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Edi t o r i a l

A Casa do Ceará está buscando um
caminho para se tornar auto-sustentavel,
moderna, ousada, com instalações e
equipamentos à altura de sua missão institucional, inserida no projeto urbanístico
e paisagístico de Brasília, sem perder a
ternura de seus criadores que a inauguraUDPFRPROKRVYROWDGRVSDUDD¿ODQWURSLD
e a assistência social.
1mRpIiFLO2GHVD¿RpLPHQVR
Nestes 45 anos, as instalações tornaram-se acanhadas e os equipamentos
obsoletos.
A Casa não recebe subvenções públicas nem da União nem dos governos
GR&HDUiHGR'LVWULWR)HGHUDO9HP
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
HPRXWXEURGHWHPVHGHEUXoDGR
no exame de alternativas expostas neste
Jornal em diversas edições, como o projeto
LQRYDGRUGH)DXVWR1LOR$LGpLDpXPD
ruptura com o passado, mas esbarramos
QDGL¿FXOGDGHGHLPSOHPHQWDomRGHQRYDV
iniciativas.
3RULVVRpTXHHVWDPRVFRQVLGHUDQGRRXWUDV
SHVSHFWLYDVWDPEpPGHVD¿DGRUDV
LGHQWL¿FDGDVFRPRIXWXURFRPDVDVSL
rações empreendedoras dos cearenses, e
com a esperança de um atendimento de
qualidade.
+RQUDUHPRVRLGHDOGRVTXH¿]HUDPD&DVD
SHQVDQGRFRPJUDQGH]DHFRUDJHP
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ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)
Adolfo Lopes,
uma legenda quixadaense
(*) 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 escutava 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 cegamente 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!
(QWUDPRVQDR¿FLQDSHORVIXQGRVGDFDVDGHPRUDGD
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 parcialmente desmontados.
Meu pai parou em frente a um homenzinho, que ale
de pequeno já estava um pouco encurvado. Meu pai
falou:
 0HVWUH YLP OKH DSUHVHQWDU /XFLDQR PHX ¿OKR
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:
 'RXWRU 6XOD SHOR ³GHIHLWR´ GR VHX ¿OKR SRVVR
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 atravessar os anos. Naquele instante Adolfo afirmou:

- “Meu jovem sinta-se à vontade nesse meu desorganizado mundo...”. Ele explicou:
- “Já coloquei no lugar o eixo vira brequim.
Agora vou colocar nos seus lugares os pistons...”
(OHVHPSUHJXLDGRSHOR¿QtVVLPRWDWRWUDEDOKDYDH
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. Estava-se nas proximidades da Semana Santa. Depois de
falar ele aproximou-se do presépio e disse:
- Agora não vai dar para lhe mostrar como funciona, 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
HQJHQKRVRH¿QRDUWHVDQDWReFODURTXHTXHURYHU
funcionando.
- Pois venha. Na outra semana vou dar uma arrumada nessa minha jerigonça, mas venha mesmo!
- Pois virei com certeza, amigo.
0HX SDL DYLVRX TXH HVWDYD ¿FDQGR SUy[LPD D
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
GRVVHQKRUHVGR9DWLFDQR$¿UPDYDTXHDYHUGDGHL
UDLJUHMDHUDDGRVKXPLOGHV¿HOjVVDQGiOLDVGRV
pescadores da Judéia, de onde Cristo tirou os seus
DSyVWRORV$¿UPDYDHOHTXHD,JUHMDKDYLDVHFRU
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
RXWUR¿QRVYLQKRVGHEUDoRVGDGRVFRPRVUHLVRV
príncipes e outros poderosos...E proclamava: “sou
¿HOjVVDQGiOLDVGRVDQWLJRVSHVFDGRUHVRVYHUGDGHL
URVVHJXLGRUHVGR0HVWUH1mRSRVVRVHU¿HODXPD
igreja que ignora o drama de milhões de oprimidos,
os miseráveis de um mundo injusto”!
(P PXLWRV RXWURV GLDV ¿TXHL KRUDV H KRUDV D
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
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SAMBURÁ
Banco do Nordeste comemora
Operando uma rede de 180 agências,
quatro das quais extra regionais, e operando em 1.989 municípios de 11 estaGRVGD)HGHUDomRFRPXPFRQMXQWRGH
IXQFLRQiULRVR%DQFRGR1RUGHVWH
reconquistou, nos últimos cinco anos, a
FRQ¿DQoD GR QRUGHVWLQR TXH SURGX] H
WUDEDOKD 2V UHVXOWDGRV ¿QDQFHLURV GR
%1%UHODWLYRVDRH[HUFtFLRSDVVDGRGHUHÀHWHPRUXPR
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
FUpGLWRUHFXSHUDGRV²HUDPGtYLGDVTXHVHDUUDVWDYDPGHVGH
DJHVWmRDQWHULRUPLOKmRGHRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVRXVHMD
PXLWRPDLVGRTXHDVPLOFRQWUDWDGDVHPHXPOXFUR
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 Sérgio 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
SDOFRSDUDRGHV¿OHGDYDLGDGHGHPLQLVWURVGLULJHQWHV
de organismos federais, líeres de organizações sindicais
de patrões e empregados e, naturalmente, prefeitos municipais. 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$,35 bilhões do Fundo Constitucional de Desenvolvimento Regional. Vai dar para reformar a praia de Boa
Viagem.
Revelação Cearense
O Garatinguetá é a sensação do campeonato de futebol
de São Paulo. O atacante Otacílio Neto, um dos artilheiros
do Guaratinguetá e do campeonato é cearense. Acaba de ser
pai de Davi, conforme revelou o Globo Esporte.
AVAL FORTE
Dos mais auspiciosos, comparecimento, uma vez mais,
de Ivens Dias Branco ao Instituto do Ceará, com decisivo apoio de quase meio milhão de reais, pro projeto de
resgate do acervo documental do sodalício da Praça do
Carmo, já enviado pelo presidente José Augusto Bezerra
ao Ministério da Cultura
Convênios
O líder do bloco PSB-PT-PMDB Welington Landim (PSB)
DQXQFLRXTXHRPLQLVWURGD,QWHJUDomR1DFLRQDO*HGGHO
Vieira Lima, esteve em Fortaleza, onde assinou convênios da
ordem de R$ 300 milhões, para a construção das barragens
de Taquara, Figueiredo e Fronteiras.
BNB vai pro Crédito Imobiliário
2%DQFRGR1RUGHVWH %1% GHYHLQLFLDUHPGRLVDQRVDV
RSHUDo}HVGH¿QDQFLDPHQWRLPRELOLiULRGHQWURGRSURJUDPD
&UHGL$PLJR²GHFHVVmRGHFUpGLWRDSHTXHQRVSURGXWRUHV
2SURMHWRHPIDVHGHHVWXGRIRLFRQ¿UPDGRSHORSUHVLGHQWH
da instituição, Roberto Smith, e pelo coordenador do prograPD0DUFHOR$]HYHGR6REUHDOLQKDGHFUpGLWRLPRELOLiULR
$]HYHGROHPEUDTXHRV¿QDQFLDPHQWRVMiDFRQWHFHPSDUD
UHIRUPDVQRYDORUGHDWp5PLOGHVWLQDGRWDQWRDLPy
YHLVGHQHJyFLRVFRPRUHVLGrQFLDV$LGpLDpURPSHUPRV
fronteiras e ampliarmos para compra de casa própria e de
local de trabalho, com limites que podem superar R$ 500
mil´, adiantou o coordenador.
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Enxada, foice e suor
O 40 aniversário do Sindicato 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 Ferreira 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 implantação 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 assuPLUXPDDWLWXGHSROtWLFDGHFRQIURQWRFRPR03)$¿QDO
se tudo pode para o Rio Grande do Norte por que não pode
para o Ceará? O turismo cearense precisa já, já dos resort
de Aquiraz e do Cumbuco.
Livro sobre Ramalho
(GQLOR6RiUH]RHGXFDGRUSUHSDUDOLYURVREUH5DPDOKR
2UWLJmR DXWRU GH ³$V )DUSDV´ TXH GHGLFDUD D VHX DPLJR
0DUFHOR/LQKDUHVGHSRLVGHKRPHQDJHDU&KHUODQ\R%DUURV
DOXQRGHVXDIDFXOGDGHeRTXHPHGL]³&XPSULQGRRTXH
OKHKDYLDSURPHWLGRHVWLYHKRMHQDVDODGR&KHUODQ\R%DU
ros, homenageando-o com uma caneta pelo lançamento de
³/XVWRVDGD&RVWD8PDELRJUD¿D´FRPRXPH[HPSORGH
um acadêmico que soube criar uma oportunidade, tornandose conhecido. A propósito, li o livro e pude sentir o cheiro
GH6REUDOGR%HFRGR&RWRYHOR8PDEHOH]D/XVWRVDGD
Costa, no DN, de 14.02.
Cearense Paidégua
A Confraria dos Cearenses e a Casa do Ceará entregam 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 procurador da República, José Adonis Callou de Araújo Sá, o
diploma de CEARENSE PAIDEGUA, pelo reconhecimento 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.
2DQ¿WULmRGRPrVpRPHFHQDV1HZWRQ)UHLWDV0DLV
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
(VWDGRHGHHPSUHViULRVFHDUHQVHVLUij&RUpLDGR6XO
D FRQYLWH GD JLJDQWH FRUHDQD 'RQJNXN ² TXH HP VR
ciedade com a brasileira Vale, construirá a Siderúrgica
GR3HFpP

Galeria do TSE
O retrato do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Cesar Asfor Rocha passou a integrar a Galeria dos CorregedoresGerais 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 dignidade 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 segundo semestre deste ano e estarão prontas dois anos depois. O
contrato com o consórcio ganhador já foi assinado.
Energia eólica
6HUiDHPSUHVDFHDUHQVH7HFQRPDTTXHSURGX]LUiDV
torres tubulares em aço do parque eólico que a Bons Ventos
²OLGHUDGDSHORHPSUHViULR/DXUR)L~]D²LPSODQWDUiQR
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
PHJDZDWVIDEULFDGRQDËQGLDSHODGLQDPDUTXHVD6X]ORQ
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
GD87,GR+RVSLWDO%UDVtOLDSDUDR+RVSLWDO6DUDK
Kubitschek, onde iniciou processo de reabilitação plena.
Por orientação médica, as visitas estão restritas a familiares
próximos. O Tribunal de Contas da União tem acompanhado 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
)RLGDUHVLGrQFLDGRHPSUHViULR-RVp/LULR$JXLDU 6REUDO 
DUHXQLmRGHSUHVHQWHVRPLQLVWUR-RVp&RHOKR 1RYR
2ULHQWH VHQDGRU3HGUR6LPRQPLQLVWUR&ODXGLR6DQWRVJH
QHUDO/LPD9HUGH )RUWDOH]D FRURQHO-Rp+HQULTXH3UDFLDQR
)RUWDOH]DHPSUHViULRV*HUDOGR9DVFRQFHORV 7LDQJXi FRP
RV¿OKRV(GXDUGRH/HRQDUGRDPERVGH%UDVtOLD1DSROHmR
6pUJLR$JXLDU 6REUDO LUPmRGH-RVp/LULR)UDQFLVFR$OHQ
FDU &UDWR RVMRUQDOLVWDV$U\&XQKD 0RQGXELP )HUQDQGR
&HVDU0HVTXLWD )RUWDOH]D /XVWRVDGD&RVWD 6REUDO )URWD
1HWR ,SX  -% 6HUUD H *XUJHO $FRSLDUD  -RUJH &DUWD[R
)RUWDOH]D 0DUFRQGHV6DPSDLR )RUWDOH]D &DUORV3RQWHV
1RYD5XVVDV 
Posse Concorrida
Das mais concorridas a posse do ministro Ubiratan Aguiar na Academia Fortalezense de Letras, em
Fortaleza,idealizada por Matusahila Santiago e José
Luís Araújo Lira com o apoio de Artur Eduardo Benevides, Regina Pamplona Fiúza e José Murilo de Carvalho Martins. A Academia nasceu em 2002. Com seis
anos de existência, viu transcorrer as administrações
profícuas de Cid Sabóia de Carvalho, Cybele Pontes e
Ednilo Soárez .
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Acopiara: se lá não chove,
estamos de costas para o futuro
JB Serra e Gurgel (*)
Os cariocas muito mais que os paulistas carregam conVLJRTXDQGRYLDMDPVHMDSDUDRQGHIRU3HTXLP7RTXLR
3DULV /RQGUHV 1RYD ,RUTXH 6LGQH\&DER )ULR %~]LRV
uma única preocupação: o tempo. A todo instante quando
OLJDPSDUDFDVDDSULPHLUDLQGDJDomRpFRPRHVWiRWHP
po. Há uma neurose sobre o tempo. Tudo bem. Realmente
o humor da cidade e das pessoas muda com chuva ou sol.
Choveu, não tem praia, vende-se jornal e os restaurantes
enchem. Não choveu, tem praia, não se vende jornal e os
UHVWDXUDQWHV¿FDPjVPRVFDV
Isso como se todos os cariocas fossem à praia. Muitos
QXQFDIRUDP1HPVHSUHRFXSDPFRPLVVR7DPEpPQXQFD
IRUDPDR&RUFRYDGRDR3mRGH$o~FDUDR0DUDFDQmDR
Jardim Botânico ou ao Zoológico. No anedotário, há os que
confundem Zoológico com Jogo do Bicho, dona Leopoldina
pHVWDomRGHWUHPHGRP3HGUR,,WDPEpP
A preocupação com o tempo, chuva, mais precisamente,
pXPDSHGUDQDFDEHoDGRVFHDUHQVHVHVSHFLDOPHQWHFRP
os que estão longe da terrinha.
Antigamente aguardavam uma carta que levava semanas
ou um telegrama, que levava dias, para saber se tinha chovido na sua cidade natal. O telegrama tinha uma palavra:
FKRYHXRXQRPi[LPRGXDVQmRFKRYHX(UDVX¿FLHQWH
SDUDVHLUGDDOHJULDjWULVWH]D2XHQWmRJUXGDYDQDVRQGDV
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
SDUDDVQRVVDVYLGDV9LYHUFRPSRXFDiJXDpFRPSOLFDGR
Disputar uma lata d’agua, um barril, um balde, um tambor,
XPSRWHpRVXSUHPRLQIRUW~QLR)LFDUjPHUFrGHXPFDUUR
pipa, com a bolsa d’agua, de políticos cretinos e ordinários,
pXPDGHVJUDoDSHUIHLWD
3RUH[HPSORSDUDXPQRUGHVWLQRJHUDOPHQWHGLVFULPL
nado no Centro Sul maravilha, nada lhe desagrada mais do
que ver gente gastando água, com banhos de duas horas,
ODYDU HQWUDGDV GH SUpGLRV SOD\ JURXQG FDOoDGDV H UXDV
FDUURVHFDFKRUURVePXLWRPDLVTXHGHVSHUGtFLRpXPD
afronta a quem não tem água para lavar as mãos, para beber
HPDWDUDVHGHSDUDFR]LQKDU
Com a evolução das comunicações, da mídia, da comunicação 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
TXHQDGDSRGHPRVID]HU8PDVHQVDomRGHIXJDGHPLJUD
ção forçada, nos prega de culpa, de covardia, de fuga. A
impotência dói muito mais. Acabamos nos transformando
HPUHIpQVYLUWXDLVGHXPDGXUDUHDOLGDGHLQFRPSUHHQVtYHO
HLQMXVWL¿FiYHOQmRIRVVHSURGX]LGDSHORSUySULRKRPHP
com a poluição que ameaça o futuro da humanidade.
1RVWHOHMRUQDLVKi£XPDDQVLHGDGHFRPRTXHYDLGL]HU
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a moça do tempo. O linguajar rebuscado, ininteligível para
RKRPHPFRPXPWHQWDMXVWL¿FDURLQMXVWL¿FiYHO2SLRUp
que a moça, do Centro Sul, geralmente bem nutrida, vestida, maquiada, articulada, explica, detalha, esquadrinha,
descreve o que vai acontecer no Centro Sul e Centro Oeste.
)DOD GD$OWD GD %ROtYLD H GD =RQD GH &RQYHUJrQFLD GR
Atlântico Sul, com uma familiaridade que impressiona. e
deixa o Nordeste com muito sol e temperatura escaldante.
Nem fala do Ceará.
6DEHPRVWDPEpPTXHDH[FUHVFrQFLDGRVSROtWLFRVQRU
destinos, grande por metro cúbico ou quadrado, criou e
PDQWpPD³LQG~VWULDGDVHFD´RTXHJHURXXPWHUUtYHOHVWHUH
yWLSRFRQWUDQyV$VROLGDULHGDGHpFRQWLGDSHODVXVSHLWDGH
que a ajuda não chegará aos necessitados. Será¡ apropriada
SHODLQWHUPHGLDomRGR³FULPHRUJDQL]DGR´2QJVLJUHMDV
HOHWU{QLFDVHHPSUHViULRVGR&HQWUR6XOSDVVDUDPDID]HU
justiça com as próprias mãos, furando poços artesianos
RX FDL[DV GDJXD SDUD DUPD]HQDU iJXD GD FKXYD TXDQGR
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
pjWRDTXHVHGL]TXHD6XGHQHVHUYLXDSHQDVSDUDFRQVWUXLU
D3UDLDGH%RD9LDJHPQR5HFLIH
+iSRXFRGLDVHPRVLWH*GD*ORERFRPHVWDP
pou que “a seca deixa 118 cidades do Ceará¡ em situação de
emergência. Em Acopiara, carros-pipa distribuem água para
PLOIDPtOLDV(VWLDJHPSUHMXGLFDWDPEpPD]RQDXUEDQD$
chuva no Centro-Sul do Ceará não resolveu os problemas
causados pela longa estiagem. Em algumas regiões do estado, os municípios permanecem em situação de emergência
HIDOWDG¶DJXDSDUDEHEHU´1DGDPDLVFUXHO
2VLWHGR*ORER5XUDOGHPRVWURXHPYtGHR
inclusive, que “ as pastagens secas, animais, magros e
UHVHUYDWyULRV YD]LRV (P$FRSLDUD Ki RLWR PHVHV QmR
FKRYHIRUWH4XLQ]HFDUURVSLSDGLVWULEXHPiJXDSDUDPLO
IDPtOLDV$VFRPXQLGDGHVPDOWrPiJXDSDUDEHEHU3DUD
os animais, então, [as famílias] estão tendo que pegar água
GLVWDQWHSRUTXHRFDUURSLSDQmRpVX¿FLHQWHSDUDDEDVWH
FHUWDPEpPDSDUWHGRVDQLPDLV´UHYHOD*LGHRQH)HLWRVD
representante da Defesa Civil. Acopiara está entre os 118
municípios do Ceará¡ em situação de emergência por conta
GDVHFD$IDOWDGHiJXDDWLQJLXWDPEpPD]RQDXUEDQD$
EDUUDJHPTXHDEDVWHFLDDFLGDGHVHFRX´
2TXHSRGHPRVFRQFOXLUpTXHDQRVVDLQGLJQDomRQHVWH
WHPSRUHDOpPDLRU1mRSRUTXHQmRFKRYHRKRPHPQmR
WHPFRQWUROHVREUHDQDWXUH]D2TXHQRVUHYROWDpTXHQHP
RJRYHUQRQHPDVRFLHGDGHFLYLORUJDQL]DGDVHSUHSDURX
SDUD PLQLPL]DU RV HIHLWRV GHVWD VLWXDomR 0DQWHPRQRV
no mesmo estágio do tempo da carta e do telegrama. Só
VHSHQVDHPDVVLVWHQFLDOLVPR¿VLRORJLVPRSDWHUQDOLVPR
coronelismo, o bolsa d’agua da baixaria da politicagem
em que só se dá água a quem exibir uma coloração política
DOLDGDePXLWDYLODQLDpPXLWDFRYDUGLD
Qual a perspectiva de um povo que não tem água? Estamos de costas para o futuro, enquanto a bandidagem orgaQL]DGDWULSXGLDVREUHQyVHQRVVXIRFDSHODVHGHTXHEDWH
nas gargantas dos que lá resistem e teimam em viver.

