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Casa do Ceará tem grande 
acervo de Raimundo Cela.  

Leia mais na pág. 15
E o belo acervo da Galeria 

de Artes da Casa do Ceará tem 
nas peças de Raimundo Cela, 
que pertenceram a Manoel Mo-
reira da Rocha, pai de Chrisanto 
Moreira da Rocha, um dos fun-
dadores, sua principal referência. 
Raimundo Cela é um dos maiores 
nomes da pintura cearense junto 
com Antonio Bandeira e Aldemir 
Martins, que vieram depois dele.  
A Galeria está aberta a doadores 
para a ampliar seu acervo e á visi-
tação pública da comunidade cea-
rense, nordestina e brasiliense, no 
horário de 8h às 18 hs. 

Atendimento da Policlínica da 
Casa é feito por 21 médicos. 

Leia mais na pág. 15
A Casa do Ceará tem na pres-

tação de serviços de saúde um dos 
seus principais programas. A Casa 
do Ceará oferece, nos seis consul-
tórios da Policlínica,  no horário 
de 8 às 18 horas, com intervalo 
entre 12 e 13 horas, consultas de 
Clínica Geral, Cardiologia, Of-
talmologia, Ginecologia, Neu-
rologia, Psicologia, Psicanálise, 
Fonoaudiologia, Nutricionismo e 
Dermatologia. Preço da consulta: 
R$ 30,00. Veja o que diz Tomásia, 
responsável pela equipe de apoio: 
pobres e ricos procuram os servi-
ços de saúde da Casa. 

d. Wanda Pacheco
20 anos de Casa do Ceará

Leia mais na pág. 15
Quem vê d.Wanda Oli-

veira Pacheco, na Pousada 
Chrysantho Moreyra de 
Rocha, da Casa do Ceará, 
não lhe dá  os 75 anos vi-
vidos, com simplicidade e 
resignação, dos quais 20 
anos na  Casa, onde che-
gou aos 50 anos, vinda do 
Rio de Janeiro para morar 
com sua única irmã, em 
Taquatinga. “Aqui é o meu 
lar, com minhas amigas, 
meus rádios, os funcioná-
rios, minha vidinha paca-
ta”, confessa. 

Governador do Ceará, Cid Gomes, assumirá 
a presidência de Honra da Casa do Ceará

O Governador do Ceará, Cid Gomes, con-
firmou sua presença na posse da nova Direto-
ria da Casa do Ceará,dia 17.10 quando, pelos 
Estatutos da Casa, assumirá a presidência de 
honra da Casa. O convite lhe foi formulado 
pelo novo presidente da instituição, jornalista 
Fernando César Mesquita.
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ESPAÇO LUCIANO BARREIRA (*)O Ceará em Brasília deve explicações aos 
seus leitores.

Estamos ajustando pautas, temas, editorias, 
textos, grafismo, comunicação visual, conteúdo. 
Tudo.

Mexemos na distribuição, pois pretendemos 
alcançar públicos específicos, que nos interessam 
mais de perto.

Trata-se de trabalho voluntário, o que depende 
da disponiblidade de tempo de cada um.

Um voluntarismo por uma causa: o Ceará, a 
Casa do Ceará em Brasilia.

Quem passa pelas pistas, em frente à Casa, 
não se dá conta do que aqui se faz em benefi-
cio do próximo. Na maioria das vezes nem são 
nordestinos, nem cearenses. São brasileiros.

Uma atividade surpreendente, do doação 
de um dos que se dispuseram a doar parcela 
do seu tempo, na Políclinica, na Odontoclinica, 
nos cursos profissionalizantes, de informática, 
de massagem, de linguas, de pintura, de ioga.

A Diretoria da Casa do Ceará tenta manter a 
única instituição dos Estados brasileiros que resistiu 
ao tempo. As demais sucumbiram.

A gauchada que tanto zela por suas tradições não 
tem a vocação e a paciência desta solidariedade hu-
mana que faz com que a Casa do Ceará receba tantas 
pessoas procurando solução para suas angústias, difi-
culdades, doenças, problemas, aspirações e sonhos.

Seria bom que os cearenses tomassem conheci-
mento do que este grupo, aqui acantonado, realiza 
sem vaidades e veleidades.

Não há como o Ceará sair de nós.
Jb Serra e Gurgel (Acopiara) 
Co-editor

Edi t orial         
Não dá para mudar o cardápio?

O médico Vulpiano Cavalcante, cognominado de “O 
amigo do povo” desfruta de grande popularidade, não 
apenas com o cirurgião, como o político. Estávamos no 
Café do João Pires quando ele recebeu o recado do seu 
colega Eudasio Barroso, comunicando que estava com 
um caso muito grave no hospital. Nosso Vulpiano, aten-
deu prontamente, deparando-se com um caso de volvo 
já complicado por infecção. Ele e Eudasio tiveram que 
trabalhar duro, cortando muita tripa do paciente na tenta-
tiva de salvá-lo. Já era mais de meio dia quando Vulpiano, 
com aspecto cansado, chegou ao nosso grupo. Levamo-
lo imediatamente para o almoço, uma panelão, o nosso 
cirurgião deparou-se com um mundo de mocotó e muita 
tripa. Vulpiano meio sem jeito perguntou:

- Não dava pra mudar o cardápio?
Eu, o dono da casa, apressei-me em remendar a situ-

ação: 
- Meu caro Vulpiano, mudar o cardápio propriamente 

já era tarde. Mas, se você quer, faz-se um “quebra-galho” 
– passasse uns bifes empanados para você.

Foi quando nosso cirurgião aspirou fundo sentindo o 
cheiro tentador da panelada. Acabou por dizer ardendo 
em satisfação: 

Nada disso! Uma panelada dessas não se perde: O me-
dico empunhou um talher e tomando a iniciativa, encheu 
seu prato, enquanto dizia: - Vamos á panelada: 

Lembrando um Mestre
Meu querido e nunca esquecido Durval Aires, 

com sua arguta sensibilidade,ao apresentar “O Pito-
tesco da Coisa Seria”, encontrou exatamente o que 
de melhor tem esse meu livro – a visão critica – de 
uma época em que o sectarismo imperou nos ar-
raiais esquerdistas, afirmando: “ no livro o sectaris-
mo não foi poupado”. De fato, minha intenção não 
foi poupar esse desvio esquerdista-veementemente 
condenado por Lenine – Durval registra os muitos 
companheiros, a começar por seu pai, Otavio Aires 
de Menezes, um bravo e honrado combatente de boa 
causa, ao lado do Pedro Wilson Mendes, Fernando 
Torcapio Ferreira, Alísio Mamede, José Bento, Mario 
Albuquerque, José Marinho e mais outros do mesmo 
naipe. Deles recordo, o velho Marinho, o primeiro 
operário a conquistar uma cadeira no legislativo ce-
arense, que me tendo a seu lado, no leito de morte, 
disse com os olhos nadando em lagrimas: “ estou 
indo com o coração ferido pelas imensas saudades 
de todos vocês. 

Durval relaciona os que se devotaram á causa 
socialista, inclusive os que foram expulsos, com ele 
próprio. Meu “livrinho” é assim modesto resgate 
de importante fase de nossa historia. Nele não tive 
qualquer pretensão literária e sim, tão somente, atra-
vés do reconhecimento , o resgate dos velhos com-
panheiros, inclusive alguns omitidos. 

Nesse espaço do “ Ceara em Brasília”. Também 
fruto do idealismo, conto “ causos” publicadas ou 
não, contribuição ao desenrolar da nossa historia. A 
eventual repetição de alguma historinha, foi inten-
cional e visou fazer justiça a homens gingos, na sua 
participação na busca de melhores caminhos. As-

sim, lã vão mais historinhas...
Esse partido existe

Certo dia, pela rua Marechal Deodoro “ cheio dos paus” trafe-
gava no seu Chevrolet, o pediatra Alísio Mamede. Por coincidência, 
mais atrás, no seu velho jeep, ia o autor desse “livrinho”, observando 
o carro do medico, a sacudir-se calçamento esburacado. Subitamente 
soltou-se uma das calotas do automóvel, fazendo grande barulho ao 
rodopiar no calçamento.

Freando o jeep, soltei e apanhei a calota. Fui na direção em que 
vinha Alísio meio cambaleante. Ao chegar bem na minha frente, le-
vantou os olhos reconhecendo-me, em meio a um sorriso, parodiando 
Lenine, exclamou: 

- Puxa, agora vi que esse partido existe. 
Gentil-homem vermelho

Estava eu no exercício do mandado de vereador, elei-
to que fora pelo voto dos fortalezenses em 1961. Na “ 
casa” todos identificavam como defensor do solicialismo. 
Procurei entretanto manter no legislativo, postura equili-
brada e bom relacionamento com os demais vereadores. 
Estava eu certo dia na tribuna fazendo um discurso em 
linguagem firme, porém respeitosa. Em meio a minha 
fala, num aparte Djalma Eufrásio observou: 

- Vossa Excelência, como se vê é homem de idéias 
definidas, mas trata o tema com linguagem própria de 
verdadeiro parlamentar, Vossa Excelência nessa casa se 
comporta um gentil-homem por sua classe: 

Foi o bastante para que Gutenberg Braun, homem de 
forte vocação direitista aparteasse: 

- Não esqueça Vossa Excelência que ele pode até ser 
um gentil-homem, porém um gentil-homem vermelho 
até a medula: 

Tanta arma para um homem só...
Esse, meio longa, contamos resumida. Pompeu, 

que sempre atuou na zona surreal, era tido pelos 
militares com um “grande líder camponês”  Per-
seguiram-no até que um dia prenderam-no. Prisão 
feita por uma forte patrulha armada de metralhado-
ra.Preso Pompeu, foi ele apresentado a um coronel, 
cuja preocupação era localizar um certo arsenal de 
armas, que embora só existissem na cabeça dos 
militares, eram procuradas como “ agulha no pa-
lheiro”.

- Até que enfim pegamo-lo, seu Pompeu. Agora 
o senhor vai me dizer onde estão as tais faladas ar-
mas: 

- Sei de arma não, seu coronel. Até nazarininha 
que tinha para caçar tive que vender, seu coronel...

- Manhoso...carinha de inocente não é seu Pom-
beu . Quero as armas: 

- Sei lá de armas, seu coronel...
Temendo que a pressão fosse mais forte, Pom-

peu exclamou: 
- Agora me lembrei, seu coronel, eu via as ar-

mas: 
- Não disse, não disse: exclamou o oficial. Agora, 

me diga onde viu as armas? 
- Seu coronel, foi na hora que foram me prender...

Nunca vi tanta arma para prende um homem só...
Furioso, o coronel deu bruto murro na mesa e foi 

papel para todos os lados.
(*) Luciano Barreira, jornalista e escritor (Quixadá)

Expediente



Ceará em Brasília �

SAMBURÁ
Jornal Nacional
O Jornal Nacional, da Rede Globo, fez 38 anos ho-

menageando o Sr. Filomeno Moreira, de Juazeiro do Norte, 
que tem mais de oito mil horas gravadas em fita VHS do 
Jornal Nacional colocadas à disposi~ção da comunidade 
juazeirense inclusve para pesquisas. O sr. Filomeno falou e 
deixou claro para o povo de Juazeiro que não o convide 
para qualquer acontecimento na hora do Jornal  Nacional. 
Está fora.

Fernanda Quinderé
De altíssima categoria a entrevista que Fernanda Quinderé con-

cedeu ao programa Almanaque , da Globonews . Bem encadeada e 
bem ilustrada com imagens de Copacabana e dos bares da Zona Sul 
do Rio, lugares onde viveu Luizinho Eça, um dos maiores pianistas 
e arranjadores da música brasileira, que foi marido de Fernanda e 
tema de seu livro. ´Bodas da Solidão - Um Olhar azul para Luiz 
Eça´. Fernanda brilhou.revelando detalhes da relação de carinho e 
sofrimento que viveu com Luiz Eça, sendo pitoresca a história do 
piano de Luizinho que saia de casa na separação e voltava na re-
conciliação.

Lampião
O filme “Lampião, de . Ricardo K. Albuquerque 

(CE): , curta-metragem, 16mm e 35mm é um dos 40 
filmes selecionados pela Cinemateca Brasileira e a 
Petrobrás  para o Programa de Restauro. Os autores 
dos projetos, explicou, receberão seus filmes restau-
rados em uma cópia nova em película e 20 exemplares 
em DVD. E a Cinemateca, como previsto no edital, 
terá a propriedade dos materiais de preservação, além 
de uma cópia de exibição em película e dos direitos 
para inclusão da obra na Programadora Brasil, para 
difusão em circuitos não comerciais.

