui a cem anos!

- A gente morre. Não duramos tanto. Não veremos o 
próximo centenário do Crato.  

que li o mundo como um estoque de tempo. É provável 
que esteja errado.

(*) José do Vale Pinheiro Feitosa, médico residente 
no Rio de Janeiro (Crato)
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Eleitores brasileiros se dividem entre
 céticos e otimistas, revela pesquisa

No Brasil, há dois tipos de eleitores: os otimistas, que acre-

que percebem o voto como uma perda de tempo, que não muda 

geu todas as classes sociais, faixas etárias e de escolaridade.

sar de serem críticos com relação à situação do Brasil, mantêm 
o patriotismo e percebem o voto como uma arma do cidadão. Já 
o grupo de pessimistas tende a ser contra a obrigação de votar 
e vivem a experiência de frustração com o voto.

Em comparação com os dados do levantamento feito em 

vos e negativos diante da realidade.

Voto
O comportamento segmentado em dois grupos predominantes 

voto para os participantes da pesquisa. De acordo com o estudo, 

qualidades levantadas estão o poder de mudar, a possibilidade de 
melhora, a responsabilidade, o direito de escolha e o exercício 

atribuem ao voto alguns valores negativos como a obrigação, a 
escolha baseada na sorte e a sensação de perda de tempo.

rança. Dentro da cabine de votação as pessoas se perguntam se 

estão em frente a urna.
O voto obrigatório foi criticado em todos os grupos. Especial-

Políticos
O consenso entre os eleitores que participaram da pesquisa 

pelo povo. Há uma percepção geral de que a classe política 
não trabalha em benefício da população e visa seus próprios 

diferente. Os participantes do estudo acreditam que mesmo 
um político sendo honesto, ele terá que se corromper para se 
adaptar ao sistema. 

Segundo a pesquisa, a mídia parece desempenhar papel 
preponderante na formação da noção de que “todos os políticos 

Diferenças
Nas regiões Sudeste e Sul, a maioria acredita que os proble-

mas brasileiros não são responsabilidade exclusiva dos políticos. 

ao povo consciência, interesse e formação para poder votar 
melhor.

Entre os eleitores dos grupos das regiões Norte e Nordeste, 

Teodoro destaca audiência que 
discutiu  abalos sísmicos em Sobral

11.03, da Assembleia Legislativa do Ceará, a  audiência pública 

foram discutidos, com especialistas, os casos de abalos sísmicos 

de prestar esclarecimentos ao povo da região, que estava em 

o parlamentar.
Segundo Teodoro, a audiência contou com a presença efetiva 

importantes sugestões para ajudar a região a lidar com os casos de 

deputado, lembrando que entre os dias 28 de janeiro e 7 de março 

Dentre as sugestões levantadas durante a audiência, o parla-
mentar apontou como importantes propostas a criação, pelo Go-
verno do Estado, de um Instituto de Sismologia, ligado ao Centro 
de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual Vale 

mógrafos na Região, para que seja rastreado, com mais precisão, 
os abalos que ocorrerão durante os próximos dois anos.

ticar esses fenômenos.
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Receitas nordestinas 
testadas e provadas Regina Stella (*)

Setenta e sete! Setenta e sete! gritavam-lhe os irmãos mais 

quando querendo participar da brincadeira atrapalhava o jogo, a 

são que tentava revidar, protestando junto ao pai, à mãe, o insulto 
recebido.Unica menina da casa, recebia dos pais toda proteão e 
acolhida  mas sabia que o apelido  era uma ofensa dos irmãos que 

potó, tocambel!

ganiçada, só muito depois veio a compreender, com certo humor, 
o apelido que tanto lhe pesara na infância. A seca de 77, no Ceará, 
fora a mais terrível, a mais desoladora, a mais cruel entre todas 
as secas.

Ah! A horrenda visão da caatinga crestada, os garranchos 
retorcidos e secos, o chão calcinado, esturricado, semi-enterrados 
os esqueletos do gado, morto de fome, de sede, e sob um sol escal-
dante, os passos lentos, pesados dos retirantes, e a conformaão do 

Aos meus paroquianos em geral- três longos annos tenho demo-
rado entre vós, ó  meus bons amigos, a contar do dia l2 de janeiro 
de 1877 a l2 de janeiro de 1880, tempo verdadeiramente cruel e 

cando-me no meio de vós, numa epocha de tantos  e tão terríveis 
infortúnios,quis, pela prova do mão tempo, estreitar melhor os 

e a consciência não me accusa de vos ter abandonado um instante 
siquer no meio de tantas e tão dolorosas privaões. Coube-me por 
partilha a epocha do terror- e do pranto-, da desolaão e da morte.
Tenho vivido no meio de vós triste como a estatua da dor! Este sol 

