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Nova Diretoria e novo Conselho Fiscal da Casa do Ceará com o Governador do Ceará, 
Cid Gomes, e com o vice governador do DF, Paulo Octávio.

Casa do Ceará solicita aos senadores e deputados do Ceará   
e do DF emendas parlamentares para realização de obras, Leia mais na pág.8

Luciano Barreira recebeu em 31.10, nas co-
memorações dos 44 anos da Casa do Ceará, o 
seu Diploma de Sócio Benemérito das mãos do 
ex-presidente José Jézer de Oliveira, com sau-
dação afetuosa de Paulo Cabral e do presidente 
Fernando César Mesquita. Foi mais um dos 
grandes eventos da Casa. A homenagem, mais 
do que justa, reconheceu a contribuição, a doa-
ção, a dedicação de Luciano Barreira à Casa 
do Ceará, desde os empós de Alvaro Lins Ca-
valcante, quando criou este Jornal, Ceará em 
Brasília. Luciano se emocionou com a presença 
dos amigos queridos, da esposa, d. Yolanda, dos 
filhos e dos netos.

Diretoria da Casa do Ceará homenageou os dentistas

A homenagem da Casa do Ceará aos seus dentistas da Odontoclínica,  
no Dia do Dentista, 25.10, reuniu quase todos os profissionais. Leia mais na pág. 16.

Comemorações dos 44 anos da Casa do Ceará
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A Diretoria da Casa do Ceará já pôs a 
mão na massa, na busca de viabilizar seus 
projetos.

O financiamento é crucial. Apesar de apre-
sentar um pequeno superávit na suas transa-
ções correntes, é evidente que estão esgotadas 
as fontes tradicionais de receitas e as despesas 
estão contidas, em limites críticos.

Há necessidade de investimentos e de 
uma refundação da Casa para que se integre 
à Brasília dos tempos atuais e se insira, sem 
traumas, à Brasília do futuro.

Para isso, precisaremos de investimen-
tos. Todas as propostas serão considera-
das.

Temos um compromisso com a nossa 
História, com a forma de ser dos cearen-
ses. Já fomos muito longe e precisamos ir 
mais longe ainda. Os desafios são muitos.

Historicamente, ao contrário do que 
acontece em muitas entidades, não temos o 
voluntarismo dos cearenses como um com-
promisso associativo. Trocando por mariola, 
não dispúnhamos de um quadro associativo 
contribuindo mensalmente com x ou y. Algumas 
pessoas  vinham fazendo doações, mas muito 
poucas, diante do numero de cearenses que re-
sidem em Brasília. 

Há uma distancia entre a Casa e os cearen-
ses. Este é um dos nós que estamos querendo 
desatar, para termos uma receita para cober-
tura de pequenas despesas. Para isso estamos 
refazendo o quadro associativo, acenando ao 
coração e ao bolso dos cearenses daqui e da-
lhures.

Queremos todos participando.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara) 
Co-editor

ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)
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Expediente

(*) Luciano Barreira
O Ceará em Brasília, por alguns cha-

mado carinhosamente de jornalzinho da 
Casa do Ceará, pode-se dizer que surgiu 
de uma quase brincadeira. O meu velho 
amigo, então presidente da nossa entida-
de, Álvaro Lins Cavalcante, gostava de 
umas tiradas mais ou menos inesperadas. 
Certo dia, estava na minha sala quando 
entcom raro sorriso nos lábios. Olhou-se 
por um instante e disse:

Luciano, você é jornalista profissio-
nal, vamos fundar o jornal da Casa do 
Ceará?

Eu nem ao menos pestanejei. Fui 
logo respondendo:

Álvaro, não vejo motivo de nós não 
o fazêmos ... Circulam por aí muitos pe-
quenos jornais. Alguns nem circulam, 
vez que não passaram do primeiro nú-
mero. . . 

Pois a Casa vai ter jornal, pode suge-
rir o nome...

Acho que “Ceará em Brasília” seria 
bom. O nome por si só justificaria a in-
tenção...

 Então cuide de fazer uma previsão 
de custos. Creio que não será tão caro. 
- Afirmou o presidente.

Eu era então Diretor da Gráfica Escola de Jornal e 
Artes, que, embora modesta podia muito bem “rodar” um 
pequeno jornal de oito páginas, em edições de mais ou 
menos três milheiros,  eu tinha autoridade para “rodar” 
pequenos informativos de sindicatos e outras entidades, 
por preço de custo, coisa por sinal muito modesta.

Um dia depois informei ao Álvaro por quanto sairia 
nosso “jornalzinho”. Ele sorriu e afirmou.

É barbada! Vamos cuidar da 1ª edição.
Uma semana depois estava circulando o 1º número do 

“Ceará em Brasília” que teve calorosa recepção por parte 
da intelectualidade cearense, que nos brindou com cartas 
e outras manifestações de apoio.

“Rodamos”cinco edições na Gráfica Escola.
Nesse tempo, era presidente do Sindicato dos Jorna-

listas, Carlos Castelo Branco, nosso querido Castelinho, 
um dos mais respeitados jornalistas brasileiros. Aconte-
ceu que logo em seguida houve eleição sindical e Casteli-
nho não aceitou candidatar-se novamente. Meu cargo era 
de confiança do presidente e eu incontinente pedi demis-
são. Como ficaria na nova situação o jornalzinho da Casa 
do Ceará? Álvaro e outros diretores apelaram para o Ari 
Cunha que determinou ser o “Ceará em Brasília” produ-
zido no Correio Braziliense por baixo custo, apenas 
um pouquinho mais que pagava-se antes. E nosso “Ceará 
em Brasília” tomou novo fôlego e vem subssistindo, não 
sem uma crisesinha aqui e ali... Era o jornalzinho “a me-
nina dos olhos” de Álvaro. Ele não era jornalista, mês em 
sendo um intelectual honesto, sabia a importãncia de um 
veículo para a entidade, por mais modesto que fosse. Só 

O singelo nascimento do Ceará em Brasília

que o destino nos pregou uma peça... levou de nosso 
convívio o Álvaro Lins.

Então eu estava passando uma temporada no Ce-
ará e minha amiga a Mary Lamon Porto me fez uma 
apelo:

Venha Luciano, sem você nosso jornalzinho vai 
morrer...

Mary temos alguns cearenses de valor no jornalzi-
nho em Brasília, ainda justifiquei.

É verdade, mas todos são muito ocupados... O ho-
mem é você!

Não tive outro jeito, comprei passagem  num avião 
e voltei para Brasília, onde aliás, viviam a maioria dos 
filhos.

E o “Ceará em Brasília” sobrevivei e continua vivo. 
Querido pr uns, nem lá tanto assim por outros, e por-
que não dizer desamado por outros.

Agora com a nova diretoria presidida por Fernan-
do  César de Mesquita, que tem ao seu lado uma meia 
dúzia de profissionais de imprensa, o “jornalzinho” vai 
tomar fôlego. Que Deus queira que assim seja... Uma 
pena é seu fundador está no fim da picada... Muito 
estafado! E ainda com a saúde abalada por problemas 
mais ou menos preoculpantes. Também não é brinca-
deira, 81 anos nos couros não é peso para ser carre-
gado por qualquer um... A sorte é o JB Serra Gurgel 
ter sido encontrado, imaginem!, na Capital do antigo 
estado do Rio de Janeiro. Vejam só...Tem cearense de 
reserva até em Niterói...

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

1ª edição do jornal Ceará em Brasília, 7 de maio de 1977.
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SAMBURÁ
Chef  de Cozinha
O chef  de cozinha cearense,  Mauro Freitas, chef  auxiliar 

do Hotel Intercontinental Rio de Janeiro, há 13 anos no Rio, 
acaba de se dar um importante passo para se consagrar no 
ramo. Vai o Bocuse d’Or , uma espécie de Copa do Mundo, da 
gastronomia universal, em Paris , dentro de dois anos. Garan-
tiu a vaga e um premio de 3000 dólares no Concurso Culinário 
Latino-Americano Azteca, no México. 

Marcondes Sampaio
O jornalista Marcondes Sampaio (Uruburetama) se 

prepara para lançar seu livro de poesias, “Assim Cami-
nha a Mediocriadade”.

Celular
Na sua passagem por Brasília,  indiscrições  de Ivonildo, o sax de 

ouro: perdeu ao celular, mas José Lírio lhe deu outro. Recordou que mui-
tas vezes , em Sobral, quando fazia show pedia que tirassem José Lírio do 
palco, pois atrapalhava um bocado. E que nos velhos tempos em Crateús, 
Valmir Campelo freqüentava suas apresentações.

Ceará no Paris Saint Germain
Marcos Venâncio de Albuquerque, 27, conhecido por Ce-

ará e que era zagueiro do Internacional de Porto Alegre está 
em Paris.  com sua mulher e dois filhos,  no PSG, Paris Saint 
Germain.  Foi recebido com euforia no Camp dês Loges. Ce-
ará acertou sua transferência por 2,5 milhões de euros por três 
anos de contrato Foi bem recebido pelo treinador Paul Lê 
Guen e pelos companhiros. Sem falar uma palavra, em fran-
ces, inglês ou espanhol, Ceará pediu ajuda a Pauleta, o centro 
avante  português para se entender. Ceará é fluente em cearês. 

Nordeste

O PIB do Nordeste está crescendo a 10% em 2007. A notícia 
é fazer inveja ao resto do Brasil. É crescimento chinês.  Isto ape-
sar da seca braba no sertão e da ameaça de falta de energia, já 
que  Sobradinho está com sua capacidade reduzida a 36%.

Aniversário de Kátia Ellery, acompanhada de seu esposo, Henrique 
Ellery, Eleriza Ellery Girão Barroso, Márcio, Fátima e Eduardo El-
lery na Confeitaria Colombo, no Rio- Rio de Janeiro. Todos cearenses.

 Erramos
No anúncio da Casa do Ceará publicado na edição ante-

rior (183) foram omitidos entre os fundadores os nomes de 
Esmerino Arruda, Luis Tarcisio do Vale e Lopes de Andrade. 
Pedimos desculpas ao próprio Esmerino Arruda, vivo e com 
saúde, bem como aos familiares de Luis Tarcisio do Vale e 
Lopes de Andrade, que protestaram contra a omissão. 

Encontro
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mes-

quita, teve encontro com o ex-ministro e ex-deputado 

Expedito Machado da Ponte (Crateús) que esteve em 
Brasília visitando filha, Silvia Helena Machado Regufe e 
netos.  Um deles é  o deputado distrital de Brasília, José 
Antonio Machado Regufe.

Complicou
A crise do gás complicou o projeto da Ceará Steel.

Debandada
O presidente do diretório estadual do Partido Popular So-

cialista-PPS, no Ceará, Sérgio Braga, confirmou: partido proto-
colizou no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) os 
primeiros processos de pedido cassação de mandatos de verea-
dores que deixaram o partido. Sete são de Brejo Santo,  quatro de 
Ubajara, na serra da Ibiapaba. um de Tianguá e um de Tauá.

O PPS admite ter perdido mais de 100 vereadores. De 246 
vereadores eleitos pela legenda em 2004, aproximadamente 
55% ou 60% saíram e seus mandatos serão pedidos”, inclusi-
ve em Meruoca, Missão Velha, Solonópole, Forquilha.

Centro de Convenções
O governador Cid Gomes decidiu: o Centro Multi-

funcional de Feiras e Eventos de Fortaleza vai sair do 
papel. O projeto  foi dividido em duas etapas. A primeira 
delas consiste na construção de um Parque de Feiras e 
na modernização do atual Centro de Convenções, com 
os dois equipamentos integrados, fortalecendo um ao 
outro. A segunda baseia-se na edificação de um segun-
do Centro de Convenções, em local a ser anunciado. Ao 
todo, o novo equipamento consumirá R$ 350 milhões, 
com a primeira fase, prevista para estar concluída em 
dois anos, orçada em R$ 100 milhões

CEPAS
Luis Gonzaga de Assis (Limoeiro do Norte) e João Rodrigues Neto 

(Independência), respectivamente 1º vice presidente e assessor Jurídico da Casa 
do Ceará, foram empossados como diretores financeiro e jurídico do Conselho 
de Entidades de Promoção de Assistência Social do Distrito Federal.

Revogada
Por solicitação do Co-Editor deste Jornal, Wilson Ibiapi-

na, a Diretoria da Casa revogou a Lei Seca que imperou na 
Casa do Ceará.  Até então a única bebida permitida na Casa 
era a nossa cajuína. 

Apoio
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César 

Mesquita, foi a Fortaleza para reuniões de trabalho com 
Fausto Nilo, que está desenvolvendo um plano diretor 
para a Casa, com Mino, que está desenhando o Diploma 
do Cearense Paidégua, e com o presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Domin-
gos Filho (Tauá), solicitando apoio para as iniciativas 
que a Casa venha a desenvolver.

Posse
Aluizio Dantas tomou posse como diretor Presidente do Minas 

Brasília Tênis Clube. José Eduardo de Andrade, José Cácio Tavares 
da Silva, Carlos Lúcio Ferreira da Silva e Sergio Bonifácio Leal foram 
empossados nas Vices Presidências.

Inadmissível... 
Em 07.11, publicou a Folha: O clima é tenso nos basti-

dores do “Domingão do Faustão”, na Globo. Pegou mal o 
fato de Tom Cavalcante, (Sobral), da Record, ter ficado 24 
minutos em primeiro lugar no Ibope, no domingo (03.11) , 

enquanto concorria com Faustão. Em 02.10, a Folha publica-
va que , Faustão perdeu por dois minutos de Tom Cavalcante, 
da Record, que deu picos de 20 pontos no Ibope contra 17 da 
Globo, em 31.09.. Durante outros três minutos houve empa-
te. Em agosto e setembro de 2006, o “Domingão” deu média 
de 24,4 pontos. Teve dia que chegou a 27. No mesmo período 
deste ano, ficou com 18,3. O programa perdeu seis pontos. 
Em setembro, a maior média foi de 20.

Haroldo Serra

A Assembléia Legislativa do Estado do Ceará realizou, 
em 08.11, em Fortaleza,  solenidade em homenagem aos 
50 anos de fundação do grupo teatral Comédia Cearen-
se e concedeu uma comenda ao seu fundador, o artista 
Luís Haroldo Cavalcante Serra. O deputado Heitor Fér-
rer (PDT) destacou o trabalho realizado pelo grupo e en-
fatizou que o requerimento da homenagem, apresentado 
por ele em parceria com o deputado Artur Bruno (PT), foi 
aprovado por unanimidade pelos 46 deputados estaduais. 

Cabo Verde
O governador Cid Gomes, acompanhado de seus secretários de Tu-

rismo, Bismarck Maia, de Desenvolvimento Econômico, Ivan Bezerra, 
e de Ciência e Tecnologia, Renê Barreira, e de empresários de vários 
setores industriais do Ceará, fez  uma visita de três dias a Cabo Verde, 
arquipélago no meio do Atlântico, entre a costa brasileira e a africana. 
Cid disse a Egidio Serpa, do Conselho Editoral deste Jornal,  que Cabo 
Verde tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. É de 
olho nesse acordo e no que ele poderá render para as exportações cearenses 
que sua visita a Cabo Verde se realiza de hoje até sábado.

Tarcisio Viriato
E m dezembro, Tarcísio Viriato (Fortaleza) estará  expondo 

seus quadros na Referencia Galeria de Arte, no Casa Park.
É um artista consagrado. Funcionário do Banco Central 

fez da pintura a sua vida, desde 1980 quando realizou sua pri-
meira exposição. Em Brasilia, já expôs em muitas embaixadas. 
Pelo mundo, esteve em Versalhes, na França, Nova Iorque, 
Boston e Wisconsin, nos Estados Unidos.  Jane Godoy, no 
Correio Braziliense, de  7.11 destacou seus méritos e suas qua-
lidades na matéria “O Cearense veio, viu e venceu”.