Ciro Gomes
Um dia depois de o PT decidir que vai discutir a sucessão 

presidencial com os partidos da coalizão, seis legendas que in-
tegram a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
oficializaram um bloco nacional de esquerda de olho nas elei-
ções de 2008 e 2010. PDT, PC do B, PSB, PRB, PHS e PMN 
se uniram para mostrar força para o próprio PT na escolha do 
candidato. O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) foi recebido na 
cerimônia de lançamento do bloco realizada, em São Paulo, 
como um dos possíveis candidatos a presidente em 2010. O 
governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente do 
PSB, afirmou que Ciro é o candidato do PSB à sucessão de 
Lula. Mas Ciro amenizou o tom quando questionado sobre o 
assunto e preferiu exaltar o governo Lula, apesar de a platéia 
formada por quase 1.000 militantes --a maioria do PSB-- gritar 
palavras de ordem como se já estivesse em campanha eleitoral. 

Padre Benedito
O padre Benedito Evaldo Alves, vigário da Paróquia de São Vicente 

Férrer, da cidade de Lavras da Mangabeira, comemorou seu aniversá-
rio 14.09. Nascido em Aurora, filho de Benedito Alves e Joana Alves 
Barbosa,  desde cedo demonstrou sua vocação para a vida sacerdotal.  Or-
denou-se em 26.12.1992m recebeu a Ordenação Presbiterial do Bispo 
Emérito do Crato, dom Newton Holanda Gurgel (Acopiara), na festa de 
Santo Estevão, 1º mártir da Igreja, na cidade de Aurora, n Paróquia do 
Menino Deus. Assumiu no dia 25.06.2001 a Paróquia de São Vicente 
Férrer de Lavras da Mangabeira.

Tarcisio Holanda
O jornalista Tarcísio Holanda (Fortaleza) final-

mente resolveu escrever suas memórias.São 50 anos 
de estrada pelos caminhos de Fortaleza, Rio de Janei-
ro e Brasília, com passagem pelos principais jornais 
brasileiros.

Morreu nem 19.09 em Fortaleza o diretor-presi-
dente da Cear Rádio Clube e membro do Condomí-
nio Diários Associados, Manuel Eduardo Pinheiro 
Campos (85), natural de Guaiúba (Região Metropo-
litana de Fortaleza). Radialista, jornalista, escritor, 
teatrólogo e um dos homens fortes da Rede Tupi (TV 
Ceará - Canal 2), Eduardo Campos, ou Manuelito, 
estava internado há 15 dias no Hospital Monte Klini-
kun, consequência de um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Ele era também membro da Academia Cea-
rense de Letras. 

Iguatemi
Brasilia terá um shopping Iguatemi, do empresário Carlos Jereis-

sati. Negociações estão em curso Já se falou que seria no Lago Norte, 
no terreno onde chegou a ser iniciada a construção de um shopping, 
tendo sido implodida. Há quem afirme que será no Lago Sul.

Influentes
Pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar (Diap) indica o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, como o parla-
mentar mais influente do Congresso, segundo opinião de 
seus pares nas duas Casas. A pesquisa com os “100 Ca-
beças do Congresso” foi realizada nos meses de julho e 
agosto. Na lista, apenas dois políticos do Ceará: o deputa-
do Ciro Gomes (PSB-CE), com 27 votos e  senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), com 21 votos. 

Homenagem

Lustosa da Costa e Verônica receberam para 
homenagear o ex-presidente do TCU, Luciano 
Brandão, presentes o prof. Walter Costa Porto, Luiz 
Ernesto Gallotti,ex-presidente do Supremo, Mario 
Teles de Oliveira, funcionario da Camara e Merider-
val Xavier,chefe de gabinete do 2o vice presidente 
da Câmara.

Marcelo, Ossian e Telmo
 Tenho notado que, ultimamente, a imprensa não tem mostrado o 

menor  interesse em divulgar dados sobre um cidadão que morre, mesmo 
que tenha se destacado em sua comunidade. Foi assim com Marcelo Li-
nhares, ex-secretário de Planejamento do Ceará,  ex-deputado federal que 
se destacou como um  exímio articulador  político.  Deixou livros, amigos.   
Ossian Araripe, ex-prefeito, ex deputado, dono de cartório,  só foi notícia 
porque morreu num incêndio.  A morte do  jornalista Telmo Freitas  um 
repórter policial que marcou época em Fortaleza,  não mereceu nada mais 
além do convite enterro pago pela família.

Jorge Coutinho dizia que o futuro é o passado que amanhece. A 
memória de uma vida, individual ou coletiva, que se viveu no passado  
só vai  se projetar no futuro se ela for cultuada no  presente. Joaquim 
Cerqueira Gonçalves escreveu que  memória e história ocupam luga-
res no quadro das categorias que alimentam a reflexão da cultura. O 
jornalista Mauro  Santayana é  um dos maiores analistas políticos do 
país graças ao conhecimento que tem da história. A memória constitui  
um capítulo da psicologia enquanto a história preenche um campo de 
saber complexo.

Os jornalistas de hoje não conhecem a história da cidade em que 
vivem, não tem memória dos fatos nem das pessoas que geram saber e arte. 
Não se estuda mais história, ninguém se preocupa  com os fatos que mar-
cam o tempo  de uma cidade, um país. Cada cultura vive diferentemente 
o  tempo e a história. O silêncio dos jornais, diante das personalidades que 
morrem, apaga da memória a história que é a pedra de toque que desgasta 
o erro e faz brilhar a verdade (Wilson Ibiapina).

Encontro
O deputado Eunício Oliveira ( Lavras da Mangabeira) 

reuniu o Grupo de Cearenses em 21.09 presentes o ex-de-
putado Paes de Andrade (Mombaça),  embaixadores Rui 
Nogueira (Fortaleza), Jerônimo Moscardo (Fortaleza), 
José Marcus Vinicius de Souza (Fortaleza) e Gonçalo  Bar-
ros Carvalho e Mello Mourão (Rio de Janeiro), mas filho de 
Gerardo Mello Mourão,  ministros Cezar Asfor (Fortaleza), 
José Coelho (Novo Oriente)   e Artur Santos, ex-ministro 
Álvaro Ribeiro da Costa Filho (Fortaleza) com seu filho, 
Paulo Marcelo Ribeiro da Costa (Fortaleza),  generais Julio 
Lima Verde (Fortaleza) e Antonio Florêncio (Fortaleza), 
empresários José Mirto (Fortaleza) e   Geraldo Vasconcelos 
(Tianguá) e Alexandre Paes, jornalistas Fernando César 
Mesquita (Fortaleza), Edisio Gomes d Matos (Marangua-
pe),  Antonio Frota Neto (Ipueiras), José Jézer de Olivei-
ra (Crato), Lustosa da Costa (Sobral), Inácio de Almeida 
(Baturité), Jorge Cartaxo (Crato), Haroldo Holanda (For-
taleza),  JB Serra e Gurgel (Acopiara), médicos Luciano e 
Marcelo Ferrer (Lavras da Mangabeira),  advogado  Aloísio 
Bonavides (Patos/PB),  coronel Elias Gurgel (Fortaleza),  
Ricardo Lopes Augusto (Lavras da Mangabeira).

Galileu
Regisramos o falecimento de José Galieu de Castro (Itapipoca) um dos in-

tegrantes da1a. Turma de servidores que veio do Rio de Janeiro para trabahar 
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fiho de Raimundo 
Alves de Castro, ex-prefeito de Itapipoca e que , por muito tempo, trabalhou com 
o embaixador, ex-ministro, senador e deputado Roberto Campos.

Carnaúba
A carnaúba, uma matéria-prima vital para milhares de cearen-

ses, especialmente do semi-árido, poderá ser melhor conhecida a 
partir de “O Extrativismo da Carnaúba no Ceará”, um livro de 
Oscar Arruda d’Alva,  lançado em 08.08.  no Salão Nobre da Câ-
mara dos Deputados. Explica o autor que resultado de uma vasta 
pesquisa que aborda a importância ecológica, social, política e eco-
nômica do extrativismo da palmeira carnaúba ( Copernicia cerife-
ra), e os reflexos desta atividade nas comunidades, incluindo uma 
análise das políticas públicas implementadas para o setor. 
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Humor Negro
Branco Humor

De botador d’agua em Acopiara a procurador em Brasília.
JB Serra e Gurgel (*)

Já se disse que a  mobilidade e a ascenção social têm evitado 
um arranca rabo ou um ajuste de contas na sociedade brasi-

leira. Tudo porque não temos castas e os brasileiros podem nas-
cer pobres, de classes baixas, e escalar a pirâmide social. Basta 
estudar, acumular méritos, trabalhar e não se precipitar. Todos 
podemos mudar de classe social, malgrado os obstáculos da es-
tratificação.

Acopiara tem advogados,  procuradores, juízes, desembarga-
dores, delegados, médicos, engenheiros,  militares de diversas ar-
mas e  patentes, dentistas, magistrados,  jornalistas, padres, bispo. 
Para muitos,  curso, diploma  e  anel caíram do céu. Para outros, 
custou caro.   Alguns  tiveram que remover paus e pedras, deixar 
pra trás jumento, cangalha e lata,  driblar  a pobreza.  É o caso de 
José Alves Lima, filho de Vigário e Nice e neto de Mané João.  

Acopiara desconhece muitos de seus ilustres filhos, apesar 
do esforço de Adaiza, Fransquinha, Socorro, Rivanda e Izamar 
em resgatar toda uma geração que se espalhou  neste mundão 
que é o Brasil. Há os que esquecem as origens, destroem o seu 
passado, por vergonha e desamor.  Há os que se orgulham, va-
lorizam, enchem o peito, mesmo porque quem ignora o passa-
do não sabe de onde veio nem para onde vai. 

Lima fez o primário no Grupo Escolar Padre João Antonio, 
com as professoras Heloisa Holanda, Aglais Marques e Terezi-
nha Pacífico, enquanto  , para sobreviver, com pai, mãe e avô, 
botava água, diariamente, nas casas de José Rosa, José de Matos, 
Militão, Eulina, Padre Piancó, no Centro, e principalmente no 
bairro Farias Brito. Começava por José Rosa onde tomava seu 
café da manhã, digo pão  de milho com leite. Também levava 
água a João Holanda, que foi o homem mais rico de Acopiara. 

 O botador d’água, ancestral da água encanada, munia-se de 
jumentos, latas e ancoretas. Ia até a barragem enchia as ancore-
tas, e vinha acompanhando o jumento até a casa onde deveria 
encher os potes. 

Acopiara teve vários deles, os mais famosos , Antonio dos 
Anjos, o decano, Melado, Raimundo Sena, “sogro de metade da 
cidade”,  Cícero Delfino,  Fussura, Geraldo de Maria Pretinha.

Nascido pobre, predestinado a ser mais um excluído pela 
vida terrena, desde cedo começou a sonhar enquanto seguia o 
jumento as ancoretas e as latas. “Tenho que trocar as latas pelos 
livros”, Lima colocou isso na cabeça.  “Com as latas não serei 
ninguém, com os livros poderei ter uma identidade” 

Teve uma infância como todos os meninos de Acopiara.,  
freqüentou a sinuca de seu Emidio Calixto, como palpiteiro, 
jogou futebol no Prado, foi ao cinema do Alfredo Nunes, par-
ticipou das festas do padroeiro e da padroeira, foi a matinés e 
bailes   no Clube  Social, tomou banho na barragem, foi ao ca-
tecismo do Padre João Antonio, entrou nos circos pelo arame, 
porque não podia pagar, tomou banho de chuva na rua, pulou 
carnaval. 

Em 1966,  foi para o colégio agrícola de Lavras de Manga-
beira, levado por João Marcon,  que lhe abriu os horizontes e 
cujo tempo de estudo valeu para ser contado para sua aposenta-
doria.Lá, além dos livros, tinha comida, dormida e uniforme. 

“ Sou organizado mentalmente. Leio um vez  e pronto, guar-
do tudo. Tenho uma enorme facilidade par aprender” confessa. 

Terminado o ginásio em Lavras,  em dezembro de 1969, 
“cheguei a Acopiara e descobri que não queria voltar para o 
rabo da lata”. Decidiu pensar grande e voar alto. Despediu-se 
de sua cidade e de seu povo, do pai, mãe e avô,  deu um beijo 
no velho companheiro de trabalho, o jumento, encheu os olhos 
d’água, pegou um ônibus  para Juazeiro e de Juazeiro cheio de 
esperanças e fantasias dirigiu-se a Capital Federal. Era véspera 
de Natal e perdeu o endereço onde deveria se arranchar. Não 
se perturbou porque Papai Noel deu-lhe uma chance de chegar 
ao paraíso.  Chegara.

Aqui se instalou na 414 Sul, por seis meses, na casa de um 

parente.  Com o ginasial de Lavras,  fez o artigo 99 para concluir 
o colegial. Em seguida fez vestibular de Direito na UDF, pas-
sando em 5º lugar e concurso para datiloscopista da Secretaria 
de Segurança Pública, passando a ganhar mil e 200 cruzeiros. 
“Era muito dinheiro”, lembra. Logo alugou uma vaga na  706 
Sul, e  lá ficou até o concluir o curso de Direito.

Na festa de formatura, ninguém de Acopiara para que pu-
desse mostrar, orgulhoso, o canudo de papel que transformou 
em doutor o botador d’agua, agora um vencedor. Não ganhou 
nem comprou o anel, o famoso anelão, ícone dos doutores do 
Ceará e do país.