(*) JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

Humor Negro
Branco Humor
Pesadelo
No pesadelo, me levanto da cama, me olho no
espelho e descubro que sou vesgo.
3URFXURIUHQHWLFDPHQWHQRVEROVRVSDUDYHUPL
nha foto na Identidade, para ver se sou realmente
daquele jeito.
Acho um passaporte e descubro... sou argentino...
Não pode ser, meu Deus!!!
Sento-me inconsolável em uma cadeira.
0DVQmRpSRVVtYHOeXPDFDGHLUDGHURGDVR
TXHVLJQL¿FDTXHDOpPGHVHUYHVJRHDUJHQWLQRVRX
WDPEpPGH¿FLHQWHItVLFR
É impossível, digo para mim mesmo, que eu seja
YHVJRDUJHQWLQRHGH¿FLHQWHItVLFR
$PRRRRRRUJULWDXPDYR]DWUiVGHPLPe
o meu namorado...
&DFHWH6RXWDPEpPYLDGR
)RLYRFrTXHSHJRXDPLQKDVHULQJD"
Ï'HXV9HVJRDUJHQWLQRGH¿FLHQWHItVLFRYLDGR
YLFLDGRHWDOYH]VRURSRVLWLYR
Desesperado, começo a gritar, a chorar, a arrancar
os cabelos
E... Nãooo!!!!!
Sou careca!
7RFDRWHOHIRQHePHXLUPmRTXHGL]
- ´Desde que mamãe e papai morreram, você só
ID]VHHQWXSLUGHGURJDVYDJDEXQGHDQGRRGLDLQWHL
UR3URFXUDXPHPSUHJRDUUDQMDDOJXPWUDEDOKR
4XH PHUGD GHVFXEUR TXH WDPEpP VRX GHVHP
pregado!!!
7HQWRH[SOLFDUDRPHXLUPmRTXHpGLItFLOHQFRQ
WUDUWUDEDOKRTXDQGRVHpYHVJRDUJHQWLQRGH¿FLHQWH
ItVLFR YLDGR YLFLDGR WDOYH] VRURSRVLWLYR FDUHFD
H yUImR PDV QmR FRQVLJR SRUTXH 3RUTXH VRX
gago!!!!
Transtornado, desligo o telefone, com a única
PmRTXHWHQKRHFRPOiJULPDVQRVROKRVYRXDWp
a janela olhar a paisagem.
Milhões de barracos ao meu redor...
6LQWR XPD SXQKDODGD QR PDUFDSDVVR DOpP GH
YHVJRDUJHQWLQRGH¿FLHQWHItVLFRYLDGRYLFLDGR
WDOYH]VRURSRVLWLYRFDUHFDyUImRJDJRGHVHPSUH
JDGRPDQHWDHFDUGtDFRVRXWDPEpPIDYHODGR
Começo a passar mal e sentir um calafrio e dirijome ao guarda-roupa para pegar um agasalho, e para
minha surpresa, quando abro a gaveta encontro uma
camisa do Corinthíans.
$tMipVDFDQDJHP
(QWUR HP VXUWR SRLV DOpP GH YHVJR DUJHQWLQR
GH¿FLHQWHItVLFRYLDGRYLFLDGRWDOYH]VRURSRVLWLYR
careca, órfão, gago, desempregado, maneta, cardíaFRVRXWDPEpPIDYHODGRPHXWLPHpR&RULQWKtDQV
LVVRH[SOLFDRIDWRGHHXVHUJD\ 
343
1HVVHPRPHQWRYROWDRPHXQDPRUDGRHGL]
- Amooooooor , vamos, senão chegaremos atraVDGRVD&RQYHQomR1DFLRQDOGR37
- 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,
)ROKDVFKHLURVDVHÀRUHV
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
'LYHUVL¿FDGRVDURPDV
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 – Sitio localizado em Russas, onde Edílson homenageou seu irmã, o
Desembargador Celso Albuquerque de Macedo “ para que nunca
se canse do prazer campestre.
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A bodega de seu Quixeló vendia quase de tudo a não
ser melhoral e sal de fruta. Biograﬁa não autorizada
Por J. Colombo Filho (*)
2WUDTXLQD/XL]*RQ]DJDDRVGR]HDQRVMiDSURQWDYDQDSHTXHQD
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
VpFXORGHOXWDVSHORSUHGRPtQLRSROtWLFRGRPXQLFtSLR6ROHFKXYD
de forma irregular, maltratava o agreste pernambucano com excesso
GHFKXYDFRPRWDPEpPFRPRHVFDOGDQWHVROGHUDFKDUSHGUHLUDV
GDVUHGRQGH]DV
2 YHOKR SDL GH /XL] VHX -DQXiULR WRFDGRU GH VDQIRQD GH 
EDL[RVMiHVWDYDEDVWDQWHD]XFULQDGRSHODVSUHVHSDGDVDSURQWDGDV
SHOR¿OKRHXPURViULRGHTXHL[DVWUD]LGDVSHORVYL]LQKRVFRQWUD
VHX¿OKR
7XGRGHPDXIHLWRTXHDFRQWHFLDQDUHGRQGH]DHPERUDH[LVWLVVH
XPPDJRWHGHFULDQoDVHUDPDWULEXtGDVDVHX¿OKR$WHRFRUWH
GRUDERGHXPEXUURGHFDUJDGR0XQGRODHUDDWULEXtGDDR/XL]
mesmo quando o menino estava arriado em casa, curtindo uma
YLROHQWDFULVHGHGHÀX[RFRPIHEUHDOWDTXHVXDPmHWHLPDYDHP
FXUDUVRPHQWHFRPUH]DHUDt]HV
Caseiras.
3HUWRGRVGLDVGDVPLVV}HVMXQLQDVQDFLGDGHGH([X/XLVIRL
FRPSUDU¿DGRQDERGHJDGHVHX4XL[HOyTXHURVHQHEDUUDGHVDEmR
pavão, fumo e vela para as novenas de São João.
/XL]PROHTXHPXLWRHVWUDGHLURFRQYHUVDGRUVHHQWUHWHYHPDLV
GRTXHGHYLDH¿FRXSURVHDQGRFRPDVREULQKDGRERGHJXHLUR
Seu Quixeló, tendo se afastado um pouco do balcão, pois foi
FRQIHULUDFKHJDGDGRFRPHWDWUD]HQGRDJRUGDHQFRPHQGDYLQGR
do Recife.
O Sol estava abrasador, a tropa estropiada e havia necessidade
GH ID]HU R GHVFDUUHJDPHQWR PDLV UiSLGR SRVVtYHO HP HVSHFLDO
da charque o Rio Grande do Sul. Os poucos freqüentadores que
HVWDYDPHPUHGRUGREDOFmRVHSURQWL¿FDUDPDDMXGDUVHX4XL[HOy
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
SDXVEUDQFRDVFDPERWDVGHEDUURVDVHPELUDVHRVWRQpLVVHUYLDP
GHDGMXWyULRVSDUDDUPD]HQDUHPEHPDPHUFDGRULDUHFHELGDV
$ FDVD GH VHX 4XL[HOy HUD JUDQGH EDVWDQWH SDUD DUPD]HQDU
VHFRVHPROKDGRVHXPDLQ¿QLGDGHGHTXDUWRVHGLVSHQVDVGDULDP
para guardar mercadorias para varar varias secas.Enquanto isto,
RJDEROD/XL]HDVREULQKDGH4XL[HOyQDH[SORVmRGHKRUP{QLRV
próprios das idades que detinham, foram quase que incontinentes
para debaixo do balcão da bodega.
'L]HP TXH R PXQGR IRL FULDGR HP VHWH GLDV ± 0DV SDUD RV
querem se sublimar, bastam sete segundos. Os milhões liberados
QHVVHVLQVWDQWHVPiJLFRVGDQDWXUH]DKXPDQDXPVypVX¿FLHQWH
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
VRQKRVKiDFDOHQWDGRVGHXPFDVDPHQWRGHYpXHJULQDOGD
1HVVHGLDERGRFyIDOWRXSRXFRSDUDYLUDUXPSpGHJXHUUD
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.
/XL]PDOWHYHWHPSRGHFRQIHVVDUDVXDPmHWDPDQKDIDoDQKD
TXH WLQKD UHDOL]DGR7HPHQGR D UHDomR UDLYRVD GH VHX -DQXiULR
correu ajuntou seu matulão de roupas, um pedaço de rapadura na
FRLWpSRLVDFDUQHVHFDFRPIDULQKDG¶iJXD5DOKRXFRPDFDFKRU
rinha Cangati e quase que atropelando as palavras pediu a benção a
VXDPmHGL]HQGRTXHHODQmRGHL[DVVHGHUH]DUSDUDRSDGLPSDGUH
&tFHURSDUD1RVVD6HQKRUDGD3HQKD
O caminho para a barra do Tarrachiu era longo e se ele quisesse
DOFDQoDUDR¿QDOGRGLDVHJXLQWHWHULDTXH]XQLUSDUDOiFKHJDU
4XDQGRRVROMiHQVDLDYDVXDFKHJDGDHDVÀRUHVGRDJUHVWH
começavam a ser enxutas do orvalho matinal, o menino, agora
homem; já estropiado de tanto correr ligeiro.
3DURXMXQWRDRVLPEX]HLURVFDUUHJDGRVGHIUXWRVSURQWRVSDUD
VHUHPFRQVXPLGRVYLXDOJXPDVUH]HVVROWDVSHUWRGHXPDVPRLWDV
de espinho unha de gato. Ouviu o grunhido de gata maracajá proteJHQGRVXDVFULDV,GHQWL¿FRXR]XPELODUGRVFKRFDOKRVGHPLXoDV
FDEUDVHRYHOKDV1DTXHOHLQVWDQWHSHQVRXHPPmH]LQKDHSHGLX
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.
([DXULGRGHVIDOHFHXHQFRVWDGRQRIDUQHOTXHWUD]LD)RLDFRUGDGR

por um vaqueiro, todo paramentado de couro que de chofre pergunWRX9RFrQmRpR¿OKRGH-DQXiULRVDQIRQHLURGHOiGR([X
6RXVLPVHQKRU0DVQmRHVWRXID]HQGRDTXLQHQKXPDPD
linação.
(WDFDEUDDUULDGRHXVyHVWRXSHUJXQWDQGRVHYRFrpGDWD
SHUDOiGR([XHVHVHXSDLQmRpR-DQXiULR±VDQIRQHLURGRV
baixos.
0HX QRPH p 0LOLWmR ¿OKR GH -RDTXLP 0LOLWmR H GH 'RQD
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
D IDPtOLD GR 4XL[HOy TXDQGR HOH TXLV ID]HU IRUWXQD QDV EDQGDV
GR$PD]RQDV4XDQGRYROWRXWURX[HVRPHQWHEH[LJDPDOHLWDH
PXLWDH[HTXL]HUD)LFRXPR¿QRVHPYRQWDGHTXDVHQmRDQGDYD
HHQ[HUJDYDFRPPXLWDGL¿FXOLGDGH
$RVSRXFRV0LOLWmRIRLFKHJDQGRSHUWRGH/XL]DRGHUUHGRU
dele se acercou a das Dores com uma cuia de leite de cabra que de
pronto foi oferecida ao assustado menino viajante.
(VVDpPLQKDLUPmPDLVYHOKDDRXWUDD&KDJXLQKDIRLKi
muito tempo trabalhar com o seu Quixeló que a trata como sobriQKD(PHVPRFRPR¿OKD'L]HPTXHROHLWHGHFDEUDpXPVDQWR
UHPpGLRFXUDWRGDHVSpFLHGHIUDQTXH]DLQFOXVLYHGDFDEHoD
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.
&KHJDQGRD%DUUDGR7DUUDFKLXRULRFKHLRWUD]HQGRPXLWDV
EDUUDQFDVÀXWXDQWHVTXDLV
,OKDVGHVJDUUDGDV±4XHULDVHULJXDODHVVDVTXHHVWmRFRUUHQGR
SDUDR5LR6mR)UDQFLVFR
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 pediu uma bochecha ate o entroncamento do Tarrachiu com o São
)UDQFLVFR2%LVSRSHUJXQWRXDRMRYHPVHQmRTXHULDLUWDPEpP
ate a capital.
3DGULQKR VH PH ODUJDUHP QR HQWURQFDPHQWR Mi HVWi PXLWR
bom.
3RUVRUWHTXDQGRFKHJRXQRHQFRQWURGRVGRLVULRVYDSRU%HQ
jamim Guimarães, estava ancorado, desembarcando passageiros e
cargas para as próximas cidades ribeirinhas.
3HGLX D EHQomR DR %LVSR TXH VHJXLD YLDJHP DWp D FDSLWDO
Maurícia.
0DLVXPDYH]DVRUWHOKHVRUULXSRLVFRQVHJXLXHPEDUFDUQR
YDSRUVXELQGRRULRUXPRD-DQXiULD3LUDSRUDHGHPDLVFLGDGHV
ULEHLULQKDV DWp DOFDQoDU RV WULOKRV GD 5HGH9LDomR 0LQHLUD HP
0RQWHV &ODURV 1HVVH SHUFXUVR ÀXYLDO IRL GH ERD PRQWD SRLV
pode exercitar o tino comercial, ajudando a carregar as malas,
OHQKD iJXD GHVHPEDUFDU PHUFDGRULDV GH GLYHUVDV QDWXUH]DV H
escambando trocas de melancias, jerimuns, feijões verdes e outras
frutas silvestres.
Em Montes claros, viu como era dura a vida dos nordestinos,
WDQJLGRVSHODVRUWHDPLJUDUHPSDUDDVJUDQGHVFLGDGHV²1HP
primeira, nem segunda e terceira classe, embarcou rumo a Belo
+RUL]RQWHQXPWUHPFDUJXHLURTXHWUDQVSRUWDYDHQWUHRXWUDVFRLVDV
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.
(PpSRFDVGLVWLQWDVIDPtOLDVLQWHLUDVYLQKDPGHVHPERFDUHP
%HOR+RUL]RQWHHPEXVFDGHXPIXWXURSURPLVVRU
Na então novíssima capital das minas gerais.Carneiro de MenGRQoD2V/LPDVRV:DQGHUOH\HDOJXQVYXOWRVDQ{QLPRVTXHVH
DJLJDQWDULDPPDLVWDUGHJDQKDQGRIDPDHQRWRULHGDGHFRPR)UDQ
FHOLQR3HUHLUD&DUORV&DVWHOR%UDQFR2GtOLR&RVWD)LOKR$OEHUWR
'HRGDWRHDWpDOJXQVPHPEURVGD$FDGHPLD%UDVLOHLUDGH/HWUDV
-&RORPER)LOKR-RUQDOLVWDH(VFULWRU )RUWDOH]D
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“Lustosa da Costa - uma biograﬁa”,
de Cherlanyo Barros, foi lançada em Fortaleza
$LGpLDGROLYURVXUJLXHPMXOKRGRDQRSDVVDGRORJR
depois de o autor ter conhecido pessoalmente Lustosa
GD&RVWD$SyVORQJRSDSRFRPRMRUQDOLVWD&KHUODQ\R
%DUURVWHYHDFHUWH]DGHTXHDYLGDGH/XVWRVDGD&RVWD
UHQGLD XP OLYUR (OH WLQKD UD]mR 6HLV PHVHV GHSRLV
GDTXHOHHQFRQWURDREUDHVWiVHQGRODQoDGD(pUHVXO
tado de dedicada pesquisa do autor, que colheu muitos
depoimentos de pessoas que conviveram com o biografado. E isso implicou visita-pesquisa do autor a Sobral,
FLGDGHTXH/XVWRVDGD&RVWDQDVFLGRHP&DMD]HLUDV3%
adotou como sua.
“Alguns depoimentos são emocionantes, como o de
XPJDURWRGHDQRVTXHSDVVRXDJRVWDUGH +RQRUp
GH  %DO]DF SRU LQÀXrQFLD GH /XVWRVD´ GL] %DUURV$
LPDJHPTXHSUHGRPLQDQROLYURpDGRMRUQDOLVWDFRP
mais de 50 anos de estrada, desde que começou no
³&RUUHLRGD6HPDQD´HP6REUDOSDVVDQGRSHOD³*D]HWD
GH1RWtFLDV´SHOR³8QLWiULR´HSRURXWURVYHtFXORVDWp
chegar ao Diário do Nordeste, onde assina uma coluna
GLiULDTXHOHYDRVHXQRPH³2TXHGHVWDFRpD¿JXUD
do jornalista versátil, com forte ligação com a política
HTXHWUDQVLWDFRPGHVHQYROWXUD´DYDOLD
Muitas fotos ajudam a contar a trajetória de Lustosa
GD&RVWDSULQFLSDOPHQWHHPVHXPDLVGHPHLRVpFXOR
de labuta. A obra reúne registros do jornalista ao lado
GHSROtWLFRVFRPRRHQWmRJRYHUQDGRU3DUVLIDO%DUURVR
H RV SUHVLGHQWHV -XVFHOLQR .XELWVFKHN -RVp 6DUQH\ H
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0iULR 6RDUHV 3RUWXJDO  (QWUH RXWURV QRPHV 8OLVVHV
*XLPDUmHV R ³&DYDOHLUR GD (VSHUDQoD´ /XtV &DUORV
3UHVWHVHHVFULWRUHVFRPR-RUJH$PDGRRPRoDPELFDQR
0LD&RXWRHRSRUWXJXrV-RVp6DUDPDJR
6HJXQGR/XVWRVDGD&RVWDDREUDGH&KHUODQ\R%DUURV
QmRpXPDELRJUD¿DFRQYHQFLRQDOPDVVLPXPDUHXQLmR
de crônicas sobre episódios da sua vida jornalística. “É
XPSHU¿OELRJUi¿FR1DGDGHGDGRVGHQDVFLPHQWRGH
nome de rua, de nome da parteira. Ele reuniu histórias
que falam ao meu respeito, de acontecimentos que me
HQYROYHP´GL]
2 MRUQDOLVWD PDQLIHVWD DOHJULD FRP VHX SHU¿O ELR
JUi¿FR³5HFHELXPDLQGDJDomRGRFRQWLVWD&KHUODQ\R
%DUURVDXWRUGHµ'XOFLQpDHP+ROO\ZRRG¶SHUJXQWDQGR
VHH[LVWLDDOJXPDELRJUD¿DPLQKDHVFULWD'LVVHOKHTXH
não, mas que minha vida vinha sendo pesquisada pela
MRUQDOLVWD/XL]D$PRULP)RLTXDQGRHOHGHFLGLXUHDOL]DU
HVWDREUDTXHPHGHL[DPXLWRIHOL]´FRPHQWD
%LRJUD¿D
'RSUHVLGHQWH-RVp6DUQH\RMRUQDOLVWDHHVFULWRU/XV
tosa da Costa recebeu o seguinte bilhete: ´Caro Lustosa,
UHFHELOLYURGR&KHUODQ\R%DUURVTXHHVFROKHXXPyWLPR
ELRJUDIDGR$FDSDHUDGHID]HULQYHMD)RWR$OED"8P
DEUDoR6DUQH\´)RWR$OEDTXHUGL]HUGD$ED¿OPH
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Dossiê