O diretor da Casa 
do Ceará, Leimar Lei-
tão de Assis com sua 
esposa, Algecira Ama-
ral, que se esbalda-
ram com a musica de 
Ivonildo e seu sax de 
ouro.
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Humor Negro
Branco Humor

A presença do padre João Antonio em Acopiara
JB Serra e Gurgel (*)
A historia do interior do Ceará está muito ligada ao que  Igreja 

Católica Apostólica Romana fez, deixou de fazer e impediu que fi-
zessem.  Uma olhada sobre o papel da Arquidiocese de Fortaleza e 
das dioceses do Crato e Sobral, mais atrás, e das dioceses de Limoeiro 
do Norte, Iguatu, Itapipoca, Tianguá, Crateús e Quixadá, nos dá a 
dimensão das ações desenvolvidas pelos arcebispos e bispos, em seus 
territórios apostólicos. O mesmo se pode afirmar sobre os padres que 
foram ícones em suas paróquias. Padre Cícero Romão Batista é o 
maior exemplo.De um lado, pela propagação apaixonada da fé, pelas 
festas de padroeiros e padroeiras, missões, crismas  pela busca de iden-
tificação com as esperanças que a fé embasa e a religião proclama, pela 
cor política, pelo engajamento com as classes dominantes, no passado, 
pela adesão aos deserdados, na trajetória  que inspirou a Teologia da 
Libertação, no presente.

Na minha Acopiara não foi diferente, um padre teve um papel 
relevante no nosso lento desenvolvimento econômico, político e social. 
O padre João Antonio de Araújo nasceu em 06.05.1906 e faleceu 
09.09.1991, aos 85 anos. Foi o 3º vigário de Lages e o 1º,  Acopiara,  
de 11.07.1933 a 15.10.1959, por 26 anos. Fez o desmembramento da 
paróquia de Telha, depois Iguatu. Tomou a iniciativa  de demolir a velha 
capela e iniciar, em 1936,  a construção da Igreja de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, projeto de Agostinho Balmês  Odisio, de Juazeiro do 
Norte, com uma abóbada artisticamente pintada, (mais tarde detonada),   
inaugurada em 13.07.1941. Demoliu a velha casa paroquial que abri-
gou os padres Leopoldo Rolim e Joaquim Alves de Oliveira  e construir 
outra, a atual, inaugurada por dom Francisco de Assis Pires, 1º bispo do 
Crato, em 10.01.1948, tendo sido ele o 1º padre por ele ordenado.

A visão que guardo dele vai até meus 15 anos, do meu batismo por 
ele presidido nos idos de 1943 à  minha migração para o Crato em 1953 
e depois Fortaleza em 1957. Uma visão de menino quando ele tinha  52 
anos, estava no esplendor do seu sacerdócio. 

A visão posterior foi colhida por depoimentos de familiares e ami-
gos.

Meu tio, dom Newton Holanda , bispo emérito do Crato,  recorda 
sua obsessão pela escola. Padre João Antonio um dia lhe disse: “Quando 
cheguei á Acopiara, não havia uma só professora formada. O estudo era 
particular. Os pais pagavam”. Coube-lhe estimular as primeiras profes-
soras Lídia Gurgel Valente, Cecília Bernardes, Iolanda Alves, Neném 
Nogueira, Elodia Tavares, Maria Eliza Mendonça acolher crianças em 
suas casas para ensinar o beabá,  abrir o primeiro Grupo Escolar que 
hoje leva o seu nome, no qual fui alfabetizado por d. Cecília Bernardes, 
e inaugurar o primeiro ginásio. Dava-se ao luxo de procurar escritores 
e educadores, em Fortaleza,  e convidá-los para que viessem a Acopiara 
para falar de educação. 

Apaixonado pela liturgia sacramental, toda ela em latim ou gre-
go, celebrava a missa em latim para uma população que mal falava o 
português, traduzia  e interpretava o Evangelho para os tempos em que 
vivíamos. Tinha uma visão messiânica da religião católica e não tran-
sigia com outras religiões, credos e cultos.  Chamava os protestantes de 
“bodes” e conta a lenda que convocou Luis Martins, católico fervoroso, 
para irritar e provocar  os “bodes” que se reuniam no culto, no alto da 
estação da RVC,  munido de chocalhos, gerando, segundo Auriberto 
Medeiros Gurgel , um dito popular em Acopiara: “enjoou mais do que 
Luis Martins dos chocalhos”.

Nas festas da padroeira, N. S.do Perpétuo Socorro e do padroeiro, 
São Sebastião, nas procissões, no fincamento do pau da bandeira com 
banda de musica e rojões,  nas quermesses, nas visitas episcopais de 
crismas, feitas pelo bispo do Crato,  no catecismo dominical, nos sermões 
estava sempre  serelepe, elétrico, agitado. Seu brado de guerra: “vamos” 
chamavam todos a participar. 

 Alguns se atemorizavam com seus carões, fossem privados ou em 
público. Com o confessionário à sua disposição, conhecia os pecados, a 
índole, grandezas e misérias de toda a comunidade. É certo que guardava 
o segredo da confissão, mas rasgava o verbo. Era seu estilo. Assisti alguns 
casamentos em que os noivos torciam para que a cerimônia acabasse logo, 
temendo algum puxão de orelha. As cerimônias fúnebres e os batizados 
eram igualmente breves. 

Tinha suas preferências políticas. Tornou-se confessor e confidente do 

prefeito Celso de Oliveira Castro, que dominou politicamente o municí-
pio por mais de meio século, como prefeito de 22 a 30, de 35 a 45, de 
46 a 47, 48 a 51 e como oráculo até seus últimos dias, por seu carisma. 
Os dois eram pessedistas ostensivos. Padre Jantonio – como chamávamos 
- inspirava temor entre seus adversários políticos, os udenistas. Isto di-
ficultou um pouco sua missão , já que seus adversários tinham queixas 
e não podiam expressa-las ao bispo. Vivenciei isso na própria família, 
já que os Gurgel  eram pessedistas e os Serra/Marques/Albuquerque,  
udenistas. É famoso o abatimento  de d. Ulcerzina Holanda Marques, 
mulher de Zé Marques, a quem fazia repreensões públicas.

 Tio Newton   observa porém  que apesar de seu temperamento forte 
tinha a virtude de não tomar decisões unilaterais, sabia ouvir e procurava 
ouvir todos os lados. Recorda outra qualidade excepcional: a memória 
privilegiada. Afirma, sem exagero, que conhecia pelo nome todos os seus 
paroquianos  e a história particular (e secreta) de cada pessoa e de sua 
família. Nas grandes aglomerações, como Natal, festa da Padroeira, 
erguia os olhos, encarando cada um, dizia: “vosmecê não é daqui”   logo 
que deparava alguém estranho, e acrescentava “o pastor conhece as suas 
ovelhas”. Não usava agenda, guardava tudo na cabeça: intenções de mis-
sas, viagens, casamentos e demais compromissos. No máximo, tomava 
apontamentos em retalhos de papel e o restante sabia de cor.

Não gostava que jogássemos bola, fosse de  borracha, couro ou pano,  
perto da casa paroquial, antes do calçamento. Sempre com uma chave 
na mão, pronta para bater na cabeça na criançada, não com força, e 
chamando todo mundo de “Major”,  ficava de olho no jogo e na bola, 
especialmente de borracha ou couro. Se um chute levasse a bola em sua 
direção, acabava o jogo, segurava-a, levava-a para sua casa e não devol-
via. Se a bola não o procurasse, corria atrás dela, para acabar com o 
jogo. Para nós, crianças, era um transtorno. Não se sabe o que fazia com 
as bolas, jamais devolvida.  

Nas noites de Acopiara, antes da cidade adormecer, ficava na cal-
çada, preferencialmente nas do  seu Celso, de seu Zezinho da Malhada, 
de meu avô, Chico Henrique, dr. Candido Couto. A roda se ampliava 
com muitas pessoas . Jamais o vi na calçada de Tio Cazuzinha, José 
Marques Filho, Antonio do Cedro, Azarias  e Ezequiel.

Zeloso por valores e virtudes, de comportamentos e ética, acompa-
nhava o catecismo dominical e saia perguntando a cada menino e menina 
se tinha assistido à missa de domingo. Fiscalizava o namoro em frente 
da Matriz, as atitudes  descontroladas das mulheres casadas, a bebedeira 
dos homens casados e solteiros, e se metia a defensor da moral pública e 
privada, condenando os cabarés que despontavam no Rabo da Gata e 
no Colchete, com Guiomar, Raimundinha, Lucia e Esmeralda, vindas 
ao que se sabe , do Icó e do Cedro.  Para sua desventura maior, um ex-
seminarista no Crato, Luiz Guilherme, acabou por implantar um motel  
onde militavam as “mulheres de vida fácil”, 

Padre João Antonio não admitia que as mulheres usassem calças 
compridas, vestido apertado ou decotado, saia justa, manga cavada ou 
sem manga. Eram proibidas de entrar na Igreja. Espalhava até cartazes 
na igreja com a proibição. Fazia sermões.  Também não podia aparecer 
de cabelo à la homem. Mas encontrou uma desafiadora, d. Alacoque 
Medeiros, que não temia sua ira e sua indignação.  Da mesma forma 
não permitia que pelo serviço de alto falantes VPS, Virgem Perpetuo 
Socorro, fossem tocadas musicas de Luiz Gonzaga, tais como Carolina,  
Cintura fina, cintura de pilão, Mandacaru (ela só quer so pensa em 
namorar).  

Vivendo modestamente, de forma espartana, foi um homem digno 
e pobre, um fiel soldado de Cristo, sem luxos e vaidades, levado por 
suas emoções vividas com intensidade. Tinha carisma, mas provocava 
mais medo e temor do que respeito e afeto. Era a sombra de uma cidade 
tranqüila, o contraponto do amor e do ódio.

No final da década de 60, um abaixo assinado, liderado por João 
Holanda, foi enviado ao bispo do Crato, pedindo sua remoção Sabedor,  
ele se antecipou e fez chegar  a dom Francisco de Assis Pires a sua carta 
renúncia. Dali em diante não aceitou mais nenhuma função paroquial. 
Manteve, todavia o seu estado de espírito jovial e comunicativo pelo res-
tante de sua vida. 

Sua última vontade foi atendida: morreu no Crato,  mas foi  enter-
rado  em Acopiara  na Igreja que construiu e inaugurou

JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

OS DITADOS POPULARES ATUALIZADOS 
PARA A ERA DIGITAL.

  
1. A pressa é inimiga da conexão. 
   
2. Amigos, amigos, senhas parte.
   
3. Antes só, do que em chats aborrecidos. 
   
4. A arquivo dado não se olha o formato.
   
5. Diga-me que chat freqüentas e te direi quem 

és. 
   
6. Para bom provedor uma senha basta.
   
7. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. 
   
8. Em briga de namorados virtuais não se mete 

o mouse.
  
 9. Em terra off-line, quem tem um 486 é rei. 
   
10.Hacker que ladra, não morde.
   
11.Mais vale um arquivo no HD do que dois bai-

xando. 
  
 12.Mouse sujo se limpa em casa.
   
13.Melhor prevenir do que formatar. 
   
14.O barato sai caro. E lento.
   
15.Quando a esmola é demais, o santo desconfia 

que tem vírus anexado. 
   
16.Quando um não quer, dois não teclam.
   
17.Quem ama um 486, Pentium 5 lhe parece. 
  
18.Quem clica seus males multiplica.
  
  19.Quem com vírus infecta, com vírus será in-

fectado. 
   
20.Quem envia o que quer, recebe o que não 

quer.
   
21.Quem não tem banda larga, caça com mo-

dem. 
   
22.Quem nunca errou, que aperte a primeira te-

cla.
   
23.Quem semeia e-mails, colhe spams. 
   
24.Quem tem dedo vai a  Roma.com <http://

roma.com.
   
25.Um é pouco, dois é bom, três é chat ou lista 

virtual.
  
26.Vão-se os arquivos, ficam os back-ups
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Leituras

As fortalezas voadoras despejavam 
em nossa capital alem dos louros ian-
ques, coca-cola, luck stricke, life buoy, 
chicletes e um sem número de novos 

modos e costumes aligenistas.
Por José Colombo de Souza Filho (*)
A nossa fortaleza de Assumpção nunca mais teria o mesmo ar antes 

brejeiro de cidade recatada após a chegada dos americanos do norte. A 
invação consentida, celebrada pelo encontro dos presidentes Roosevelt, 
e Getúlio em Natal (RN) marcaria para sempre a vida das pessoas, coisas, 
modos e costumes; o recato e o desencanto das moçoilas alencarianas.

A antiga praia formosa, onde pontificava o Estoril (português), e o 
espanhol do Ramon, de fabulosas peixadas, virariam cassinos dos oficias 
americanos.

A construção apressada em ritmo de guerra da base área do Pici, 
do cocorote (coco route) o concreto das vias expressas para Parangaba 
a pista de asfalto nas proximidades do então futuro porto do Mucuripe, 
mudou o ritmo da capital cearense.

Os clubes tradicionais, Diários e Iracema, os cinemas Magestic, 
Moderno e então o novíssimo Cine Diogo, a praça do Ferreira e as no-
vas casas de importados, passariam a ditar os novos gostos e costumes. 
Gomas de mascar, dropes, lâminas de barbear, os recheados chocola-
tes, o boogie woogie a  rumba,o fox e o fox-trote, marcavam o mando 
dos costumes e a pauta de consumo das jovens; os óculos ray-ban, as 
vestimentas de tecido caqui; os trejeitos e as expressões idiomáticas em 
inglês; all right, ok, keep out. Era o que mais se ouvia.

Os discos importados da MGM, os filmes americanos, as grandes 
orquestras. os cantores Bing Crosby,  Frank Sinatra, ocupavam a pro-
gramação da PRE.9 e das dezenas de eletrolas das famílias do grand 
monde cearense.

Foram Dezenas de meses de uma euforia sem fim; esquadrilha de   
B-29,B-25, aviões de caça e patrulhamento faziam de Fortaleza, Natal e 
Recife o triangulo, a cabeça de ponte para a conquista da África.

No ar, os aviões, nos mares os navios e na terra as conquistas sem 
fim.

Finda a guerra em 45, à retirada dos moços louros e o desencanto 
das promessas apresadas de noivados e casamentos gorados. Uma inter-
minável ressaca se abateu sobre a fina flor da Fortaleza desvairada.

No carnaval de 1946 a marchinha mais ouvida era “quem não me 
conhece chora avalia, quem me quer bem”.

Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. Passado 
mais de uma década, somente uma figura permaneceu esfingética para 
marcar a passagem dos americanos: era a noiva do tempo.

Filha de uma viúva, morava nas proximidades da Praça José de Bo-
nifácio. Todo dia ela saia sempre três horas da tarde de casa rigorosa-
mente vestida de branco, de véu  e grinalda com o bouquet de flores na 
mão e começava a sua rotina caminhando pela rua Major Facundo até 
nas proximidades da Casa Elefante perto do Café Belas Artes, dobrava a 
esquina do banco Frota Gentil e voltava pela rua Floriano Peixoto onde 
passava pela Relojoaria Hora Certa,- Indagava as horas a seu Ernesto, a 
esquina da Brodoway, os cines Magestic, Moderno e Jangada, onde se 
detinha olhando os cartazes de filmes de guerra.

Por estranho que possa parecer jamais foi objeto da chacota por 
partes da turma do Ceará moleque, que se reunia para avacalhar qual-
quer coisa, e Vaiar até o Sol.

A enigmática figura era de uma pontualidade britânica. Quando 
chegava na praça do Carmo, o velho sino já estava sendo acionado para 
bater às seis horas da tarde, que marcava a prática cotidiana do Padre 
Paixão.