Mudou-se para a 406 Norte onde fundou a “República de 
Acopiara” com Manuel piauiense e o Messias bahiano.  Ros-
sini Alves, irmão de Roberto, ambos de Acopiara, seu grande 
amigo, que estudava na UnB.era freqüentador. Por lá passavam, 
com Ivone,  aos domingos,  para comer macarrão..

Na República, andava sempre arrumado, bonito, cheiroso 
e com os sapatos pretos brilhando. Brilhavam tanto que levava 
consigo uma flanela para lustrá-los onde chegasse. Diziam que 
colocava o bico perto das saias das mulheres para refletir a pai-
sagem das pernas que era do seu agrado.

Era conhecido por ser mão aberta, generoso, prestativo. 
Tudo que ganhava repartia com os que não tinham. Não pou-
pava, distribuía renda. O muito para ele não era nada mas para 
os demais o pouco era muito, como canta em verso o Chico 
Pessoa.

Tinha uma auto-disciplina, não queria nada desarrumado 
na Republica razão pela qual ganhou o apelido de Seu Popó, em 
homenagem ao personagem de Chico Anísio, chato,  ranzinza  
e irascível.

Fez 10 concursos públicos passou em todos eles: auxiliar de 
serviços gerais, do Ministério do  Planejamento e Coordenação 
Geral , adjunto de administração da antiga Codebrás, DASP, Fun-
dação Educacional do Distrito Federal, Câmara dos Deputados, 
Oficial de Justiça da Justiça federal e distrital, Ministério Público 
Federal e  do Distrito Federal e dos Territórios.Optou pelo MP 
do Distrito Federal e Territórios, tomando posse  em 13.11.72

Passou pela circunscrição do Gama, Planaltina, Taguatinga, 
Sobradinho e Plano Piloto até chegar ao Tribunal de Justiça, 
onde ficou  seis anos na Vara de Família de Brasília.

Foram 26 anos  e seis meses, de trabalho diário, levando 
serviço pra casa, querendo resolver as situações mais complexas 
dos relacionamentos e desventuras humanas quando decidiu  se 
aposentar. “Já tinha ido muito longe. Tenho a dimensão da ge-
nerosidade de Deus e dos homens para comigo. Nunca pensei 
que vindo da camada dos mais humildes de minha terra que-
rida, Acopiara, chegaria ao topo da pirâmide social de Brasília, 
respeitado, de cabeça erguida, levado a sério”.

Nada  lhe subiu a cabeça.
Um problema de saúde o atormentou por longo período, 

mas já se considera sarado. Dia desse mostrou-me sua listinha 
de “ajuda” ao pessoal de Acopiara, “uma ruma, um magote”, a 
começar pela mãe, etc e tal. A lista incluía a irmã, a viúva de um 
irmão  e uma sobrinha em Maceió,que morou  em apartamento 
que adquiriu e por quem tem uma devoção de pai. “Dou a ela o 
que dou aos meus filhos, principalmente,  o que me deram: edu-
cação. Hei de vê-la formada e concursada”, diz com entusiasmo.

No baú de recordações, contadas aos amigos:
Certa vez, ouviu de um juiz , em Acopiara, dizer para um 

demandante que queria interditar seu pai.
Ele rasga dinheiro, come merda e é casado no civil?.
Não.
Pois não interdito. Está dada a sentença.
Para o douto e sábio juiz o homem para ser interditado tem 

que ter três requisitos: rasgar dinheiro, comer merda e casar no  
civil. 

JB Serra e Gurgel, jornalista e escritor (Acopiara)

Relação atualizada das pérolas do ENEM - Exame Na-
cional do Ensino Médio. 

Os que estão entre parênteses, são os comentários dos 
professores. 

Sero mano tem uma missão...’
(A minha, por exemplo, é ter que ler  isso!) 
O Euninho já provocou secas e enchentes calamitosas..’
(Levei uns minutos para identificar o El Niño...) 
O problema ainda é maior se tratando da camada Dio-

zanio!’
(Eu não sabia que a camada tinha esse nome bonito) 
Enquanto isso os Zoutros... tudo baixo nive...’
(Seja sempre você mesmo!!) 
A situação tende a piorar: o madereiros da Amazônia 

destroem a Mata Atlântica da região.’
(E, além de tudo, viajam pra caramba, hein?) 
O que é de interesse coletivo de todos nem sempre inte-

ressa a ninguém individualmente.’
 (Entendeu ...?) 
Não preserve apenas o meio ambiente e sim todo ele.’
(Faz sentido) 
O grande problema do Rio Amazonas é a pesca dos 

peixes.’
(Achei que fosse a pesca dos pássaros.) 
É um problema de muita gravidez.’
(Com certeza...se seu pai usasse camisinha, não leríamos 

isso!) 
A AIDS é transmitida pelo mosquito AIDES EGIP-

SIO.’
(Sem comentário) 
Já está muito de difíciu de achar os pandas na Amazô-

nia’
(Que pena. Também ursos e elefantes sumiram de lá) 
A natureza brasileira tem 500 anos e já esta quase se aca-

bando’
 (Foi trazida nas caravelas, certo ?) 
O cerumano no mesmo tempo que constrói, também 

destroi, pois nos temos que nos unir para realizarmos par-
cerias juntos.’

(Não conte comigo) 
Na verdade, nem todo desmatamento é tão ruim. Por 

exemplo, o do Aeds Egipte seria um bom beneficácio para 
o Brasil’

 (Vamos trocar as fumaças pelas moto-serras) 
... Vamos  mostrar que somos semelhantemente iguais 

uns aos outros’
 (Com algumas diferenças básicas!!) 
... menos desmatamentos, mais florestas arborizadas.’
(Concordo! De florestas não arborizadas, basta o Saa-

ra!) 
... provocando assim a desolamento de grandes expecies 

raras.’
(Vocês não sabiam que os animais têm depressão?) 
Nesta terra ensi plantando tudo dá.’
(Isto deve ser o português arcaico que Caminha escre-

via...) 
Isso tudo é devido ao raios ultraviolentos que recebe-

mos todo dia.’
 (Meu Deus.. Haja pára-raio!) 
Tudo isso colaborou com a estinão do micro-leão dou-

rado.’
(Quem teria sido o fabricante? Compaq ? Apple? 

IBM?) 
Imaginem a bandeira do Brasil. O azul representa o céu, 

o verde representa as matas, e o amarelo o ouro. O ouro já 
foi roubado e as matas estão quase se indo. No dia em que 
roubarem nosso céu, ficaremos sem bandeira.
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Leituras

De volta ao tiroteio Aldabra, tranca e cadeado
Colombo Filho (*) 
Adiecia do dia 23 de janeiro de 1927, na fazenda Enxada, ao 

norte de Itapipoca. Seu Doquinha já havia tomado sua pratada 
de coalhada, adoçada com rapadura e farinha. O sol, em nascen-
te forte, estava rente ao horizonte e os primeiros raios começa-
ram a iluminar as palmas das altaneiras carnaubeiras.

Caboré, pássaro preto, graúna, papa-arroz, canário da terra, 
maritaca, jaçanã, papagaio de coleira amarela, nhambu, ensaia-
vam as suas cantorias matinais.

As seriemas, patos da lagoa, aves de arribação se agitavam 
em estranhos duetos, parecendo anunciar um dia quente que 
quase sempre nessas épocas eram sinônimos de trovões e co-
piosas chuvas à tarde.

O patriarca, seu Doquinha, envergado, encaminhava-se para 
sua alva rede de punho duplo e barra rendada. Desguiando o 
olhar notou algo dobrando a cerca de pau-a-pique. Eram seis 
a sete bandoleiros, paramentados, que se encaminhavam para a 
casa da sede.

Os dois que vinham na frente traziam nas vestimentas de 
couro peças de prata e pedaços de espelhos, que, com os clarões 
da manhã, refletiam de forma afrontosa nas paredes da varanda 
caiadas de cal.

O encontro foi abrupto e intempestivo. Seu Doquinha, todo 
de branco, como de costume, sem piscar e nem pestanejar, olhos 
de peixe morto, se fingia de abúlico, surdo, nada respondia.

O mais atrevido e arrogante, qual um Atila, virando-se para 
os demais bandoleiros, disse em voz de comando.

- Vamos ter que gritar mais alto, pois o velho deve estar ca-
duco.

Neste instante, vindo do interior da casa grande, a neta de 
seu Doquinha veio acudir seu avô. Fitou com um olhar que nem 
de longe demonstrava medo , antes raiva e perguntou em voz 
firme: 

- O que é que os senhores querem?
Um silêncio desconcertante pairou entre os presentes. A 

eternidade de alguns segundos foi quebrada quando o chefe do 
bando já menos desaforado gritou:

- Dona Moça, eu sou Severino das Alagoas, estou de pas-
sagem por estas terras, quero comida boa, encher o matulão de 
farinha, carne seca; se arranchar por alguns dias e levar o que de 
melhor houver na fazenda.

Nisso, seu Doquinha interviu transmitindo a seus agregados 
que aos poucos viam saindo do interior da casa grande a ordem 
que nada faltasse aos visitantes.

- Ao sobrinho beato, seu Doquinha reforçou a recomenda-
ção que pegassem lá no tanque do lajedo as melhores minhun-
ças “porcos, cabritos, carneiros, galo capão, fora às galinhas da 
angola”. Voltando-se para o chefe do bando, o seu Doquinha 
perguntou de forma de bem mais amistosa. 

- Como é mesmo o seu nome, capitão?
- Severino das Alagoas parente de Antônio Silvino e afiliado 

do Padim Padre Cícero Romão Batista.
Com a voz pausada como que medindo o que ia deixando de 

passar, prosseguia o seu Doquinha.
- Que a minha água sacie a sede de vossas mercês; que o 

comer seja farto, sadio e abundante. Capitão, mande sua tropa 
dar banho nos cavalos, éguas e nos burros de carga. Chicute, ó 
Chicute, prepare o pernoite no quarto do galpão dos mantimen-
tos. Nada deve faltar.

Dito isto a caboclada passou a desatar os arreios, os matu-
lões, os sacos de roupas, os caixões das armas e todo tipo de 
catrevagem. Inclusive o saldo dos saques, roubos e a pilhagem 
forçada, dos teréns e quinquilharias.

O resto do dia, espalhados no terreiro da fazenda Enxada, 
muita zoada, praguejamento, briga de cacete e todo tipo de ra-
lhação.

Impassível, seu Doquinha viu á sexta hora chegar. O sol co-
meçou a se esconder por de trás das capoeiras. As corujas e os 
caborés se acomodavam, a lua cheia surgia, as raposas e os gua-
xinins corriam céleres nas trilhas, atrás da tocas e dos ninhos das 
cotias, dos preás e tiuassus.

(*) José Colombo de Souza Filho (Fortaleza)

José do Vale Pinheiro Feitosa (*) 

Loas à geração de 68 e àquela do novo milê-
nio Uma geração entrou no cenário gritando, 

ameaçando, querendo mudanças.
 Os coroas atordoados, ainda tinham, no Brasil, 

a força retrógrada da ditadura para defenderem um 
mundo que se rompia ao anoitecer e era farrapo na 
alvorada. Não se tinha pena dos pais e dos avós, 
pois dar sobrevivência a seus mitos e crenças, era 
transformá-los em mortos vivos. Era preciso pre-
servar-lhe o corpo para serem reencarnados pelo 
tempo que gestava mestiços. Outra geração silen-
ciosa ocupa a cena. 

Nadando nas máquinas eletrônicas, nas ondas 
comunicativas, mudando e mantendo ao mesmo 
que largando. Ficando. Feito colibri, uma flor aqui 
e outra ali, com seu bico longo por um curto mo-
mento. Surfando e pouco mergulhando, uma rápi-
da tigela de cereais e energéticos; em textos rápi-
dos para que lhes reste uma mordida num pedaço 
de pão com recheio. São filhos do consumo varia-
do, prisioneiros da edição de video-clip, dos textos 
mais duradouros que as frases da melodia. Bem 
que os gritos do albatroz com a comida no bico, 
terminou por aninhar filhos vorazes. E os fantas-
mas dos velhos perplexos se apascentam na certe-
za que afinal a fatalidade humana ainda se mantém 
nesta tragédia grega. 

Tudo mudou para permanecer igual. Olhar em-
prestado Tem uma certa fatalidade no olhar dos 
intelectuais (jornalistas, cineastas, cientistas, artis-
tas) brasileiros que migram para os EUA. Princi-
palmente se estiverem em canais de comunicação 
da Rede Globo. A fatalidade: vêm o mundo com 
olhos emprestados. Os olhos da poderosa, glo-
riosa e determinista sociedade americana. Aquela 
da dupla oportunidade, da concorrência capital, 
da cidadania individualista e da conservação da 
hegemonia. Uma das características deste olhar é 
justificar as práticas americanas a cada momento, 
como se todas tivessem uma intenção civilizadora. 
Tanto existe para elevar Sadam Hussein a ditador, 
como para derrubá-lo. No primeiro era o Irã dos 
Aiatolás e no segundo os terroristas mulás. Pode se 
opor ao massacre palestino e justificar a vingança 
de Israel. Pode se vangloriar do muro de Israel e 
trombetear contra o de Berlim. Pode um dia após 
o outro, pois todos são filhos da águia, que feito 
o sol voa em todos eles. Afinal, a ordem mundial 
tanto chora por um palestino abatido por um ra-
dical judeu, como lamenta os israelenses mortos 
por uma bomba terrorista do outro lado. A única 
coisa que não acontece a este olhar, é enxergar o 
máximo divisor comum. Morte ao avesso Nem a 
morte é estagnação posto que decomposição. As-
sim como a vida não é movimento somente, já que 
tende ao conservadorismo, amadurece e cai. 