Apresentação do livro organizado por Lustosa da Costa,
“Um Brasileiro muito especial”
Pádua Lopes (*)
*HUDOPHQWHDDSUHVHQWDomRGHXPOLYURpIHLWDSHODDQiOLVHGHVHX
conteúdo, para ressaltar as qualidades estilísticas do seu autor. No caso de
³8P%UDVLOHLURPXLWRHVSHFLDO´HVWDWDUHIDVHPRVWUDFRPSOLFDGDGHVGH
que não se pode falar dessas qualidades estilísticas, porque não existe um
autor solitário, senão cinqüenta autores, todos eles possuidores de estilos
GLIHUHQWHVHSHUFHSo}HVGLVWLQWDVVREUHRWHPDHQIRFDGR,QGLYLGXDOL]DUR
SUHGLFDGRGHWRGRVRVDXWRUHVDOpPGHFDQVDWLYRSDUDRDXGLWyULRRRUDGRU
correria o risco de cometer injustiças involuntárias at pelo ritmo aligeirado
TXHFDUDFWHUL]DULDHVVDDSUHFLDomR3RUWDQWRFRQVLGHUDQGRDLPSRVVLELOL
GDGHGHGHFDQWDUDVYLUWXGHVGRVFLQTHQWDDXWRUHV±RRUDGRULQFOXtGRQD
OLVWDSHoRDXWRUL]DomRDWRGRVHOHVSDUDQRkPELWRGHVWDDSUHVHQWDomR
WUDQVIHULURVGLUHLWRVGHDXWRULDSDUDXPVyDXWRURRUJDQL]DGRU/86726$
'$&267$TXHWHYHDLGpLDGDREUDFRQMXQWDHGHVHQYROYHXRHVIRUoR
SDUDFRQFUHWL]iOD
&XPSUHPHHVFODUHFHUTXHHVWDSURSRVWDQmRpJUDWXLWDPDVMXVWL¿FDGD
Exibindo uma produção literária que orgulha o Ceará, LUSTOSA DA
&267$SRGHULDWHUHVFULWR³8P%UDVLOHLURPXLWRHVSHFLDO´VR]LQKRVHP
DMXGDGHQLQJXpP&RQWXGRHOHDEULXPmRGDDXWRULD~QLFDSDUDTXHXP
grupo de amigos partilhassem da obra, avaliando que, desse modo, o perVRQDJHPKRPHQDJHDGRVHULDH[DOWDGRWDPEpPSHORSHVRGRWHVWHPXQKRGH
SHUVRQDOLGDGHVPDUFDQWHVQDVRFLHGDGH$DEGLFDomRGRRUJDQL]DGRUSDUD
WRUQDUPDLVDPSODDKRPHQDJHPpSUySULDGRVHXFRUDomRJHQHURVR1yV
os outros coautores, agradecemos a liberalidade de LUSTOSA DA COSTA
em nos deixar participar dessa obra que a todos nós engrandece.
6LPXOWDQHDPHQWHRRUJDQL]DGRUHVWiVHQGRWDPEpPKRQUDGRQHVWD
QRLWHFRPRODQoDPHQWRGROLYUR³/XVWRVDGD&RVWDXPDELRJUD¿D´&RP
KDELOLGDGHWpFQLFDHOHYH]DGHOLQJXDJHPRHVFULWRU&KHUODQ\R%DUURVXP
dos novos valores culturais cearenses, nos revela em fragmentos a vida e
as paixões do biografado, pairando entre a memória e a imaginação. EmERUDRELyJUDIRQRVDSUHVHQWHXPUHWUDWR¿GHGLJQRGRELRJUDIDGRWUDWDVH
GHXPDREUDLQDFDEDGD3RUTXH/86726$'$&267$DSHVDUGHVHX
alentado trabalho como intelectual, ainda está longe de concluir seu ciclo
SURGXWLYRQRMRUQDOLVPRHQDOLWHUDWXUD6HUREMHWRGHXPDELRJUD¿DQHVWH
PRPHQWRVLJQL¿FDRUHFRQKHFLPHQWRGHTXHHOHMiDVFHQGHXHPYLGDj
hierarquia superior das letras nacionais e suas andanças terrenas precisam
ser preservadas para a posteridade.
0DVQRSUHIiFLRHVFULWRSDUD³8P%UDVLOHLURPXLWRHVSHFLDO´RRUJD
QL]DGRU/86726$'$&267$DVVLQDODTXHROLYURSUHWHQGHVHURUHWUDWR
GDpSRFDHPTXHRMRUQDOLVWD/Ò&,2%5$6,/(,52H[HUFHXDSUR¿VVmR
focando a sociedade e a política do Ceará. Depois de ler suas páginas,
cheguei conclusão de que esse objetivo cultural e sociológico foi atingido,
GHDFRUGRFRPRFULWpULRGH7KRPDV0DQQSDUDTXHPXPDSHVVRDQmR
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 comportamento, das brincadeiras de salão, dos ditos espirituosos e da evolução
GDHWLTXHWDVRFLDOHP)RUWDOH]DGXUDQWHPHLRVpFXOR&RPRpQDWXUDODV
composições guardam o tom saudosista, umas tendem para irreverência,
RXWUDVSDUDDUHÀH[mR
Os coautores se alternam no livro entre o depoimento sobre os atributos
VLQJXODUHVGRSHUVRQDJHPWtWXORHDQDUUDomRGRV³FDXVRV´TXHFRPHOH
YLYHQFLDUDP&RPRPXLWRVFRDXWRUHVSURWDJRQL]DUDPRVPHVPRVHSL
VyGLRVDFRQWHFHjVYH]HVUHSHWLomRGHKLVWyULDV1ROXJDUGHPRQRWRQLD
SRUpPROHLWRUKiGHVHGHOLFLDUFRPDEHOH]DGDVYHUV}HVVREUHRPHVPR
fato, uma preciosa lição de jornalismo.
2SHU¿OPXOWLIDFHWDGRGRSHUVRQDJHPWtWXORHVWiWUDoDGRHPIUDVHV
selecionadas de vários textos, que citarei nomeando os respectivos autores.
$QWHVQRHQWDQWRVRXOHYDGRDLQYRFDU0DUFHO3URXVWTXHDGYHUWH³$V
singularidades das pessoas encantadoras irritam; mas, por outro lado, não
KiSHVVRDVHQFDQWDGRUDVTXHQmRVHMDPVLQJXODUHV´
2VGHSRLPHQWRVFROHWDGRVGHPRQVWUDPTXH/Ò&,2%5$6,/(,52p
uma pessoa encantadoramente singular. Ouçamos as frases:
/~FLRRSHUIHFFLRQLVWDHPWXGR±/HRUQH%HOpP
8PGRVDUDXWRVGDPRGHUQLGDGHGH)RUWDOH]D±-RmR%RVFR3LWRP
beira de Alencar.
- Conheço gente que considera Lúcio Brasileiro um chato, mas não
GHL[DGHOHUVXDFROXQDXPGLDVHTXHU±-&LUR6DUDLYD
/~FLR%UDVLOHLURpRPDLVIDPRVRHUHVSHLWDGRFROXQLVWDVRFLDOGR
Nordeste e, provavelmente, o de trajetória mais longa e intensa nesse
PpWLHUQR3DtV±6{QLD3LQKHLUR
- A solidão ajuda Lúcio Brasileiro a tecer a frágil teia de seu tempo,
RQGHVHH[SDQGHPDVFRLVDVTXHMiIRUDPHDVTXHVHUmRVHPSUH±'RP
Miguel Câmara.
)DODUVREUH/~FLR%UDVLOHLURSDUDTXHPQmRRFRQKHFHGHSHUWRVLJ
QL¿FDQDPDLRULDGDVYH]HVJHUDUSROrPLFD±1DGMD)URWD
- Na frase curta e inteligente, deixa espaço para a perspicácia do leitor
LQWHUSUHWDUVXDLQWHQomR±/~FLR$OFkQWDUD
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2/~FLRVHPSUHID]RPXQGRDVHXPRGR2GDUJRUMHWDpXPGHVVHV
PRGRV±)URWD1HWR
eGDTXHOHVTXHVDEHGLYLGLUFRPRXWURVDPLJRVDVDPL]DGHVTXHHOH
FRQVWUXLX±/HGD0DULD
/~FLR%UDVLOHLURQXQFDOHYRXSUREOHPDVHXSDUDQLQJXpP$JRUDRV
SUREOHPDVGRVDPLJRVHOHRVUHVROYHFRPDPRUHFRPSHWrQFLD±$\UWRQ
Rocha.
Que mais poderia o orador acrescentar a esses depoimentos? Inspirome, para responder, na observação de Mario Vargas Llosa: “O melhor
TXHSRGHDFRQWHFHUDXPVXMHLWRpDFUHGLWDUQRTXHGL]HJRVWDUGRTXH
ID]´2UDTXHPFRQKHFH/Ò&,2%5$6,/(,52VDEHTXHHOHXPVXMHLWR
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
TXHID]/Ò&,2%5$6,/(,52QmRSRGHULDVHURXWUDFRLVDDQmRVHUMRU
QDOLVWDSRUTXHMRUQDOLVPRSDUDHOHQmRpPHLRGHYLGDPDVDHVVrQFLDGD
sua vida. E, embora não possamos sequer concebê-lo sem ser jornalista,
devemos convir que ele, com sua privilegiada inteligência, seria vitorioso
HPTXDOTXHURXWUDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDO
$OJXP FUtWLFR ± HOHV VHPSUH DSDUHFHP ± SRGHULD DOHJDU TXH WDLV
depoimentos não teriam valor, porque prestados por amigos movidos
VRPHQWHSHORDImGHDJUDGDU/Ò&,2%5$6,/(,522KFUtWLFRLQJrQXR
como formidável a sua objeção! Devo elogiá-la não pelo seu falacioso
argumento senão pela oportunidade que ela me abre de realçar aquela que
pDPDLVEHODTXDOLGDGHGRKRPHQDJHDGRDGHFRQTXLVWDUDPLJRV3RUTXH
/Ò&,2%5$6,/(,52SRVVXLDPLJRVGHYRWDGRVTXHVHRUJXOKDPGDVXD
DPL]DGH$PLJRVGHOHVRPRVWRGRVQyVDTXLHDJRUDUHXQLGRVQHVWHVDOmR
que viemos para falar com ele e abraçá-lo. Convocados, cinquenta amigos
escreveram os capítulos deste livro, lançado para homenageá-lo; este livro
SRGHULDFRQWHUPDLVPLOSiJLQDVSRUTXHDPLJRVpTXHQmRIDOWDULDPSDUD
escrevê-las. Durante longos minutos, suportados de bom grado, milhares
GHDPLJRVVHSRVWDUDPQDV¿ODVSDUDUHFHEHURDXWyJUDIRQRODQoDPHQWR
GRVVHXVOLYURV³$WpDJRUD´H³$VVLPIDODYD3DFR´2VDPLJRVRUJDQL]DP
FRPLWLYDVTXHVHGHVORFDPjQRLWHGH)RUWDOH]DSDUDSDUWLFLSDUQR5HVWDX
rante Ugarte das festas embaladas pelo seu magnetismo pessoal.
'HVDYLVDGRFUtWLFRGHVFRQKHFHYRFrTXHRVDPLJRVGH/Ò&,2%5$
6,/(,52WrPSDUDFRPHOHXPDGtYLGDSRUTXH/Ò&,2%5$6,/(,52
sempre da mais de si aos amigos do que deles recebe. É uma dívida
JUDWL¿FDQWHWRGDYLDRGpELWRGDDPL]DGHVLQFHUD
4XDQGRPHOLJXHLPDLVHVWUHLWDPHQWHD/Ò&,2%5$6,/(,52QR
tempo da extinta TV Ceará, como colegas apresentadores do Telejornal
&UDVDIRPRVMXQWRV±HXHHOH±jUHVLGrQFLDGRFDVDO+HOHQDH&KLFmR
-HUHLVVDWLXPGRVPDLRUHVDQ¿WUL}HVGDFLGDGHDFDVDHUDQR6tWLR3DUDtVR
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
HVWDGRGHHXIRULD3DUWLFLSDYDHXGHXPDURGDHPTXHRDVVXQWRUHVYDORX
SDUDRLUUHVLVWtYHOFDULVPDGH/Ò&,2%5$6,/(,523HWXODQWHPHQWH
SRUTXHRDFRPSDQKDYDQRHYHQWRPHGHFODUHL³RPDLRUDPLJRGH/Ò&,2
%5$6,/(,52´'HLPHGLDWRXPHPSUHViULR±FXMRQRPHQmRPHVLQWR
DXWRUL]DGRDUHYHODUSURWHVWRX³9RFrQmR´$VVXVWHLPHFRPDYHHPrQFLD
HUHFROKHQGRPHjPLQKDLQVLJQL¿FkQFLDWLYHGHFRQGHVFHQGHU³%HP
YRFrWHPUD]mR2PDLRUDPLJRGR/Ò&,2pR/XVWRVD0DVFRPFHUWH]D
GHSRLVGR/XVWRVDVRXVHX´(QWmRDTXHOHHPSUHViULREHPVXFHGLGRFRP
o dedo em riste e entonação professoral, nos massacrou: “Nem você, nem
/XVWRVD2/~FLRGLVWLQJXHSHUIHLWDPHQWHRFROHJDGHSUR¿VVmRHRDPLJR
DIHWLYR´(VWXIDQGRRSHLWRWDOTXDOXPSDYmRHPXGDQGRDGLUHomRGR
GHGRLQGLFDGRUSDUDVLSURFODPRXVREHUER³2PDLRUDPLJRGH/Ò&,2
%5$6,/(,52VRXHX´
)XLKXPLOKDGRHDLQGDWLYHGHVXSRUWDUDTXHOHFDPDUDGDSHURUDQGR
VREUHDVXSHULRULGDGHGHOHWHQWDQGRPHFRQYHQFHUTXHPLQKDDPL]DGH
FRP/Ò&,2%5$6,/(,52HUDDSHQDVGHVHJXQGRQtYHO(VFDSXOLORJR
que pude daquela roda social. Mas, depois, dei-me conta do quanto fora
ULGtFXODDDOWHUFDomRVREUHRJUDXGHLQWLPLGDGHHQWUHDPLJRV3DUHFtDPRV
GRLVMRYHQVGLVSXWDQGRRDPRUGHXPDGRQ]HODSUHQGDGD'HVGHHQWmRSRLV
WRPHLFRQKHFLPHQWRGHTXHWLQKDXPULYDODOLiVPXLWRVULYDLVQDDPL]DGH
FRP/Ò&,2%5$6,/(,52&RPHFHLDQRWDUTXHWRGRVDOPHMDPVHUR
PHOKRUDPLJRGH/Ò&,2%5$6,/(,52UDURVFRPRHXDEUHPH[FHomR
para o LUSTOSA DA COSTA. Quem aqui não deseja ser o primeiro a
DPLJRGH/Ò&,2%5$6,/(,52"4XHP"
1mRpHVWUDQKRRSRGHUGHVHGXomRGHVWHSHUVRQDJHPGRTXDOVHMD
homem, seja mulher, não se quer ser apenas um amigo, mas o melhor
amigo?
6HYRFrVHLQWHUHVVDHPGHVFREULUDFKDYHGHVVHPLVWpULRGHHQFDQWD
PHQWROHLD³8P%UDVLOHLURPXLWRHVSHFLDO´HPFXMDVSiJLQDVYRFrYHUi
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.