Houve tempo que se dizia em Fortaleza que, qual uma companhia 
de seguro, era mais firme do que o Pão de Açúcar, também poderia se 
afirmar que a noiva do tempo previzível e pontual estava a muito tempo 
sendo recordista de si mesmo.Nos últimos anos a noiva do tempo já 
caminhava com uma certa dificuldade, o vestido roto, o rosto cadavé-
rico sem véu e grinalda somente um buquê de flores de papel murchas 
e descoloridas.

Na ultima vez que a noiva do tempo foi à casa de tia Florzinha, sua 
madrinha, pedir a benção e ao tempo que tomava uma caneca de água 
dada pela Maria da Pacatuba, um ônibus da empresa São Jorge da família 
Ottoch, que fazia a linha circular, involuntariamente causou a morte da 
eterna noiva do tempo.

Um estranho sorriso marcaria a ultima imagem da esfingética e 
enigmática figura que foi vencida pelo tempo.

Tudo conforme tinha diagnosticado o psiquiatra Dr Jurandir Pi-
canço.

José Colombo de Souza Filho, Jornalista e servidor público (Fortaleza(

Noite de chuva
Ayrton Rocha (*) 
É madrugada, 
A chuva cai sobre a minha cidade 
Molhando o meu rosto 
E as calçadas, 
Tão sofridas, 
Tão pisadas, 
Tão mal cuidadas. 
Mas em compensação, 
Elas têm o privilegio de olharem de baixo pra cima, 
Vendo todo mundo que passa 
Vendo tudo que acontece 
Vendo a Lua e as estrelas 
E com seu espelho d’agua da chuva que cai, 
Vendo mulheres passando 
De saias justas, 
Saias largas, 
Com mais um privilegio que só as calçadas têm! 
Ver mulheres mostrando seus sexos tão lindos 
Porque muitas mulheres 
Caminham pelas calçadas 
Sem nada usar além da saia 
Deixando seus sexos expostos 
Transformando as calçadas num paraíso 
E eu querendo virar calçada também. 
Por que tanto privilégio, 
Estas calçadas têm! 
E eu não tenho? 
Elas têm uma visão 
Do céu, 
Do paraíso, 
Da Lua, 
Do orgasmo 
E do mar 
Elas vêem de perto 
A beleza do sexo 
E como é gostoso se amar. 
A vida destas calçadas, 
É um verdadeiro pomar 
Elas têm um delicado sabor 
Do sexo, 
E do perfume que vem daquela flor, 
Só as calçadas, 
Podem ver e sentir, 
Aquele fulô de amor. 
Elas vêm de dia 
E nas noites também 
É um grande privilégio 
Que as calçadas tem 
Se eu fosse uma calçada, 
Eu faria, 
Tudo isso também. 
Além de ver tudo que a calçada ver, 
Eu faria um batente, 
Faria dois batentes, 
Pra ficar bem pertinho 
Pra sentir mais de perto 
Aquela beleza, 
Que só as mulheres tem 
A chuva continua caindo em minha cidade 
E muitas mulheres 
Pisando na calçada também 
Se estão descobertas, 
Tudo bem! 
E se não estão, mesmo assim, 
Eu queria ser calçada também. 
(*) Ayrton Rocha , publicitário (Fortaleza) 
pequenoayrtonrocha@gmail.com

Retratação
Marcondes Sampaio (*)
Se em versos anteriores
Muito xinguei o bem-te-vi,
Aqui faço sincera reparação
Diante do que ontem vi
O que vi foi cena comovente
Impressionante e exemplar
Três bem-te-vis perseguindo
Um acovardado Carcará
Outro pássaro pequeninim
Fazia parte do bravo grupo
Que expulsou o bicho ruim,
Invasor carniceiro e Bruto
A cena me trouxe recordação
Do fenomenal João do Valle
Que em histórica composição
Enalteceu a vigorosa ave
O Carcará de João era valentão,
Com mais coragem  que o homem
Uma espécie de águia do seu sertão
Que, por rapinar no morria de fome
Pois João lá do céu me perdoe
Contraditar sua épica narração
Mas, a depender do que assissti
Até hoje o carcará passa privação
A imagem fica ainda mais abalada 
Com a cena tragicômica do grandão
Em veloz e desordenada retirada
Perseguido pelo minúsculo batalhão
O episódio me trouxe à memória
Outra exemplar comparação
De como se pode mudar a história
Quando se luta com determinação
Epopéia igualada no mundo moderno
Pelos vietnamitas que expulsaram da pátria
O colonizador francês nada fraterno
E depois a vampiresca e insciável águia
Os grandes heróis dessa façanha
Foram os generais Giap e Ho Chi Minh,
Pequenos na altura, gigantes na bravura
Iguais ao bem-te-vi e o outro passarim.
Lágrimas do Brasil 
Ó céu, quanto do azul anil
É oxigênio do Brasil
Das florestas devastadas
Com fauna e flora pirateadas
Agravando o aquecimento global
E a terra reduzida a areia e sal...
Dá pena. Dá muita pena
Da riqueza que se apequena
Com a amazônia de área continental
Transformada em condomínio internacional.
O universo do verso
No exercício da rima o que prefiro
É rimar insurreição, alegria, não a dor
Pois na adversidade não me inspiro
Prefiro abate-la com silenciador
Verso o inverso do que versa
A alma romântica do trovador
Verso transverso, o que discrepa, 
O universo disperso do mero rimador
(*) Marcondes Sampaio, jornalista e escritor (Urubure-

tama)
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu uma limi-
nar em ação cautelar ajuizada pela empresa Universal Admi-
nistração de Condomínios e Serviços Ltda. contra o estado 
do Ceará. Na ação, a empresa pediu que o Pregão Eletrônico 
nº 065 de 2006, que contrataria a prestação de serviços gerais 
na Secretária de Educação do estado e em quinhentas escolas 
públicas cearenses, ficasse sem efeito. A Universal Adminis-
tração alegou diversas irregularidades na convocação do pre-
gão. 

No 1º grau, a liminar foi rejeitada, o que levou a empresa 
a entrar com um agravo de instrumento com pedido de ante-
cipação dos efeitos do recurso, que na prática suspenderia os 
resultados do pregão até o fim do julgamento. O pedido foi 
aceito e mantido na decisão do agravo, o que levou o estado 
do Ceará a requerer a suspensão de liminar e de sentença. 

A defesa do estado se baseou no artigo 4º da Lei 8.437 de 
1992, que autoriza a suspensão de medida liminar em caso de 
claro interesse social em ações contra o poder público. Ale-
gou-se que o processo poderia inviabilizar o andamento das 
aulas nas escolas públicas da rede estadual, já que não haveria 
condições de higiene e que a preparação de merendas tam-
bém ficaria prejudicada. 

Em sua decisão, ministro Raphael de Barros Monteiro, 
presidente do STJ, considerou que a suspensão de limina-
res seria uma medida excepcional, restringindo-se a análise 
de casos que afetem a ordem, saúde, segurança ou economia 
públicas. No caso, como a não contratação de serviços pú-
blicos poderia inviabilizar o semestre letivo, o ministro con-
siderou que a ação se encaixaria nessas categorias. Com essa 
fundamentação, a liminar que impediu o pregão eletrônico foi 
suspensa até o trânsito em julgado (julgamento final) da ação 
principal.

110 municípios do Ceará recebem 
R$ 30 milhões para carros pipa

STJ suspende liminar que impedia 
licitação em escolas do Ceará 

A Operação Carro-Pipa foi retomada no Ceará, Pernam-
buco, Paraíba e Piauí, com a liberação de R$ .  48 milhões 
para ações de abastecimento nos oito Estados atendidos 
pelo programa emergencial: Tocantins, Piauí, Minas Gerais, 
Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional de De-
fesa Civil. 

. O Ceará deverá receber a maior fatia desses recursos 
— R$ 30 milhões —por ter maior número de municípios 
em situação critica quanto à falta d´água. No total, 141 mu-
nicípios decretaram situação de emergência no Estado. Dos 
110 municípios autorizados a receber a ajuda dos carros-
pipa, 95 estavam sendo atendidos; 15 estão em processo de 
implantação. De acordo com dados da Coordenadoria de 
Defesa Civil, dos 95 localidades atendidas, 76 já não rece-
biam mais a água dos carros-pipa devido ao corte de verba. 
O restante, 19 municípios ainda estão recebendo o serviço, 
devido à verba remanescente do último repasse.

O programa emergencial de abastecimento de água por 
carros-pipa foi suspenso gradativamente no Ceará desde o 
último dia 8.10. De acordo com o coordenador estadual de 
defesa civil, tenente-coronel José Nildson de Oliveira, o pro-
grama atende aos municípios cearenses desde abril passado.

A estiagem castiga a população do Interior. O Estado 
está com apenas metade de sua capacidade de recursos hí-
dricos armazenada. São 9,4 bilhões de metros cúbicos de 
água. O total da capacidade nos açudes espalhados pelo Ce-
ará é de 17,8 bilhões de metros cúbicos.

Sozinhas ou casadas, as mulheres cearenses são as principais 
responsáveis pela obtenção do sustento de praticamente metade 
dos lares. De acordo com o IBGE, 47,6% dos domicílios do Es-
tado são chefiados por elas, que na maioria das vezes têm de se 
desdobrar em jornadas duplas. 

O índice de protagonismo familiar feminino no Ceará é mais 
elevado do que a média nordestina, em 43,3%, mas ainda fica aquém 
do apontado no restante do País. Dos pouco mais de 59 milhões de 
domicílios brasileiras, 49,5% são chefiados por mulheres. 

Ao confrontar a realidade orçamentária dos lares que são che-
fiados por mulheres com a dos que são chefiados por homens, o 
nível de renda sofre sensíveis variações. No primeiro grupo, 41,5% 
têm renda inferior a meio salário, contra 30% no segundo. No gru-
po das famílias com renda maior que dois salários, eles e elas têm o 
mesmo peso: 8,8%. 

Segundo o chefe da unidade estadual do IBGE no Ceará, Fran-
cisco Lopes, o dado comprova que ´está ocorrendo um redesenho 
do perfil da família cearense´. Ele enxerga o avanço da participação 
feminina na hierarquia familiar como um reflexo direto das melho-
res posições que elas vêm galgando no mercado de trabalho. 

De acordo com o IBGE, elas são maioria no seleto grupo dos 
que possuem escolaridade avançada. No rol dos que estudaram por 
mais de 12 anos, elas são 61,2%. O índice é maior do que a média 
nacional, que beira o equilíbrio entre os sexos, com mulheres repre-
sentando 56,3% do grupo, e do Nordeste, em 60,4%. 

A tendência, como confirma o IBGE, é que este quadro não 
seja revertido, em curto e médio prazo pelo menos. De cada grupo 
de cem universitários cearenses, 57,9% são do sexo feminino: pou-
co acima da média nacional, de 57,5%. 

Ele sustenta o argumento com base no expressivo aumento das 
chamadas ´famílias unipessoais´, denominação dada pelo instituto 
para as pessoas que moram sozinhas em seus próprios domicílios.  

Mulheres chefiam 
47,6% dos lares no Ceará 
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Lustosa da Costa (*)
Sou tão antigo que sou do tempo em que o leite vinha do peito das vacas e não 

de caixas de papelão do supermercado. Quando o leiteiro punha era  água no pro-
duto para aumentar a quantidade à venda e não soda caustica nem água oxigenada 
como hoje em dia.  Logo no inicio de meu trabalho como redator da “Crônica do 
Cear”,”da Pre9 , condenei os leiteiros por colocaram água no leite o que me levou 
Eduardo Campos,o superintendente da emissora, a me advertir para não falar de 
todos os leiteiros e apenas de alguns deles. ”Porque senão , estarão todos aqui à por-
ta do prédio, amanhã      ,protestando”  .Aprendi,então, a não generalizar porque 
a generalizaão é geralmente injusta e,com frequência, fascista. 

Para ver a fonte
Qualquer dia,pego meu neto, Arturhr Henrique e o levo a um curral para ver 

a ordenha das vacas. A fim de que ele,menino do asfalto,saiba de onde provem este 
líquido branco que,antigamente, era aconselhado para nosso consumo.

Nao sou bezerro
Hoje em dia,ouço até medico dizer que não o consome:”Afinal não sou bezer-

ro!”. Falando a este respeito e de outras comedorias,um dia desses em casa de dona 
Dolores , Elcias me condenava por consumir galinhas pé duro, caipiras , criadas 
às soltas, comendo o que aparece e lhes dá vontade, ele  preocupado com a higiene 
pessoal da penosas. . Acha mais saudável encarar o galináceo, nascido e criado em 
granja , sob intensa luminosidade vinte e quatro horas por dia, para ficar com a 
impressão  de que o tempo est passando e para que,disto,convencido e estimulado  
por drogas, ganhe tamanho e peso para sua imolaão.

Os riscos de hoje 
São os novos tempos.
Quando a gente adquire frutas ou verduras,é logo lembrado de que elas podem 

haver nascido sob o assedio de agrotóxicos. Em suma o consumo do leite, das frutas 
e das verduras encerra riscos de que não sabíamos no passado.

Ser que eles existiam e nós éramos felizes por ignorar sua existência?
Fechar os outros 
A mulher de amigo meu diz  que se for ligar para todas as advertências que ouve 

sobre riscos de alimentos, não come mais nada. Nem deixa marido e filhos comerem. 
Para ela,o melhor é fechar os olhos e rezar para que não sobrevenha o pior.

Já existia?
A grande duvida dos mais velhos de hoje reside em se perguntar se,no passado, 

havia tais riscos e deles não sabíamos ou se não corríamos estes perigos? Aliás, 
quando lembro como fui criado (toda a minha geraão), me surpreendo por que 
não fui (fomos) engrossar as taxas de mortalidade infantil. Porque lá em casa era 
tanta gente que mesmo houvesse dinheiro sobrando, não havia pessoal qualificado 
para cuidar de cada um dos treze e evitar os perigos que hoje,´so hoje sabemos, nos 
rondam e nos podem arruinar.

Ou a ignorância da doença também constitui uma maneira de ser 
feliz,principalmente de ser sadio?

****
Cavados vagarosos,mulheres rápidas
No final da vida, Flores da Cunha recebeu visita de solidariedade do colega de 

Revoluão de 1930,Oswaldo Aranha, pela situaão de penúria em que vivia,apesar 
dos altos postos que ocupara. A certa altura, registrou que ficara pobre por causa 
de apostas no Jockey e de prostitutas gananciosas:” Fui arruinando por éguas va-
garosas e mulheres rápidas”..

Dom Joao VI
Um dos melhores livros de historia com que me deparei nos ultimos tempos 

foi “Imperio à  deriva” sobre a transplantaão de todo o aparelho estatal portu-
gues para o tropico,por conta da ameaça de Napoleão Bonaparte. Li também A 
biografia de dom Joao VI, escrita por Pedro Calmon, de facil acesso. Ainda nao 
consegui,porém,chegar ao fim do monumental trabalho do pernambucano Oliveira 
Lima sobre o rei de Portugal e do Brasil que há duzentos anos veio morar no Rio 
com o que preservou a propria coroa e a monarquia lusa. No Brasil,os que queriam 
ser nglo saxoes ,os que detestam a colonizaão portugues tendem a menosprezá-lo, 
enxergando apenas seu apetite e suas desventuras conjugais. Nao admitem que foi 
o fundador da nacionalidade. Deixou o Brasil preparado para a independencia. 
E saiu de nosso territorio,aos prantos, tanto gostava da terra brasileira e lembrava 
bons momentos aqui vividos.

Escolha de auxiliares
Hao de dizer que se houve exito,dom Joao VI o deveu aos ministros de que se 

cercou. Ora,bolas. Isto se pode dizer de todo governante. Sua principal qualidade 
consiste em se rodear de auxiliares competentes. Presidente e rei nao trabalha,feito 
carregador do porto, de saco às costas,nao. Dá diretrizes a seus secretarios e subor-
dinados. Traça políticas.