* José do Vale Pinheiro Feitosa , (Crato)  médico cea-
rense, residente no Rio de Janeiro 

Wilson Ibiapina (*)

Paes de Andrade foi o segundo cearense a ocu-
par o cargo de Embaixador do Brasil em Por-

tugal. O primeiro foi o embaixador Dario Castro 
Alves. Posto importante. Outros cearenses, como 
diplomatas ou simplemente como cidadão vivem  
em muitas cidades européias. Mas será uma boa 
morar no velho mundo?

A gente anda pelo interior da Europa e fica 
espantado com o estilo de vida das pessoas. 
Primeiro mundo, tudo bem feito, arrumadinho, 
limpo, rico, mas frio, aquela coisa parada, dando 
a sensaão de que estão todos sem perspectiva, 
Sei não, mas a impressão que se tem é que o 
tédio está tomando conta do europeu.. Eles já 
destruíram florestas, poluíram e despoluíram 
rios; já brigaram, se dividiram e agora se aproxi-
mam. A União Européia tem até presidente. Son-
ham em se transformar num grande e poderoso 
país ,de várias línguas , de uma só moeda. E essa 
unificaão já esta afetando até nós brasileiros, 
principalmente os que vivem em Portugal.. A 
nova legislaão em vigor por lá está impedindo 
Portugal de cumprir o acordo de reciprocidade 
que tem com o Brasil.. Muitos brasileiros estão 
sendo devolvidos . Aliás, nesse embalo, as mães 
de Bragança lançaram um manifesto pedindo a 
expulsão das prostitutas brasileiras. Segundo o 
jornalista Hélio Motta, as “meninas” provocam 
uma onda de loucura e as mulheres confessam 
ser a expulsão a única arma que têm para conter 
seus maridos, evitando que eles sejam seduzidos 
pelas endiabradas brasileiras. Perguntei a um es-
panhol, entre tapas e vinhos, o que ele achava de 
morar num lugar que já tem tudo pronto. Ele me 
olhou assustado, como se nunca tivesse pensado 
nisso. 

O europeu só pode morrer de inveja de nós 
brasileiros. Aqui tudo ainda está por fazer. Temos 
florestas, rios, minas, cidades, estradas, tudo por 
explorar, construir. Podemos sonhar, fazer pro-
jetos e executar muita coisa. No velho mundo , 
onde os países estão prontos e acabados, as pes-
soas sonham com uma Europa ideal. E eles já sa-
bem como seria esse paraíso: 

Os ingleses cuidando da polícia, da segurança 
; os franceses tomando conta da cozinha e os es-
panhóis das festas.Os belgas com a justiça e os 
alemães com a engenharia. Os suços na organiza-
ão e os italianos como amantes.

Mas há também quem pense no estabeleci-
mento do caos. A verdadeira tragédia, para piorar 
ainda mais a situaão, seria: os ingleses na coz-
inha, os franceses na engenharia, os espanhóis na 
justiça, os belgas nas festas, os italianos na orga-
nizaão, os alemães cuidando da polícia e os suços 
como amantes.

(*) Wilson Ibiapina, jornalista (Ibiapina)

Velho mundo 
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Justiça Federal determina 
criação em 90 dias de novos 

leitos  de UTI em Sobral

OAB-CE luta para 
manter Vara do 

Trabalho no Crato 

Coperação Ceará-Cabo Verde
OAB traz advogados

 para Brasília e Fortaleza  
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) recebeu cinco advogados de Cabo Verde, que vie-
ram ao Brasil para participar de um programa de atividades aca-
dêmica, profissional e institucional em Fortaleza, no Ceará, e em 
Brasília. O curso e o estágio tiveram  início no dia 13 de agosto e a 
abertura formal do programa de intercâmbio ocorreu em Fortale-
za, no dia 30.08, com a presença do presidente nacional da OAB, 
Cezar Britto, do presidente da Comissão Nacional de Relações 
Internacionais do Conselho Federal da OAB, Roberto Busato, e 
do presidente do Seccional da OAB do Ceará, Helio Leitão.

Em Fortaleza, os advogados daquele país africano partici-
param de cursos nas aéreas de Direito Empresarial, Comercial 
e Constitucional e serão recebidos em escritórios de advocacia 
locais para estágio nas referidas áreas. Concluído o programa 
em Fortaleza, os advogados cabo verdianos se deslocaram para 
Brasília, onde fizeram visitas a tribunais superiores e participa-
rão das atividades organizadas pelo Conselho Federal da OAB 
no período de 08 a 10 de outubro.

O programa é fruto de um convênio de cooperação técnica 
firmado entre a OAB e a entidade de Cabo Verde e será subsi-
diado, como projeto piloto, pelo governo brasileiro, por meio 
da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Será a primeira vez 
que um programa desse formato, organizado pela OAB, contará 
com o apoio de fundos do governo brasileiro. Os detalhes fi-
nais do programa de atividades dos profissionais de Cabo Verde 
foram discutidos entre Cezar Britto e o presidente da Ordem 
dos Advogados daquele país africano, Arnaldo Silva, na última 
reunião da União das Ordens e Associações de Advogados de 
Língua Portuguesa (UALP), realizada em Lisboa.

O presidente da Seccional do Ceará da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-CE) apoiou hoje (21) o movimento 

deflagrado pela Subseção do Crato, no interior do estado, em 
defesa da manutenção da Vara do Trabalho da localidade. Após 
correição realizada entre os dias 17 e 20 de abril, pelo corre-
gedor-geral da Justiça do Trabalho, João Oreste Dalazen, foi 
sugerida a transferência da Vara do Trabalho do Crato para o 
município de Maracanaú, localizado na Região Metropolitana 
de Fortaleza. 

A justificativa dada pelo corregedor-geral é de que o nú-
mero de novas ações trabalhistas ajuizadas na Vara do Traba-
lho do Crato é pequeno se comparado à de Maracanaú, por 
exemplo. No entanto, de acordo com o juiz titular da Vara, 
Clóvis Valença Alves Filho, atualmente tramitam 3.016 pro-
cessos, número bastante superior ao de muitas outras varas 
do interior cearense.

De acordo com o presidente da Subseção, Francisco Ba-
curau Bento, tão logo foram informados do resultado da cor-
reição, os advogados cratenses elaboraram o Manifesto Reivin-
dicatório de Manutenção da Vara do Trabalho. O Manifesto 
já recebeu o apoio de diversas entidades e políticos, como a 
Câmara Municipal do Crato, Assembléia Legislativa do Esta-
do do Ceará, Sindicato dos Empregados em Estabelecimen-
tos Bancários do Cariri, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 
Crato, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Ceará (Fetraece) e o senador Inácio Arruda (PC do B/CE).

Francisco Bacurau ressaltou ainda que a Vara da Justiça do 
Crato foi criada há mais de há 34 anos e seria um retrocesso sua 
transferência.

O juiz da 18ª Vara Federal de Sobral (CE) concedeu liminar 
em ação civil pública proposta, em 1º de agosto, pelo pro-

curador da República Ricardo Magalhães de Mendonça e pelo 
promotor de Justiça André Araújo Barbosa, que pedia a criação 
de leitos de pelo menos 30 leitos de Unidades de Tratamento In-
tensivo em Sobral, sendo dez destinados a adultos, dez a crianças 
e mais dez a recém-nascidos, para uma população estimada em 
cerca de 1,6 milhão de habitantes.

Hoje, Sobral conta com apenas nove leitos de UTI na Santa 
Casa de Misericórdia e mais dez leitos de UTI cardíaca no Hos-
pital do Coração. A macrorregião do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na qual Sobral está inserida possui 61 municípios.

Também foi determinado que o município de Sobral provi-
dencie a transferência de todos os pacientes que necessitam ou 
venham a necessitar de atendimento em UTI para hospitais pú-
blicos ou particulares detentores de tais unidades de tratamento, 
que deverão ser contratados para esse fim.

Em defesa, o município de Sobral afirmou reconhecer o 
problema do déficit de leitos de UTI na Santa Casa e que tem 
atuado além das suas atribuições ao confeccionar três projetos 
de ampliação e reforma das instalações do hospital com a fina-
lidade específica de equipar maior número de leitos de UTIs. 
Em razão da falta de leitos, o município já havia efetivado as 
transferências necessárias de pacientes para o Hospital Instituto 
Dr. José Frota, em Fortaleza.

O estado do Ceará e a União deverão atuar em conjunto 
com o município de Sobral para cumprir a determinação judi-
cial, já que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde 
à população é de competência dos três entes da federação.
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Cobras espantam 
fiscal de banco

Cearenses
em Brasília

Wilson Ibiapina (*)

Um dia nós estavamos na casa de Ari Cunha quando 
chega Adirson Vasconcelos. Trazia na cabeça um cha-
peu de palha que ganhara, no dia anterior, no aeropor-

to Pinto Martins., brinde que a Secretaria de Turismo dava aos 
visitantes. Estava chegando de mais uma visita ao estado natal, 
mais precisamente à sua Santana do Acaraú. E foi logo nos 
chamando de os Sem Ceará. Não tem os Sem Terra, os Sem 
Casa, os Sem Emprego? Pois fomos batizados alí de os Sem 
Ceará, aqueles que saem da terra por teimosia ou necessidade. 

Acho que descobri porque o cearense é nômade. O pri-
meiro cearense que nasceu foi embora. Iracema,a virgem dos 
lábios de mel casou com o guerreiro branco Soares Moreno e 
morreu no parto do primeiro filho. Moacir, que em tupi-gua-
rani quer dizer o filho do sofrimento, foi levado para Portugal 
pelo pai. Não tem quem me tire da cabeça que vem daí o gosto 
do cearense de correr o mundo. Impelido pela seca, não tem 
obstáculo que lhe prenda na terrinha.

Adirson Vasconcelos veio duas vezes a Brasilia. Na primei-
ra, enfrentou tanto problema que se fosse outro nunca mais 
tinha colocado os pés aqui. Além da coragem nata do cearense, 
Adirson tinha a audácia que seus 20 poucos anos de idade lhe 
assegurava. Fora escalado em Recife para cobrir a primeira mis-
sa que seria celebrada em Brasilia, marcando o início das obras 
de construão da nova capital. Seguiu para o Rio e de Lá para 
Goiânia em um avião Douglas, daqueles que balança o tempo 
todo. De Goiânia para Brasilia levou quase um dia numa jar-
dineira. Em Brasilia, o único hotel existente, todo de madeira, 
o Hotel do Souza, só tinha oito quartos. Os hospedes estavam 
saindo pelo ladrão. Ele viu gente dormindo até embaixo da 
mesa de jantar. Seu Souza ficou com pena do garoto, todo sujo 
de barro da estrada , e permitiu que ele tomasse um banho no 
hotel.A primeira noite do repórter foi num banco da jardineira, 
aqueles ônibus de assentos paralelos

Dormida péssima. Acordou à noite várias vezes. Naquele 
silêncio, olhou para o céu. O céu de Brasilia é uma apoteose. 
Foi alí, naquele instante, que começou a se formar na cabeça 
dela a idéia de se mudar para a cidade em construão. De manhã 
cedo, saiu para amissa. 

Candangos de todo o pais se misturavam às autoridades, 
jornalistas e curiosos que acorreram ao planalto central para 
a missa que Dom Carlos rezou naquele primeiro de maio de 
1957. O jovem repórter Adirson Vasconcelos recebeu alí o se-
gundo impacto. O sermão de Dom Carlos causou-lhe a segun-
da impressão. O vigário falava dos três marcos históricos do 
Brasil: o descobrimento, a independencia e a construão de Bra-
silia que seria o trampolim para a conquista do centro-oeste.

Voltou da missa com a cabeça fervilhando de idéias, so-
nhando com mudança do litoral para o planalto central. O sus-
to que tomou quando não viu o ônibus que servira de lar na 
noite passada lhe fez cair na realidade. O motorista tinha ido 
embora . E o pior, levando a mala que ele deixara com todos os 
seus pertences. Ele diz que até hoje procura a mala.