O que veio depois
Lustosa da Costa (*)
1DUFpOLR/LPDYHUGHHPORQJDHQWUHYLVWDj79&HDUiVR
EUHVXDYLGDGLVVHjFHUWDDOWXUDTXHQmRDWULEXLDQLQJXpP
RTXHOKHDFRQWHFHXGHPHQRVERP6HWHUFHLURVOKH¿]HUDP
mal, o erro foi seu por se haver cercado de gente ruim.
Jamais culpa delas. Tal atitude diante do mundo de
SDUWH GHVWH FRPSDQKHLUR GH 35( QR ¿P GD GpFDGD GH
TXDQGRDHPLVVRUDDLQGDIXQFLRQDYDQR(GLItFLR3DMH~
onde atualmente se encontra instalado o Tribunal de Contas,
PHVHQVLELOL]RX6DEHPSRUTXH"3RUSDUHFHUFRPPLQKD
postura diante da vida. Detesto o comportamento de pessoas
que debitam a outrem seus fracassos, seus insucessos.
2XTXHFXOSDPWHUFHLURVSHORVHUURVTXHFRPHWHUDP)XL
educado assumindo responsabilidades pelos meus eventuais
fracassos ou dissabores, não tentando transferir a outras
SHVVRDVFXOSDRXUHVSRQVDELOLGDGHSHORTXH¿]GHHUUDGR
Culpa da vítima
Sou radical neste ponto. Não aceito nem aquela conversa
GHFRUQRGHDOJXQVTXHJRVWDPGHVHTXHL[DUHPYR]DOWD
´Ela me traiu pelas costas com meu melhor amigo´. Ou ´fui
DSXQKDODGRjWUDLomR´6HVRIUHXWDOVXUSUHVDpSRUTXHVH
DSUR[LPRXGHJHQWHQmRTXDOL¿FDGDHQmRWRPRXDVGHYLGDV
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
SRUTXHWDPEpPVHGHVFXLGRXHSULQFLSDOPHQWHSRUTXHQmR
deu conta do recado, não correspondeu às expectativas da
SDUFHLUD2FRUQRpFRPIUHTrQFLDFXOSDGRSHORVFKLIUHV
TXH FDUUHJD 4XHUHU VH ID]HU GH YtWLPD QR Pi[LPR OKH
acarreta chacota, quando não pena. Nada mais
Reagir. Lastimar não
3URFXURWUDQVPLWLUDRV¿OKRVDOLomRTXHPHSDVVDUDP
Mais vale reagir ante a situação adversa que proferir laP~ULDV YLYHU VH TXHL[DQGR$R LQYpV GH GHELWDU j FRQWD
alheia os reveses, investigar as causas que levaram a tal.
&RQKHFHUHUHPRYHURTXHRGLWRX3HORPHQRVIRLRTXH
HQWHQGL RXTXLVHQWHQGHU GDFRQYHUVDGR1DUFpOLR/LPD
verde, amigo da Ceará Rádio Clube desde fevereiro de
3RUHVWDpSRFDFKHJRXjHPLVVRUDYLQGRGH1DWDO
*HUDOGR)RQWHQHOHHRVWUrVQRVWRUQDPRVFRPSDQKHLURV
inseparáveis. Saíamos dali, do edifício da empresa CarQHLUR *HQWLOSDUDD3UDoDGR)HUUHLUD(jVYH]HVSDUD
uma cerveja gelada no restaurante do Alfredo Gurgel, ali
DRODGRGRHGLItFLRGD6XO$PpULFDTXHQXQFDVHLVHHUD
Central ou Real.
Sem conta
1DUFpOLR/LPDYHUGHGHL[RXGHLUDUHVWDXUDQWHGHVXD
SUHGLOHomR FRP D IDPtOLD SRUTXH DR ¿QDO GD UHIHLomR R
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
SDJDUQmRpFRPLJRQmRPHVLQWREHP
36'H1DUFpOLR/LPDYHUGHPHXFROHJDGRVWHPSRVGD
35(UHFHEL³(QWUHRVPRPHQWRVLPSRUWDQWHVGHPLQKD
longa vida de radialista, 53 anos, destaco os velhos tempos
GD35(GRGRXWRU0DQXHOLWRDSUHVHQWDQGRRSURJUDPD
(VWDV6mR&RQ¿GHQFLDLVHVFULWRSRUYRFrIiFLOGHOHUH
GHFRPXQLFDU´
(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)
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Casa do Ceará e Governo do Ceará fecham acordo para exposição sobre o novo Ceará
2SUHVLGHQWHGD&DVDGR&HDUiHP%UDVtOLD)HUQDQGR&pVDU
0HVTXLWDHVWHYHHP)RUWDOH]DHPUHXQLmRFRPR6HFUHWDULRGH
7XULVPRGR&HDUi%LVPDUFN0DLDYLVDQGRDUHDOL]DomRQD&DVD
GR&HDUiHP%UDVtOLDGRSULPHLUR)HVWLYDOGH,QG~VWULD&RPpUFLR
7XULVPRH&XOWXUDDVHUUHDOL]DGRQRVGLDVHGHDJRVWR
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.
$ &DVD GR &HDUi HQWUHJDUi D XPD HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD D
UHDOL]DomRGDH[SRVLomRTXHUHXQLUiHPHVWDQGHVRTXHKiGHPDLV
avançado em todos os setores do comercio, industria, agricultura,
pecuária, ciência, tecnologia, cultura, artes, artesanato, culinária
do Ceará.
3DUD)HUQDQGR&pVDURHYHQWRVHUYLUiSDUDUHODQoDUD&DVDGR
Ceará na vanguarda dos grandes eventos da cidade e ao mesmo tempo arrecadar recursos que assegurem a manutenção da instituição.
3DUDHVWHUHFRPHoRQDGDPHOKRUGRTXHXPHYHQWRVREUHRTXH
há de melhor no Ceará dos nossos dias, levando em conta o grande
LQWHUHVVHGRVEUDVLOLHQVHVSHODVFRLVDVGR&HDUi2&HDUiMipKRMH
XPGRVPDLRUHVGHVWLQRVGRVEUDVLOLHQVHVTXHID]HPWXULVPRVHQGR
TXH%UDVtOLDMipXPGRVSULQFLSDLVHPLVVRUHVGHWXULVPRLQWHUQR
)RUWDOH]DFRQFRUUHFRP6DOYDGRUHVXSHUD5HFLIHH1DWDOFRPR
receptor de turismo interno. Tudo por causa da infra-estrutura que
deverá ser melhorada..
0DVR&HDUiDOpPGDVSUDLDVGR³WUDGH´WXUtVWLFREHPDGPLQLV
WUDGRFRQWDWDPEpPFRPXPPRGHUQRSDUTXHSURGXWLYRHFRQ{PLFR
com industrias de ponta nas áreas têxtil e de calçados, inclusive de
PDUFDVPXQGLDLVEHPFRPRQDSURGXomRGHHOHWURGRPpVWLFRVH
de chamada linha branca. Serão mostrados os últimos lançamentos
imobliários para investimentos no Ceará inclusive os resorts.
Turismo
&RPUHFXUVRVGDRUGHPGH5PLOK}HVR*RYHUQRGR
Estado iniciou licitações de projetos na área de infra-estrutura,
voltados para suportar o crescimento da demanda turística, com .
DFHVVLELOLGDGHWHUUHVWUHVLQDOL]DomRHVDQHDPHQWREiVLFR%LVPDUFN
0DLD6HFUHWiULRGH7XULVPR 6HWXU UHVVDOWDTXHDPHWDpSURJUDPDU
o destino Ceará para daqui a 20 ou 30 anos´
O ´pacote de obras´, incluso no chamado Monitoramento de
$o}HVH3URMHWRV3ULRULWiULRVGR*RYHUQRGR(VWDGR 0DSS SUHYr
DFRQVWUXomRGHVHWHWUHFKRVGHURGRYLDVDOpPGHUHFXSHUDomRGX
plicação e construção de estradas, facilitando o acesso aos principais

pontos dos litorais leste e oeste.
$WpGHYHHVWDUFRQFOXtGDDSDUWHGHREUDVGHDFHVVRWHUUHV
tre´. Só nesta área serão alocados R$ 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 miOK}HVQRWDGDPHQWHHP¿[DomRHÀRUHVWDPHQWRGHGXQDV1RWRFDQWH
a saneamento, serão investidos R$ 10,135 milhões, com destaque
SDUDR$WHUUR6DQLWiULR5HJLRQDO,HP3DUDFXUXHVDQHDPHQWREiVLFR
do Cumbuco.
7DPEpPHVWDPRVLQYHVWLQGRHPVLQDOL]DomRGDVHVWUDGDVHGDV
FLGDGHVGRVOLWRUDLVOHVWHHRHVWH)RUWDOH]DH&DULUL3DUDDVLQDOL
]DomRHVWmRSUHYLVWRV5PLOK}HV

3DUDFDSDFLWDomRGHSHVVRDO0DLDPHQFLRQRXSURMHWRTXHVHUi
HVWDEHOHFLGRHPSDUFHULDFRPR6HEUDH&(DLQGDHVWDVHPDQD3HOR
menos R$ 10,44 milhões estão assegurados. Já na área de marketing
e promoção comercial, o Estado vai alocar R$ 18,27 milhões, unindo
UHFXUVRVGR0LQLVWpULRGR7XULVPR 07XU (PEUDWXUHGR7HVRXUR
HVWDGXDO(PWXULVPRQmRVHYHQGHEHOH]DVHYHQGHVHUYLoR7RGRV
RV(VWDGRVHVWmRVHTXDOL¿FDQGRHUHTXDOL¿FDQGRSDUDWHQWDUHPVHU
XPDGDVVHGHVGHMRJRVGD&RSDGR0XQGR GHIXWHERO GH
argumentou o secretário.
Praia de Iracema abrigará novo projeto
%LVPDUFN0DLDLQIRUPRXTXHR(VWDGRHVWiPRGL¿FDQGRDOHJLV
ODomRTXHSHUPLWLXDFULDomRGDV2UJDQL]Do}HV6RFLDLV 26 SDUD
incluir o segmento do turismo. ´Vamos, dentro desta perspectiva,
FULDUXPQRYRSURGXWRRQGHKRMHH[LVWHXPSUpGLRGR'QRFVQD
3UDLDGH,UDFHPDDGLDQWRXRVHFUHWiULR
,QIRUPRXTXHRSUpGLRGR'QRFVFRQWDUiFRPXPRFHDQiULRH
outros diferenciais. ´Vai ser um novo produto, com uma roupagem
TXH YDL WRUQDU )RUWDOH]D UHIHUrQFLD QDFLRQDO´ 0DLD GLVVH TXH R
(VWDGRDLQGDHVWiID]HQGRROHYDQWDPHQWRGHYLDELOLGDGHGRORFDO
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
GR 1RUGHVWH %1%  YDL GLVSRQLELOL]DU UHFXUVRV SDUD ¿QDQFLDU D
implantação de pousadas de charme ao longo da costa cearense.
Estão previstos R$ 80 milhões, sendo R$ 40 milhões do próprio
7HVRXURHVWDGXDOHRVRXWURV5PLOK}HVGR)1($OLQKDGH
FUpGLWRFRQWDUiFRPUHEDWHVVLJQL¿FDWLYRVDGLDQWRX
As pousadas de charme ou boutic hotels são meios de hospeGDJHPGHOX[RFRPSRXFDVXQLGDGHVTXHUH~QHPVR¿VWLFDomRH
serviço de um equipamento cinco estrelas, aliados a um atendimento
PDLVSHUVRQDOL]DGR6mRSRXFRVRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHVWHSRUWHQR
%UDVLO1XPDERXWLFKRWHOJDVWDVHHPPpGLD5GHGLiULDH
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
0DLD GHIHQGH D FRQVWUXomR GRV UHVRUWV9LOD *DOp &XPEXFR
$TXLUD]5LYLHUDH3OD\D0DQVD)RUWDOH]DVyWHPKRWpLVYHUWLFD
OL]DGRV
Com Samira de Castro, Repórter do Diário do Nordeste

Senado e Câmara homenagearam os 80 anos do Jornal O povo, do Ceará
26HQDGR)HGHUDOHD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHP%UDVLOLDKR
PHQDJHDUDPRVDQRVGR-RUQDO23RYRGR&HDUiHPVHVVoRHV
VROHQHVUHDOL]DGDVQRVGLDVHUHVSHFWLYDPHQWHFRP
a participação de políticos, jornalistas, intelectuais e dirigentes da
Casa do Ceará em Brasilia. A homenagem no Senado foi requerida
SHORVVHQDGRUHV3DWULFLD6DER\D 3'7 H,QiFLR$UUXGD 3&GR% 
plenário. A da Câmara foi requerida pelo deputado Eunício Oliveira
30'% 2-RUQDO23RYRFLUFXORXSHODSULPHLUDYH]QRGLDGH
janeiro de 1928, tendo sido fundado por Demócrito Rocha.
$OpPGDSUHVHQoDGRVDXWRUHVGRUHTXHULPHQWRFRPSXVHUDPD
0HVDRVVHQDGRUHV*HUDOGR0HVTXLWD-~QLRU 30'%$& H-RVp
1HU\ 362/3$ RGHSXWDGRIHGHUDO0DXUR%HQHYLGHV 30'%
&( RSUHVLGHQWHGRMRUQDO23RYR'HPyFULWR5RFKD'XPPDU
RPLQLVWURGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD 67- )UDQFLVFR&pVDU
5RFKD H R PLQLVWUR GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR 7&8 
Ubiratan Aguiar.
A Casa do Ceará esteve representada por sua Diretoria, presidida
SRU)HUQDQGR&pVDU0HVTXLWD
$VHQDGRUD3DWUtFLD6DER\D
abriu os discursos assinalando a
posição crítica assumida pelo jornal em relação ao golpe militar de
$OpPGDVFRQVWDQWHVFHQ
VXUDVDPDWpULDVDSDUODPHQWDU
recordou o caso da apreensão de
edição do jornal, em 1971, pelo
fato de haver noticiado a prisão
de militantes da luta armada.
À medida que se caminhava
SDUD D UHGHPRFUDWL]DomR 2
3RYR DGLDQWRXVH FRUDMRVD
mente na cobertura política.
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Com a volta das eleições diretas, foi um dos primeiros veículos
de comunicação do país a publicar entrevistas e debates entre os
candidatos- disse.
Inácio Arruda traçou um esboço da evolução histórica do jornal,
citando vários episódios importantes da história política do Brasil
abordados pelo periódico desde sua fundação, em 07 de janeiro
GHDWpRVGLDVDWXDLV
Referindo-se à situação econômica desvantajosa da Região
Nordeste em relação ao Sudeste e Sul do país, o senador Tasso
-HUHLVVDWL 36'%&( DSRLDGRSHORVHQDGRU0mR6DQWD 30'%
3, DYDOLRXFRPRXPJUDQGHIHLWRRr[LWRDOFDQoDGRSHORMRUQDO2
3RYRVREUHWXGRQXPHVWDGRRQGHDWpPHVPRDWLYLGDGHVWUDGLFLR
QDLVFRPRFRPpUFLRHLQG~VWULDVmRIUHTHQWHPHQWHLQYLiYHLV
Mesquita Júnior saudou a longevidade alcançada pelo jornal como
XPDYLWyULDGHVHXVSUR¿VVLRQDLVHOHLWRUHVHFRPRXPSDVVRDPDLV³QD
HVFDODGDHPGHIHVDGDOLYUHPDQLIHVWDomRGRSHQVDPHQWR´2VVHQDGR
UHV-RVp1HU\H)OH[D5LEHLUR 36'%3$ OHUDPWUHFKRVGRHGLWRULDO
publicado na
primeira