Blogs do Lustosa da Costa
http://sobralense.blig.ig.com.br/
http://sobralense.blog.uol.com.br/
http://sobralense.fotoblog.uol.com.br/index.html
Biblioteca Lustosa da Costa
http://biblioteca..sobral.ce.gov.br/index2.html
(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)

Quando o leite  
vinha do úbere da vaca 

Cearenses  
em Brasília

Jose Colombo de Souza Filho (*)
À época se divisava o inconcluso Porto de Mucuripe, as ins-

talações das empresas distribuidoras de Petróleo SHELL, ESSO 
e TEXACO. O molhe de pedras de granito oriundos de Mon-
guba, o centenário farol e mais o gigante TITAN, qual colosso 
de Rodes a vigiar a entrada da pequena enseada. Chegava a For-
taleza o novo comandante da região militar o General cearense 
Juarez Vasconcelos, festivamente recebido. Hinos e dobrados 
eram seqüencialmente executados e a turba de catraieiros e esti-
vadores aplaudindo. No palanque armado, a claque de políticos 
e autoridades prestigiavam o desembarque de gala: o desem-
bargador Faustino de Albuquerque, governador do estado e o 
popular prefeito da capital, Acrisio Moreira da Rocha. Este em 
processo de encampação da LIGHT. E os bondes minguando, 
sentindo os efeitos imediatos da intervenção municipal.

O cidadão de Mondubim,  filho de Dona Eva Cunha, José 
de Arimathea Gomes da Cunha em 1948 subiu as escadas do 
vapor ITANAGE, da Companhia Costeira de Navegação na 
antiga ponte metálica de Fortaleza. Se distanciava para romper 
o ciclo da época em que a juventude inquieta que sentia a falta 
de outras oportunidades a não ser seguir, a carreira militar, ser 
funcionário do Banco do Brasil ou entrar para o Seminário.

Tangia-o a sua natureza. Inquieto e despachado, o jovem 
José Arimathea Cunha reconhecia um Ceará pequeno para 
contê-lo. Achava que tudo que tinha amealhado em sua terra 
natal, em Fortaleza, onde cursou o lendário Liceu, com seus 
professores catedráticos, era suficiente para vencer nesse mun-
do afora. – Os grandes educadores afiançavam a crença do jo-
vem mondubiense, destacado  estudante   de português, latim, 
filosofia, grego e história. E da aritmética, cujo crédito era da 
sua professora primaria,  lá em Mondubim.

Os jornais de Fortaleza, situados em quadrilátero, envolven-
do a rua Senador Pompeu, a Gazeta de Noticias, O Estado, 
Diário do Povo, O Povo, O Nordeste, O Unitário, o Correio 
do Ceará e até o Democrata, representavam então escalas do 
despertar de seu talento. Não era confortável viver se acotove-
lando com os grandes nomes, Caio Cid, Jader de Carvalho, os 
irmãos Martins, Leonardo Mota, Quintino Cunha, Capistrano 
de Abreu, Luis Sucupira, o grupo Clã e tantos outros ilustres 
luminares. Se distanciava para romper o ciclo de escassas opor-
tunidades, a carreira militar, Banco do Brasil ou  seminário.

As lanchas e as alvarengas faziam o transbordo da ponte 
metálica aos navios ao largo, que em dia de mar agitado ame-
drontava os mais valentes. E os mais fracos se apegavam em 
todos os santos: de São Francisco de Assis passando pelo das 
Chagas até o Francisco das barrancas do Canindé.

Os navios da costeira tinham os prefixos ITA, que em tupi 
guarani significa pedra. No tombadilho de ITANAGÉ, pensava 
no paradoxo do que se dizia “pedras que boiavam na água”. A 
sensação era de enjôo, de um golpe na boca do estômago. Não 
seria a primeira nem a última vez. Realizar sonhos, boiar nas 
vagas desse mundo de Deus. Ampliar o itinerário existencial, 
além de Mondubim, Passaré, Pajuçara, Pacatuba, Água Verde, 
Redenção.  Culpou o mar batido e fez uso das famosas gotas 
Arthur de Carvalho, do laboratório de manipulação Eduardo 
Bezerra, um santo remédio.

Os 8.500 kilometros de litoral. José de Arimathea, nessa via-
gem de 20 dias, conheceu Recife, Salvador, Vitória e finalmente 
Rio de Janeiro. Quase um terço do imenso litoral. 

Era um tremendo vestibular de aprendizado sociológico, 
onde via pulsar a diversidade desse país. Visto o laboratório, 
as amostras, as conclusões de Gilberto Freire, Josué de Castro, 
Nelson Chaves.

Já no Rio, na praça Mauá, ficava o edifício do jornal A Noi-
te, a Rádio Nacional e mais adiante, na rua Sacadura Cabral, os 
Diários e Rádios Associados.

Andou de Seca a Meca e em contato com jornalista Ivo Ar-
ruda, pessoa de tirocínio comercial e íntimo amigo de Getulio 
Vargas, se aboletou no Bureau Interestadual de Imprensa e no 
internacional News Service. 

Tudo que aparecia era lido.  O mundo de noticias do dia, do 

desenrolar de  guerras, no sudeste Asiático, da seca inclemente 
no nordeste brasileiro, das experiências atômicas das bombas 
atômicas,  das de hidrogênio, do leite contaminado com estrôn-
cio 90, dos desastres de aviões na selva amazônica. As bulas do 
papa Pio XII as façanhas dos Harlem Globertrotters. Lia Coréia 
e lembrava de  Coreaú, perto de Mondubim.

No despertar dos dias de verão, com seu radinho de galalite, 
marca Parkbell, consumidor contumaz de energia, obrigando-o 
a aturar as advertências da dona da pensão, o grande jornal da 
Rádio Tupy de São Paulo, criação e apresentação de Corifeu de 
Azevedo Marques. Era assim o ouvido pra começar o dia.  

Deve ser daí que veio o “visto, lido e ouvido”. 
Da praça Mauá, a Lapa e o Catete, do sonho em Copacaba-

na, do convívio com  Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, Lauro 
Maia, Quatro Azes e um Curinga, o Trio Nagô e uma infinidade 
de amigos e conhecidos, que compartilhava lugares e momen-
tos. Villa Lobos, Portinari, Pancetti, Antonio Bandeira, Aldemir 
Martins, Lucio Costa, Gustavo Capanema, Nestor de Holanda, 
Ari Barroso, Antonio Maria, Mister Eco, All Right, Luiz Seve-
riano Ribeiro, Gustavo Barroso, Carlos Lacerda, Cirilo Junior, 
Heraclito Sales, Neiva Moreira, Paulo Sarazate, João Mangabei-
ra, Juraci Magalhães, Flores da Cunha, discutindo, aplaudindo, 
divergindo, concordando e, às vezes, até de forma violenta dis-
cutindo política, economia, futebol e mundanismo.

O mover-se pela vida de jornalista fez dele um usuário do 
trem noturno entre o Rio a São Paulo. Chegou a trabalhar lá 
por quase 7 anos. Nesse mesmo impulso, tornou-se um dos 
primeiros usuários da ponte aérea Rio – São Paulo nos aviões 
DC-3 e Convair.

Ainda em São Paulo, trabalhou no Última Hora, ao lado de 
Josimar Moreira de Melo e Samuel Wainer. Desenvolveu seu 
conhecimento da técnica de jornais. Assim é que, durante esse 
tempo, foi responsável pela organização de vários jornais, e a 
reorganização do Correio Paulistano. Lá, conviveu mais intima-
mente com a vida de São Paulo, fazendo amizades no meio 
político e industrial. 

Até mesmo por seu temperamento de jovem, com a cabeça 
em reboliço, um dia ficou desempregado.

Lembrou de pedir socorro ao amigo diretor geral dos Diá-
rios Associados. Foi ao Rio, a chamado de Paulo Cabral, que o 
apresentou ao então gerente do O Jornal, Edílson Cid Varela. 
Era julho de 1959.

Varela confiou-lhe a reforma da Folha de Goiaz, em Goi-
ânia, dirigida por Braga Sobrinho. Foi nessa época que desem-
barcou no Centro-Oeste. Em Goiânia, ficou até setembro, 
quando foi inaugurada a sede nova da Folha de Goiaz, e a nova 
feição do jornal.

Aproximava-se cada vez mais de seu amplo, luminoso, de-
sassombrado destino: Brasília.

Assis Chateaubriand tinha prometido a JK a inauguração si-
multânea de Brasília a de um jornal e uma emissora de televisão. 
Nesse quadro visionário encaixou-se Ari Cunha.

 Representante d’O Jornal, protagonizou o papel de 
construtor,  desde o desmatamento do terreno, articulação com 
autoridades, bancos e operários.

Promessa cumprida, instalou-se fisicamente no jornal e, 
intelectualmente, em suas folhas. Nascia a coluna Visto, Lido 
e Ouvido, defendendo Brasília como um filho à sua própria 
terra. Tangenciou pela primeira vez a atividade pública na Co-
missão de Incentivo à Iniciativa Privada, lá nos início dos anos 
’60. E assim na Sociedade de Abastecimento de Brasília, Cotelb. 
Gostou mais de atuar do meio cultural, em dois mandatos na 
Associação Cultural Franco-Brasileira.

No final da década de ’60, volta o Varela a contar com Ari 
Cunha para modernizar o parque gráfico do Correio Brasiliense. 
Brasília e seu jornal agora também na vanguarda tecnológica.

Oi Ari, 
A batalha,  todos nós sabemos que foi renhida. Se valeu 

para você, só você mesmo poderá dizer. Para nós, brasileiros e 
brasilienses, valeu, com certeza. 

José Colombo de Souza Filho , jornalista (Fortaleza) 

COMO TANTOS, o cearense Ari Cunha 
embarcou num Ita para vencer NA VIDA.



Ceará em Brasília�

Casa do Ceará solicita aos senadores e deputados do Ceará  e do DF 
emendas parlamentares para realização de obras

A Diretoria da Casa do Ceará enviou em 22 de outubro Ofício 
- 064/007 aos três senadores do Ceará e de Distrito Federal, bem 
como aos 22 deputados federais do Ceará e aos oito de Brasília e 
aos 16 deputados distritais do Distrito Federal, para solicitar a pro-
positura de Emenda Parlamentar, no orçamento da União e do Dis-
trito Federal de 2008, a fim de possibilitar apoio ao nosso trabalho, 
dentro de uma das destinações permitidas.

No documento, os dirigentes apresentam o conjunto das ações 
desenvolvidas pela Casa, praticamente a única existente no Distrito 
Federal, ligada a um Estado da Federação e que presta atendimen-
tos e serviços à comunidade de Brasilia, do Entorno, do Ceará e do 
Nordeste.

“A Casa do Ceará é uma Instituição Filantrópica, declarada de 
Utilidade Pública pelos Governos Federal (Dec. 68557/71), do 
Distrito Federal (Dec. nº 3.873/77) e do Estado do Ceará (Lei nº 
10.150/77). É registrada no Conselho Nacional de Assistência So-
cial como Entidade Beneficente de Assistência Social (Certificado 
CEAS de 21 de agosto de 2002), e inscrita no Conselho de Assis-
tência Social do Distrito Federal – CAS/DF sob o nº 006/84, como 
Instituição de atendimento no regime Abrigamento para Idosos / 
Integração Social, Orientação e Apoio Sócio-Familiar / Ações Só-
cio-Educativas de Apoio à Família.  

Fundada em 1963, presta atendimento de qualidade a pessoas 
carentes, ao usuário de baixa renda e ao público em geral, por meio 
de ações desenvolvidas nas áreas de Promoção Social, Cultura, Saú-
de, Educação, Esporte e Lazer.

Para V. Exa ter idéia do vulto do atendimento a essa cliente-
la, destacamos dados referentes a serviços prestados só no ano de 
2006, por área de atuação:

Promoção e Assistência Social (atendimento gratuito) 
Modalidade      

Pessoas atendidas
Consulta Médica                                                   1.002
Óculos de grau                                                          85
Auxílio Financeiro                                                   264
Tratamento odontológico                                        238
Cesta básica                                                          1.209
Medicamentos                                                         220
Almoço/Lanche                                                      154
Bolsa de cursos e atividades terapêuticas                   78 
Exames laboratoriais                                                 36
Vale transporte                                                        642
Corte de cabelo                                                    4.548
TOTAL                                                               8.512
Promoção Cultural
Distribuição do Jornal “Ceará em Brasília” 13.022 exem-

plares
Visitas ao Museu de Artes e Tradição do Nordeste 1.801 

pessoas
Empréstimo de Material Folclórico 487 peças
Visitas à Biblioteca Padaria Espiritual 421 pessoas
As atividades culturais, também inteiramente gratuitas, têm por 

finalidade divulgar as tradições, artes e costumes cearenses e do 
Nordeste. Promovem-se eventos de lançamento de livros e exposi-
ção de artistas cearenses.

O Museu de Artes e Tradição do Nordeste da Entidade tem um 
acervo de 1.460 peças tradicionais da região. 

As Bibliotecas e os Centros de Estudos, contam com cerca de 
8.000 livros sobre o Nordeste e o Ceará. 

A galeria de Artes Plásticas com um acervo de 181 obras de pin-
tura em tela e esculturas em madeira, todas de artistas cearenses.

Atividades de saúde (subsidiadas pela Casa) 
Modalidade      

     Pessoas atendidas
Tratamento odontológico                                     12.624
Consulta médica                                                   10.508
Eletrocardiogramas                                                 275
Prevenção de câncer                                       680

Exame de Curva Tonométrica                                  212
TOTAL                                                               24.299
As ações na área de Saúde são desenvolvidas mediante módico 

pagamento e compreende uma Policlínica, e uma Odontoclínica.
Atenção ao Idoso
A Casa mantém uma pousada com 19 idosos residentes, rece-

bendo assistência integral.
Qualificação para o Trabalho Alunos Matriculados 
Bordado em Pedraria            22
Cabeleireiro                         134
Corte e Costura          122
Culinária                          51
Depilação                          26
Estética Facial                            0
Manicura                          92
Pintura em tecido             6
Pintura em Tela           19
Yoga                                        20
Renda de Bilro                           8
TOTAL                       500
As atividades de qualificação profissional são também carac-

terizadas como de enfrentamento à pobreza, porque objetivam a 
geração de emprego e renda àqueles desprovidos de condições de 
se manterem dignamente.

Dificuldades
A Diretoria da Casa ressalta, entretanto, que “ as instalações exi-

bem rachaduras, goteiras e desgastes nas paredes. As redes elétrica, 
hidráulica e telefônica apresentam repetidos defeitos, mormente na 
época das chuvas, comprometendo o funcionamento normal da 
Entidade. Essas precariedades estão a requerer obras e serviços de 
reforma para as quais a Instituição não dispõe de meios.

Sem recursos próprios e necessitando de ajuda, vem à presen-
ça de V. Exa. para solicitar a propositura de Emenda Parlamentar, 
a fim de possibilitar apoio ao nosso trabalho, dentro de uma das 
seguintes destinações:

Reforma e manutenção das instalações da Pousada dos Ido-
sos

Reforma e manutenção das redes elétricas e de telefonia
Reforma e manutenção da rede hidráulica e de armazenamen-

to de água
Reforma e manutenção das instalações do Museu
Reforma e manutenção das salas dos Cursos Profissionalizan-

tes
Reforma e manutenção das instalações dos consultórios den-

tários
Reforma e manutenção das instalações dos consultórios mé-

dicos
Reforma e manutenção das instalações das Bibliotecas e da 

Pinacoteca
Restauração da pavimentação asfáltica interna
Aquisição e manutenção de equipos odontológicos
Aquisição e manutenção de equipamentos para os consultórios 

médicos
Esperança
O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita, 

assinalou que “a Casa precisa da atenção dos senadores, dos de-
putados federais e dos deputados distritais. Já fomos muito longe, 
mas precisamos ir mais além, para isso é importante a captação de 
recursos públicos, principalmente porque somos uma instituição 
filantrópica”.