Adirson Vasconcelos tem hoje mais de 28 livros sobre Bra-
silia. O primeiro ele escreveu em 1960 sobre O Homem e a 
Cidade. Em 1966 escreveu Um Sonho que se fez Realidade. 
O jornalista-escritor escreveu um livro contando a história de 
cada uma das cidades satélites. Em 1979 ele contou em livro a 
Primeira Viagem e fez um outro sobre o Núcleo Bandeiran-
te, a cidade berço de Brasilia. Hoje, completamente mudada, 
a cidade livre, depois Núcleo Bandeirante, viveu seu tempo de 
faroeste. Casas de madeira, chão de terra batida. No lugar dos 
cavalos, transitavam ônibus, caminhes, motos, tratores, jipes 
levando gente, levantando poeira, dando vida ao planalto, no 
coraão do Brasil

Os caminhões chegavam de norte a sul, mais do norte e 
nordeste do que sul e sudeste,. carregados de gente carregada 
de esperaça. Eram os pioneiros. Eu não vi Brasilia nascer. Mas 

ainda peguei-lhe no colo. A cidade estava com dez anos quan-
do cheguei do Rio, também cheio de esperança e cumprindo o 
destino de nosso povo errante. Gosto de ouvir pioneiros como 
o Adirson contar as histórias dos que fizeram a cidade. Era 
1957, estava dada a largada e tinha prazo. JK falara em dois 
anos. Os trabalhadores iam descendo dos caminhões ao som 
dos alto-falantes que ia informando as vagas para carpinteiros, 
servente de pedreiro, mestre-de-obra. As pessoas desembarca-
vam e saiam atrás dos empregos anunciados. Era ali, na cidade 
livre que estavam os restaurantes, bares, as boates Tiroleza e 
Nigth and Days. As construões de madeiras erguidas às pressas 
abrigavam o comércio, todo tipó de serviço. Estava inaugurado 
o ritmo de Brasilia, tudo muito rápido. Juscelino se metia no 
meio dos candangos. Abraçava a todos. O Adirson diz que JK 
era um animador, um homem livre. Todos gostavam dele . 

Adirson, que desde menino trabalha em jornal, fez carrei-
ra no Correio Braziliense e foi superintendente do jornal ma-
ranhense O Imparcial. Ele chegou a São Luiz para substituir 
outro cearense, Rangel Cavalcante, no comando do jornal as-
sociado. Nesta época Adirson transformou a sede do jornal, 
um bonito e antigo prédio colonial, num verdadeiro museu de 
arte. Hoje, além de jornalista e historiador, Adirson é advogado 
e administrador de empresas. Consegue tempo para os netos, 
para tomar uns goles e falar do Ceará com os amigos

. Muitos livros ainda serão escritos pelo jornalista Adirson 
Vasconcelos que hoje enfoca Brasilia não só como o grande 
pólo de irradiaão de todo a região Centro-oeste. Ele acompa-
nha com preocupaão o crescimento das cidades do Distrito 
Federal. Criadas como cidades dormitórios, elas crescem de-
sordenadamente. O Distrito Federal já está emendado às cida-
des mineiras e goianas do entorno, provocando insegurança, 
falta de emprego. Não há moradia para todos e a qualidade do 
atendimento nas áreas da saúde pública e educaão começam a 
preocupar. Adirson Vasconcelos acredita nos homens que diri-
gem o DF e o país e confia que eles busquem soluções adequa-
das para essas dificuldades. Para que tudo se confirme como 
queria Juscelino em carta a Adirson: “...os tempos passaram, 
venceram-se as tempestades, e Brasilia aí está. Nem se dirá que 
ela, como o caniço da fábula, se curvou para o vendaval passar. 
Ao contrário, suportou-o e deu-lhe nova direão.”

      (*) Wilson Ibiapina, (Ibiapina), jornalista

Adirson Vasconcelos
O historiador de Brasilia

Lustosa da Costa (*)
Francisco Figueiredo de Paula Pessoa foi secretário de agricultura 

do governo Parsifal Barroso e deputado estadual, pela corrente 
política chefiada por Chico Monte em Sobral. . Chegou a ser o maior 
produtor de algodão arbóreo do Ceará e proprietário de muito gado 
em fazendas de sua propriedade. Naquele tempo, muitos políticos 
empobreciam na política. Não sei se o foi caso dele que estava, em 
determinada época, encalacrado com empréstimos feitos junto à 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Nordeste e aplicados 
mais na campanha eleitoral que na atividade rural. Era a época de 
fiscalização.

Naquele tempo, fazendeiros costumavam pedir, a companheiros 
de oficio,por empréstimo boiadas para colocar nas propriedades 
como suas a fim de justificar a utilização do financiamento do 
banco. “Havia um boi então que era tão manjado nas peregrinações, 
andando por tantas fazendas, que chegava a dar pena aos fiscais” 
ironizava um deles. Pois bem, este recurso não bastava e Chico valeu-
se do vaqueiro em busca de uma solução. E o matuto prometeu 
resolver o problema.

Ele descansou e sossegou ao saber da engenhosa fórmula uti-
lizada para assustar o fiscal do banco.

Na aproximação de visita do inspetor do Banco do Nordeste, 
que iria fiscalizar a aplicação do dinheiro, oriundo de empréstimos 
contraidos pelo patrão, alinhou, à entrada da casa da fazenda, carcaças 
de dezenas de cobras cascavel mortas, já ressequidas. Quando, ao 
chegar, o fiscal viu a arrumação, indagou:

“O que é isto?”
“São chocalhos de cascavel.que apareceram por aqui “explicou 

negligentemente o vaqueiro.
Assustado o funcionário do Banco do Nordeste quis saber:
“Vige Maria, e há muita cobra aqui?”””
Era o que o interlocutor desejava para assustar o outro:
“Aqui há muitas. Muito mais, porém, existem lá onde vamos. Não 

se andam dois metros sem pisar em cima duma. A gente se assusta 
quando pisa na primeira, depois se costuma nem mais estranha 
“disse o gerente da fazenda com naturalidade, conseguindo inibir o 
giro do bancário e encurtar seu zelo fiscalizatório.

Era madrugada quando chegou a casa, depois de vinhaça com 
jornalistas de sua amizade e dirigiu-se ao banheiro. Dentro em 
poucos minutos, atroou toda a casa com gritos de pavor, de pânico 
,chamando a mulher:

“Didita, Didita, vem aqui correndo. Estou enlouquecendo”
A mulher se apressou em valer ao marido que lhe contou a razão 

de tanta aflição:
“Tenho de deixar de beber. Estou enlouquecendo. Acabo de ver 

um jacaré na banheira. So pode ser loucura”.
Claro que não era fruto da boa bebida sorvida nem delirium 

tremens.
Tratava-se mesmo de um jacaré pequeno que o filho Kiko 

trouxera de Goiânia.
Chico Figueiredo deixou prole ilustre. Em Brasília. a filha Fátima 

é juíza federal e casada com ex-ministro de Estado, Álvaro Augusto 
Ferreira Costa.Outro filho é prefeito de Santa Quitéria e elegeu o 
herdeiro Thomaz Figueiredo Filho,deputado estadual. Outros exer-
cem postos importantes no magistério e na administração publica. 
O patrimônio rural dele se originou, parcialmente, de herança do 
senador Francisco de Paula Pessoa,o senador dos bois que no século 
XIX,foi pai e avô de Senado e chefe de importante corrente política 
no Estado,a dos paulas. Dele se conta que,mocinho, era comboieiro.
Vivia comandando comboios de cargas,trazidas no bolso de jumen-
tos e burros do litoral para vender em toda zona norte,principalmente 
em sua cidade mais importante, Sobral,onde residia. A esta época, 
fez pedido à Nossa Senhora:

“ Minha madrinha,queria lhe pedir três graças, ser senador do 
Império,ferrar dois mil bezerros por ano e viver até os oitenta 
anos”.

Ao chegar à oitava década de existência, foi ter ante a imagem da 
santa, na Igreja da Sé e fez adendo ao pedido da mocidade:

“ Nossa Senhora, sou senador do império,ferro mais de dois mil 
bezerros por ano,como lhe pedi,agora,minha santa, oitenta anos é 
tão pouquinho”.Reza a tradição que a santa lhe deu mais quatro 
anos de lambuja.

(*) Lustosa da Costa, jornalista e escritor (Sobral)
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Casa do Ceará convida políticos cearenses a participar de seus projetos
O novo presidente da Casa do Ceará, jornalista Fernando César Mesquita, convidou os tres senadores e os 22 deputados federais do  Ceará a participar da solenidade de posse da nova Diretoria, neste 17.10, e de contribuir para a realização de  seus projetos, de forma mais efetiva.

“Precisamos do apoio e do prestígio de todos para fortalecer as ações sociais, culturais e assistenciais da Casa”, disse, “tal como sempre ocorreu, em outras administrações. Muitos políticos tiveram papel relevante aqui na Casa. Foi  um grupos liderados por Chrisantho Moreira da Rocha, Alvaro Lins, Adahil Barreto, 
Flavio Marcílio Ernesto Gurgel  Valente, Expedito Machado, Martins Rodrigues que fundou  a Casa. Nestes 44 anos, muitos outros aqui estiveram, deram sua colaboração, participaram este magnífico exemplo de solidariedade dos cearenses”.
“Será muito importante para a Casa do Ceará a presença dos senadores e dos deputados federais, assinalou, para que possamos levar adiante novas iniciativas voltadas para a ampliação dos nossos serviços e atendimento”.

Senadora Patrícia Saboya 
(PDT-CE) , pedagoga, foi 
vereadora em Fortaleza e 
deputda estadual.  Foi a 
primeira senadora eleita 
pelo Ceará. Ea coordena-
dora da Frente Parlamen-
tar em defesa da Criança 
do Adolescente..

Senador Inacio Arruda 
(PcdoB-CE) servidor pú-
blico, foi iderdo PcdoB na 
Câmara, é considerado um 
dos lideres mais influentes 
do Congresso Nacional.

Senador Tasso Jereissati 
(PSDB_CE), empresário 
e administrador de empre-
sas, ex-governador do Ce-
ará e presidente do PSdB, 
pela quinta vez eleito pelo 
DIAP uma das “cabeças” 
do Congesso Nacional.

Os deputados cearenses:

Deputado Anibal Gomes (PMDB-
CE) , odontólogo, ex-prefeito de 
Aracaú, está no quarto mandato

Deputado Ariosto Holanda (PSB-
CE), duas vezes secretário de Ciên-
cia e Tecnologia do Estado Ceará, 
acompanha com atenção o desenvol-
vimento científico e tecnológico do 
país. Cumpre seu quinto mandato.

Deputado Arnon Bezerra (PTB-
CE), médico. Está no seu quarto 
mandato.

Deputado Francisco Lopes da 
Silva (PCdoB), auditor fiscal e 
professor. Foi deputado estadual.

Deputado Ciro Gomes (PSB-CE), 
advogado, professor, ex-procu-
rador da prefeitura de Sobral,  
ex-ministro da Fazenda e da Ine-
gração Nacional, ex-candidato a 
Presidência da Repubica, ex-go-
vernador do Ceará. Uma liderança 
relevante no Congresso Nacional.

Depuado Eudes Xavier (PT-CE), co-
merciário, é seu primeiro mandato

Deputado Eunicio Oliveira (PMDB-
CE), agropecuarista e empresário, 
presidente do PMDB do Ceará, ex-
ministro das Comunicações, ex-líder 
do PMDB na Câmara dos Deputa-
dos. Está no seu terceiro mandato. 
É considerado uma das “cabeças” 
do Congresso pelo DIAP.

Deputado Eugênio Rabelo (PP-
CE), empresário, servidor público, 
foi prefeito de Ibicuitinga

Deputado Flavio Bezerra (PMDB-
CE), pastor evangélico, líder dos 
pescadores, professor de educação 
física. É seu primeiro mandato.

Os senadores cearenses:

Deputada Gorete Pereira (PR-CE), 
fisioterapeuta, está no segundo 
mandato.

Deputado José Airton Cirilo (PT-
CE), foi vereador em Aracati, pre-
feito de Icapuí, vereador em For-
taleza, presidente do PT do Ceará. 
Cumpre seu primeiro mandato.

Deputado José Guimarães (PT-CE), 
advogado, foi deputado estadual. 
Está no seu primeiro mandato.

Padre Jose Linhares (PP-CE) está 
no seu quinto mandato. É o defen-
sor dos interesses das santas casas 
de misericórdia na Câmara.

Deputado José Pimentel (PT-
CE), advogado e bancário, está 
no seu quarto mandato, sendo 
considerado, pela sexta vez, uma 
das “cabeças” do Congresso Na-
cional. 

Deputado Leo Alcantara (PR-CE), 
advogado e empresário, está no seu 
terceiro mandato.

Deputado Manoel Salviano (PSDB-
CE) , industrial e médico, foi prefeito 
de Juazeiro do Norte e deputado es-
tadual. Está no terceiro mandato.
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Deputado Marcelo Teixeira (PR_
CE), engenheiro químico, professor 
universitário, engenheiro civil. Está 
no seu quarto mandato.

Deputado Mauro Benevides 
(PMDB-CE), advogado, jornalista e 
professor. Está no seu terceiro man-
dato na Câmara. Foi senador e pre-
sidente do Senado e do Congresso. 
Foi Constituinte de 1988.