edição do jornal, no qual, seu fundador, Demócrito Rocha, considera
DLPSUHQVDFRPRLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDYLDELOL]DURDWHQGL
mento das principais reivindicações da sociedade.
-iROtGHUGR36'%QR6HQDGR$UWKXU9LUJtOLR $0 UHFR
nhecendo a relevante contribuição para seu estado de migrantes
FHDUHQVHVHORJLRXRMRUQDO23RYRSRUDWXDUFRPR³XPGRVSULQ
cipais canais de informação do estado do Ceará, primando pela
pWLFDHSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPDYHUGDGHGRVIDWRV´
2 VHQDGRU 3DSDOpR 3DHV 36'%$3  OHX WH[WR GR MRUQDOLVWD
FHDUHQVH$QWRQLR3DLYD5RGULJXHVGHVWDFDQGRDHOHYDGDTXDOLGDGH
das informações veiculadas no periódico, enquanto o senador CrisWRYDP%XDUTXH 3'7') HQDOWHFHXDRULHQWDomRSRSXODUHOHJLGD
pelo jornal, que já na sua primeira edição defendeu a melhoria do
HQVLQRSUR¿VVLRQDOL]DQWH
(P DSDUWHV RV VHQDGRUHV -RVp 6DUQH\ 30'%$3  0DUFR
0DFLHO '(03( H+HUiFOLWR)RUWHV '(03, WDPEpPKRPH
nagearam o jornal.
$R ¿QDO GD VHVVmR R SUHVLGHQWH GR MRUQDO 2 3RYR 'HPy
crito Dummar, expressou
os agradecimentos de sua
empresa pela homenagem
recebida.
Coube ao presidente
presidente do Senado,
*DULEDOGL $OYHV )LOKR
encerrar a sessão de homenagem do Senado ao
MRUQDO 2 3RYR GH )RUWD
OH]D&HDUi
Com o apoio de Laércio
Franzon / Agência Senado
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Casa do Ceará aprova relatório de atividades e contas de 2007
³3UH]DGRVDVVRFLDGRV
Apresentamos o relatório de atividades, relativo ao exercício
de 2007 de acordo com o disposto no estatuto social.
1RPRPHQWRSRUEUHYLGDGHYDPRVHQIDWL]DUDOJXQVSRQWRV
desse documento de 32 páginas.
Presidência
1RVVDVSULPHLUDVDo}HVFRPR3UHVLGHQWHGHVWD&DVDjTXDO
compareço diariamente, foram no sentido de obter recursos para
VHXUHJXODUIXQFLRQDPHQWRHTXHSHUPLWDPFRQFUHWL]DUPXGDQ
ças físicas e operacionais. Nesse sentido temos nos dirigido aos
*RYHUQRVGR&HDUiHGR'LVWULWR)HGHUDO3DUODPHQWDUHV)HGHUDLV
e Distritais, Secretários de Estado, Representantes de Entidades
3~EOLFDVH3ULYDGDVYLVDQGRDQJDULDUEHQHItFLRVSDUDD&DVD
Diretoria de Promoção Social
As pessoas carentes, ou em situação de vulnerabilidade
VRFLDOIRUDPDWHQGLGDVJUDWXLWDPHQWHHPFRQVXOWDVPpGLFDV
yFXORV GH JUDX DX[LOLR ¿QDQFHLUR WUDWDPHQWR RGRQWROyJLFR
cestas básicas, medicamentos, refeições e lanches, bolsas de
estudo nos cursos, exames laboratoriais e corte de cabelo, em
XPWRWDOGHFHUFDGHSHVVRDVDWHQGLGDVJUDWXLWDPHQWH
WRWDOL]DQGR5 WUH]HQWRVHRLWRPLOHVHWHFHQWRVH
QRYHQWDHVHLVUHDLV TXHFRUUHVSRQGHDPDLVGHGDUHFHLWD
EUXWDDQXDOTXHVRPRVREULJDGRVDGRDUSRLVHVWHpRQRVVR
,03267262&,$/
Diretoria de Saúde
Na área da saúde foram atendidas 14.091 pessoas na OdonWRFOtQLFD H  DWHQGLPHQWRV QD 3ROLFOtQLFD WRWDOL]DQGR
 SHVVRDV DWHQGLGDV QD iUHD GH VD~GH GH VHJXQGD D
sábado.
Diretoria de Educação e Cultura
1HVVDiUHDWLYHPRVPDWUtFXODVQRVFXUVRVGLUHWDPHQWH
administrados pela Casa. Na área cultural tivemos 2.700 visitantes 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,
YLVDQGR D REWHQomR GH DSRLR ¿QDQFHLUR H PDWHULDO SDUD GDU
suporte as atividades da Casa.
Do calendário de eventos festivos destacamos:
0LVVDGH6mR-RVp
)HVWD-XQLQD
)HVWDGHDQRVGHDQLYHUViULRGD&DVD
)HVWDGH1DWDOGD7HUFHLUD,GDGH
Diretoria Administrativo-Financeira
Em 2007 a Casa contou com 40 empregados com carteira assinada, dos quais 30 são mulheres. Cabe ressaltar que, no âmbito
da Casa, na condição de parceiros, inquilinos e empregados destes,
DWXDPPDLVSHVVRDVWRWDOL]DQGRKRPHQVHPXOKHUHVTXH
UHWLUDPVHXVXVWHQWRGRWUDEDOKRGHVHQYROYLGRQHVWH³FDPSXV´
2VUHVXOWDGRVFRQWiEHLVH¿QDQFHLURVVHUmRFRPHQWDGRVHP
VHJXLGDSHOR&RQVHOKR)LVFDOPDVFDEHPHDJRUDGHVWDFDUTXHR
acordo feito com a Academia Scala, deixou de ser pago a partir
GHPDLRFDXVDQGRVpULRVWUDQVWRUQRVDRVQRVVRVSODQRVGHREUDV
Quanto ao outro contrato de locação das quadras de futebol
VRFLHW\ WDPEpP DWUDVRX SDJDPHQWRV GH DOXJXpLV HP 
(VWDPRV¿UPDQGRQRYRFRQWUDWRVROXFLRQDQGRDSHQGrQFLD
Diretoria de Obras
$'LUHWRULDGHFLGLXUHDOL]DUDVREUDVGHDPSOLDomRGD3RX
sada, com recursos próprios, tendo o projeto sido feito pela
Estrela Engenharia.
Iniciadas as obras em julho tivemos que interrompê-las em
GH]HPEURSRUIDOWDGHUHFXUVRV¿QDQFHLURV
Diretoria de Comunicação Social
Na área da Comunicação Social, cujo diretor era o Inácio
$OPHLGDHDJRUDpR6HUUDH*XUJHOIRLUHDOL]DGDDGLYXOJDomR
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 judicial 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
FRPRGDVDWLYLGDGHV¿QV
)LQDOPHQWHQRVVRVDJUDGHFLPHQWRVDRVDPLJRVFRQWHUUkQHRV
HDVVRFLDGRVSHODDMXGDTXHSHUPLWHDFRQFUHWL]DomRGDVQRVVDV
¿QDOLGDGHVHHPHVSHFLDODRVSDUHVGD'LUHWRULDH&RQVHOKR
)LVFDODRVSDUFHLURVHIXQFLRQiULRVFXMDGHGLFDomRHHVIRUoR
permitiram que a Casa do Ceará em Brasília continuasse presWDQGRUHOHYDQWHVVHUYLoRVjVRFLHGDGHEUDVLOLHQVH´
Muito obrigado!
PARECER
2&RQVHOKR)LVFDOGD&DVDGR&HDUiHP%UDVtOLDFRPEDVHQR
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 opeUDo}HVUHDOL]DGDVQRSHUtRGR¬YLVWDGRVGRFXPHQWRVDSUHVHQWDGRVSHOD
'LUHWRULD([HFXWLYDHDQiOLVHVSURFHGLGDVPHQVDOPHQWHpGHRSLQLmR
que os atos e fatos administrativos foram praticados dentro de estrito
FXPSULPHQWRGDVQRUPDVYLJHQWHVHHVWmRUHÀHWLQGRDGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVVHXVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDVLWXDomR¿QDQFHLUDHSDWULPRQLDO
GD(QWLGDGHUD]mRSHODTXDOVHPDQLIHVWDIDYRUiYHOj$3529$d2
HVXEPHWHjDSUHFLDomRGD$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULD
Brasília, 28 de fevereiro de 2008
-RVp&DUORVGH&DUYDOKR
3UHVLGHQWH
-RVp5LEDPDUGH2OLYHLUD0DGHLUD(YDQGUR3HGUR3LQWR
Membro
Membro

Ministro Cesar Rocha é eleito vice-presidente do STJ
2 3OHQR GR 6XSHULRU7ULEXQDO GH -XVWLoD 67-  HOHJHX j
unanimidade, o ministro Cesar Asfor Rocha para ocupar, a
partir de 7 de abril próximo, a vice-presidência da Corte e a
YLFHSUHVLGrQFLDGR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDO &-) yUJmR
encarregado da supervisão administrativa e orçamentária da
-XVWLoD)HGHUDOGHSULPHLUDHVHJXQGDLQVWkQFLDV
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
GHPRQVWUDomRGHFRQ¿DQoD$¿UPRTXHFRPRYLFHSUHVLGHQ
te, irei seguir os caminhos traçados pelo ministro Humberto
Gomes de Barros para a manutenção e engrandecimento deste
7ULEXQDO´D¿UPRX
3HU¿O
2PLQLVWUR&HVDU$VIRU5RFKDpFRUUHJHGRU1DFLRQDOGH-XVWLoD
desde junho de 2007. Advogado de carreira, integra o STJ desde 22
GHPDLRGHLQGLFDGRSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGD2UGHPGRV
Advogados do Brasil. O novo vice-presidente do STJ já exerceu,
entre outros, os cargos de coordenador-geral do Conselho da JusWLoD)HGHUDOGHPLQLVWURHFRUUHJHGRUJHUDOHOHLWRUDOGR7ULEXQDO
Superior Eleitoral e de diretor da Escola Judiciária Eleitoral. É
WDPEpPGLUHWRUGD5HYLVWDGR67-SULQFLSDOPHLRGHFRQVROLGDomR
e divulgação da jurisprudência do Tribunal.
O cearense Cesar Asfor Rocha possui estilo discreto, comEDWLYRHLQGHSHQGHQWH'XUDQWHDVHOHLo}HVGHFRPRFRU
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
-XVWLoDjVYpVSHUDVGDHOHLomRVySDUDREWHUFRQGLomRGHHOHJL
ELOLGDGH3UHYDOHFHXQR76(RVHXHQWHQGLPHQWRGHFRQVLGHUDU
LQHOHJtYHORFDQGLGDWRTXHSURFHGHVVHGHVWDIRUPD1R¿QDOGH
IRLUHODWRUGDFRQVXOWDTXHHVWDEHOHFHXTXHRPDQGDWR
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dos parlamentares pertence aos partidos, não aos eleitos. Essa
decisão, tomada pela maioria do colegiado do TSE, depois
FRQ¿UPDGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOIRLFRQVLGHUDGDGH
JUDQGHH¿FiFLDSDUDD¿GHOLGDGHSDUWLGiULDHSDUDDFDEDUFRPR
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
SRVVLELOLWRXDVREUHYLYrQFLDDSDUWLGRVPHQRUHV TXHSRVVXHP
PDUFDLGHROyJLFDPHOKRUGH¿QLGD (VVHHQWHQGLPHQWRGR76(
foi, posteriormente, derrubado no Congresso. Noutro julgamento
de que foi relator, Cesar Rocha julgou ser dispensável o trânsito
GH¿QLWLYRHPMXOJDGRGHXPDVHQWHQoDSHQDOFRQGHQDWyULDSDUD

indeferimento de registro de candidatura, desde que haja decisão
judicial contundente reconhecendo a prática de crime de grande
SRWHQFLDO RIHQVLYR FRPR WUi¿FR VHTHVWUR PDOYHUVDomR GH
UHFXUVRVS~EOLFRV 1HVVHMXOJDPHQWRRPLQLVWUR¿FRXYHQFLGR
em 4 a 3 no TSE. O atual corregedor Nacional de Justiça tem
RSHU¿OGHPDJLVWUDGRGLQkPLFRHLQRYDGRU4XDQGRFRRUGHQD
GRUJHUDOGR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDOSULRUL]RXDLQVWDODomR
GHMXL]DGRVHVSHFLDLVHDLPSODQWDomRGRSURFHVVRYLUWXDOHP
substituição ao processo-papel.
Na Corregedoria Nacional de Justiça, Cesar Asfor Rocha tem
FRPRXPDGHVXDVSULRULGDGHVDOpPGHFRPEDWHURGHVYLRGH
conduta de magistrados, dotar o Conselho Nacional de Justiça
GHGLDJQyVWLFRVSUHFLVRVVREUHDUHDOLGDGHGR3RGHU-XGLFLiULR
Estão hoje em desenvolvimento na Corregedoria nada menos
do que nove projetos que visam a coletar informações sobre a
VLWXDomRGRVWULEXQDLVGRVMXt]HVGRVVHUYLGRUHVGRMXOJDPHQWR
GRVSURFHVVRVHWDPEpPGHXPDFRPSOHWDUDGLRJUD¿DGDVVHU
ventias extrajudiciais.
Na seqüência desses levantamentos, dentro de dois meses será
possível a qualquer cidadão acompanhar, pela Internet, todas as
LQIRUPDo}HVGDV-XVWLoDV(VWDGXDLVGH*UDXGHQWURGRSUR
JUDPD³$-XVWLoDDEHUWD´TXHSHUPLWLUiRDFRPSDQKDPHQWRGD
produtividade dos magistrados e se saber, com precisão, qual o
número de processos em tramitação no Judiciário.
Mestre em Direito, o ministro Cesar Rocha possui título
GHQRWyULRVDEHUSHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR&HDUieDXWRU
GRVOLYURV³&OyYLV%HYLOiTXDHPRXWUDV3DODYUDV´XPHVWX
do da obra do grande jurista; e “A Luta pela Efetividade da
-XULVGLomR´ QR TXDO GHIHQGH D XWLOL]DomR GRV LQVWUXPHQWRV
SURFHVVXDLVSDUDXPDMXVWLoDPDLVFpOHUHHH¿FD]DGHTXDQGR
os às necessidades da vida moderna. É co-autor das obras “O
1RYR &yGLJR &LYLO ± (VWXGR HP KRPHQDJHP DR 3URIHVVRU
0LJXHO 5HDOH´ H ³'LUHLWR H 0HGLFLQD ±$VSHFWRV -XUtGLFRV
GD0HGLFLQD´
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Vida de Político Cearense
Bolsa Família
-RVp *XLPDUmHV 37&(  GHVWDFRX R WUDEDOKR UHDOL]DGR
SHOR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOHGH&RPEDWHj
)RPHTXHHPDWHQGHXDRXPLOK}HVGHEUDVL
leiros. Segundo o deputado, no ano foram aplicados R$ 23,1
ELOK}HVHPSURJUDPDVFRPRR%ROVD)DPtOLDDHUUDGLFDomRGR
trabalho infantil, o programa do leite, da compra antecipada
GDVDIUDDVQRYDVFLVWHUQDVHRVUHVWDXUDQWHVSRSXODUHV-RVp
Guimarães explicou que no Ceará foram investidos nesses
SURJUDPDVDWpQRYHPEUR5ELOKmRDWHQGHQGRD
milhões de pessoas no estado, que tem quase oito milhões
de habitantes.
Pesca no CE
Flávio Bezerra (PMDB-CE) voltou a alertar sobre a situação dos pescadores artesanais no Ceará. Segundo o deputado,
além de não receber a licença para a pesca, eles não conseguem 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 município 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 desigualdade social e valorizar a transparência e a democracia.
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José Airton Cirilo felicitou a fundação do partido, todos os
D¿OLDGRVHVLPSDWL]DQWHVTXHDMXGDPDPLOLWkQFLDGR37
em favor de mudanças capazes de permitir a construção
de um país mais justo.
Assaré
2 PLQLVWUR GR 7ULEXQDO 6XSHULRU (OHLWRUDO 76(  &H]DU
3HOXVR GHXSURYLPHQWRD5HFXUVR(VSHFLDO 5HVSH 
GR0LQLVWpULR3~EOLFR(OHLWRUDO 03( SDUDGHWHUPLQDUTXHR
7ULEXQDO5HJLRQDO(OHLWRUDOGR&HDUi 75(&( MXOJXH5HSUH
VHQWDomRFRQWUDRSUHIHLWRGH$VVDUp &( )UDQFLVFR(YDQGHUWR
$OPHLGD 36'% SRUDOHJDGDVSUiWLFDVGHFDSWDomRLOtFLWDGH
sufrágio, abuso de poder econômico e corrupção eleitoral. Na
GHFLVmR PRQRFUiWLFD R PLQLVWUR &H]DU 3HOXVR UHJLVWUD TXH
em Representação com base no artigo 41-A da Lei 9.504/97
/HLGDV(OHLo}HV Ki³LQWHUHVVHGHDJLUDWpDGLSORPDomR´
³2WHUPR¿QDOSDUDRDMXL]DPHQWRGH5HSUHVHQWDomRIXQGDGD
QRDUWLJR$GD/HLGDV(OHLo}HV FRPSUDGHYRWRV pDGDWD
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 continuidade do julgamento do mérito do Recurso Especial na ação
FRQWUDRSUHIHLWRGH,ELDSLQD &( 2ULVPDU9DQGHUOHL'LQL]
(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 Representação 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 represente 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 estabelecida 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 unaQLPLGDGH SHOD FDVVDomR GR YHUHDGRU$QW{QLR &kQGLGR
Ferro, do município de Pindoretama (a 55 quilômetros
GH )RUWDOH]D  SRU LQ¿GHOLGDGH SDUWLGiULD2 UHODWRU GR
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
SRULQ¿GHOLGDGHSDUWLGiULDQR&HDUiGHVGHTXHR6XSUHPR
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
DWXDOPHQWHp¿OLDGRDR36'&
Fortaleza
$SUHIHLWDGH)RUWDOH]D/XL]LDQQH/LQV 37 HVWiSURLELGD
de aparecer na propaganda institucional da prefeitura, sob
pena de pagar uma multa diária no valor de R$ 50 mil. DeFLVmRQHVVHVHQWLGRIRLWRPDGDSHORMXL]GD=RQD(PD
nuel Leite Albuquerque, designado pelo Tribunal Regional
(OHLWRUDOFHDUHQVH 75(&( SDUDDWXDUFRPRFRRUGHQDGRU
da propaganda eleitoral deste ano na capital cearense. A proiELomRQmRpDSHQDVSDUDDLPDJHPGDSUHIHLWDPDVWDPEpP
para a inclusão do seu nome ou símbolo da administração na
propaganda institucional do município. A decisão atende, em
SDUWHVROLFLWDomRGR3DUWLGRGD6RFLDO'HPRFUDFLD%UDVLOHLUD
36'% 
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Histórias Miúdas
DUWLJRGH5DQJHO&DYDOFDQWH
Sem Bezerra, não
Nos anos 60 houve uma ofensiva de criação de Lions
Clubes no Nordeste. Ser “leão” dava status. As mulheres 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 dominava a política, a administração e a economia. Para
WRGRODGRKDYLDDPDUFDGRV%H]HUUDXPFOmFKH¿DGR
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, Orlando, 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 conversa:
Então não contem comigo. Esse tal de Lions não
pode ser coisa boa. Se fosse, já estava cheio de Bezerras..
Já morreu
4XHPFRQWDpHOHSUySULR0XULOR5H]HQGHHUDGHSXWD
GRIHGHUDOSHOR3LDXt(QJHQKHLURPDQtDFRSRUJUDQGHV
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.
8PGLDFKHJRXDXPDFLGDGH]LQKDGRYDOHGR*XUJXpLD
e, acompanhado por assessores, foi a um bar na praça
principal. Só se falava nas grandes obras do governo
HVWDGXDO FRPR R PHWU{ GH 7HUHVLQD D ³3RW\FDEDQD´
XPDSUDLDDUWL¿FLDOjVPDUJHQVGRULR3RW\RQDYLRSDUD
WUDQVSRUWDUVDOSHORULR3DUQDLEDHWF$FHUWDDOWXUDXP
garçom quis saber quem eram aquelas pessoas ilustres às
TXDLVHVWDYDDVHUYLU5H]HQGHUHVROYHXID]HUXPWHVWHGD
própria popularidade. E perguntou:
9RFrMiRXYLXIDODUQRGHSXWDGR0XULOR5H]HQGH"
A reposta imediata provocou uma gargalhada geral:
-i RXYL VLP VHQKRU 2XYL GL]HU WDPEpP TXH HOH Mi
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-presidente da República. Ninguém como ele sabe tão bem
HYLWDUFRPSURPHWHUVHFRPD¿UPDo}HVSULQFLSDOPHQWH
durante as crises políticas mais graves. A sua habilidade é
QDFLRQDOPHQWHFRQKHFLGDHQmR¿FDDWUiVGDGRVPHVWUHV
do PSD mineiro, a maior escola de sabedoria política
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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
$QDQLDVTXH¿]HVVHXPSURJQyVWLFRVREUHRUHVXOWDGRGD
partida. Ele não se fez de rogado. E foi incisivo:
3URJQyVWLFRVyQR¿QDOGRMRJR
E nada mais disse. Foi uma das lições que muito ajudaram a Marco Maciel na carreira política, que já lhe
SURSRUFLRQRX XPD ELRJUD¿D TXH QmR FDEH QD SUySULD
idade.
E depois?
João Santos, um dos maiores industriais do setor
de cimento no país, sogro do ex-deputado Thales Ramalho, 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 avaliar 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 propriedade. 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
$EGLDV6LOYDXPDGDVJUDQGHV¿JXUDVTXHR3LDXtGHX
ao jornalismo brasileiro, levado ao Rio Grande do Sul
SHODV PmRV GH eWLFR9HUtVVLPR IRL WUDEDOKDU HP 3RUWR
Alegre como revisor do tradicional e respeitado “Correio
GR 3RYR´ j pSRFD LQFOXtGR HQWUH RV MRUQDLV GH PDLRU
credibilidade do mundo. O dono era Breno Caldas, que
impunha com mão de ferro o princípio daa verdade e da
¿GHOLGDGHDRVIDWRVQDOLQKDHGLWRULDO%UHQRHUDWDPEpP
criador de gado e fornecia leite para o consumo da cidade.
Uma noite chega à mesa dos revisores uma notícia com
RWLWXOR³/HLWHLURVPXOWDGRV´'DYDFRQWDGHTXHD¿VFD
OL]DomRGD6D~GH3~EOLFDPXOWDUDYiULRVSURGXWRUHVTXH
estariam adicionando água ao leite. Abdias lia o original e
RRXWURUHYLVRUDFRPSDQKDYDQDSURYDWLSRJUi¿FDID]HQGR
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.
³%UHQR&DOGDV"1mRpSRVVtYHO
E levou o texto ao próprio Breno, que pegou a caneta e
IH]DGHYLGDFRUUHomR3HODPDQKmRMRUQDOFLUFXORXFRP
a notícia inteira. E lá, na relação dos leiteiros punidos,
o nome de Breno Caldas foram substituído por “doutor
%UHQR&DOGDV´
(*)Rangel Cavalcante, jornalista (Crateús)