II proclamou que venderia as jóias da coroa para que  nenhum 
nordestino morresse mais de fome.Veio a República,sucedendo-
se  no mando do país presidentes de todas as origens, inclusive 
nordestinos, e a despeito dos discursos retumbantes, das teses de 
doutorado, dos planos de desenvolvimento econômico e social, da 
distribuião das cestas básicas, da abertura de frentes de emergên-
cia, o problema permanece sem soluão.Os mesmos programas de 
ajuda, o abastecimento dagua pelos carros-pipas, as construões de 
cacimbões, de pequenas barragens. E ainda, em penosa peregrinaão, 
terrível êxodo, pelas estradas, quilômetros de exaustiva caminhada 
para apanhar uma lata dagua!

Ah! Só mesmo o nordestino conhece a opressão no peito, a 
sensação de desgraça iminente, quando, acentuada a estiagem, o 
mês de março começa, e a desolação se assenhora, sem nenhuma 

impressão de que, aterrada, estática, transida de horror a atmosfera 

sufocante são testemunhas desse pânico silencioso e secreto que se 
apossa de cada coração, ante a calamidade prestes a desabar.

se resolve com planos de emergência e com paternalismo! Numa 
terra calcinada, sem lavoura, sem colheita, transformados os açudes 
em imensas crateras!

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

Página da
Mulher

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

FEIJÃO VERDE
(Para 4 pessoas)

½ kg de feijão verde
150 g de queijo de coalho em cubos
80g de toucinho fresco
12 quiabos pequenos e verdes
15 maxixes pequenos e verdes
sal
cheiro-verde (coentro e cebolinha)
2 colheres bem cheias de nata
Corte o toucinho em cubinhos e cozinhe-o até ficar qua-

se macio. Junte o feijão, os maxixes, os quiabos e um pouco 
de sal. Deixe cozinhar.

Tome cuidado para não cozinhar demãos o feijão, o 
maxixe ou os quiabos. Á medida  que os legumes forem 
ficando cozidos, retire-os do fogo e reserve.

Antes de servir, acrescente o cheiro-verde (2 colheres de 
sopa de coentro e 2 e cebolinha), os cubos de queijo e por 
último a nata. Na hora de servir, acrescente os maxixes e 
quiabos que estavam reservados.

PAÇOCA
(Para 4 pessoas)

400g de carne-de-sol
½ kg de farinha de mandioca 
3 cebolas roxas grandes fatiadas
100g de manteiga da terra

Deixe a carne-de-sol de molho por pouco tempo, limpe-
a bem, retire as gorduras e corte-a em pedaços pequenos.

Ponha a carne-de-sol numa frigideira com a manteiga 
da terra e frite bem.

Peneire a farinha, junte-a à carne-de-sol frita, acres-
cente a cebola roxa crua e vá passando aos poucos no pro-
cessador de alimentos.

Em seguida prove o sal; é bom que fique levemente 
salgadinha. Depois leve ao fogo numa frigideira com mais 
manteiga da terra, para ficar úmida,

Sirva com banana crua  ou lascas de rapadura. É 
acompanhamento sob medida para o Baião-de-dois.  

(*)Raimunda Ceará Serra Azul - advogada, (Uru-
buretama)

atendi com im Quando ela se virou na cama, naquela manhã 

olhos, somente com a pele, sentiu o calor do corpo pequeno, 
relaxado. Sorriu para si mesma, às cegas, naquele estado 

dos, esticou os dedos, em um movimento delicado, quase 
imperceptível, e acariciou a pequena mecha de cabelo. Sua 
memória voltou no tempo: a perplexidade daquele instante, 
de querer ver logo, mas de ter tanto medo... Sabia que sua 

resposta. Observou tudo longamente, com vontade de chorar, 
querendo que a cena não se apagasse. Como seria? A mecha 

os ruídos distantes da sala, as conversas quase em sussurro 

gravuras religiosas! Ela havia estudado muito, trabalhava 
desde sempre, era uma mulher moderna, preparada, e como 

em quando se contraía. Como saber? Agora, existir não era 

seria a alegria, seria a satisfação, seria a calma, seria a paixão... 
tudo teria de ser ensinado. Como ensinar, se nem ela sabia o 
que ensinar? Como ensinar, se tinha tanto a aprender? A mão 
inteira, aberta, tocou o corpo pequeno, tocou a pequena mão, 

escuros. Abrir os olhos, para quê? Aninhou-se, com as pernas 
dobradas, e o outro corpo coube acima das pernas como se 
estivesse em uma caixa, como se ainda fossem um só. Sentiu 
o movimento, como havia sentido naquele instante, braços e 

dos ombros, e sentiu que abraçou o corpo todo. Decidiu-se, 

cedo, naquela manhã, entrando pela janela meio fechada. To-
cou o pequeno corpo e sorriu com ternura. No seu primeiro de 
muitos domingos, na distante, muito distante teia da memória, 

do cetim por dentro, a jóia simples que ofuscava o quarto todo 

do que não tem preço. Ela se encheu de ternura pelo homem 
tão sensível que havia percebido que era preciso selar o amor 
com a vida e com os símbolos, as jóias da cumplicidade 

que acabava de nascer, ouviu o resmungo baixo, descontínuo, 

compartilhar durante a vida toda aquele instante de ternura. 
Esticou o braço e tocou o marido adormecido. Entrelaçou a 

de maternidade.