“Isto não quer dizer que queremos uma dependência pública. 
Nada disso, queremos e precisamos de uma parceira que  foi nega-
da à Casa nos últimos tempos. Se não temos grandes despesas, por 
isto estamos equilibrados, não temos grandes receitas. Mas preten-
demos alterar um pouco nossa forma de atuar e buscar parcerias 
que sejam mais favoráveis aos nossos projetos de modernização e 
de expansão”, disse.

Ministro Ubiratan Aguiar e d. Terezinha

José Jéser de Oliveira, Luciano Barreira e d. Yolanda

Ivonildo e seu sax de ouro



Ceará em Brasília �

Os 44 anos da Casa do Ceará foram marcados pelo diploma de Sócio Benemérito  
de Luciano Barreira e  pelo Sax de Ouro de Ivanildo

A família de Luciano Barreira, com o presidente da Casa, Fernando 
César Mesquita, vendo-se d.Yolanda, filhos e netos.

Ivonildo com seu sax de ouro, relembrando seus sucessos.

Luis Gonzaga de Assis e sra, Leimar e sra. com familiaresIvonildo com seu Sax de ouro que voltou a se apresentar na Casa do 
Ceará, nas comemorações dos 44 anos

Uma noite de confraternização pelos 44 anos de existência da Casa do Ceará,  com 
participação especial de Ivanildo, “o sax de ouro”, a entrega do Diploma de Sócio 
Benemérito ao jornalista, escritor, criador e editor emérito do jornal Ceará em 

Brasilia, marcaram o dia 31.10 .
Presentes todos os diretores e membros do Conselho Fiscal da Casa, liderados por 

Fernando César Mesquita,  e uma legião de convidados especiais.
Luciano Barreira, que dirigiu o jornal mensário Ceará em Brasília, durante as últimas 

quatro décadas, e autor de romances do quilate de Em Busca do Amanhã, Cassacos, Ama-
zônia Retalhada (junto com Frota Neto e Gervásio de Paula) e que está empenhado agora 
em escrever suas memórias no Ceará e em Brasília, foi  saudado pelo jornalista Paulo 
Cabral de Araújo, ex-diretor geral do Condomínio dos Diários Associados, com passagem 
pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Paulo Cabral de Araújo primeiro assinalou a importância da Casa do Ceará em Bra-
sília, “amiga e fraterna” que simboliza o Ceará. “Quando aqui se entra, disse, sempre 
nos lembramos da terra distante, do nosso Ceará. Evocamos nossas melhores tradições 
e nossos familiares e amigos que lá deixamos”. Ressaltou em seguida as qualidades e as 
virtudes de Luciano, “um grande escritor” que tem uma narrativa fácil, fluente, intimista 
e um memorialista com muitas histórias para contar.

Por solicitação do presidente da Casa, o ex-presidente José Jézer de Oliveira, autor da 
proposta de concessão do diploma de Sócio Benemérito, foi convidado a fazer entrega e 
o fez recordando a longa trajetória de Luciano na Casa, desde Alvaro Lins, demonstrando 
ser um colaborador  desprendido e dedicado. Destacou seu empenho na criação, edição e 
distribuição do Jornal da Casa, o Ceará em Brasília, que registra todos os acontecimentos 
nas últimas quatro décadas,  “sendo o livro aberto de nossa presença na Capital Federal”.

Registramos nos eventos as presenças de ministro Claudia Carneiro, ministro Ubi-

ratan Aguiar (Cedro) e sra, Teresinha de Jesus B. Aguiar , Paulo Cabral (Fortaleza), José 
Jézer de Oliveira (Crato),  Geraldo Vasconcelos (Tianguá), Francisco Mirto (Fortaleza), 
general Antonio Florêncio da Silva (Fortaleza), Tarcisio Florêncio da Silva (Fortaleza) 
B.de Paiva (Fortaleza), Geová Sobreira (Juazeiro do Norte), Wilson Ibiapina (Fortaleza), 
cel Edmilson Oliveira (Fortaleza), Antonio Frota Neto (Ipueiras), Silvio Leite (Fortaleza), 
Luis Joca (Fortaleza),  Adyrson Vasconcelos (Santana do Acaraú), a ex-deputada Moema 
Santiago, jornalista Algecira Amaral, Inez M. de Assis, Maria do Carmo Viana, jornalista 
José Tito Matos e Divina Matos e filhas, Agamenon Coutinho, diretor de Cooperativismo 
e Agronegócio do Ministério da Agricultura e a estilista Iclea Coutinho,  Prof. Vicente Ma-
galhães, chefe de Gabinete da Administração Regional do Lago Norte e Jupira Magalhães, 
Scheila Fogaça, assessora da Secretaria de Defesa Animal do Ministério da Agricultura,  
Edson Leme Araujo, , Maria Mota Cavalcante,  Paulo Henrique Veríssimo, Bismark Lo-
pes de Paula e Rose Rodrigues de Paula, Elmano Pinto, Alcimena Botelho,  Francisco de 
Paula Oliveira Filho, Carlos Ananias Barbosa,  Luis Paniago de Souza,  George Augusto 
de Lima, Francisco Claudio de Menezes, Terezinha Lima de Melo, Gilvando Gomes da 
Costa,  Analice Pimentel, Humberto Nunes de Carvalho,   Janice Lamas, Regis Cordeiro, 
Danúbio Rodrigues, David Emerich,  Amaury Pessoa Veras, Francisco de Souza Andrade,  
Maria de Lurdes Martins, Lucia Vanda Gurgel, Luis Alberto Linhares, Luciano Mendes, 
Glaucia Braga, Ana Maria de Freitas,  Carlos Alberto Souza.  Vera Simas de Souza, Vania 
Maria Barros Lima, Leila Cristina Lima de Freitas,  Solange Braun de Assis, José Amaro 
Neto,  Luis  Cesar de Assis, Vania Maria Avelino de Azevedo, Maria Anusia de Azevedo,  
José de  Jesus Aguiar de Azevedo, Larissa de Azevedo Marques, Francisco Salatiel e sra.

Presenças dos familiares de Luciano Barreira, a esposa, d. Yolanda, os filhos Vladimir, 
Luciano, Arcelino e Fred, as filhas Claudia e Gilvando, Érica e David e Idalba, e os netos 
Américo, Adriele, Andreia e Paulo. 

Paulo Cabral cumprimenta Luciano Barreira a quem saudou na entrega do 
Diploma de Sócio Benemérito da Casa, presentes o ex-presidente José Jézer de 
Oliveira e o presidente Fernando César Mesquita.

Geraldo Vasconcelos ao lado de Paulo Cabral e José Jézer de Oliveira, 
vendo´se também Luciano Barreira
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Prefeitos de 89 municípios do Ceará querem rever  
censo do IBGE para receber mais

Os números preliminares do censo de 2007 divul-
gados Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
provocaram uma verdadeira rebelião de prefeitos por 
todo o país e indicaram que 89 dos 184 municípios do 
Ceará tiveram redução no número de habitantes e te-
rão redução no repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios e  influirão nos cálculos para repasse de 
recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).  Os prefei-
tos não concordam com os dados do censo e exigem 
a recontagem da população de seus municípios, pois 
um grande número de cidades apresentou redução de 
habitantes em relação às projeções efetuadas pelo pró-
prio 

Em São Paulo, pressionado pelos prefeitos, o IBGE 
já corrigiu para cima a população de pelo menos 60 
municípios incluídos na contagem de 2007. 

Em Minas, 491 dos 853 municípios (58% do total) 
registraram queda populacional e pelo menos 38 pre-
feitos devem recorrer ao instituto para tentar evitar 
queda no repasse do FPM.

No Paraná, 29 municípios perderão receita por con-
ta de queda no índice populacional. 

Das 417 cidades da Bahia, 250 (59%) apresentaram 
população menor do que a projetada para 2006. 

Falhas
Lamentações e questionamentos com relação aos 

critérios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) no último censo populacional 
realizado no Ceará, marcaram a audiência pública pro-

movida pela Assembléia Legislativa, em 16.10,. Parla-
mentares e prefeitos de vários municípios apontaram 
“falhas” na pesquisa, que resultou na redução da po-
pulação em 89, dos 184 municípios cearenses.

Além da redução da população, os prefeitos recla-
mam da falta de uma legislação atual para disciplinar 
os limites territoriais. Os problemas nos limites ge-
ográficos e posicionamentos de alguns distritos têm 
causado prejuízos. Os gestores alegam que em mui-
tos casos as Prefeituras arcam com o ônus, ficando 
responsável pelo atendimento à saúde, educação e 
infra-estrutura, enquanto que o município ao qual a 
área está incorporada fica com o bônus, recebendo os 
tributos. A queixa é dos gestores de Quixeré, Reden-
ção e Morada Nova.

Os prefeitos tiveram até 25.10. para apresentarem 
os recursos administrativos contestando os números 
do censo do IBGE. O repasse dos recursos do FPM 
variam de acordo com a população. 

O IBGE em 31.10 encaminhou ao TCU a relação 
dos municípios com a população recenseada, e so-
mente  mais na frente fará a revisão ou não

O quadro pintado pelo chefe do IBGE no Ceará, 
Francisco José Moreira Lopes, é menos sombrio do 
que o apresentado pelos prefeitos municipais. De 
acordo com ele, em apenas sete, dos 184 municípios 
cearenses, haverá redução no coeficiente do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). São eles: Ara-
tuba; Barbalha; Cruz; Guaraciaba do Norte; Lavras 

da Mangabeira; Milagres e Reriutaba. Solonópole, 
que estava ameaçada, conseguiu se livrar da perda do 
FPM, em uma nova contagem feita pelo IBGE.

Em contrapartida outros 15 municípios consegui-
rão aumentar o coeficiente do FPM: Abaiara; Alto 
Santo; Catunda; Croatá; Ibicuitinga; Iracema; Itati-
ra; Madalena; Maranguape; Mombaça; Nova Russas; 
Palmácia; Piquet Carneiro; Quixeramobim e Viçosa 
do Ceará. Nos demais, ele assegura que não haverá 
alteração nos repasses do FPM.

Estimativa
O censo foi realizado em 5.564 municípios de 26 

estados e no Distrito Federal. Foi contada a população 
de cidades com até 170 mil habitantes. Nas demais, 
o IBGE fez uma estimativa. . A descrição da meto-
dologia utilizada para esta estimativa, assim como a 
nota técnica intitulada “Metodologia de Estimação do 
Número de Moradores em Domicílios Fechados” pode 
ser encontrada no site do IBGE na Internet (população 
residente em 2007). Os dados foram encaminhados no 
dia 31.10 ao Tribunal de Contas da União (TCU) para 
o cálculo das cotas do FPM. O fundo é uma transferên-
cia constitucional composta da arrecadação do Imposto 
de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI).A distribuição aos municípios é feita de acor-
do com o número de habitantes. Em dezembro, depois 
que a consolidação dos números estiver concluída pelo 
IBGE, será divulgada a população e demais variáveis 
que são objeto da investigação
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Histórias Miúdas
Rangel Cavalcante (*)
O aparte
Germano Vieira, ex-prefeito de São José e ex-deputado 

estadual,  faz parte do folclore político catarinense e a ele se 
deve um amontoado de histórias das quais foi protagonis-
ta principal. Certa feita o debate na assembléia legislativa de 
Santa Catarina era acirrado, por conta das divergências com 
o Paraná quanto à exploração de petróleo na plataforma con-
tinental limítrofe, nos limites dos dois estados. Disposto a 
participar da discussão, Germano encomendou a um assessor 
um discurso sobre o assunto. Dias depois recebeu o trabalho. 
Era um calhamaço de mais de vinte páginas contendo pra-
ticamente toda a história da exploração petrolífera no Bra-
sil, desde os tempos de Getúlio Vargas. O deputado subiu 
à tribuna e começou a ler o robusto “improviso”. Logo aos 
primeiros minutos, um colega interrompeu:

- Vossa Excelência me concede um  aparte? 
  Germano não se fez de rogado.
- Vossa Excelência quer uma parte? Será um prazer 

concedê-la. Estava mesmo muito comprido para eu ler.
E entregou metade do discurso ao aparteante atônito.
Era couve
Em 1956 Juscelino nomeou o gaúcho Mário Meneghetti para o 

ministério da Agricultura. Foi mais um ato de grandeza de JK, já que 
Meneghetti, embora do PSD, se opusera à sua candidatura à presidên-
cia da República e era adversário do vice-presidente João Goulart. O 
novo ministro era médico e não muito afeito às coisas do reino vegetal. 
Certa feita fez uma visita oficial ao Maranhão. Foi recebido com festa 
pelo governador Matos Carvalho, também médico, pois naqueles tempos 
ministro era coisa raras por aquelas bandas. Levado a visitar o edu-
candário Eunive Weaver, que abrigava filhos sadios de hansenianos, 
entusiasmou-se com a bela horta cultivada com esmero pelos meninos. 
Colheu ele mesmo um belo exemplar de hortaliça e sorridente insistiu em 
posar com ele para os fotógrafos.

- “Quero mostrar no Rio Grande esse belo exemplar da alface 
maranhense”, disse o ministro.

No dia seguinte “O Imparcial” publicava, na foto de primeira pági-
na, o ministro sorridente exibindo a hortaliça. E só então ele descobriu 
que não era alface. Era couve.

Doutor Breno
Abdias Silva, uma das grandes figuras que o Piauí 

deu ao jornalismo brasileiro, levado ao rio Grande do 
Sul pelas mãos de Érico Veríssimo, trabalhava como re-
visor no tradicional e respeitado “Correio do Povo”, à 
época incluído dentre os jornais de maior credibilida-
de no mundo. O dono do jornal era Breno Caldas, que 
impunha com mão de ferro o princípio da verdade e da 
fidelidade aos fatos na linha editorial. Breno era criador 
de gado e fornecia leite para o consumo da cidade. Uma 
noite chega à mesa de revisão uma notícia com o título 
”Leiteiros Multados”. Dava conta de que a fiscalização 
sanitária multara vários produtores que estariam adicio-
nando água ao leite. Abdias lia o original e o outro revi-
sor acompanhava na prova tipografia, fazendo as corre-
ções devidas. 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.

“- Breno Caldas, não é possível!”     
E levou o texto ao próprio Breno, que pegou a caneta 

e fez a devida correção. Pela manhã o jornal circulou 
com a notícia inteira. E lá, na relação dos leiteiros puni-
dos, o nome de Breno Caldas fora substituído por “dou-
tor Breno Caldas”. 

O sal
José Parente Prado era prefeito de Sobral, no Ceará, pela 

segunda vez.  Muito popular, costumava andar pelos merca-
dos em contato direto com o povo. Certa feita, numa dessas 
andanças por um dos distritos mais pobres do município, foi 
abordado por um eleitor humilde. Era uma segunda feira. 

- “Seu” Zé Prado, eu queria que o senhor me des-
se dinheiro para pagar o enterro do meu filho pequeno, que 
morreu ontem á noite. 

O homem que mandou no sol,  
na lua e no vento

Pedro Jorge de Castro (*)
Deus devia estar de bom humor quando juntou Juscelino, 

Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Era assim que 
o nosso Darcy Ribeiro se referia ao eu chamo de O Time de 
Deus.  E isso é bem verdade. Deus escalou este time e disse 
que eles podiam jogar como quisessem e se foi cuidar de outros 
povos menos vocacionados para o impossível como nós. 

Estamos entrando no período de campos verdes, sol be-
líssimo no nascer e no entardecer, de lua provocante e de bri-
sa acalentadora passeando sobre Brasília, de leve, acariciando, 
sem despentear,  suas arvores floridas e  grandes. 