Atravessado ao que acontece na
vida havia o Centenário do Crato.
(*)
$YLGDpRTXHDFRQWHFHQRPXQGR
Cheiro de engenho de rapadura. O vapor da descarga
da caldeira. A lua cheia. O barulho do vento nas cordas
vocais da folhagem do jardim. A lamparina soltando
fumaça enegrecida, enquanto ilumina os cantos esFXURV GR TXDUWR GH GRUPLU 2V VRQKRV TXH GL]HP GH
outros mundos. Outros mundos que são um continuum
deste. Quando por tantas aventuras se havia, sustos de
pesadelos e das alegrias pelas quais desesperamos se
acordamos. O espaço sentido pelos ouvidos. Um galo
canta no terreiro, outro responde na casa mais próxima,
quinhentos metros adiante outro galo dá conta de um gaOLQKHLUR7DQWDVYR]HVFDGDYH]PDLVGLVWDQWHVQDORQJD
penetrante e misteriosa iluminura da madrugada.
A vida levanta-se com o apito do engenho. Outros
DWpTXHPDLVDGLDQWHHWmRORQJHTXHRVRXYLGRVTXDVH
não alcançam tamanha distância. Tiradores de leite, o
FKHLURGHFDIpSmRGHPLOKROHLWHTXHQWHDPHVDWRGD
a família nos encontra neste mundo dos acordados. A
YLGDpRTXHDFRQWHFHQRPXQGR
+RMHpXPFRQFHLWRYDJRDSHQDVSRUTXHRQWHPDOJR
GLIHUHQWHDFRQWHFHX1DYHUGDGHYDJRpRQWHPSRLVD
YLGDpRTXHDFRQWHFH1DUXD-RmR3HVVRD0XOKHUHV
ID]HQGR VDOJDGRV WHPSHUDQGR H DVVDQGR IUDQJRV$V
ruas da cidade cheias das gentes. Entre o recanto rural
HDFLGDGHYiULDVYH]HVQRVWUDQVSRUWDPRV$OJRQDYLGD
acontece de muito diferente.
Roupa nova. Engomada, sapatos lustrados, meias
DWpTXDVHRVMRHOKRV2PXQGRQDSUDoDGD6p0HVDV
de comidas na frente da igreja. Refrigerantes, sucos,
arremates, a cúpula celestial ocupada pela banda de
P~VLFD$IRQWHMRUUDQGROX]HVHiJXD$LQDXJXUDomRGD
SUDoDFHQWHQiULD7DQWDJHQWHGHSURYRFDUHPEULDJXH]
QDDWHQomR3DSHOFHORIDQHFRUHVSRUVREUHDVOkPSDGDV
luminescentes. Automóveis em profusão. Manadas de
FDYDORVGHVFHUDPGDVID]HQGDVHQRVTXLQWDLVHVSHUDP
os festejadores.
Não se pode contar cada evento separadamente.
$RVTXDWURDQRVHPHLRGHLGDGHDYLGDQmRpHVFROKD
GHIDWRV$YLGDpXPIDWRLQWHLUReRTXHDFRQWHFHQR
mundo. Nessa noite uma intensidade se planta como
HYHQWR~QLFR1mRPDLVRLQWHLURGDYLGDSRUpPXPD
parte que se destaca do todo. As energias que agitam
DV¿EUDVGDYLJtOLDVHHVJRWDPUHWRUQDPRVHXQRWDQ
que, meu pai dirigindo e minha mãe na garupa de uma
motocicleta BSA.
Os pavões desde os galhos da timbaúba anunciam
YHtFXOR PRWRUL]DGR QR VLOrQFLR GD QRLWH$ SRUWD VH
abre. Tiramos as roupas da festa. E no entusiasmo, pela
SULPHLUDYH]HPEXVFDGDDSUHHQVmRGRHYHQWRSHUJXQWHL
à minha mãe:
4XDQGRYDLVHUDSUy[LPDYH]"
,K0HX¿OKR1yVQmRHVWDUHPRVPDLVYLYRV6y
daqui a cem anos!
0DVPDPmH&RPRpLVVR
- A gente morre. Não duramos tanto. Não veremos o
próximo centenário do Crato.
$YLGDpRTXHDFRQWHFHQRPXQGRPDLVRVGLDVYL
YLGRVHRVTXHUHVWDPSDUDYLYHU(LVDSULPHLUDYH]HP
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 acreGLWDPQRSRGHUWUDQVIRUPDGRUGRYRWRHRVFpWLFRVGHVFUHQWHV
que percebem o voto como uma perda de tempo, que não muda
DUHDOLGDGH(VVDpDFRQFOXVmRGDSHVTXLVDHQFRPHQGDGDSHOD
-XVWLoD(OHLWRUDODR,QVWLWXWR1H[XVHj&XOWXUD'DWDUHDOL]DGD
QRVGLDVHGHMDQHLURGHVWHDQR2HVWXGRIRLDSOLFDGRHP
JUXSRVGHVHWHDGH]SHVVRDVQDVFLQFRUHJL}HVGR3DtVHDEUDQ
geu todas as classes sociais, faixas etárias e de escolaridade.
$SHVTXLVDLGHQWL¿FRXTXHRVHOHLWRUHVGHSHU¿ORWLPLVWDDSH
sar de serem críticos com relação à situação do Brasil, mantêm
o patriotismo e percebem o voto como uma arma do cidadão. Já
o grupo de pessimistas tende a ser contra a obrigação de votar
e vivem a experiência de frustração com o voto.
Em comparação com os dados do levantamento feito em
RSRVLFLRQDPHQWRGRVFLGDGmRVHVWiPDLVGH¿QLGR$QWHV
XPPHVPRFLGDGmR¿FDYDGLYLGLGRHQWUHRVVHQWLPHQWRVSRVLWL
vos e negativos diante da realidade.
Voto
O comportamento segmentado em dois grupos predominantes
pFRQ¿UPDGRTXDQGRDYDOLDGRVRVGDGRVVREUHRVLJQL¿FDGRGR
voto para os participantes da pesquisa. De acordo com o estudo,
RYRWRWHPVLJQL¿FDGRSRVLWLYRSDUDDPDLRULD(QWUHDVSULQFLSDLV
qualidades levantadas estão o poder de mudar, a possibilidade de
melhora, a responsabilidade, o direito de escolha e o exercício
GDFLGDGDQLD0DVDOJXQVHPIXQomRGRFHWLFLVPRLGHQWL¿FDGR
atribuem ao voto alguns valores negativos como a obrigação, a
escolha baseada na sorte e a sensação de perda de tempo.
2XWURVHQWLPHQWRDVVRFLDGRDRPRPHQWRGRYRWRpDLQVHJX
rança. Dentro da cabine de votação as pessoas se perguntam se
DHVFROKDTXH¿]HUDPpDPDLVDFHUWDGDHVHRFDQGLGDWRYRWDGR
YDL FRUUHVSRQGHU jV VXDV H[SHFWDWLYDV 0XLWRV D¿UPDP TXH
¿FDP HPRFLRQDGRV PDV DR PHVPR WHPSR QHUYRVRV TXDQGR
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estão em frente a urna.
O voto obrigatório foi criticado em todos os grupos. EspecialPHQWHHOHLWRUHVPDLVFpWLFRVHGHVFUHQWHVDVVRFLDUDPDREULJD
WRULHGDGHGRYRWRjLQH¿FLrQFLD$RSLQLmRGHVVHVSDUWLFLSDQWHV
pGHTXHQDGHPRFUDFLDRYRWRGHYHULDVHUIDFXOWDWLYR
Políticos
O consenso entre os eleitores que participaram da pesquisa
pGHTXHRVSROtWLFRVVmRWRGRVFRUUXSWRVTXHQmRID]HPQDGD
pelo povo. Há uma percepção geral de que a classe política
não trabalha em benefício da população e visa seus próprios
LQWHUHVVHV3DUDRVHQWUHYLVWDGRVRVSROtWLFRVVmRHQJDQDGRUHV
±SURPHWHPPXLWRGXUDQWHDFDPSDQKDHQmRID]HPQDGDGDTXLOR
TXHSURPHWHUDP±WUDHPHDEDQGRQDPRHOHLWRU
6REUH R VLVWHPD SROtWLFR EUDVLOHLUR D YLVmR QmR p PXLWR
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
VmRFRUUXSWRV´
Diferenças
Nas regiões Sudeste e Sul, a maioria acredita que os problemas brasileiros não são responsabilidade exclusiva dos políticos.
$FRQFOXVmRpGHTXHVHRSRYRHVFROKHHOHWDPEpPWHPVXD
FRWDGHSDUWLFLSDomR3DUDRVHQWUHYLVWDGRVGHVVDVUHJL}HVIDOWD
ao povo consciência, interesse e formação para poder votar
melhor.
Entre os eleitores dos grupos das regiões Norte e Nordeste,
DOJXQV DGPLWLUDP WHU YHQGLGR R YRWR DR PHQRV XPD YH] $
SUiWLFDDLQGDpFRPXPHPDOJXQVORFDLV0DVDQRomRJHUDOp
GHTXHpSUHFLVRYRWDUSDUDSRGHUFREUDU

Teodoro destaca audiência que
discutiu abalos sísmicos em Sobral
2GHSXWDGR3URIHVVRU7HRGRUR 36'% GHVWDFRXQDVHVVmRGH
11.03, da Assembleia Legislativa do Ceará, a audiência pública
UHDOL]DGDQRGLVWULWRGH-RUGmRDTXLO{PHWURVGH6REUDORQGH
foram discutidos, com especialistas, os casos de abalos sísmicos
RFRUULGRVQD]RQD1RUWHGR(VWDGR³2GHEDWHIRLXPDIRUPD
de prestar esclarecimentos ao povo da região, que estava em
SkQLFRFRPDTXDQWLGDGHHDLQWHQVLGDGHGRVWUHPRUHV´DYDOLRX
o parlamentar.
Segundo Teodoro, a audiência contou com a presença efetiva
GRVPRUDGRUHVHGDVDXWRULGDGHVGD]RQD1RUWHTXHDSUHVHQWDUDP
importantes sugestões para ajudar a região a lidar com os casos de
DEDORVVtVPLFRV³'LVFXWLPRVLQIRUPDo}HVFLHQWt¿FDVVREUHXP
IHQ{PHQRFRPSOH[RGHPDQHLUDWmRGLGiWLFDTXHDWpDVFULDQoDV
TXHHVWDYDPSUHVHQWHVSXGHUDPSDUWLFLSDUGRGHEDWH´FRQWRXR
deputado, lembrando que entre os dias 28 de janeiro e 7 de março
IRUDPUHJLVWUDGRVDEDORVVtVPLFRVTXHFKHJDUDPDDWLQJLU
DWpJUDXVQD(VFDOD5LFKWHU
Dentre as sugestões levantadas durante a audiência, o parlamentar apontou como importantes propostas a criação, pelo Governo do Estado, de um Instituto de Sismologia, ligado ao Centro
de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual Vale
GR$FDUD~DOpPGDLQVWDODomRGHSHORPHQRVHVWDo}HVGHVLV
mógrafos na Região, para que seja rastreado, com mais precisão,
os abalos que ocorrerão durante os próximos dois anos.
&RQIRUPH7HRGRURRXWUDPHGLGDTXHSRGHUiVHUWRPDGDpD
FRQWUDWDomRGHSHORPHQRVUHFpPGRXWRUHVSHOD)XQGDomR
&HDUHQVHGH$SRLRj3HVTXLVD )XQFDS SDUDDWXDUQRVFXUVRVGH
)tVLFD*HRJUD¿DH(QJHQKDULDGD89$SDUDHVWXGDUHGLDJQRV
ticar esses fenômenos.
$DXGLrQFLDUHDOL]DGDHP-RUGmRIRLSURPRYLGDSHOD&RPLVVmR
GH0HLR$PELHQWHH'HVHQYROYLPHQWRGR6HPLÈULGRHDWHQGHX
DUHTXHULPHQWRVGRVGHSXWDGRV3URIHVVRU7HRGRURH7RPiV)L
JXHLUHGR)LOKR 36'% 