cearense. Radicou-se em Brasília em 1980. Professora apo-

De Brasília e Doutora em Lingüística, é sócia do Clube do 
Livro No 1 de Brasília.

Coisa de mulher Seca: a tragédia se repete
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Governador Cid Gomes montou versão cearense do PAC
O
à elaboração de um programa de governo detalhado, algo que 
não tinha feito ainda.

Sem ter um planejamento em mãos, Cid preferiu reter os 

fomento para conseguir executar suas ações futuras. Enquanto 

volume aplicado não deve chegar a R$ 500 milhões.

Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
de cerca de US$ 700 milhões.

Com o caixa cheio, Cid quer pôr em ação em 2008 os 

Crescimento federal.

dedicado a estradas, metrô e trem, com R$ 5,3 bilhões, sendo que a 
maior fatia dos recursos irá para a construção de novas vias no Ce-

rança, principalmente no Ronda no Quarteirão, um programa que 

e motos policiais rondando cada três quilômetros quadrados de 
todas as cidades com mais de 50 mil habitantes.

novo sistema.

Isso por causa do carro escolhido para o Ronda no Quarteirão: 

foram comprados 200 veículos.

nia. Se vai dar certo ou não, não sei. Só sei que o governador 

tante do programa. “Não dá para correr atrás de bandido sem se 

que carros modernos iam causar à população.
No campo econômico, Cid obteve uma derrota e uma vitória 

tão esperada siderúrgica Ceará Steel deixará de ser implantada 

que forneceria os equipamentos do projeto anterior.  

do memorando de intenções da Ceará Steel. Quem garante que 

estadual da oposição.
Entre os governistas, o medo reside justamente na nova 

não trará problemas? Muitos questionamentos ainda surgirão. 

para desenvolver um novo setor no Ceará, o metal-mecânico, 
impulsionando a indústria do Estado. Tradicional pólo têxtil, o 

cipais. O governador vem manifestando seu apoio à prefeita 

baixo desempenho nas pesquisas, Cid ainda poderá contar com 
um grande cabo eleitoral do Estado em outro palanque. Ciro 

meiro ano dos governos estaduais .
Com a colaboração do Valor Econômico.
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Shelda Bedê forma nova parceria com Ana Paula e 
tentará sua terceira Olimpíada em Pequim.

SIpanema, no Rio de Janeiro, sua parceria de 12 anos com 

conquistando 114 títulos e 1.101 vitórias, mas não abandonou as 
quadras e os circuitos de vôlei que a consagraram como uma das 
maiores atletas do vôlei de praia mundial e do Brasil, tornando-se 
a maior atleta cearense de todos os tempos. . Shelda, agora, vai 

A despedida de  Adriana Behar, foi com vitória: ao lado de 

Mônica Ramos e Adriana Samuel, por 7/5. O jogo prosseguiu 

e fecharam a partida em 15/12, debaixo de chuva, na praia de 

e Atenas, em 2004, a dupla conquistou mais de 100 torneios, seis 

O anúncio da aposentadoria havia sido feito na quinta-feira, 

lesões, preferia se dedicar a outros projetos. 
Quem é Shelda Bedê 

A casa cheia de amigos e parentes 

tempos de infância no bairro Dio-
nísio Torres. Como toda criança, 
adorava brincar com os colegas, 
fosse na sala de casa, no hall do 

Oliveira Bedê e Tânia Maria Bruno 

últimos do segundo casamento do pai.

go de Gente, Alvorada, Santo Inácio, Batista e Cearense. Sempre 
metida em práticas esportivas. As primeiras medalhas da vida 
foram ganhas nas gincanas e olimpíadas escolares. “Esperava o 

basquete, futebol de salão e natação. Sempre gostei muito de 
esporte, tinha facilidade para isso. Todos me convidavam para 

jogaram vôlei de quadra. Shelda seguiu o mesmo caminho e, 

89, chegou à Seleção Brasileira Infanto, mas acabou cortada. Em 
91, foi jogar em Maceió pelo CRB.