Há alguns dias me peguei numa insônia e resolvi dar melhor 
destino a ela. Fui, ainda no escuro, mais ou menos lá pelas três e 
meia da madrugada, para a Praça dos Três Poderes esperar o sol 
nascer. Ele se anunciou, não se fez esperar muito e logo apareceu 
cumprindo uma marcação de cena perfeita e deslumbrante, tinha 
luz de contorno, luz chave e até contraluz. Lindo como o único 
dono da cena, olhando com ternura e altivez para uma cidade 
que foi posta ali para lhe esperar. Será que o sol nascendo bem na 
praça dos Três Poderes, não foi obra da cumplicidade do Time 
de Deus com a natureza?    Eu acredito que Dr. Lúcio girou 
alguns graus a marcação da cidade que ele inventou, de modo a 
criar este espetáculo que eu assisti e teve mais dois atos no mes-
mo dia. À tarde, calado como Dr. Lúcio, em homenagem ao seu 
estilo, voltei  à praça dos Três Poderes, para assistir ao crepúsculo 
e esperar a lua que veio como se fosse uma mulher apaixonada, 
pondo se de pé, para aplaudir o sol que acabara de se apresentar. 
Em Brasília, parece que os dois se olham e se cumprimentam, 
com admiração mutua, de longe. Dr. Lúcio Costa é o homem 
que mandou no Sol, na Lua e no Vento...

  Depois do grande espetáculo em três atos, que deixa todo 
mundo  excitado, vem o vento, que para os Gregos se confunde 
com a presença do criador, e soprando leve, passa a mão na 
nossa cabeça como o gesto mais antigo de carinho, afago e 
acalento que o homem já conheceu. O vento passa pela cida-
de de leste para oeste,  seguindo a indicação de Dr. Lúcio, de 
modo a chegar mais puro, em cada quadra,  para que todos nós 
possamos respirar orgulhosos e saudáveis.

Brasília é mais surpreendente do que a estória das mil e 
uma noites, sempre haverá mais uma história para ser contada. 
Brasília nunca foi feita. Ela é criada todos os dias, pois ela foi 
tirada do nada. Criar é prerrogativa dos Deuses, enquanto que  
fazer é somente articular elementos já existentes. E se ela foi 
feita é o mais primoroso arranjo original de elementos banais. 
Pedra, arei,  tijolo, suor e sonho fazendo as vezes de cimento, 
juntando tudo. 

 Já que somos vocacionados para o impossível, já que o 
Time de Deus encontrou o futuro e o trouxe até nós, reduzin-
do o nosso tempo de espera pelo futuro, devemos acreditar 
que nas casas, nas repartições, nas escolas, nas fábricas e nos 
quartéis, a sociedade feliz, sem indiferenças, justa e solidária já 
esta socialmente sonhada. 

Brasília, serena e afetuosa,  foi criada para ser insubmissa 
aos  atos que não têm  compromissos com o destino altivo 
soberano  do povo brasileiro. Uma sociedade que não se re-
conhece na sua arte e nos seus espetáculos, que não tem auto-
estima, autoconfiança, não tem saúde e nem educação, também 
não tem futuro. Criminalidade, pobreza, desagregação social, 
fome, devem receber tratamento de coragem, honestidade e 
inteligência.  

Dr. Lúcio, roteirista e diretor de tão belo filme que diaria-
mente se projeta no céu de Brasília, espera que sejamos capazes 
de mandar no nosso destino soberano, principalmente nas te-
las do cinema brasileiro, no nosso mercado audiovisual, assim 
como ele mandou no Sol na Lua e no Vento.  O Time de Deus 
espera que entremos em cena e ocupemos nossas telas. Vem aí 
o 40º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.  O Sol, a Lua e 
o Vento não se envergonharão do povo que os admira todos 
os dias.          

(*) Pedro Jorge de Castro (Fortaleza), Cineasta 
Doutor em Comunicação e Artes.  

Andando em meio às bancas, já se retirando sob o sol 
escaldante, o prefeito respondeu:

- Agora eu não tenho dinheiro algum. Passe lá em 
casa na quarta-feira que eu lhe dou.

O matuto insistiu:
- Mas “seu” Zé, o menino morreu ontem e tem que se enterrado 

logo.
- Eu já lhe disse que só posso dar o dinheiro depois de ama-

nhã, reiterou o prefeito.
O eleitor não desgrudava. E fez um último apelo:
- Então “seu” Zé, me dê só um dinheirinho para eu comprar 

dois quilos de sal!
Intrigado, José Prado  quis saber para que o homem queria dois 

quilos de sal. E a explicação veio em cima das buchas:
- É para salgar o menino, seu Zé Prado. Para ele agüentar até 

quarta-feira para ser enterrado.
Continue cantando
Virgílio Távora, então Senador da República, viajava 

do Rio de Janeiro para Brasília. Ao seu lado, no avião, 
sentou-se o cantor Aguinaldo Timóteo, que acabara 
de ser eleito deputado federal. Durante a viagem, VT, 
como Virgílio era chamado pelos amigos, lia o jornal, 
indiferente ao vizinho de poltrona. Tão pronto o avião 
decolou, Timóteo começou a puxar conversa. Falava 
pelos cotovelos, enquanto o senador limitava-se a ouvir, 
visivelmente aborrecido. Foram 75 minutos de tortura 
e perdigotos. O cantor elogiava o Senador, rendia-lhe a 
maior vassalagem, recebendo em troca raras e lacôni-
cas respostas monossilábicas. Quando o avião se estava 
prestes a pousar em Brasília, Virgílio apressou-se em pe-
gar a pasta, preparando-se para desembarcar logo. Mas 
não pode evitar um assédio final do cantor-deputado:

- Meu Senador, sou deputado novo, estreante, e 
não tenho nenhuma experiência política. Por favor, dê-
me um conselho para que eu possa ser um parlamentar 
eficiente.

Revirando os olhos, Virgílio Távora encerrou o 
papo:

- “Doutorzinho”, se você quer mesmo um conselho 
meu, continue cantando. Pois para dizer besteira já tem 
gente demais aqui em Brasília! 

E o trabalho?
Amador Aguiar, o dono do Bradesco, que foi um dos 

homens mais ricos do continente, só pensava em traba-
lho. Dele se dizia que no Brasil foi o único amador que 
deu certo. Tinha hábitos que nada condiziam com os de 
um milionário tradicional. Não gostava de festas, não dava 
esmolas, embora praticasse a filantropia através da sua Fun-
dação Bradesco, e chegou a proibir a família e os executivos 
de seu império de pagarem resgate caso ele próprio fosse 
seqüestrado. Vivia sem desfrutar do mar de dinheiro que 
possuía. Certa feita recebeu em seu gabinete um grupo de 
profissionais do mais alto nível, gente qualificada em cursos 
e estágios no exterior, que, a convite de um dos diretores do 
Banco, visitava o quartel-general do seu império, a Cidade 
de Deus, em Osasco, São Paulo. Foram, feitas as apresen-
tações. O diretor, formalmente, dava as informações sobre 
cada um dos visitantes.  

- Este é o professor X, formado no Rio, com quatro 
anos de especialidade na Alemanha, cinco no Banco Mundial 
e dois em Harvard. Este é o dr. Y, PHD em Economia, for-
mado na Sorbone, com cinco anos em Stanford e um curso 
de energia nuclear na Suécia. Temos aqui o dr. Z, que há 15 
anos faz pesquisas na Universidade de Princeton, depois de 
dois anos em Israel. E assim por diante.

Terminadas as apresentações formais, Amador cumpri-
mentou um a os convidados, enquanto um boy servia cafe-
zinho ao grupo. Quando todos se iam retirando, o dono do 
Brasdeco chamou-se de volta para uma única pergunta:

- E quando é que vocês vão começar a trabalhar?
 (*) Rangel Cavalcante, jornalista e escritor (Crateús)
rangelcavalcante@uol.com.br
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Geopark Araripe da Urca ganhou premio   
Rodrigo M.F. de Andrade

 - Foram necessários mais de 20 anos de trabalho para que 
finalmente o governo federal reconhecesse na noite de ontem, 
em Brasília, por meio do prêmio Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, a importância do projeto da URCA (Universidade 
Regional do Cariri) na preservação de um tesouro paleontoló-
gico nacional: o Geopark Araripe. O projeto foi reconhecido 
mundialmente pela Unesco em 20 de setembro de 2006. Este 
reconhecimento ao trabalho de Proteão ao Patrimônio Natu-
ral e Arqueológico promovido pela URCA criou o primeiro 
Geopark das Américas e leva agora o governo federal a criar o 
primeiro programa brasileiro de turismo científico. 

Criado há 20 anos, em reconhecimento a aões de proteção, 
preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o 
Prêmio foi assim denominado em homenagem ao fundador 
da instituição e seu presidente por 30 anos. Oferecido anual-
mente a empresas, instituiões e pessoas de todo o país, o prê-
mio procura estimular, segundo o Iphan, “todos aqueles que 
compartilham os ideais do escritor Rodrigo Melo Franco de 
Andrade’”. 

A entrega deste prêmio tem importância fundamental para 
o Geopark Araripe, segundo o reitor da URCA, Plácido Cida-
des Nuvens. Também foi agraciado com o prêmio o arquite-
to responsável pelo projeto, José Sales. “Demorou a cair, mas 
finalmente a ficha do governo federal está caindo. Desde o 
começo só contamos com o apoio do governo do Estado. O 
prêmio financeiro, no valor de R$ 14 mil é apenas simbólico. 

O que nos importa é o reconhecimento do nosso trabalho”. O 
objetivo do parque, segundo Sales, é dar visibilidade à riqueza 
existente sob o solo e estimular o desenvolvimento da pesqui-
sa, do turismo e da cultura regionais.

O GeoPark Araripe oferece uma possibilidade única para 
se compreender o passado geológico e a vida na Terra. Locali-
zado em meio a formaões rochosas de diversos períodos, prin-
cipalmente do Cretáceo Inferior, detém registros da separaão 
dos continentes. Em seu plano original, foram delimitadas sete 
localidades, denominadas “geotopes”, criteriosamente selecio-
nadas e protegidas. A diversidade do território, suas exube-ran-
tes paisagens, nas imediaões da Floresta Nacional do Araripe, 
a primeira floresta nacional do Brasil, e a riqueza geológica da 
região, fazem do GeoPark Araripe um dos “geoparks” mais 
completos do mundo.

Todo esse patrimônio da Humanidade pode ser pesquisa-
do no âmbito da Universidade Regional do Cariri, através do 
Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, que reúne im-
pressionante acervo de plantas e animais, a registrar milhões de 
anos de valiosos conhecimentos sobre a formaão da história 
geológica do Planeta em que vivemos. Todo este acervo levou 
o governo federal a confirmar ontem, por meio da Assessoria 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, a implantaão do Pro-
grama de Turismo Científico. Este programa vai investir recur-
sos em dois sítios de preservaão no Ceará e no Piauí. 

O primeiro passo para o programa foi dado com a apre-

sentação do projeto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que deu o seu aval. Agora será formado um grupo de estudos 
para definir as prioridades de cada sítio arqueológico e paleon-
tológico e definir quanto de recursos será necessário investir 
em cada região. De acordo com o Ministério da Ciência e Tec-
nologia, mais do que um programa de turismo, este será um 
projeto de desenvolvimento regional. 

O Museu do Ceará foi reconhecido pela divulgação do seu 
trabalho de preservação da cultura cearense. Ele atualmente 
tem suas coleções originadas no primeiro museu do Ceará 
pertencente ao médico Joaquim Antônio Alves que em 1873 
organizou uma coleção de objetos e fragmentos da natureza. 
Essa coleção compos o Museu Provincial que funcionou en-
tre, como uma das dependência do Gabinete Cearense de Lei-
tura. A partir de 1894 Francisco Dias da Rocha formou uma 
coleção para o Museu Rocha que funcionou até 1950.

O Museu Histórico do Ceará só foi criado em 1932, pelo 
então governador Roberto Carneiro Mendonça. Foi criado 
conjuntamente com o Arquivo Público do Estado. Em 1951, 
o Arquivo Público foi transferido para o Palácio Senador Alen-
car, ficando o museu no edifício da Praça da Sé até 1957, pas-
sado para a tutela do Instituto do Ceará. Em 1955 houve a 
incorporação de novas peças ao acervo, as coleões indígenas 
do antigo Museu do Instituto e do Museu Rocha, este último 
passou a denominação de Museu Histórico e Antropológico 
do Ceará.

ANÚNCIO GERALDO VASCONCELOS
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Receitas nordestinas 
testadas e provadas  Regina Stella (*)

Há tempos, uma paisagem diferente surgiu na Praça Cen-
tral de Estocolmo, deixando em expectativa povo e autoridade. 
Uma dezena de árvores , ali plantadas, seculares, embelezava a 
cidade, verdadeiro museu de galhos e folhagens. Perto, passava 
o metrô. E da necessidade de construir uma Estadão, foi decre-
tada a extinção dos gigantes verdes. Revoltado, o povo se negou 
a ouvir argumentos e explicações, e revezando-se aos grupos, 
numa atitude francamente hostil aos operários e à policia, ali 
presente para dar segurança aos donos dos machados e serras, 
não permitiu que fossem iniciados os trabalhos de derrubada 
das árvores centenárias. Como sentinelas impediam qualquer 
um que se aventurasse a tocá-las. Desconfiados de que, ás escu-
ras, os operários pudessem por ao chão as gigantescas árvores, 
patrimônio e tradição da cidade, decidiram dormir ao relento 
e montaram guarda vinte e quatro horas. Armaram redes nos 
frondosos galhos, atentos a qualquer ruído, prontos a defender, 
no seu reduto, a herança centenária.E, bandeiras brancas, as re-
des eram um sinal de protesto e presença, testemunhas de uma 
decisão firme, de não recuar.

Frente à minha janela, tempos depois, uma grande árvore 
tombou. Plantada há quase vinte anos, floria o ano inteiro, e a 
criançada, nos dias de mais calor, brincava á sua sombra.  

Com o coração na mão, que adiantariam os meus protes-
tos, a minha voz isolada, assisti, aflita, a queda de uma spatódia.
Atendendo a um pedido de uma Instituição, um grupo ali esta-
va, desde cedo, de picareta e machado à mão, cortando-lhe as 
raízes, tornando-a vulnerável, sem resistência, aos ataques que 
se sucediam, sem dó nem piedade. E ela, sobranceira, de cúpula 
florida que uma química fantástica tornara escarlate, balançava 
ao vento sua folhagem, sua beleza, convencida do direito que 
tinha, no espaço e no tempo, de lhe ser assegurada a vida, pelo 
que doava de aconchego e encantamento. Nos seus galhos pen-
duraram cordas, como quem enforca alguém num ato insano, 
vilipendiando-a. Dali o golpe final seria dado, quando, sem equi-
líbrio para manter-se ereta, tremesse à última machadada.

Sentia a árvore e sofria eu, como se em cada uma de nós 
houvesse algo da outra, um entendimento e uma compreensão 
que dispensassem palavras.Durante anos me habituara a vê-la 
quando amanhecia, mal abria a janela para olhar o céu e agrade-
cer a vida. Detinha-me a observar a sua copa, sua folhagem, suas 
flores, e numa tarde de verão, em risos, demonstrei-lhe gratidão 
pela guarida que deu a dois melros, inveterados seresteiros, que 
fugiram da gaiola buscando a amplidão.E antes do rumo a tomar, 
buscaram a spatódia para um canto à liberdade.Talvez namoro 
antigo que merecesse a paga de uma visita na hora da partida. 
Em troca, ela me devolvia beleza numa silenciosa permuta.

Nem durou muito a dolorida espera daquele ritual.Um pou-
co mais de tempo, com a presença de alguns que passavam, ela 
tombou, de vez, sem se dobrar, sem se curvar, como alguém que 
estoicamente cede, sabendo-se grande.

Uma serra elétrica, gasguita, retalhou-lhe o corpo e em peda-
ços ficou a spatódia florida, como um traste qualquer que se joga 
no lixo. Esquartejada. Arrastados pelo gramado lá se foram  seus 
galhos pendentes, balançando, num triste adeus se despedindo, 
desculpando-se pela beleza que já não poderiam dar.