Ceará em Brasília

Página da
Mulher
Coisa de mulher
'HQLVH0DUWLQV



&RPRDWXDOSUHVLGHQWHGR&OXEHGR/LYURQGH%UDVtOLD
atendi com im Quando ela se virou na cama, naquela manhã
GRGRPLQJRSHUFHEHXTXHQmRHVWDYDVR]LQKD6HPDEULURV
olhos, somente com a pele, sentiu o calor do corpo pequeno,
relaxado. Sorriu para si mesma, às cegas, naquele estado
GH SOHQLWXGH TXH SRXFDV YH]HV DFRQWHFH 'H ROKRV IHFKD
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
YLGDLULDPXGDUVHPUHWRUQR5RGRXDFDEHoDDWpHQFRQWUDUD
resposta. Observou tudo longamente, com vontade de chorar,
querendo que a cena não se apagasse. Como seria? A mecha
HPFDUDFROHUDPDFLDPXLWRPDFLD¿QLQKD(ODWRFRXRXWUDH
PDLVRXWUD³XPFDUQHLULQKRVHGRVRHHVFXUR´SHQVRX2XYLX
os ruídos distantes da sala, as conversas quase em sussurro
GHSHVVRDVDWDUHIDGDV&RPRID]HU"$KTXHERPVHWRGRR
FRQKHFLPHQWRHDVDEHGRULDGDHWHUQLGDGHFKHJDVVHPDWpHOD
FRPRDTXHOHVIDFKRVGHOX]TXHVDHPGDVPmRVGLYLQDVQDV
gravuras religiosas! Ela havia estudado muito, trabalhava
desde sempre, era uma mulher moderna, preparada, e como
pTXHQmRVDELDDUHVSRVWD"6HXVGHGRVFDPLQKDUDPPDLVXP
SRXFR2WDWRUHYHODYDRVROKRVIHFKDGRV0DFLH]HVWDHUDD
~QLFDVHQVDomRRFDEHORDSHOHDSHTXHQDPmRTXHGHYH]
em quando se contraía. Como saber? Agora, existir não era
PDLVVREUHYLYHUPDVID]HUYLYHUVHGHIRPHVRQRFDORU2X
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,
WRFRXRSpHPIRUPDGHEROLQKDDVXQKDVUHGRQGDVRPLQ~V
FXORQDUL]DERFDGHFRUDomRDIDFHWmRPDFLDRVFDFKLQKRV
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
SHUQDVHPPRYLPHQWRGHVRUGHQDGR±PDVTXHLQFUtYHOKDU
P{QLFR±GHDOHJULDGHVDWLVIDomR"3DVVRXREUDoRHPYROWD
dos ombros, e sentiu que abraçou o corpo todo. Decidiu-se,
FRUDJHPQLQJXpPVDEHVHYDLGDUFHUWRQLQJXpPVDEHQDGD
2VROKRVDEULUDPOHQWDPHQWH+DYLDXPDOX]GLIXVDPXLWR
cedo, naquela manhã, entrando pela janela meio fechada. Tocou o pequeno corpo e sorriu com ternura. No seu primeiro de
muitos domingos, na distante, muito distante teia da memória,
YLXVHXSUHVHQWHQRHVWRMRIRUUDGRGHD]XOSRUIRUDREUDQFR
do cetim por dentro, a jóia simples que ofuscava o quarto todo
LQXQGDGRGDOX]LQWHULRUHODHVHXEHErDMyLDFRPRVtPEROR
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
tPSDUTXHpJHUDUDYLGD5RGRXDFDEHoDHYLXRVFDEHORV
HVFXURVDIDFHUHGRQGDRSHLWRDVSHTXHQDVSHUQDVGD¿OKD
que acabava de nascer, ouviu o resmungo baixo, descontínuo,
TXDVHXP³HVWRXDTXL´³FKHJXHL´³HVWRXDTXL´³PHDEUDFH´
³HVWRXDTXL´&RPRVROKRVHQYLGUDoDGRVSRUOiJULPDVTXH
QmRSDUDYDPGHFDLUVyGHVHMRXTXHD¿OKDWDPEpPPXOKHU
DOJXPGLDSXGHVVHWDPEpPYLYHUXPPRPHQWRFRPRDTXHOH
)HFKRX RV ROKRV QRYDPHQWH GHVHMDQGR TXH HODV SXGHVVHP
compartilhar durante a vida toda aquele instante de ternura.
Esticou o braço e tocou o marido adormecido. Entrelaçou a
PmRQRVGHGRVJUDQGHVGHOHYHSDUDQmRDFRUGiORD¿OKDQR
PHLR(UDRSUHVpSLRGRFRWLGLDQRHPVHXSULPHLURGRPLQJR
de maternidade.
'HQLVHGH$UDJmR&RVWD0DUWLQVpFDULRFDPDV¿OKDGH
cearense. Radicou-se em Brasília em 1980. Professora apoVHQWDGDGR,QVWLWXWRGH/HWUDVGD8QLYHUVLGDGH
De Brasília e Doutora em Lingüística, é sócia do Clube do
Livro No 1 de Brasília.
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Receitas nordestinas
testadas e provadas
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 quase 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, limpea 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, acrescente a cebola roxa crua e vá passando aos poucos no processador 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, (Uruburetama)

Seca: a tragédia se repete
Regina Stella (*)
Setenta e sete! Setenta e sete! gritavam-lhe os irmãos mais
YHOKRVRLWRGH]DQRVGR]HQXPWRPGHPRIDHIUDQFDKRVWLOLGDGH
quando querendo participar da brincadeira atrapalhava o jogo, a
FRUULGDDVXELGDQDVPDQJXHLUDV3XUDLPSOLFkQFLDGRVPDQRVD
H[FODPDmRGLWDVHPSUHDRVJULWRVFRPXPDUGH]RPEDULDDJUHV
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
VH DIDVWDYDP  ULQGR jV HVFRQGLGDV ID]HQGR WUHMHLWRV H FDUHWDV
(QUDLYHFLGDUHVSRQGLDDSURYRFDmRFRPXPDLQ¿QGiYHOOLVWDGH
DSHOLGRVTXHVDELDGHFRUTXHRVLQVWLJDYDLUULWDYDWDPEpPYHU
GDGHLUDJXHUUDERGHORXURWURQFRGHDPDUUDURQoDVDPDQJROp
potó, tocambel!
0DJULFHODFDPELWRV¿QRVFDEHORHVFRUULGRGHVHQ[DELGDHV
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 escaldante, os passos lentos, pesados dos retirantes, e a conformaão do
QRUGHVWLQRDQWHDWUDJpGLDQXPDOXWDLQVDQDSDUDVREUHYLYHU
³$VHFFDSHUDQWHD6FLrQFLDHDUHOLJLmR´
3HORYLJiULRGD&DFKRHLUD3DGUH%HOODUPLQR-RVpGH6RX]D
)RUWDOH]D
7\S&RQVWLWXFLRQDO5XD)RUPRVDQ~PHURO
Aos meus paroquianos em geral- três longos annos tenho demorado 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
IDWtGLFRSDUDPLPHSDUDYyV&RPRTXHD3URYLGHQFLD'LYLQDFROOR
cando-me no meio de vós, numa epocha de tantos e tão terríveis
infortúnios,quis, pela prova do mão tempo, estreitar melhor os
ODoRV TXH SUHQGHP R 3DVWRU D VHX UHEDQKR 1CHVVHV WUrV DQQRV
WHQKRVLGRYRVVRFRPSDQKHLURGHPDUW\ULRYRVVRLUPmRSHODGRU
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
GHIRJRHVWH&pRLQFOHPHQWHHVWDQDWXUH]DVHSXOFURHVVHVFDPSRV
GHVHUWRVHVVHVHVTXHOHWRVGHiUYRUHVHVVDVRVVDGDVKXPDQDV PHX
'HXV WXGRPHLQVSLUDYDWHUURUDPDUJXUDWULVWH]DHGHVRODmR
9LOODGD&DFKRHLUDGHMDQHLURGH´
3DVVDGRVTXDVHDQRVRFHQiULRpRPHVPRRVSHUVRQDJHQV
VmRFKDPDGRVGHQRYRjFHQDDPDUFDomRpLGrQWLFDDWUDJpGLD
VHUHSHWHQHJUDSHUYHUVD)LQGRXVHR,PSpULRTXDQGR'3HGUR
II proclamou que venderia as jóias da coroa para que nenhum
nordestino morresse mais de fome.Veio a República,sucedendose 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 emergência, 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
HVSHUDQoDGHFKXYD3DLUDQRDUXPSUHQ~QFLRGHÀDJHORHVHWHPD
impressão de que, aterrada, estática, transida de horror a atmosfera
QmRFLUFXODDTXLHWDGRVRVYHQWRVHWmR±VyRVROHVFDOGDQWHHRFDORU
sufocante são testemunhas desse pânico silencioso e secreto que se
apossa de cada coração, ante a calamidade prestes a desabar.
$JRUDVHPRELOL]DPWRGRVGLOLJHQWHPHQWH(VHUHWUDWDJLJDQ
WHVFDDYHOKDLQGXVWULD6DEHPWRGRVTXHDWUDJpGLDGDVHFDQmR
se resolve com planos de emergência e com paternalismo! Numa
terra calcinada, sem lavoura, sem colheita, transformados os açudes
em imensas crateras!
(MiVHIH],WDLSX(MiVHFRQVWUXLX7XFXUXt

(*) Regina Stella, escritora e jornalista (Fortaleza)
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Governador Cid Gomes montou versão cearense do PAC
JRYHUQDGRUGR&HDUi&LG*RPHV 36% JDVWRXRSULPHLUR
DQRGHPDQGDWRSDUDID]HUDTXLORTXHDOLDGRVHRSRVLFLR
QLVWDVFKDPDUDPGH³DUUXPDomRGHFDVD´(OHLWRQRSULPHLUR
WXUQR SDUD VXFHGHU R HQWmR JRYHUQDGRU H WDPEpP FDQGLGDWR
/~FLR$OFkQWDUD 36'% &LGGHGLFRXVHXVSULPHLURVGLDV
à elaboração de um programa de governo detalhado, algo que
não tinha feito ainda.
Sem ter um planejamento em mãos, Cid preferiu reter os
LQYHVWLPHQWRVHFRQWUDWDUQRYRVHPSUpVWLPRVFRPEDQFRVGH
fomento para conseguir executar suas ações futuras. Enquanto
HPIRUDPLQYHVWLGRVPDLVGH5PLOK}HVQHVWHDQRR
volume aplicado não deve chegar a R$ 500 milhões.
3RURXWURODGRRVFRIUHV¿FDUDPPDLVJRUGRV$OpPGHVVD
HFRQRPLDRJRYHUQRGR&HDUiREWHYHHPSUpVWLPRVFRPR%DQFR
Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
de cerca de US$ 700 milhões.
Com o caixa cheio, Cid quer pôr em ação em 2008 os
SURJUDPDVGH0RQLWRUDPHQWRGH$o}HVH3URMHWRV3ULRULWiULRV
0$33 XPDYHUVmRHVWDGXDOGR3URJUDPDGH$FHOHUDomRGR
Crescimento federal.
'HSRLVGHXPDVpULHGHGLVFXVV}HVGHMXOKRDVHWHPEURVyHP
RXWXEURRJRYHUQRFRPHoRXDODQoDURV0$33V$WpDJRUDVmR
WUrVVD~GHVHJXUDQoDS~EOLFDHLQIUDHVWUXWXUD2PDLVUREXVWRpR
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 CeDUi2XWUDJUDQGHH[SHFWDWLYDpR0HWURIRURPHWU{GH)RUWDOH]D
0DVDJUDQGHSURPHVVDGHJRYHUQRUHVLGHQR0$33GDVHJX
rança, principalmente no Ronda no Quarteirão, um programa que
IH]SDUWHGDFDPSDQKDHOHLWRUDOGH&LG$LGpLDpFRORFDUYLDWXUDV
e motos policiais rondando cada três quilômetros quadrados de
todas as cidades com mais de 50 mil habitantes.
(VVDpD~QLFDDomRPDLVFRQFUHWDTXHRJRYHUQR&LGFR
PHoRXDLPSOHPHQWDUQHVWHDQR(PGH]HPEURDVFLGDGHVGH
)RUWDOH]D0DUDFDQD~H&DXFDLDFRPHoDUDPDVHUYLJLDGDVSHOR

O
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novo sistema.
$YLWULQHGH&LGHQWUHWDQWRMipDWDFDGDSHODRSRVLomRIRUPD
GDSRUDSHQDVGRLVGRVGHSXWDGRVGD$VVHPEOpLD/HJLVODWLYD
Isso por causa do carro escolhido para o Ronda no Quarteirão:
XP+LOX[GD7R\RWDTXHFXVWRXFHUFDGH5PLO$RWRGR
foram comprados 200 veículos.
³)RLXPDGHPRQVWUDomRGHIDOWDGHERPVHQVRHGHSDUFLP{
nia. Se vai dar certo ou não, não sei. Só sei que o governador
GHL[RX GH LQYHVWLU QR SULQFLSDO RV KRPHQV´ D¿UPD$GDKLO
%DUUHWR 35 GHSXWDGRHVWDGXDOGDRSRVLomR
3DUDRVDOLDGRVHQWUHWDQWRRVYHtFXORVVmRXPDSDUWHLPSRU
tante do programa. “Não dá para correr atrás de bandido sem se
WHUXPERPFDUUR´GL]1HOVRQ0DUWLQV 37 OtGHUGRJRYHUQRQD
$VVHPEOpLD&RQWRXWDPEpPSDUDDWURFDGRVYHtFXORVDLPDJHP
que carros modernos iam causar à população.
No campo econômico, Cid obteve uma derrota e uma vitória
QHVWHSULPHLURDQR3URPHVVDGHFDPSDQKDGRJRYHUQDGRUD
tão esperada siderúrgica Ceará Steel deixará de ser implantada
SRUFDXVDGHGHVHQWHQGLPHQWRVFRPD3HWUREUDVHPUHODomRDR
SUHoRGRJiVIRQWHHQHUJpWLFDGRHPSUHHQGLPHQWR
0DVHPXPDDUWLFXODomRFRPRSUHVLGHQWH/XL],QiFLR/XOD
GD6LOYD&LGFRQVHJXLXYLDELOL]DUXPRXWURHPSUHHQGLPHQWR
SDUDR(VWDGRD&RPSDQKLD6LGHU~UJLFDGH3HFpPFRPD9DOHH
DVXOFRUHDQD'RQJNXNFRPRDFLRQLVWDV3RUpPVHPD'DQLHOOL
que forneceria os equipamentos do projeto anterior.
2QRYRHPSUHHQGLPHQWRRUoDGRHP86ELOK}HVpPDLRU
GR TXH R DQWHULRU PDV RSRVLFLRQLVWDV  H DWp PHVPR DOLDGRV
HQWHQGHPTXHpFRPRVHWXGRHVWLYHVVHFRPHoDQGRGDHVWDFD
]HURRXWUDYH]³1RSDVVDGRWDPEpPMiDVVLVWLPRVjDVVLQDWXUD
do memorando de intenções da Ceará Steel. Quem garante que
GHVWDYH]VHUiGLIHUHQWH"´LQGDJD+HLWRU)HUUHU 3'7 GHSXWDGR
estadual da oposição.
Entre os governistas, o medo reside justamente na nova
PDWUL] HQHUJpWLFD GR SURMHWR PDLV SROXLGRUD ³6HUi TXH LVVR

não trará problemas? Muitos questionamentos ainda surgirão.
5HDOPHQWHQmRKiFHUWH]DGHTXHR&HDUiWHUiVXDVLGHU~UJLFD´
GL]XPDOLDGR
$OpPGDVXDSUySULDUREXVWH]DVLGHU~UJLFDVHULDLPSRUWDQWH
para desenvolver um novo setor no Ceará, o metal-mecânico,
impulsionando a indústria do Estado. Tradicional pólo têxtil, o
&HDUiWHPDPDUJDGRFRPDYDORUL]DomRGRUHDO$OpPGLVVRDV
DWLYLGDGHVOLJDGDVDRUH¿QRGHSHWUyOHRHVWmRHPEDL[D
'DGRV GR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
,%*( PRVWUDPTXHGHMDQHLURDRXWXEURGHVWHDQRDSURGXomR
LQGXVWULDOQR&HDUi¿FRXHVWiYHOHPUHODomRDLJXDOSHUtRGRGH
eRSLRUGHVHPSHQKRHQWUHRVWUrV(VWDGRVSHVTXLVDGRV
SHOR ,%*( 3HUQDPEXFR %DKLD H R SUySULR &HDUi$ PpGLD
QDFLRQDOIRLGH
&LG SRUpP VDEH TXH FRORFDU WDQWR VHXV SODQRV GD iUHD
HFRQ{PLFDTXDQWRRV0$33VDJRUD¿FDUiPDLVGLItFLO,VVRSRU
FDXVDGDTXHGDGD&RQWULEXLomR3URYLVyULDVREUH0RYLPHQWDomR
)LQDQFHLUD &30)  2 JRYHUQDGRU WHP GLWR DFUHGLWDU TXH RV
(VWDGRVHDVSUHIHLWXUDVVHUmRRVPDLVSUHMXGLFDGRVFRPR¿P
GRLPSRVWR3DUDHOHUHFXUVRVGR3URJUDPDGH$FHOHUDomRGR
&UHVFLPHQWRTXHDMXGDUmRYiULRVSURMHWRVGRV0$33VDVDLUGR
SDSHOSRGHUmR¿FDUFRPSURPHWLGRV
2XWURGHVD¿RTXH&LGWHUiSHODIUHQWHVmRDVHOHLo}HVPXQL
cipais. O governador vem manifestando seu apoio à prefeita
GH )RUWDOH]D /XL]LDQQH /LQV 37  TXH GHX VXSRUWH D HOH
(QWUHWDQWRDOpPGHDFDQGLGDWDjUHHOHLomRHVWDUDSUHVHQWDQGR
baixo desempenho nas pesquisas, Cid ainda poderá contar com
um grande cabo eleitoral do Estado em outro palanque. Ciro
*RPHV 36% VHXLUPmRYHPGL]HQGRTXHQmRSRGHUiQHJDU
DSRLRjPmHGHVHXV¿OKRV3DWUtFLD6DER\DTXHVDLXGR36%H
VH¿OLRXDR3'7MXVWDPHQWHSDUDGLVSXWDUDSUHIHLWXUD &0 
(VWDUHSRUWDJHPID]SDUWHGDVpULHTXHWUD]EDODQoRVGRSUL
meiro ano dos governos estaduais .
Com a colaboração do Valor Econômico.
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Memória