Deputado Paulo Henrique Lusto-
sa (PMDB-CE), administrador de 
empresas  consultor. Está no seu 
primeiro mandato.

Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB-CE), médico, ex-
prefeito de Maranguape. Esta no 
quarto mandato. 

Deputado Vicente Arruda (PR-
CE), advogado, cientista político  e 
jornalista, está no quarto mandato.

Deputado Zé Gerardo (PMDB-CE), 
empresário, ex-prefeito de Caucaia, 
está no seu erceiro mandato.

Controle externo 
As discussões sobre o papel das agências reguladoras na Câmara 

motivou Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE)  Fortaleza, a apresen-
tar emenda ao projeto de regulamentação, reforçando o papel do Congres-
so Nacional como agente de controle externo das agências. O deputado 
também defendeu a adoção de mecanismos que permitam a remoção, 
demissão ou substituição do corpo dirigente das agências, em caso de des-
cumprimento de gestão e metas de desempenho. Na visão do deputado, o 
grande desafio é fazer com que o Congresso assuma o papel de fazer valer 
o modelo de gestão baseado em resultados e em gerência eficiente. 
Marcelo Linhares 

Na manhã de 14 de agosto, informou Mauro Bene-
vides (PMDB-CE) (Fortaleza), faleceu em Fortaleza 
o ex-deputado federal Marcelo Linhares, que exerceu 
mandatos de 1971 a 1987, “sempre preocupado em 
corresponder aos anseios do povo cearense e as aspi-
rações do País”. Marcelo Linhares, afirmou Benevides, 
impunha-se entre os pares em razão de sua cultura e 
da elegância como lidava com amigos. “Reverencio a 
memória de Marcelo Linhares, que soube dignificar o 
Parlamento Nacional, na condição de autor de inúme-
ras proposições, ajustadas aos nossos anseios de cresci-
mento econômico e bem estar social. 
Pensão por morte

O Projeto de Lei 190/07, do deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), que estende a todos os pensionistas por morte 
o direito de receber a pensão no valor integral da aposenta-
doria do segurado ou a qual teria direito caso estivesse apo-
sentado por invalidez quando morreu, foi aprovado pela Co-
missão de Seguridade Social e Família, da Câmra. A proposta 
beneficia os pensionistas de segurados da Previdência Social 
que morreram antes de 28 de abril de 1995 e não gera efeitos 
financeiros retroativos à sua vigência. 

Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
só aplica o percentual de 100% no cálculo das pensões con-
cedidas após a vigência da Lei 9.032/95. 

O relator, deputado José Linhares (PP-CE) (Sobral) _ , 
recomendou a aprovação do projeto por reconhecer que a 
Previdência Social está pagando pensões por morte, calcula-
das com base em três critérios diferentes: valor, data de início 
e leis que modificaram a base de cálculo. “Ante essa situação, 
mostra-se compreensível o inconformismo dos beneficiá-
rios de pensão por morte concedidas antes de 28 de abril de 
1995”. 
Defensoria pública

Ao registrar solenidade realizada pela Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Ceará Mauro Benevides (PMDB-CE), Fortale-
za, debateu a PEC 487, que regulamenta as atribuições da Defensoria 
Pública. 

O deputado afirmou que a demora na tramitação da matéria vem 
gerando inconformismo na categoria e a associação cearense está fazendo 
gestões junto aos parlamentares para garantir os 308 votos necessários à 
aprovação da PEC. 

O deputado pediu ainda que o texto não seja modificado, porque 
já foi debatido em comissão especial na legislatura passada. Na ava-
liação de Benevides, eventuais modificações vão atrasar o andamento da 
proposta.

Gestor público 
A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-

viço Público, da Câmara,  aprovou o Projeto de Lei 
Complementar 11/07, do deputado José Linhares 
(PP-CE), Sobral, que permite a responsabilização ci-
vil dos gestores públicos que descumprirem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar 
101/00). 

Atualmente, as infrações a essa norma jurídica são 
punidas conforme o Código Penal, a Lei 1.079/50, o 
Decreto-Lei 201/67, e a Lei 8.429/ 92. O projeto de Li-
nhares acrescenta à LRF a ressalva de que as punições 
já previstas na atual legislação não excluem a possibi-
lidade de responsabilização civil dos gestores públicos 
infratores. 

O objetivo é deixar claro que a aplicação de sanções 
administrativas e fiscais por descumprimento à LRF 
não impede que os juizes estabeleçam as responsabili-
dades civis aplicáveis a cada caso. 
População idosa

Flávio Bezerra (PMDB-CE) divulgou dados mostrando 
que os idosos já representam cerca de 9% da população bra-
sileira e a tendência é que esse número seja equivalente ao 
de jovens em um futuro próximo. Segundo o parlamentar, 
é necessário priorizar políticas públicas em relação à pessoa 
idosa. 

O deputado repudiou o tratamento  discriminatório que 
é dado a muitos idosos no país e cobrou do Ministério Públi-
co, que possui a missão constitucional  de garantir os direitos 
da pessoa idosa, mais rigor na fiscalização e punição a quem 
desrespeitar os direitos do idoso.
Água potável

José Linhares (PP-CE)  (Sobral) informou que vários municípios 
do sertão cearense têm que ser abastecidos com carros-pipas para terem 
acesso à água potável. Na sua avaliação, a população do sertão deveria 
receber tratamento mais digno.

O deputado advertiu que o problema ainda será agravado, pois a 
chuva deverá vir apenas em janeiro do ano que vem. José Linhares re-
gistrou a realização do encontro do PP do Ceará, que discutiu os temas 
regionais e nacionais. Segundo ele, é preciso que os governos implementem 
gestões modernas e seguras para que haja crescimento e desenvolvimento.
Quixeramobim 

Léo Alcântara (PR-CE) (Fortaleza) parabenizou o 
terceiro maior município do Ceará, Quixeramobim, que 
completa 151 anos de fundação em agosto. De acordo 
com o parlamentar, a cidade é o mais antigo município 
do sertão central e faz parte do Polígono das Secas. Ele 
salientou que Quixeramobim é a terra natal de Antônio 
Conselheiro, protagonista da Guerra de Canudos, saga 
imortalizada em Os Sertões, de Euclides da Cunha. 

O deputado observou que a cidade se destaca por 
ter o maior rebanho bovino leiteiro do estado. Na opi-
nião de Léo Alcântara, Quixeramobim é destaque tam-
bém pelos seus sítios arqueológicos, uma atração para 
os visitantes. O deputado explicou que alguns desses 
sítios têm seis a sete milhões de anos, com centenas de 
inscrições rupestres. 

Vida de político cearense
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O projeto de lei 
(PLS 281/05) que 
institui o Programa 
Empresa Cidadã e 
propõe o aumento 
de quatro para seis 
meses do período de 
l icença-maternidade 
das trabalhadoras de 
empresas privadas que 
aderirem ao programa 
poderá incluir também 
as pequenas e microempresas. A senadora Patrícia Saboya 
(PSB-CE), autora da proposta, anunciou, de acordo com sua 
assessoria, que pretende apresentar emenda com essa fina-
lidade.

Com a emenda, o valor correspondente aos dois meses ex-
tras de licença será descontado dos tributos pagos por essas em-
presas no âmbito do Supersimples. Pelo projeto atual, as empre-
sas que aderirem voluntariamente ao Programa Empresa Cidadã 
terão direito, enquanto perdurar a adesão, à dedução integral no 
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

Outra emenda a ser apresentada pela senadora amplia a li-
cença-paternidade, hoje de cinco dias, para um período ainda 
em estudo, que poderá ser de 15 dias a um mês. A sugestão par-
tiu de discussões em audiências públicas realizadas na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), na qual 
o projeto será votado em decisão terminativa.

 Microempresas no programa que 
amplia licença-maternidade

Os resultados apurados pelo Banco do Nordeste do Bra-
sil (BNB) no primeiro semestre deste ano, cujo balanço 

está sendo publicado nas edições de hoje dos principais jornais 
nacionais, são considerados positivos pela administração da ins-
tituição. O lucro líquido do primeiro semestre ficou no mesmo 
nível do ano passado - R$ 76,476 milhões este ano contra R$ 
76,431 milhões em 2006 - mas poderia ter sido muito maior se 
o banco não tivesse tido que arcar com dívidas passadas que im-
plicaram no pagamento de R$ 110,7 milhões. O resultado não 
foi maior porque o banco pagou R$ 110,7 milhões referentes a 
dívidas da administração anterior. “Teria sido melhor, mais que 
o dobro se não tivesse que cumprir deliberação do Tribunal de 
Contas da União”, diz o presidente do banco, Roberto Smith

“Teria sido melhor, mais que o dobro se não tivesse que cum-
prir deliberação do Tribunal de Contas da União”, diz o presidente 
do banco, Roberto Smith, ressaltando que tem sido um esforço da 
atual administração pôr fim a pendências legais deixadas pela dire-
ção anterior da instituição. Lembra que primeiro foi destinado di-
nheiro para cobrir débitos com a Caixa de Previdência e com uma 
série de outros “esqueletos” que foram surgindo. “Espero que não 
apareça mais nenhum”, comenta, ressaltando que está trabalhando 
para fechar 2007 com resultados melhores que 2006. 

No balanço publicado a diretoria do BNB explica que o 
resultado do primeiro semestre deste ano foi influenciado pelo 
efeito positivo de R$ 130,3 milhões das renegociações de dívi-
das oriundas de operações de crédito rural e o efeito negativo 
de R$ 110,7 milhões proporcionado pelo recálculo da taxa de 
risco (del credere) e da taxa de administração.

BNB teve  lucro de R$ 76 
milhões no 1º semestre

Banco do Brasil pode aplicar
mais recursos no Nordeste

A bancada do Nordeste discutiu  com o presidente do Banco 
do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto, o modelo de 

atuação do banco na região, além de investimentos em infraestru-
tura e políticas de crédito para a agricultura e a indústria. Segundo 
o coordenador da bancada, deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA), 
o banco está disposto a aumentar a aplicação de recursos nos 
estados nordestinos para ajudar a construir políticas efetivas que 
ajudem a superar as desigualdades. 

De acordo com o Banco Central, as instituições financeiras 
captaram R$ 64,9 bilhões no Nordeste em 2006 e, no mesmo, 
período aplicaram R$ 41 bilhões. Isso, no entendimento da ban-
cada, representa uma fuga de recursos do Nordeste para o Sul 
e Sudeste. Ainda segundo o Banco Central, o Nordeste foi be-
neficiado com apenas 6,1% dos R$ 671 bilhões em operações 
de crédito realizadas no Brasil, apesar de a região ter 27,4% da 
população. 

Porém, Zezéu Ribeiro disse que há disposição, por parte 
do Banco do Brasil, para aumentar investimentos no Nor-
deste, especialmente na área da agricultura familiar. Ele de-
fendeu o uso de recursos para viabilizar o emprego de mais 
tecnologia na agricultura familiar, agregando valor aos pro-
dutos dessa atividade. 

A Casa do Ceará comemora seus  44 anos
   

 
 

 
 

A  Casa do Ceará, fundada em 15.10.1963,  coloca à disposição da comunidade cearense e brasiliense um complexo de  41.000 m2,  uma área 
construída de 6.148,41 m2,  com 208 trabalhadores dos quais  apenas 41 são empregados. 
Seus equipamentos e serviços:
√ a  Pousada Chrisantho Moreira da Rocha,  que acolhe 21 velhinhos residentes;
√ a Políclínica, com serviços de Dermatologia, Clínica Geral, Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Psiquiatria, Psicanálise, Nutricionismo, 
√ a Odontoclínica; 
√ o complexo esportivo integrado pela Academia de Ginástica,  o Parque Aquático, com piscinas para hidroginástica (sendo que os hóspedes da 
Pousada podem participar, gratuitamente); 
√ o complexo cultural com cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, cursos profissionalizantes de cabeleireiro, corte e costura, manicura, culi-
nária, depilação, bordado em pedraria, yoga, pintura em tela, xilogravura. gravura
√ o Núcleo Cultural, formado pelo Museu de Artes e Tradição  do Nordeste, com ênfase natural para o Ceará, a Biblioteca Padaria Espiritual, a 
Biblioteca Mauro Benevides, o Centro de Estudos desembargador Colombo de Souza,  a Galeria de Artes Plásticas com um acervo de 181 peças 
de autores cearenses e esculturas de madeira, 
√ o Núcleo de Folclore com discos, indumentárias e alegorias que  servem para apresentações de folguedos nordestinos;
√ as quadras de futebol “society”. 
√ loja de artesanato cearense
√ lanchonete; Salão de festas para bodas, aniversários, confraternização..