Empenhado em transformar Brasília num jardim, no lugar 
dela, certamente, o Departamento de Parques e Jardins já plan-
tou uma dezena, mas já não será ela, e nem à minha janela. Lan-
çando cores e formas, equilíbrio e conhecimento, por certo teria 
fortes razões para assinar o veredicto para a derrubada.

Tenho acompanhado o crescimento, em cor, desta cidade. 
Se lhe acrescentam algo, registro e vibro, mas se lhe tiram, dis-
cordo e protesto.Como as árvores, deitei aqui as minhas raízes.
E me apego à terra, de alma e coração. Assim,sei o que custa e 
como dói, serem mutiladas as aspirações e destruídos os proje-
tos de realizar e ser.

 Na alegria de ver transformados em bosques e jardins 
os espaços vazios de Brasília, espero que floresçam os sonhos 
que plantamos juntos, nós que viemos para o Planalto, na pri-
meira hora, imbuídos do desejo de acrescentar

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

Uma terra de sonhos

Página da
Mulher

Raimunda Ceará Serra Azul (*)
Camarão ao creme de coco 

para 6 pessoas 
1 Kg de camarões médios ou grandes
2 dentes de alho socados
2 cebolas grandes batidinhas
3 pimentões médios batidinhos
3 tomates sem pele e sem sementes cortadinhos
3 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de coentro e cebolinha verde bem bati-

dinhos
1 colher (sobremesa) rasa de açúcar
1 limão (para cozimento dos camarões)
leite de um coco grande
sal a gosto 
Modo de preparo
Limpe os camarões e afervente-os aproximadamente du-

rante sete minutos em pouca água, com o sal, o suco de limão 
e as cascas.

Antes de colocar o sal, verifique se o camarão está fresco 
ou se é salgado.

Depois que aferventar o camarão, reserve a água do cozi-
mento para tirar o leite de coco, completando com água. Em 
seguida, descasque e limpe os camarões.

Refogue no azeite a cebola batidinha, os pimentões, o alho 
e por último os tomates em fogo brando.

Quando os tomates estiverem quase desmanchados, junte o 
leite de coco, a colher de açúcar.

Quando chegar ao ponto de entrar em ebulição, mexa com 
uma colher de pau durante 12-15 minutos

Mantenha sempre em fogo brando (não deixe ferver). É 
preciso mexer o molho sem parar, para que ele não talhe e vá 
engrossando aos poucos,

Nesta altura, coloque o cheiro verde, verifique o sal e o 
açúcar 

(*) Raimunda Ceará Serra Azul , (Uruburetama)

(*)Aline Sousa

Bolo de mexerica e nozes 
½ xícara de chá de manteiga
1 xícara de chá de açúcar
2 gemas 
1 ½ xícaras de chá de farinha para bolo
2 ¼ colher de chá de fermento em pó
¼ xícara de chá de chocolate em pó
2 colheres de sopa de água quente
½ xícara de chá de leite
1 colher de chá de baunilha
½ xícara de chá de nozes picadas
1 xícara de chá de gomos de mexerica 
Modo de fazer 
Bata em creme a manteiga, junte o açúcar e 1 ovo de cada vez. 

Bata até ficar esbranquiçado. Peneire junto a farinha e o fer-
mento. Junte o chocolate em pó, água quente, leite e baunilha.

Misture 1/3 da farinha e 1/3 do leite alternando e repetin-
do até terminar, junte as nozes e a mexerica. Despeje em uma 
forma para bolo de 23 cm untada e polvilhada. Asse em forno 
pré-aquecido a 180° C por  25-30 minutos ou até que quando 
inserir um palito ele saia limpo. Esfrie por 10 minutos antes de 
remover o bolo para uma grelha. Deixe esfriar completamente 
antes de cobrir com cobertura creme de abacaxi. 

Cobertura creme de abacaxi 
1 xícara de chá de creme de leite sem soro
¼ xícara de chá de açúcar de confeiteiro
2 ½ xícara de chá de abacaxi esmagado com suco
90g de pudim instantâneo de baunilha ou abacaxi. 
Bata o creme até que forme picos suaves. Continue batendo 

e junte o açúcar de confeiteiro. Bata o abacaxi com o pudim até 
que o pudim esteja pronto. Junte ao chantilly e cubra o bolo. 

A língua e a linguagem
Idê Aparecida Bittar Barra (*) 
Em nosso imenso Brasil, as diferenças se multipli-

cam nas diversas regiões. E a língua falada se reveste 
da cor de cada ambiente. O calor ou o frio acentua de-
terminadas expressões. Os produtos da terra recebem 
nomes particulares. Assim os mineiros comem cangica, 
as paraenses munguzá; os cariocas comem aipim, os 
goianos mandioca, os amazonenses maniva e os baia-
nos macaxera.

Os cearenses conhecem bem o mandacaru, os gaú-
chos vêem os flamboyants e os brasilienses os ipês e 
as quaresmeiras. Mas a diversidade da língua traz uma 
linguagem universal: o amor.

Essa linguagem está no gesto da brasileira que faz 
um trabalho voluntário em Nova Zelândia; na atitude 
de uma mineira que se dispõe a levar sua contribuição 
de fé para os jovens da Rússia.

E está, principalmente, naqueles missionários que 
deixam seu país de origem, a família, a língua materna,  
para viver o amor universal, inspirados pelo  Mestre.

A linguagem do amor foi inaugurada por Jesus Cris-
to.  Em todas as línguas, em todos os tempos, a lingua-
gem de Cristo é uma só: AMOR. É admirável n’ele a 
coerência entre a linguagem da palavra e a linguagem 
do olhar, do gesto, da atitude, da vida e da morte. Ne-
nhuma discrepância. Andou, caminhou, curou, per-
doou e ensinou um “novo mandamento”: “ Que vos 
ameis uns aos outros como eu vos amei”.            (Jo. 
13,34).

A língua utilizada por Ele foi uma estrutura circuns-
tancial. Para quem uniu o gesto à palavra, a significação 
literal tem pouca importância. Sua linguagem está nos 
campos de trigo que florescem dos grãos que morrem 
(Jo. 12,24); na importância da ovelha perdida, que leva 
o pastor a percorrer grandes caminhadas (Mt. 18,12); 
na volta do filho ingrato, acolhido no amor e no perdão  
(Lc. 15,11).

Amor é fala do homem feita de suor, para fecundar; 
feita de paciência, para germinar; feita de perdão para 
florescer.

Se Cristo viesse hoje ao mundo, tenho certeza, usa-
ria a mesma fala. Não importa em que país nascesse, 
em que cultura estivesse, que língua falasse. A lingua-
gem transcenderia a todas essas circunstâncias. E seria 
entendida por todos os povos, de todas as línguas. Pois 
haverá diferença entre os campos de trigo e os campos 
de milho ou de arroz? Em todos eles, a flor não foi pre-
cedida do grão que caiu na terra e morreu?

Pois bem. Brasileiros de minha terra! Olhem os cam-
pos de milho ou de arroz. Vejam o grão transformar-se 
em espiga. É um apelo veemente ao amor: amor-sacri-
ficio, para fecundar; amor-esperança, amor-sem-pressa, 
para germinar; amor-perdão, para florescer.

Esse o amor que multiplica, que se transforma em 
espiga e anuncia a colheita. 

Esse o amor vivido na família, onde a estabilidade 
propicia tempo para que o grão crie raízes e possa sus-
tentar a espiga.

Esse o amor que alimenta a esperança de semear. Se-
mear bondade, entre ajuda, solidariedade para que essa 
linguagem chegue aos corações áridos, desprovidos do 
amor universal e saturados do amor por si mesmos.

 “ Nisto reconhecerão todos que sois meus discípu-
los, se vos amardes uns aos outros”.             (Jo. 13,

(*)  Idê Aparecida Bittar Barra, Professora e Psicó-
loga.
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N´O Apóstolo da Alegria, de Fernanda Quinderé, sobrinha 
neta, a autora diz que os Quinderé são viajantes, eternos andari-
lhos, profundamente leais aos seus sentimentos. São donatários 
do riso, da ironia inteligente e de mãos habilidosas no trato das 
artes. E segue: a família é do Aracati, primeiro porto do Ceará, 
unida aos que chegaram pela Bahia, primeira capital do Brasil. 
Assim passou o tempo e desse caleidoscópio de imagens chega-
mos ao século XIX. O Seminário da Prainha, fundado no dia 18 
de outubro de 1864, por Dom Luiz Antônio dos Santos, já tinha 
40 anos quando Dedé ordenou-se em 30 de novembro de 1904, 
aos 22 anos de idade.

O Padre Quinderé passou então a ser um homem do clero, 
mas isso não significou perder o bom humor ou a genialidade 
para os repentes ditos espontaneamente. Eles remontam à an-
tologia das anedotas cearenses de décadas atrás, confirmando a 
vocação humorística da nossa gente. O Padre Quinderé pode ser 
classificado à altura de outros famosos personagens de grande 
verve como, Quintino Cunha, Manezinho do Bispo, Leonardo 
Mota e Plautus Cunha.

Fernanda Quinderé escreve: ´Suas irmãs comentavam e 
Dedé confirmava: ´O João Quinderé, meu irmão, viu a Marietta 
pela primeira vez na igreja do Patrocínio quando eu celebrava na 
paróquia como padre coadjutor. Apaixonou-se por sua beleza, 
passou a observar seus hábitos até pedi-la em casamento´.

Dedé celebrou sua última missa na manhã do dia 11 de maio 
de 1960, três meses e meio antes de morrer.

O padre foi um dos principais responsáveis pela construção 
da catedral metropolitana. ´Numa das inúmeras declarações fei-
tas à imprensa, Dedé abriu seu coração referindo-se à luta para 
conseguir erguê-la através de doações e poucos recursos:

´Quero ter a sorte dos alicerces: eles desaparecem sob o es-
plendor arquitetônico dos grandes edifícios. Vou ficar como os 
alicerces da Catedral. Ninguém falará deles´.

Ainda no seminário, no fim do primeiro ano letivo, ao despe-
dir-se do Reitor, foi o único a receber ordens de usar a batina nas 
férias. Terminou seus estudos em 30 de novembro de 1904.

O Padre Quinderé foi um grande professor. Tomou posse 
no cargo em dois de junho de 1910, no governo Nogueira Ac-
cioly. Em 1912, fundou com os padres Misael Gomes e Climério 
Chaves o Colégio Cearense.

No ano de 1922 o Ceará já possuía uma população de mais 
de cem mil habitantes. Presenciou o vôo de Euclides Pinto 
Martins sobre a cidade de Fortaleza; inaugurou a torre do Cris-
to Redentor em comemoração ao centenário da independência 
brasileira; reorganizou-se a Academia Cearense de Letras e Luiz 
Severiano Ribeiro reabriu seu cinema Polytheama com o filme: 
O Dever de Todo Filho.

´Em 1924, sem ser político, Dedé foi eleito deputado esta-
dual pelo Partido Conservador, sendo reeleito sob a liderança de 
José Accioly, em 1928.´ Conta Fernanda Quinderé.

Em 1929, por ocasião de suas Bodas de Prata celebradas a 30 
de novembro, Padre Quinderé recebeu o título de Monsenhor 
concedido pelo Sumo Pontífice Pio XI.

Comentando sua personalidade e as anedotas que lhe atribu-
íam, um amigo disse ao padre:

— Eu não gosto de anedotas, 
Monsenhor, tenho medo do ri-

dículo.
— E faz muito bem. O 

ridículo é tão sutil como o 
mau cheiro. Às vezes quem 
o conduz é quem menos 
lhe sente o odor.

Sobre o fato de co-
mentarem suas anedotas, o 
Padre Quinderé expressou: 
´Corre, a meu respeito, uma 
lenda, a de contador de 

anedotas e autor de pilhérias 
e epigramas. Como toda len-

da, não é verdade e nem men-
tira. De fato, meu espírito alegre 

e comunicativo, dá margem a que se atribua esse título que até 
certo ponto, em nada me honra e em nada me desmerece. Posso 
garantir que histórias grosseiras e sem espírito não são de minha 
autoria. Sinto verdadeira revolta quando me me levam à conta 
dos muitos pecados. Uma pilhéria sem sal ou um caso sem lógica 
nem fundamento. Defendo com todas as forças da minha alma 
e alegria que Deus me deu, não permitindo que ela se misture 
com coisas torpes ou vulgares. Ela é um dom celeste que não se 
pode malbaratar. Deus gosta que nós lhe sirvamos com alegria. 
E minh alegria é tão natural que não sei se a possuo´.

Outra vez lhe indagaram: ´— Padre Quinderé; andam di-
zendo por aí, que o senhor não é sério. O que é que o senhor 
me diz?

— Sério eu sou, o que não sou é sisudo.´
Isto se pode comprovar pelas passagens seguintes:
Um dia demorou-se na saída da igreja após rezar uma missa, 

quando de repente, saiu de dentro da igreja, uma mulher bem 
vestida que lhe chamou a atenção. Da cabeça aos pés, seu traje 
era verde e de mangas cavadas. Aproximou-se do padre em reve-
rência pedindo-lhe a benção. Ele, entretanto, saiu-se com essa:

´— Que bela mangueira está a minha frente! Pena que não 
tenha uma manga!´

De outra feita chegou atrasado para rezar a missa das seis ho-
ras na Igreja do Carmo. Uma das beatas que tinham por hábito 
comungar todos os dias aproximou-se dele na sacristia, enquanto 
se paramentava.

— Padre Quinderé, eu preciso me confessar.
— Agora eu não posso, estou atrasado. Venha depois da 

missa.
— Padre Quinderé, eu tenho promessa de comungar todos 

os dias e hoje tenho que me confessar antes da comunhão.
Reconhecendo a beata perguntou:
— Criatura, você não se confessou ontem? Que pecado tão 

grave é esse que você cometeu de ontem pra hoje que não pode 
comungar agora?

— Padre Quinderé, eu só queria saber se é pecado ventar 
na igreja.

—Contanto que você não apague as velas, pode ventar à 
vontade.

Fernanda Quinderé conta também que Dom Coutinho do 
alto dos seus 94 anos relembrou uma passagem entre Dedé e 
Dom Manuel. Enviado para uma desobriga, foi à serra da Pa-
catuba. Lá, confessou, batizou, deu a primeira eucaristia para 
alunos do grupo escolar, realizou casamentos, rezou missa onde 
pronunciou sermão sobre a fé e a caridade humana. De volta 
entregou a Dom Manuel a quantia que recebera da paróquia. O 
arcebispo comentou:

— Padre Quinderé, como é que o senhor vai até lá e só rece-
be cinco mil réis? O seu sermão não vale mais do que isso?

— Senhor arcebispo, a bem da verdade, meu sermão não 

valia nem mil réis.
Quando o Padre Quinderé completou 70 anos um amigo 

sabendo da data festiva foi cumprimentá-lo.
— Padre Quinderé quantos anos o senhor tem?
— Um. — Respondeu com humor.
— Padre Quinderé deixe de graça, quantos anos o senhor 

tem?
— Um já disse. Mas se você quer saber a minha idade, digo-

lhe que tenho 70.
A artista plástica Nice Firmeza recorda um episódio:
´— Padre Quinderé, nós trouxemos aqui a nossa filha para 

o senhor batiar.
— Já tem nome?
— Já, Padre. O senhor pode batizar com o nome de Urinócola.
— Quando tiverem outra filha, tragam aqui que eu já tenho 

o nome.
— Qual é padre?
— Vamos batizá-la com o nome de Penícola.
Em volta da casa a meninada da vizinhança brincava de pião, 

amarelinha, roda, anel, pera-uva-maçã e quando sabiam que o 
padre estava em casa gritavam da rua:

- Padre Quinderé, ré, ré, ré...
— Sua mãe de quatro pé, pé, pé, pé... — Respondia bem-

humorado .
Mas quando não estava disposto e ouvia da rua:
— Padre Quinderé, ré, ré, ré... — respondia imediatamente:
— Puta que pariu, riu, riu, riu.
E numa certa manhã, um vizinho, freqüentador da missa, 

disse-lhe:
— Padre Quinderé, eu preciso confessar uma história para 

o senhor.
— Pois vamos para o confessionário.
— Padre, não é pecado não, é outra coisa.
— Pois se não é pecado, conte logo este segredo.
— Padre, também não é segredo não. Toda a vizinhança já 

sabe. É imundície...
— Que história amaldiçoada é essa que você está querendo 

me dizer? Conte logo, criatura.
— Toda noite quando o senhor apaga a luz e passa a tranca 

nas portas, lá pelas 10 horas, um sujeito baixo, entroncado pula 
pra dentro da sua casa pela janela que dá pra Rua Antonio Pom-
peu...