Shelda Bedê forma nova parceria com Ana Paula e
tentará sua terceira Olimpíada em Pequim.
KHOGD%HGrGHDQRVHQFHUURXHPQD3UDLDGH
Ipanema, no Rio de Janeiro, sua parceria de 12 anos com
$GULDQD%HKDU GH  DQRV  FRP TXHP IRL GXDV YH]HV
YLFH±FDPSHmROtPSLFDHP6LGQH\HPH$WHQDVHP
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
MRJDUFRP$QD3DXODH[SDUFHLUDGH/HLODHWHQWDUiXPDYDJD
QD2OLPStDGDGH3HTXLP
A despedida de Adriana Behar, foi com vitória: ao lado de
6KHOGDEDWHQGRDVYLFHFDPSHmVROtPSLFDVHP$WODQWD
Mônica Ramos e Adriana Samuel, por 7/5. O jogo prosseguiu
FRP-DTXHOLQHH6DQGUD3LUHVFDPSHmVROtPSLFDVHP$WODQWD
e fecharam a partida em 15/12, debaixo de chuva, na praia de
,SDQHPD]RQDVXOGR5LR
$OpPGDVPHGDOKDVGHSUDWDQRV-RJRVGH6\GQH\HP
e Atenas, em 2004, a dupla conquistou mais de 100 torneios, seis
WtWXORVGRFLUFXLWRPXQGLDOELFDPSHmGR0XQGLDO GLIHUHQWHGR
&LUFXLWR RFWDFDPSHmVEUDVLOHLUDVHQRYHGRFLUFXLWREUDVLOHLUR
O anúncio da aposentadoria havia sido feito na quinta-feira,
TXDQGR$GULDQD%HKDUDGPLWLXTXHSRUFDXVDGHXPDVpULHGH
lesões, preferia se dedicar a outros projetos.
Quem é Shelda Bedê
6KHOGD%HGrQDVFHXHP)RUWDOH]DHPGHMDQHLURGH
A casa cheia de amigos e parentes
p XPD GDV ERDV OHPEUDQoDV GRV
tempos de infância no bairro Dionísio Torres. Como toda criança,
adorava brincar com os colegas,
fosse na sala de casa, no hall do
SUpGLRHPTXHPRUDYDQRSiWLRGR
FROpJLR(ODWDPEpPQmRHVTXHFH
GRV¿QVGHVHPDQDSDVVDGRVFRPD
IDPtOLDQD3UDLDGR,JXDSH$DWOHWD
p¿OKDGH)UDQFLVFR:HOOLQJWRQGH
Oliveira Bedê e Tânia Maria Bruno
%HGr 7HP VHLV LUPmRV 6KLUOH\
6DPXHOOH6DPXHO%HGr6KD\O\Q
6DPXHO]LQKR H 6RUD\D  RV GRLV
últimos do segundo casamento do pai.
&RPRHVWXGDQWHSDVVRXSRUYiULDVHVFRODVGH)RUWDOH]D3LQ
go de Gente, Alvorada, Santo Inácio, Batista e Cearense. Sempre
metida em práticas esportivas. As primeiras medalhas da vida
foram ganhas nas gincanas e olimpíadas escolares. “Esperava o
DQRLQWHLURSRUDTXHOHVPRPHQWRV$OpPGRY{OHLHXSUDWLFDYD
basquete, futebol de salão e natação. Sempre gostei muito de
esporte, tinha facilidade para isso. Todos me convidavam para
SDUWLFLSDUGRWLPHGRFROpJLR7HQKRERDVUHFRUGDo}HVGDTXHOD
pSRFD´
(ODDLQGDWHQWRXREDOpHDSDWLQDomRDUWtVWLFDPDVIRLRY{OHL
TXHFRQTXLVWRXGHYH]HVWDFHDUHQVH2VRQKRGHVHUMRJDGRUD
HUD FRQVWDQWH QXQFD SHQVRX HP WHU RXWUD SUR¿VVmR 'HVGH
SHTXHQDFRUULDDWUiVGHERODDWpSRUTXHRXQLYHUVRGRY{OHL
HVWDYDSUHVHQWHQRFRWLGLDQRGDIDPtOLD$PmHHDLUPm6KLUOH\
jogaram vôlei de quadra. Shelda seguiu o mesmo caminho e,
FRPDQRVHQWURXQRWLPHGHY{OHLGR%1%GH)RUWDOH]D(P
89, chegou à Seleção Brasileira Infanto, mas acabou cortada. Em
91, foi jogar em Maceió pelo CRB.
Decisão pelo vôlei de praia
Na capital alagoana, a atleta cearense percebeu que não teria
IXWXURQDTXDGUDGHYLGRjEDL[DHVWDWXUDP)RLTXDQGR
GHFLGLXLUMRJDUQDSUDLD'HL[RXDIDPtOLDHP)RUWDOH]DHHP
93, passou a jogar no Rio de Janeiro. Sua primeira parceira na
areia foi Magda. Depois jogou com Isabel, na temporada de 95,
DQWHVGHIRUPDUGXSODFRP$GULDQD%HKDU³&RPHODJDQKHLDOpP
GRTXHLPDJLQDYDPHSURMHWHLFRQTXLVWHLWXGRLVVR´D¿UPD
Depois de 12 anos de parceria, Adriana Behar virou mais do
TXHXPDFROHJDGHSUR¿VVmR³(ODpXPDJUDQGHJXHUUHLUDXPD
amiga leal, uma pessoa da família, como se fosse uma irmã. É
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XPDSHVVRDGHtQGROHPDUDYLOKRVD´
Com Adriana Behar, Shelda formou uma das duplas mais
YLWRULRVDVQRY{OHLGHSUDLDPXQGLDOHUHDOL]RXRVRQKRGHLUD
XPDROLPStDGDHVWHYHHPGXDVHP6LGQH\  H$WHQDV
 FRQTXLVWDQGRDPHGDOKDGHSUDWDQDVGXDVRFDVL}HV$
SDUWLFLSDomRQRVMRJRVSDUHFLDFRQ¿UPDUXPDDQWLJDSUHYLVmR
da garota. Quando era pequena e estava assistindo com a mãe à
VROHQLGDGHGHDEHUWXUDGDVROLPStDGDVGH0RVFRX  SHOD
WHOHYLVmR¿FRXHPRFLRQDGDDRYHUDLPDJHPGRXUVLQKR0LVKD
PDVFRWHGRVMRJRV FKRUDQGR1DRSRUWXQLGDGHPDQLIHVWRXXP
GHVHMR0mHXPGLDYRXID]HUSDUWHGHXPDIHVWDFRPRHVWD
Eu vou conseguir´.
$FULDQoDHVWDYDFHUWD0DVQDpSRFDHODQmRWLQKDDPHQRU
LGpLDGRTXHHUDXPDROLPStDGD³$FKDYDWXGRERQLWRPDVQmR
tinha a dimensão do que os jogos representavam. Só fui saber
LVVRDRSDUWLFLSDUGHXPDROLPStDGD´DGPLWH$PDLRUDOHJULDHD
maior frustração da trajetória da atleta cearense estão envolvidas
com os jogos olímpicos. “O acontecimento mais fabuloso foi
quando carimbamos nossos passaportes para as olimpíadas, que
representam o momento mais marcante na vida de um atleta. E
a principal frustração foi quando perdemos a medalha de ouro
HP6LGQH\´
Depois de Pequim
3DUWLFLSDUGDVROLPStDGDVGH3HTXLPHPpRSUy[LPR
GHVD¿RGH6KHOGD³$LGpLDpID]HUPLQKDGHVSHGLGDOi´$DSR
VHQWDGRULDFRPRDWOHWDSRUpPQmRLPSOLFDVHXDIDVWDPHQWRGR
Y{OHL³4XHURFRQWLQXDUID]HQGRDOJXPDFRLVDOLJDGDDRHVSRU
WH´1RVSODQRVGDDWOHWDWDPEpPHVWiDFRQFOXVmRGRFXUVRGH
(GXFDomR)tVLFDLQLFLDGRQD8QLIRUPDVDEDQGRQDGRGHSRLV
que foi obrigada a se dedicar inteiramente ao vôlei.
A trajetória vencedora de Shelda exigiu outros sacrifícios. “A
gente chegava a treinar de seis a sete horas por dia. A rotina de
WUHLQRDWXDOPHQWHpPDLVOHYH$JRUDWDPEpPSUHFLVDPRVQRV
GHGLFDUj¿VLRWHUDSLDQRVFXLGDUPDLVRVDQRVGHOHV}HVH[LJHP
isso. Mesmo assim, passamos todas as manhãs na praia e todas
DVWDUGHVQDDFDGHPLD´GL]3DUDTXHPVRQKDHPVHJXLUVHXV
passos, Shelda dá algumas dicas: “As pessoas precisam acreditar
QRVVRQKRVFRUUHUDWUiVHHQIUHQWDURVGHVD¿RVDFRUGDUFHGR
VDEHUYHQFHUHSHUGHUHDFLPDGHWXGRJRVWDUGRTXHID],VVR
pIXQGDPHQWDO´
Sereia de Ouro
6KHOGD%HGr¿FRXHPRFLRQDGDFRPVXDLQGLFDomRDR7URIpX
6HUHLDGH2XURGD)XQGDomR(GVRQ4XHLUR]HP7URIpX

que recebeu em 28.09.1007. “É motivo de muito orgulho para
TXDOTXHUFHDUHQVHeXPWURIpXLQpGLWRXPRXURTXHIDOWDYD
na minha coleção, diferente de tudo que recebi antes. E isso
aconteceu num momento maravilhoso da minha vida, quando
HVWRXFRPSOHWDQGRDQRVGHFDUUHLUD´(ODGHGLFDRWURIpX
jIDPtOLDTXHVHJXQGRDDWOHWDpDSULQFLSDOUHVSRQViYHOSRU
todas as vitórias que conquistou ao longo da vida. “Agradeço
aos meus familiares pelos valores recebidos, pelos princípios
TXHSDVVDUDPSRUWXGRTXH¿]HUDPSRUPLP(OHVUHSUHVHQWDP
WXGRTXHGHPHOKRUHXWHQKR´
2VFRQWHUUkQHRVHDFLGDGHQDWDOWDPEpPQmRVmRHVTXH
FLGRV SHOD DWOHWD FHDUHQVH ³6RX DSDL[RQDGD SRU )RUWDOH]D
PLQKDWHUUDOXJDUGDVPLQKDVUDt]HVGHPXLWRVDPLJRVGH
SHVVRDVTXHID]HPSDUWHGDPLQKDKLVWyULD(XYLYRSHQVDQGR
HP)RUWDOH]D´$DWOHWDQRHQWDQWRODPHQWDQmRSRGHUSDVVDU
PXLWRWHPSRQDFLGDGH³0LQKDDJHQGDVySHUPLWHHX¿FDU
XPDVHPDQDQRPi[LPRGH]GLDV´0DVHODDSURYHLWDEHP
todos os momentos passados na Capital cearense: “Eu visito
todo mundo e aproveito para matar as saudades de tudo que
não tenho aqui no Rio de Janeiro. Gosto do caranguejo nas
noites de quinta-feira, de comer tapioca nas carrocinhas da
%HLUD0DUHGHWRPDUVRUYHWHGHVDSRWL´
As lutas e conquistas da atleta
Com Adriana Behar, Shelda conquistou seis títulos no cirFXLWRPXQGLDOGDPRGDOLGDGH H 
7DPEpPYHQFHXGXDVFRSDVGRPXQGRQDPRGDOLGDGHHP
)UDQoD H ÈXVWULD 2FXUUtFXORDLQGDLQFOXLXPDPHGDOKD
GHRXURQRV-RJRV3DQ$PHULFDQRVGH:LQQLSHJHPDOpPGDV
GXDVPHGDOKDVROtPSLFDVGHSUDWDHP$WHQDV  H6LGQH\
 (PVROREUDVLOHLUR6KHOGDH$GULDQD%HKDUDFXPXODP
RLWRWtWXORVQRFLUFXLWR%DQFRGR%UDVLO9{OHLGH3UDLD
99, 2000, 2001, 2002, 2003 e em 2004.
3RUFRQWDGHVWDVFRQTXLVWDVDDWOHWDFHDUHQVHLQWHJUDDOLVWD
GRV³+HUyLV2OtPSLFRV´GR&RPLWr2OtPSLFR,QWHUQDFLRQDO
6KHOGDWDPEpPIRLHOHLWDDPHOKRUMRJDGRUDGHY{OHLGHSUDLD
pelo Comitê Olímpico Brasileiro nos anos de 1999, 2000
H 7DPEpP JDQKRX HVVH WtWXOR QR &LUFXLWR %DQFR GR
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.
$FHDUHQVHDLQGDpWULFDPSHmGRWRUQHLR5DLQKDGD3UDLDHP
H
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Dr. Arnoldo Velloso, o médico das águas, apresentou
projeto de longevidade para a Casa do Ceará

O

'U$512/'29(//262RPpGLFRGDViJXDVJDUDQWH
que com exercícios físicos, reeducação alimentar e bom
humor as pessoas podem ter longevidade saudável
'U9HOORVR FRPR  p FRQKHFLGR SHOR VHX WUDEDOKR FRPR
professor pelos seus inúmeros livros publicados e sua dedicaão
às pesquisas com a água, germe do trigo, minerais no solo e na
alimentaão, proteínas vegetais do cerrado brasileiro, biomineUDLVFRPVXSOHPHQWRVPLQHUDLVHPHODWRQLQDFRPRPDJQpVLR
À~RUWUDWDPHQWRRUWRPROHFXODUHRXWURVSURGXWRVKiPDLVGH
35 anos - propôs à Casa do Cear criar e implantar um Centro
GH0HGLFLQD3UHYHQWLYDH/RQJHYLGDGH
3DUDRPpGLFRGH0DPDQJXDSH3DUDtEDIRUPDGRQDDQWLJD
)DFXOGDGH 1DFLRQDO  GH 0HGLFLQD SUDLD9HUPHOKD ± 5LR GH
-DQHLUR  GD ([ 8QLYHUVLGDGH GR %UDVLO IH] VHX FXUVR GH SyV
graduação em neuro-anatomia na Alemanha, e inúmeros cursos
GHHVSHFLDOL]Do}HVHPRXWURVSDtVHV5HVLGHHP%UDVtOLDHMi
conquistou inúmeras condecorações pelos seus trabalhos e
SHVTXLVDVFLHQWt¿FDVHPPXLWRVSDtVHVSRGHQGRFLWDUDSHQDV
DOJXQVFRPRQD,WiOLD(8$-DSmR)UDQoD$OHPDQKD,QJODWHUUD
HQR%UDVLOeXPSUR¿VVLRQDOUHVSHLWDGRGHGLFDGRHSUHRFXSDGR
com a saúde das pessoas.
(PUHXQLmRUHDOL]DGDQRGLDGHVWHPrVQD&DVDGR&HDUi
HP%UDVtOLD'U9HOORVRDSUHVHQWRXSDUDRSUHVLGHQWH)HUQDQGR
&pVDU0HVTXLWDSDUDRVGLUHWRUHV0DULDGH-HVXV0RQWHLURGD
3URPRmR6RFLDO:DQGHUOH\*LUmRGD6D~GH1RQDWR9LDQDGD
$GPLQLVWUDomRH)LQDQoDVSDUDRVMRUQDOLVWDV:LOVRQ,ELDSLQDH
$OJHFLUD$PDUDOXPHVWXGRGHVWH3URMHWRGH/RQJHYLGDGHTXH
SRGHUiYLUDVHUYLDELOL]DGDVQDLQVWLWXLomRFRPDFRQWUDWDomRGH
GRLVPpGLFRVXPDQXWULFLRQLVWDHSUR¿VVLRQDLVGH¿VLRWHUDSLD
todos devidamente capacitados e orientados por ele e sua equipe.
(OHMiSURQWL¿FRXDFDSDFLWDURVSUR¿VVLRQDLVQD,QVWLWXLmRGHQWUR
dos próximos meses.
2SURMHWRGH'HVHQYROYLPHQWRGHXP&HQWURGH3HVTXLVDSDUD
a Longevidade mostra que nos últimos 18 anos Dr. Velloso vem
SUHVWDQGRDVVHVVRULDQR63$HP*UDPDGR±56±XPH[HPSOR
brasileiro com processos terapêuticos, inovadores adotados
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na Alemanha e em outros países, aquisição de equipamentos,
FDSDFLWDomRGRVSUR¿VVLRQDLVFRPHVSHFLDODWHQomRjPHGLFLQD
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 apartamentos, adquiridos em grande parte pelos clientes do Kur, que assim
dispõem da possibilidade de uma visita anual, a menor custo, com

UHVHUYDJDUDQWLGDHPVHXSUySULRLPyYHOORFDOL]DGRSUy[LPRGR
+RWHO.XUVHQGRKRMHTXDOL¿FDGRFRPXPGRVPHOKRUHV63$V
GRPXQGRHRPHOKRUGD$PpULFDGR6XO´D¿UPRX
No projeto apresentado pelo Dr. Velloso - ele registra que nas
~OWLPDVGpFDGDVWHPKDYLGRXPFUHVFHQWHDXPHQWRGDH[SHFWDWLYD
de vida, em grande parte devido às melhoras das condiões sanitárias 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.
(OHUHVVDOWDWDPEpPRUHJLVWURGRRDXPHQWRGDVGRHQoDV
degenerativas, como as cardiopatias, diversos tipos de câncer e
DVGRHQoDVGH$O]KHLPHUH3DUNLQVRQTXHDWXDOPHQWHDFRQWH
FHPQDVIDL[DVHWiULDVTXHVXFXPELDPKiPHLRVpFXORFRPD
WXEHUFXORVHSQHXPRQLDHJDVWUHQWHULWHVGRHQoDVTXHUHGX]LUDP
a sua ocorrência com a chegada dos antibióticos.
'U 9HOORVR PRVWUD D QHFHVVLGDGH GH FR]LQKDU FRP iJXD
mineral os alimentos e ressalta que um trabalho de sua autoria
FRPSURYRXTXHDOJXQVSDtVHVDEROLUDPRSURFHVVRGHÀXRUHWDU
DiJXD³2À~RUpXPIDWRUGHHQYHOKHFLPHQWRJUDYHGHSRVLWDVH
na tireóide causando a verdadeira epidemia de hipotiroidismo.
$OpPGLVVRRÀ~RUGHSRVLWDVHQRVRVVRVHQRVGHQWHVSURGX]LQGR
diversas degenerações do tipo de artroses, artrites, degenerações
da coluna vertebral, tratadas pelos ortopedistas e reumatologistas
como patologias degenerativas, mas já conhecidas e estudadas
HPUHJL}HVVXSULGDVFRPIRQWHVQDWXUDLVGHiJXDULFDHPÀ~RU
H[LVWHQWHVQD7XUTXLD&KLQD6LFtOLDH1RUWHGDÈIULFD´
(OHFRQFOXLTXH³DOpPGRÀ~RUTXHGHYHVHUEDQLGRRXPLQL
PL]DGRQDFDGHLDDOLPHQWDUEUDVLOHLUDpDOWDPHQWHUHFRPHQGiYHO
XVDU iJXD ULFD HP PDJQpVLR SDUD SUHYHQLU FRQWUD SUREOHPDV
cardíacos, enxaquecas, e diabetes. Temos que continuar pesquiVDQGRQRVFHQWURVGHPHGLFLQDSUHYHQWLYDHDQWLHQYHOKHFLPHQWR´
¿QDOL]RX
Dr. Arnoldo Velloso atende na Clinica Nutricional Ed. MediFDO&HQWHU±VDOD  ZZZFOLQLFDQXWULFLRQDO
com.br
Com a colaboração da jornalista Algecira Amaral
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