Venha para a Casa do Ceará
Acesse nosso site: www.casadoceara.org.br / Entre em contato conosco: casadoceara@casadoceara.org.br

SGAN Quadra 910 Conjunto F Asa Norte | Brasília-DF | CEP 70.790-100 | Fone: 3272-3833
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Histórias Miúdas
Rangel Cavalcante (*) 
Mudem-se
Candidato mais uma vez à presidência da República, Adhemar de 

Barros chegou a uma pequena cidade do interior do Nordeste, na divisa 
do Ceará com o Piauí, aos pés da serra das Ibiapaba. Depois de ouvir as 
lamúrias dos políticos locais, foi para o lugar do comício. Era meio-dia, sol 
a pino, um velho caminhão sem coberta servia de palanque. Todo mundo 
suando às bicas. Já com alguns uísques na cabeça, o candidato começou o 
seu discurso perguntando:

Esta cidade tem luz elétrica?
A pequena audiência respondeu em coro: “Nãaaao!”
Tem água encanada?
E a turma de novo: 
Nãoooo!
Tem hospital?
 -  Nãoooo!
Tem telefone?
Nãoooo!
Tem calçamento?
 Nãooo!
Tem escola?
 Nãooo!
 Aí ele não agüentou e fez a pergunta final:
Então por quê vocês não se mudam dessa m.....?
E acabou o comício.    
O lado
Essa quem conta é o ex-deputado José Carlos Fonseca, 

que foi vice-governador do Espírito Santo e ministro do TST. 
Francisco Lacerda Aguiar, o “doutor Chiquinho”, governava o 
estado pela Segunda vez quando rebentou a chamada “revo-
lução redentora” de 1964. Era o dia 1º de abril  e a confusão 
generalizada tomava conta do país inteiro, com muita gente sem 
saber direito o que estava ocorrendo. Chiquinho, com alguns 
dos seus auxiliares de maior, confiança, passara a noite na sede 
do governo, disparando telefonemas para Brasília e outros es-
tados, em busca de informações sobre a rebelião militar, para 
decidir de que lado ficava.  No quartel do 38º Batalhão e In-
fantaria, em Vila Velha, o comandante aguardava ansioso uma 
definição do governador do Estado, que, prudente, já redigira 
duas mensagens à Nação. Uma condenando do o que chamava 
de quartelada, e dando apoio integral aos sindicalistas, que se 
amontoavam em frente ao Palácio, e ao governo de João Gou-
lart. Outra “repudiando a baderna, a anarquia, a indisciplina, 
a desmoralização da democracia” e  aderindo ao movimento 
revolucionário das “gloriosas Forças Armadas”. De repente, 
toca o telefone. Era o comandante do Batalhão, cobrando uma 
definição do governo estadual.

Governador, preciso saber imediatamente de sua posição 
para informar ao alto comando revolucionário. De que lado o 
senhor está?

E Chiquinho, matreiro, querendo ganhar mais algum tem-
po, não titubeou:

(segue)
Estou aqui, comandante, no salão dos fundos do Palá-

cio, ao lado da Escola Normal.
Providencialmente, um auxiliar fez sinal indicando 

que o golpe estava vitorioso e que Jango já havia aban-
donado o governo. E rápido, o governador leu a segunda 
mensagem para o coronel.

Para onde?
Plínio Coelho, depois de ter sido governador do Amazonas, decidiu 

testar a sua popularidade na capital e candidatou-se a prefeito de Manaus. 
Eleito com votação consagradora, foi comemorar com um grupo de amigos 
no restaurante “Solar da Olímpia ” – assim batizado não em homenagem 
à rainha da Macedônia, mas à falecida mulher do dono. O proprietário 
era o português Eduardo, seu amigo, que servia uma das mais famosas 

caldeiradas e o melhor tucunaré na brasa de toda a região. O “Solar da 
Olímpia” ocupava um antigo prédio na avenida Getúlio Vargas, no centro 
da cidade. Mal conservado, apresentava sinais de decadência e deterioração, 
com o revestimento caindo e os tijolos aparentes. O futuro prefeito chamou 
o dono e avisou:

Olha Eduardo, vamos começar uma nova cruzada de reformas e de 
embelezamento da cidade e os primeiros a dar exemplo devem ser os amigos. 
Assim que eu assumir vou lhe dar um prazo de 30 dias para você rebocar 
esse prédio.

O português ficou pálido. Assustado, mal pode balbuciar:
-Mas rebocar para onde, doutor Plínio?
Sem discurso
Presidente da República, Washington Luiz Pereira de Souza 

decidiu fazer uma visita ao Ceará. Em lá chegando demonstrou 
o desejo de conhecer Guaramiranga, cidade serrana do maciço 
de Baturité, decantada pelas excelências do clima e onde ponti-
ficavam famílias ilustres, os chamados barões do café nordesti-
nos. À frente de uma grande comitiva, foi recebido festivamente 
na fazenda “Venezuela”, da família Linhares, cujo patriarca era 
o dr. Francisco Alves Linhares Filho, farmacêutico e deputado 
estadual. E gago. Entusiasmado com a viagem, o Presidente até 
determinou a pavimentação da estrada que ligava a serra à capi-
tal, obra que ficou no meio do caminho quando ele foi deposto 
pela revolução de 30. Na fazenda, a chegada do Presidente foi 
um acontecimento. E, como de costume, foi providenciado um 
lauto banquete. Todos à mesa – presidente da República, de-
putados, prefeitos da região, autoridades de todos os matizes, 
padres, comerciantes e as chamadas pessoas gradas, o secretário 
da Fazenda do Estado do Ceará levou a mão ao bolso e sacou 
um imenso “improviso”. Ia começar a ler quando foi interrom-
pido pelo anfitrião, o dr. Francisco Linhares:

Alto lá, meu amigo. Nesta casa não se faz discurso porque 
o dono é gago e não pode agradecer.

 O homem guardou o catatau e o almoço prosseguiu em 
silêncio. Aliviado, o Presidente cochichou ao anfitrião: 

Felizmente, desde que saí do Rio de Janeiro  esta é a primei-
ra vez que consigo almoçar sem ouvir discurso.

Levo dois
O professor Carvalho Pinto, governador de São Paulo, 

era conhecido pela parcimônia com que gastava dinheiro. 
Meter a mão no bolso não era uma da suas práticas pre-
feridas. Estávamos em plena euforia da industrialização 
no Brasil, comandada pelo entusiasmo do presidente Jus-
celino Kubitschek, e os primeiros automóveis brasileiros 
começavam a ser fabricados em São Paulo. Certa feita o 
governador foi convidado para a solenidade de lançamen-
to de um novo modelo de automóvel nacional. Depois de 
muito discurso e euforia, um dos diretores das fábrica co-
municou ao governador que a ele caberia o privilégio de 
ser o primeiro comprador do novo carro e que pagaria por 
ele apenas o preço simbólico de um cruzeiro. Tudo pron-
to, as chaves do carro e os documentos foram entregues 
ao governador, juntamente com a nota fiscal da venda. 
Carvalho Pinto meteu a mão no bolso, tirou uma nota de 
CR$ 2,00, daquelas amarelinhas que traziam a efígie do 
almirante Tamandaré,  para pagar. 

Infelizmente não temos troco, governador, informou 
o empresário.

Procuraram entre os presentes e ninguém tinha como 
trocar os CR$ 2,00. Carvalho Pinto não se fez de rogado:

- Não tem importância não. Já que não tem troco, eu 
levo dois.

Numa questão de segundos apareceu surgiu alguém 
com duas cédulas de CR$ 1,00.

(*) Rangel Cavalcante, jornalista (Crateús)
 rangelcavalcante@uol.com.br

Mário Barata conta 
como salvou a carreira 

de Gustavo Barroso 

Ao doar à Biblioteca Bastos Tigre, da ABI, o volume “A 
lembrança de Ouro Preto continua sempre comigo”, 

publicação póstuma de um relato memorialístico do muse-
ólogo Geraldo Pitaguary, o jornalista, professor e museólo-
go Mário Barata revelou como conseguiu afastar o escritor 
e acadêmico Gustavo Barroso da militância no movimento 
integralista e assim salvá-lo de perseguições na vida pública, 
sob o Estado Novo. Durante a viagem de trem para Ouro 
Preto, o jovem Mário Barata, por pura galhofa, leu a mão 
de Barroso e vaticinou que ele se daria mal se continuasse 
como adepto do integralismo e do nazifascismo. Barroso 
acreditou, fugiu à militância política e assim pôde manter-se 
na Direção do Museu Histórico Nacional. 

Membro do Conselho Deliberativo da ABI, Mário Ba-
rata era professor do Museu Histórico Nacional, no qual se 
formara em 1940 pela sétima turma do Curso de Museus 
do MHN, criado em 1932 por Rodolfo Garcia. Já a partir 
de 1939, ele se tornou professor da disciplina Artes Me-
nores do Curso de Museus, que era dirigido por Gustavo 
Barroso. 

No auge do integralismo, proscrito após o frustrado 
assalto ao Palácio Guanabara e tentativa de assassinato do 
Presidente Getúlio Vargas, em 1938, Barroso militara com 
destaque na Ação Integralista Brasileira, criada por Plínio 
Salgado e que tinha como inspiração e modelo as organi-
zações da Alemanha de Adolf  Hitler e da Itália de Benito 
Mussolini. Além de militante do integralismo, Barroso era 
jornalista, contista, ensaísta, romancista, folclorista, histo-
riador e membro da Academia Brasileira de Letras. Foi o 
criador do Museu Histórico Nacional em 1922 e o dirigiu 
até sua morte, em 1959, com um breve interregno entre 
1930-1932, quando o Governo da Revolução de 30 con-
fiou a direção do órgão a Rodolfo Garcia, responsável pela 
instituição do Curso de Museus. 

Em 1944, no âmbito da grande reforma do Curso de 
Museus instituída pelo Governo Getúlio Vargas, o currícu-
lo do curso passou a contar com a realização de excursões 
a áreas e órgãos culturais de interesse para a formação dos 
futuros servidores e dirigentes dos museus do País.

Diz a evocação de Mário Barata sobre Gustavo Bar-
roso: 

“Depoimento sobre meu contato essencial na ida a 
Ouro Preto, com o Diretor do Museu Histórico Nacional. 
Durante a longa viagem de trem, o prof. Gustavo Barroso 
aceitou ter uma leitura de suas mãos feita pelo Prof. Má-
rio Barata, o qual declarou-lhe que o destino dele, Gustavo 
Barroso, seria mau e que o mesmo deveria abandonar as 
atividades políticas; o Diretor ficara atento e calado nessa 
ocasião, sem qualquer protesto. Os pormenores da via-
gem estão bem descritos neste livro de Geraldo Pitaguary 
— com organização de Ivan C. de Sá — os quais merecem 
parabéns! Tenho gratas lembranças da excursão e da turma. 
M.B.” 

Indagado pelo ABI Online se tinha algum ascendente ci-
gano que lhe tivesse ensinado a arte de leitura das mãos, o pro-
fessor Mário Barata respondeu negativamente e esclareceu que 
Gustavo Barroso não lhe fez nenhuma pergunta a esse respeito: 
— Fiz a leitura por mera brincadeira, mas o professor Gustavo 
Barroso ficou impressionado com o presságio que fiz e parece 
que o levou a sério. Desde então ele arrefeceu o ardor com que 
defendia as idéias do integralismo.

Com o Jornal da ABI 319, maio/junho de 2007.
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Lançado Projeto Caju para 
aproveitamento da polpa do 

caju na Cozinha Brasil

STJ mantém barracas na 
Praia do Futuro (CE) até o 

julgamento definitivo 

Horizonte deve continuar 
recebendo royalties por abrigar 

instalações de gás natural 
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ne-

gou novo recurso da União contra a decisão que recusou o pe-
dido de imediata demolição das 153 barracas instaladas na Praia 
do Futuro, na capital Fortaleza (CE). O presidente do STJ, mi-
nistro Raphael de Barros Monteiro Filho, foi o relator do caso. 
Para o ministro, é prematuro determinar a demolição das bar-
racas e a paralisação das atividades naquela praia antes do julga-
mento do mérito da questão, que exige o exame de provas. 

Segundo o presidente Barros Monteiro, a respeito do argu-
mento de ocorrência de lesão à ordem pública, deve-se salientar 
que, ao negar o novo recurso, o STJ não nega “a possível exis-
tência de irregularidades nas edificações existentes na Praia do 
Futuro, em Fortaleza/CE”. No entanto, para o ministro, “tais 
questões devem ser dirimidas nas vias próprias, dado que o mé-
rito da controvérsia é insuscetível de apreciação em sede de sus-
pensão de liminar (tipo de processo que, no caso em questão, 
foi analisado pela Corte Especial)”. 

Barros Monteiro ressaltou, ainda, que o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, no julgado que negou a imediata derruba-
da das barracas, “buscando sustar o aumento do alegado dano 
ao terreno costeiro e à saúde pública, prudentemente proibiu ‘a 
realização de qualquer obra ou benfeitoria não autorizada que 
inove o estado atual das barracas’, o que minimiza, para o mo-
mento, as alegadas lesões”. 

A União e o Ministério Público Federal (MPF) entraram 
com ação civil pública contra o Município de Fortaleza e 
153 proprietários de barracas de praia localizadas na Praia 
do Futuro. 

O Brasil deverá produzir este ano 265,8 mil toneladas de 
castanha de caju. A produção da polpa da fruta será superior a 
2,39 milhões de toneladas. Desse total, cerca de 1,9 milhão de 
toneladas são jogadas fora. 