Ao cair da tarde desse mesmo dia, Dedé preveniu:
—Marietta, mande armar minha rede lá no quarto ao lado 

do oitão.
— Que invenção é essa Paderé, quem dorme lá é a Maria 

para receber o leite de manhãzinha.
—Pois hoje quem vai dormir lá sou eu, a Maria que vá para 

o quarto dela.
Ao apagar as luzes da casa, dedé enrolou-se na rede, passan-

do as varandas por cima do seu corpo e ficou esperando...
Não deu outra, na hora prevista, o sujeito pulou a janela, 

e sem perceber a mudança passou a mão por dentro da rede 
resmungando palavras indecentes. Dedé pulou enfrentando o 
entroncado e perguntou:

— O que é que o senhor 
está fazendo dentro da mi-
nha casa a uma hora des-
sas?

— Padre Quinderé, 
o senhor me desculpe 
se lhe assustei, mas eu 
só queria saber que 
dia é hoje.

— E você está 
pensando que meu 
fiofó é calendário?

Não é preciso dizer 
que Maria não amanhe-
ceu em casa.

Com apoio do Dário 
do Nordeste.

Anedotas e repentes do Padre Quinderé (*)
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Padre Cícero 
Mauro Benevides (PMDBCE) ressaltou a chegada 

de peregrinos em Juazeiro do Norte para participar da 
romaria ao Padre Cícero. Segundo o deputado, cerca 
de 500 mil pessoas vão todo ano à região do Cariri pres-
tigiar esse evento de fé e religiosidade. Ele informou 
que pretende participar da romaria,que acontece todo 
dia 2 de novembro. Benevides lembrou que o Vaticano 
ainda não deliberou conclusivamente sobre a santida-
de do Padre Cícero, embora já disponha de informa-
ções sobre sua trajetória espiritual, reunidas em dossiê 
por especialistas. 

Bolsa Família 
Em nome da liderança do PT, José Guimarães (CE) lem-

brou que no dia 20 de outubro, o programa Bolsa Família 
completou quatro anos de execução em vários municípios 
brasileiros. Criado no dia 20 de outubro de 2003, o Bolsa 
Família, que faz parte do Fome Zero e é considerado pelo 
parlamentar como o maior programa de transferência de 
renda do mundo, atende a 11 milhões de famílias. Só no 
Ceará, disse José Guimarães, 894 mil famílias participam e 
integram o Fome Zero por meio do Bolsa Família. 

Na avaliação do Ipea, segundo citou José Guimarães, 
o Bolsa Família foi responsável por 21% da redução das 
desigualdades. O deputado também apresentou cálculos da 
Fundação Getúlio Vargas, segundo os quais pela primei-
ra vez a taxa de pobreza no Brasil está abaixo de 20% e a 
de pobreza extrema, abaixo de 5%. “O Banco Mundial e 
o Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento 
Internacional consideram o Programa Bolsa Família uma 
referência para o mundo”, afirmou. “Nós, nordestinos, sa-

Vida de Político Cearense
bemos muito bem que o Bolsa Família foi responsável pela 
redução da taxa de extrema pobreza do Nordeste em mais 
de 12%”, concluiu. 

Volta da Sudene 
Mauro Benevides (PMDBCE) lamentou que a Sudene ainda 

não tenha voltado à ativa como o governo federal tinha prometido. 
Segundo ele, o atraso prejudica o desenvolvimento econômico dos nove 
estados do Nordeste. O parlamentar explicou que o impasse tem cria-
do muita tensão junto às entidades empresariais e políticas da região, 
pois a Sudene é fundamental para o crescimento e o fortalecimento da 
economia nordestina. Benevides apelou ao presidente Lula para que 
acelere o processo de recriação do órgão em defesa do Nordeste e apelou 
aos parlamentares da região para que exerçam pressão também junto 
ao Ministério da Integração Nacional. 

165 anos de Aracati
O município cearense de Aracati comemorou, em 

dia 25 de outubro, 165 anos de emancipação política. 
Ao parabenizar a cidade pela data, José Airton Ciri-
lo (PTCE), ressaltou que Aracati é um dos principais 
pólos de desenvolvimento turístico e agroindustrial do 
estado. Na visão do parlamentar, a cidade é um bom 
exemplo de como harmonizar uma natureza exuberan-
te à forte vocação agroindustrial, turística e pesqueira 
da região, contribuindo assim para o desenvolvimento 
do Ceará e do País.

Imposto sindical
Chico Lopes (PcdoB-CE) criticou a aprovação da emen-

da que exige autorização do trabalhador para o desconto 
em folha de pagamento do imposto sindical. Ele observou 
que a contribuição sindical  compulsória, oficializada pelo 
governo Getúlio Vargas, possibilitou a autonomia financei-

ra das entidades classistas e é fundamental para o  funciona-
mento e o desenvolvimento dos sindicatos. Na visão de Chi-
co Lopes, a emenda, além de prejudicar a atividade sindical 
dos trabalhadores,  é discriminatória, pois trata apenas das 
contribuições feitas pelos empregados e não faz referência 
às contribuições para as entidades dos empregadores.

Seca no Ceará
Segundo informou Mauro Benevides (PMDB-CE), 75% por cen-

to dos municípios cearenses decretaram estado de emergência por causa 
da seca. Benevides informou que 139 cidades do Ceará enfrentam sé-
rias dificuldades em virtude da falta de chuvas na região. E acrescentou 
que, com o apoio logístico do Ministério da Integração Nacional, 340 
caminhões pipa estão mobilizados para fornecer água às comunidades 
que sofrem com a escassez hídrica. Benevides também cobrou a libera-
ção de mais recursos dos órgãos federais para intensificar a assistência 
aos produtores rurais que constantemente têm prejuízos por causa da 
falta de chuvas regulares no semi-árido. 

Leite adulterado
Chico Lopes (PCdoB-CE) condenou a adultera-

ção de leite feita por cooperativas de cidades mi-
neiras. As empresas, investigadas pela Operação 
Ouro Branco da Polícia Federal, adicionavam soda 
cáustica e água oxigenada ao leite Longa Vida, tor-
nando o alimento impróprio para o consumo. Como 
integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, 
o deputado elogiou a iniciativa da comissão de re-
querer a constituição de uma CPI, em conjunto com 
a Comissão de Agricultura, para investigar as de-
núncias. Segundo Chico Lopes, o governo federal 
tem a obrigação de pedir esclarecimentos a essas 
empresas.

Propaganda feita para ser lembrada.
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Duas décadas de trabalho,
uma vida inteira de parceria.Comunicação
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Casa do Ceará participa de prêmio 
deinclusão cultural e social do idoso

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Iden-
tidade e Diversidade Cultural lançou o Premio de In-
clusão Cultural e Social da pessoa idosa/2007. A Casa 

do Ceará, que  no dia 15 de outubro deste ano,  completou 
44 anos de atividades em Brasília e no Entorno do DF - está 
concorrendo a este Prêmio, no valor de 20 mil reais ao primeiro 
colocado.  

No projeto a  Casa está mostrando   a importância dos seus 
trabalhos na área social, cultural, assistencial, de lazer e recrea-
tiva em Brasília, com ênfase na Pousada dos Idosos, Chrisantho 
Moreira da Rocha,  onde vivem atualmente 20 pessoas idosas,  
de diversos estados. 

Esta é a segunda vez que a Casa do Ceará participa de pro-
jetos com seus idosos. A primeira participação foi em concurso 
realizado pelo Banco Real que patrocinava projetos voltados 
para a terceira idade.

Para isso, a Casa do Ceará que tem relevantes serviços pres-
tados à comunidade brasiliense -  apresentou aos organizadores 
do Prêmio,  o Projeto do Centro de Convivência do Idoso do 
DF , que está em fase de implantação  na Instituição, após  con-
cluída a reforma e ampliação da Pousada  dos Idosos, prevista 
a conclusão das obras  para  2008/2009.  

A Pousada Chrisantho Moreira da Rocha,  nome de um dos  
fundadores da instituição está em funcionamento há mais de 
30 anos no DF.. 

A instituição, em parceria com órgãos da Secretaria de Saú-
de,  Universidades, Clubes de Serviços, Rotary Clube, Lions e  
outras entidades, com o apoio do trabalho de voluntários -  a 
maioria formada por senhoras esposas dos diretores da Casa 
-  já está capacitando os  funcionários com cursos específicos 
para cuidadores de idosos, outros com capacitação em traba-
lhos manuais, recreação, atividades físicas  e de lazer.  

A missão
A Casa do Ceará tem , desde a sua fundação, há 44 anos 

compromisso com a assistência social, em ações concretas vol-
tadas  para as camadas menos assistidas da população.

O programa de atenção aos idosos é o seu carro chefe. A 
Pousada acolhe idosos que passam a residir na Casa. O que 
requer a manutenção de um serviço de atendimento que é 
completo. Os moradores têm cinco refeições diárias, podem 
ser acompanhados por pessoas de sua confiança ou pelo pes-
soal da Casa. Há quartos individuais com pequeno fogão, ge-
ladeira, radio e televisão, e até televisão ppor assinatura, paga 
pelo inquilino, e quarto para dois ou três moradores, enquanto 
não se completam as mudanças estruturais determinadas pelas 
autoridades sanitárias. Há sala de estar para visitas e sala de 
televisão. 

Há tempos que a Casa vem considerando a possibilidade de 
instalar um  Centro de Convivência do Idoso, tal como existe em 
Portugal, que poderá inclusive ampliar a a capacidade de  atendi-
mento para  mais de 40 pessoas em regime de abrigados e hos-
pedagem dia. O projeto está em curso, dependendo tão somente 
de instalações adequadas e criação de novos espaços para as ati-
vidades adicionais que serão implementadas, como sala de jogos 
e diversões, inclusive teatro, e sala de trabalhos manuais.

O poeta, compositor 
e arquiteto Fausto Nilo, 
que já morou em Brasilia, 
aceitou o desafio quando 
, em 31.10, atendendo a 
convite do presidente 
Fernando César Mesqui-
ta, lhe foi proposto ela-
borar e propor um novo 
projeto arquitetônico, 
urbanístico e paisagísti-
co que inclua a Casa do 
Ceará na dimensão de 
Brasília.

“Morei em Brasilia 
mas não conhecia mui-
to bem a Casa do Ceará, disse. Fiquei impressionado com o 
que vi e me mostraram. O programa da Casa é muito bom. 
Pareceu-me tudo muito contemporâneo e relevante. A Casa 
juntou tudo, atenção à saúde, assistência social, cultura físi-
ca, museu, biblioteca, artesanato, esportes. O problema será 
integrar tudo isso numa unidade que ofereça não apenas ao 
usuário mas à cidade uma alternativa coerente e ordenada”.

Fausto Nilo considerou igualmente importante a disponi-
bilidade da Diretoria  em adotar uma cultura de gestão e de 
gerenciamento que  procura  melhorar e implantar espaços 
modernos, amplos, funcionais para os usuários, plataformas 
tecnológicas adequadas, recursos humanos, busca de finan-
ciamento, integrando a Casa do Ceará à sua própria contem-
poraneidade. ]

“Uma constatação de quem visita a Casa do Ceará é que o 
seu conjunto de instalações físicas não guarda correlação com 
a arquitetura da cidade”, frisou. “Devem ter existido razões 
para este distanciamento que poderá ser corrigido  levando 
adiante o que espero propor e realizar”.

Fausto Nilo assinalou que acha interessante o esforço de 
cearenses em reproduzir dentro da Casa espaços físicos exis-
tentes em Fortaleza e no Ceará. É uma fantasia que não pode-
mos jogar fora, mas “terei que considerar primeiro o partido 
urbanístico e paisagístico de Brasilia, uma cidade monumento, 
com um traço arquetônico definido. O meu papel será o de 
buscar uma fórmula de inserir o Ceará nisso tudo. É o que 
vou fazer”.

O presidente da Casa do Ceará, Fernando César Mesquita, 
voltou a insistir que “a Casa  , já inserida na contempora-
neidade de suas relações com a comunidade de Brasilia, pre-
cisa igualmente se inserir no partido urbanístico da Capital.  
Precisamos de uniformidade de estilo nas edificações. Temos 
consciência que nossas instalações são muito modestas, por 
isso precisamos de um esforço para mudar. É o que tentare-
mos fazer”.

Acrescentou que o eixo central da proposta em elabora-
ção por Fausto Nilo será a construção de uma nova edificação 
que deverá abrigar não só a administração da Casa, como terá 
equipamentos estruturados para diversão, lazer, shopping, 
etc. além de sediar a representação e unidades do governo do 
Estado do Ceará e dos importantes segmentos empresariais 
do Estado. Neste sentido,  a Casa vai propor uma parceria ao 
governo do Estado.

“Esperamos ainda obter financiamentos e doações para 
readequarmos nossas instalações de prestação de serviços, 
especialmente nas áreas de saúde, a Policlínica e a Odontoclí-
nica, de assistência social, a Pousada Chrisantho Moreira da 
Rocha, de cultura, Museu, Biblioteca e  Galeria de Arte, e de 
formação profissional, cursos, e de lazer, salão de festas, aca-
demia e piscina”, informou Fernando César Mesquita.

Fausto Nilo aceitou o desafio
Casa do Ceará terá projeto
Urbanístico e arquitetônico

Diretoria da Casa do Ceará
Homenageou os dentistas 

No Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro, a 
Diretoria da Casa do Ceará convidou os profissionais que tra-
balham na Casa para uma homenagem , oportunidade em que 
o presidente Fernando César Mesquita e o diretor de Saúde, 
dr. Wanderley Girão Maia Jr. trocaram idéia com os profis-
sionais sobre o trabalho que desempenham visando ao seu 
aperfeiçoamento.

“Foi um primeiro contato e muito proveitoso, já que o 
presidente agradeceu a dedicação e a colaboração de todos os 
profissionais, mostrou disposição de melhorar não só o espa-
ço físico como de oferecer condições tecnológicas mais mo-
dernas e manifestou a intenção que se estabeleça  um contato 
permanente entre eles e a Casa, em benefício dos usuários”, 
disse o dr. Wanderley Girão  Maia Jr. 

Da reunião, participou a responsável técnica  da Odonto-
clínica, Dra. Maria Mota. 

Os dentistas da Casa do Ceará:
Alexandre Henrique de F. Mendes, Ana Luiza Silveira e 

Silva, Antenor Pantaleão da Silva, Arthur Silva da Silveira, 
Bruno da Silva Barros, Carina Arbs de Paiva, Carolina Men-
donça Pires, Cristina Lenzi, Daniela Magalhães Faria e Silva, 
Eduardo Santos Lessa, Eduardo Effori, Gleison Arcuri Go-
mes, Jocéia da Cunha Lima Nóbrega Rosas, Josefina Pol Sua-
res, Marcelo Macedo da Motta, Maria das Graças Lelis, Maria 
Mota Cavalcante, Máximo J. C. Villar Neto, Milena de Jesus 
Larios G. Santos, Mildred Lacerda, Patrícia Bastos, Priscila 
Almeida Andrade, Rafael Affonso Penha, Shirley Pena Fort, 
Vanessa C. R, Vivan e Viviane Pepe Barradas

D.  Maria  Silva é o registro de um trabalho manual “AMARRADINHO” 
orientado por uma senhora  voluntária  do Lions Clube Península Norte.