Decisão pelo vôlei de praia
Na capital alagoana, a atleta cearense percebeu que não teria 

93, passou a jogar no Rio de Janeiro. Sua primeira parceira na 
areia foi Magda. Depois jogou com Isabel, na temporada de 95, 

Depois de 12 anos de parceria, Adriana Behar virou mais do 

amiga leal, uma pessoa da família, como se fosse uma irmã. É 

Com Adriana Behar, Shelda formou uma das duplas mais 

da garota. Quando era pequena e estava assistindo com a mãe à 

Eu vou conseguir´.

tinha a dimensão do que os jogos representavam. Só fui saber 

maior frustração da trajetória da atleta cearense estão envolvidas 
com os jogos olímpicos. “O acontecimento mais fabuloso foi 
quando carimbamos nossos passaportes para as olimpíadas, que 
representam o momento mais marcante na vida de um atleta. E 
a principal frustração foi quando perdemos a medalha de ouro 

Depois de Pequim

que foi obrigada a se dedicar inteiramente ao vôlei.
A trajetória vencedora de Shelda exigiu outros sacrifícios. “A 

gente chegava a treinar de seis a sete horas por dia. A rotina de 

isso. Mesmo assim, passamos todas as manhãs na praia e todas 

passos, Shelda dá algumas dicas: “As pessoas precisam acreditar 

Sereia de Ouro

Memória

que recebeu em  28.09.1007. “É motivo de muito orgulho para 

na minha coleção, diferente de tudo que recebi antes. E isso 
aconteceu num momento maravilhoso da minha vida, quando 

todas as vitórias que conquistou ao longo da vida. “Agradeço 
aos meus familiares pelos valores recebidos, pelos princípios 

todos os momentos passados na Capital cearense: “Eu visito 
todo mundo e aproveito para matar as saudades de tudo que 
não tenho aqui no Rio de Janeiro. Gosto do caranguejo nas 
noites de quinta-feira, de comer tapioca nas carrocinhas da 

As lutas e conquistas da atleta
Com Adriana Behar, Shelda conquistou seis títulos no cir-

99, 2000, 2001, 2002, 2003 e em 2004.

pelo Comitê Olímpico Brasileiro nos anos de 1999, 2000 

Brasil em seis temporadas: 98, 99, 2000, 2001, 2003 e 2004. 
Nessa mesma competição, foi eleita a melhor defesa nos anos 
de 98, 99, 2000, 2001 e 2003 e a melhor recepção em oito 
temporadas: 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. 
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Dr. Arnoldo Velloso, o médico das águas, apresentou 
projeto de longevidade para a Casa do Ceará 

Oque  com exercícios físicos, reeducação alimentar e bom 
humor as pessoas podem ter  longevidade saudável

professor  pelos seus inúmeros  livros publicados e sua dedicaão 
às pesquisas com a água, germe do trigo, minerais no solo e na 
alimentaão, proteínas vegetais do  cerrado brasileiro, biomine-

35 anos  - propôs à Casa do Cear  criar  e implantar um Centro 

graduação em neuro-anatomia na Alemanha, e inúmeros cursos 

conquistou  inúmeras condecorações  pelos  seus trabalhos e 

com a saúde das pessoas. 

todos devidamente capacitados e orientados por ele e sua equipe. 

dos próximos meses. 

a Longevidade mostra que nos últimos 18 anos Dr. Velloso vem 

brasileiro com processos terapêuticos, inovadores adotados 

na Alemanha e em outros países, aquisição de equipamentos, 

natural e medicina chinesa.
“Quando iniciamos a consultoria o Hotel Kur Gramado tinha 

5  apartamentos e, aumentou os seus alojamentos para 50. Eles se  
associaram a  uma imobiliária, que constrói pequenos apartamen-
tos, adquiridos em grande parte pelos clientes do Kur, que assim 
dispõem da possibilidade de uma visita anual, a menor custo, com 

No projeto apresentado pelo Dr. Velloso -  ele registra que nas 

de vida, em grande parte devido às melhoras das condiões sani-
tárias e sucesso no combate às doenças infecciosas e epidemias, 
graças aos antibióticos e vacinas contra várias doenças, que, em 
regra, causavam  muitas perdas de vida. 

degenerativas, como as cardiopatias, diversos tipos de câncer e  

a sua ocorrência com a chegada dos antibióticos.

mineral os alimentos e ressalta  que um trabalho de sua  autoria  

na tireóide causando a verdadeira epidemia de hipotiroidismo. 

diversas  degenerações do tipo de artroses, artrites, degenerações 
da coluna vertebral, tratadas pelos ortopedistas e reumatologistas 
como patologias degenerativas, mas já conhecidas e estudadas  

cardíacos, enxaquecas, e diabetes. Temos que continuar pesqui-

Dr. Arnoldo Velloso atende na Clinica Nutricional Ed. Medi-

com.br
Com a colaboração da jornalista Algecira Amaral