Para tentar reverter esse desperdício, o Serviço Social da 
Indústria (Sesi) lançou com a presença do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o Projeto Caju. Integrante do programa 
Cozinha Brasil, o projeto pretende capacitar trabalhadores 
nos cinco maiores estados produtores da fruta - Ceará, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Bahia – para fazerem comidas salga-
das de alto valor nutritivo  como sopas, arroz, vatapá, ome-
lete, pizza, pastel, paçoca, estrogonofe, hambúrguer e bolo.   
O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Jair Meneguelli, 
explicou que o órgão iniciará uma campanha de divulgação do 
projeto, que tem parceria com a Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa), Universidade Federal do Ceará, 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empreas (Se-
brae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). 

Outra ação do programa é incentivar os produtores a tro-
carem os tradicionais cajueiros, com cerca de 12 metros de 
altura, pelos da espécie anão, que têm aproximadamente 2,5 
metros e o dobro da capacidade de produção. 

Serão divulgadas receitas à base de polpa de caju para a 
preparação de refeições baratas e alto valor nutritivo. A esco-
lha do caju como produto adotado no Nordeste, no projeto 
Receitas Regionais, deve-se às características da fruta, típica de 
regiões tropicais. 

O município de Horizonte, no Ceará, deve continuar rece-
bendo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) parcela de royalties pela exploração de gás natu-
ral de campos produtores localizados no Rio Grande do Norte e 
Ceará. Isso porque a cidade abriga instalações chamadas de city 
gates que recebem o gás. 

O direito do município de Horizonte foi mantido pelo presidente 
do Superior Tribunal de Justiça, ministro Raphael de Barros Montei-
ro Filho, que negou o pedido de suspensão de liminar e de sentença 
ajuizado por outros cinco municípios: Linhares, Madre de Deus, São 
Mateus, São Sebastião e Tramandaí. Esses municípios tentaram anular 
a liminar concedida pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) que restaurou a decisão da justiça de primeiro grau 
de conceder direito antecipado para que o município de Horizonte 
recebesse os royalties. A decisão de primeiro grau havia sido cassada 
pela Terceira Turma do TRF5. 

No recurso ao STJ, os cinco municípios alegaram que a deci-
são contestada colocaria em risco seus orçamentos, uma vez que 
o valor arrecadado com os royalties é dividido em cotas idênticas 
entre os beneficiados. Eles sustentaram que o município de Ho-
rizonte não teria direito ao repasse por não possuir nenhum tipo 
de instalação marítima ou terrestre que lhe permitiria participar 
da partilha da arrecadação. 

Ao analisar o caso, o ministro Barros Monteiro considerou 
que o pedido se referia à própria questão de mérito, discussão 
que não é permitida na via excepcional da suspensão de seguran-
ça. Essa medida se restringe a verificar lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. 
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Receitas nordestinas 
testadas e provadas

 Regina Stella (*)
Tanto tempo havia passado, que voltar seria acordar remi-

niscências, e eu tinha medo de avivá-las. Por temer os contrastes. 
Em sobressalto, como alguém que pisa terreno sagrado, iniciei o 
caminho da volta seguindo o mesmo roteiro, velho conhecido, 
por onde tantas vezes passei, sonhando e rindo, encantada com 
a vida. Retornava, silenciosa de medo, fascinada ainda, à Guara-
miranga serra dos meus amores, pedaço do céu que, por distraão, 
certamente, Deus deixara ficar.

Ladeando a estrada, as mesmas papoulas que me viram em 
outros tempos, ainda florindo, interminável doaão, e sorridentes, 
balançaram ao vento suas carinhas redondas, a me lembrar segre-
dos que contei, brincando de viver. Apertou-se meu coraão ao 
vê-las, festivas, logo à chegada, que era doce demais a história que 
diziam, povoado então, o meu mundo, apenas de beleza.

E ali estava eu, quase sem crer, em Guaramiranga, embru-
lhada na névoa, o cafezal, os “paus –d`arcos”, agora tão perto 
pela tecnologia do asfalto e dos meios de transporte, e tão distan-
te, perdida no ontem, onde ninguém pode ir, e paradoxalmente 
onde um dia se viveu, intensamente! Lá estavam os ciprestes, ain-
da montando guarda na estrada da Gruta, perfilados, lado a lado, 
frente à branca igrejinha, no topo da serra, e parecia-me ouvir 
o sino que batia a cada manhã e a cada anoitecer, reavivando 
sentimentos e a fé num amanhã. Tal como antes, duas ruas ape-
nas, em forma de cruz, que eu me questionava ao passar, como 
era possível em tão curto trajeto caber tanta felicidade! As casas, 
desbotadas, surpresas me espiaram, tal a doçura com que as olhei, 
tão vivo o desejo de aninhá-las junto ao coraão, se pudesse, guar-
dá-las intactas sem as marcas do tempo!

O silencio da rua, sem uma voz amiga e um rosto conhecido 
me pôs a alma de joelhos. E foi indecisa, lentamente, que me 
acerquei da casa querida, a velha mansão dos Matos Brito, e co-
movida me acheguei ás grades do jardim. Lá estavam as violetas 
nos canteiros, como antes, as gérberas que vicejavam cercadas 
de alegria, no vai-vem da garotada de olhos vivos e maãs no ros-
to. Tive a nítida impressão que o tempo deteve-se quando nos 
deparamos, surpresas, frente a frente. E foi uma queixa muda 
de nós duas. Palavra nenhuma diria o que o silêncio falou.Na 
impassibilidade de suas paredes, agora despidas da hera que lhe 
subia pela fachada, na reserva do seu mundo escondido atrás de 
suas portas e janelas, agora cerradas, lancei as lembranças de ou-
tros domingos, a claridade lhe invadindo, inteira, o piano a tocar, 
a mesa grande, a toalha muito branca, os infalíveis convidados 
domingueiros para o café, após a missa na Matriz. E as passadas 
fortes do Coronel Chichiu pelo longo corredor, enchendo a casa, 
e o contraste suave da voz de D. Adelaide , tanta doçura em aco-
lher e convidar. Frente às portas, então escancaradas, a felicidade 
ia e vinha, senhora.

Ah! As prateleiras de livros e as histórias que li, os versos que 
aprendi, os sonhos que acalentei, o meu primeiro encontro com 
Goethe que amei , de pronto, e nunca deixei de amar, a “Filha do 
Diretor do Circo”, primeiro romance que li e me fez chorar. E 
à noite, depois que se apagavam as luzes, desligado o gerador, à 
hora de dormir, era uma oraão o meu fascínio pela vida, reme-
morando o dia, na esperança do amanhã que chegaria, na névoa, 
novo começo.

Parada, senti quando a saudade de manso se acercou, e tanto 
quanto eu, desamparada e só, me abraçou. Sem aceitar a voragem 
do tempo, a indiferença das horas, tentando devolver à senhorial 
mansão risos e rostos que se foram, há muito, sutilezas, partilhas 
feitas ao coraão. E se rendendo, afinal, à evidência do irremedi-
ável.

Ah! os “ amores perfeitos” imprensados nas folhas do mis-
sal, o jogo de gamão, a colheita das rosas , para o domingo que 
chegava. O frio, o desejo de aconchego, o devaneio e o encanta-
mento!

E tive a impressão de que as portas e janelas, cerradas, eram 
um silencioso gesto de solidariedade ao meu coraão, que também 
fechado, levava prisioneiras as saudades do passado.

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

Página 
da Mulher

Raimunda Ceará Serra Azul (*)

Delícia de peixe
Para 6-8 pessoas

1 ½   kg de peixe, cortado em 6 ou mais fatias
1   cabeça de peixe 1 lata de creme de leite (300g)
1   copo de leite
1   cebola cortada em 4 partes
1   galho de cebolinha e 1 de salsa
4   colheres (sopa) de farinha de trigo
6   colheres (sopa) de óleo
8   bananas maduras
100 g   de manteiga
100g   de queijo de coalho ou parmesão ralado
Sal
Pimenta-do-reino
Limão
Modo de Preparo
Faça um caldo com a cabeça de peixe temperada com 

sal, limão, cebola,salsa e cebolinha, depois coe e reserve. 
Deve dar pelo menos 2 copos.

Tempere os filés com sal e limão; grelhe-os ou frite-os 
em um pouco de óleo e reserve. 

Corte as bananas ao meio, no sentido do comprimen-
to, e passe-as rapidamente na farinha de tribo. Frite-as 
numa mistura de óleo e manteiga e reserve.

Numa caçarola, derreta a manteiga (em fogo brando) 
e junte a farinha. Mexa sem parar com uma colher de pau, 
e vá juntando aos poucos o caldo de peixe (1 copo) de 
depois o leite, até ficar um molho branco de textura fina. 
Então coloque o creme de leite e prove o sal e a pimenta-
do-reino. Cuidado com o sal, pois ainda vai levar queijo 
ralado.

Para montar, coloque em um pirex um pouco do mo-
lho branco, depois uma camada de filé de peixe, uma ca-
mada de banana frita e assim sucessivamente.Termine com 
o molho branco e espalhe por cima o queijo ralado.

Leve para gratinar em fogo bem quente.
Sugestão:
A banana pode ser substituída por rodelas de abacaxi 

maduro fritas ou em compota.
Este prato também pode ser feito com camarão ou 

lagosta.
(*) Raimunda Ceará Serra Azul , (Uruburetama)

Regina Fittipaldi (*)
Quando olhamos para uma floresta com suas árvores e ar-

bustos, uma montanha com sua majestade e silenciosa presen-
ça, o vôo livre de um pássaro ou ainda o movimento das águas 
em um pequeno córrego deslizando entre pedras e seixos, sen-
timo-nos sendo pouco a pouco preenchidos por uma sensação 
de serenidade e quietude interior. A mente vai acalmando, e 
sentimentos mais sutis amansam o coração.

Na filosofia taoísta, que é a essência do Tai Chi, é dito que 
“o caminho da natureza é o caminho do Tao”. Desta forma, 
como nós somos natureza, se estabelecermos uma relação har-
moniosa com os modelos e as energias da natureza, estamos 
vivendo o Tao. E assim como observamos a natureza que nos 
encanta, é possível nos reencantarmos a cada dia, através da 
vivência da nossa humanidade, na sua prática cotidiana.

O Tai Chi é uma arte e uma filosofia, cuja prática regular 
envolve o praticante em uma aura de equilíbrio e harmonia, 
em verdadeiros momentos de cuidado. Através dos exercícios 
e movimentos, trabalha-se no nível  corporal as polaridades 
na expansão e contração, tensão e relaxamento, ativando as-
sim os complexos sistemas humanos como o respiratório, o 
linfático e circulatório, mobilizando as articulações e tendões, 
revigorando a estrutura óssea, e assim revitalizando todo o or-
ganismo. Esse processo estende-se para uma sensação de pro-
fundo bem estar, podendo ser praticado por todas as idades, 
como um cuidado terapêutico assim como de forma dinâmica 
e energizadora.  

A expressão do Tai Chi em movimentos suaves e firmes 
sintetiza teoria e prática . Há várias Escolas de Tai Chi: Chen , 
Yang e Wu, assim como diferentes estilos. Segundo o Mestre 
Dada Inocalla, com quem venho praticando há mais de quinze 
anos, “é importante que a pessoa identifique com qual estilo 
ela flui melhor, porque um estilo vale por mil, e mil estilos 
valem por um”. Por essa razão é interessante ressaltar que o 
Tai Chi não tem a ver com a quantidade de movimentos que 
a pessoa realiza, mas com a regularidade com que se pratica, 
e a qualidade  de cada movimento. Daí a importância de ter 
um bom mestre para ensinar e acompanhar. Aos poucos, co-
meça-se a perceber o próprio corpo de uma forma mais plena 
e a entrar em contacto com a linguagem do corpo, seus siste-
mas, a energia (chi) que ele manifesta, e a transferência des-
sas energias. Cada ser humano sintetiza uma totalidade física, 
psico-física, psico-espiritual e espiritual, completamente inter 
–retro- conectada.

O corpo é a forma como nos apresentamos neste mundo. 
Quando deixamos de cuidar dele, que é um universo em mi-
niatura, acabamos por esquecer quem realmente somos: uma 
unidade singular e sagrada, por sermos expressão da Vida. 
Através de como cuidamos deste pequeno universo espelha-
mos a nossa ligação com o todo maior: o outro, a sociedade 
e a natureza. 

Histórias tradicionais do Tai Chi trazem relatos de sua ori-
gem na China: diz-se que um monge taoísta chamado Chang 
San Fen no século XII recebeu os ensinamentos em sonhos. 
Porém outros relatos nos falam que os movimentos básicos 
foram inspirados na observação da luta entre uma serpente e 
uma águia, em que esta última se defendia movimentando o 
corpo tirando-o do raio de ação da agressora. Daí falar-se que 
o Tai Chi Chuan é uma luta na qual se aprende a usar a força 
do agressor. Na origem da filosofia do Tai Chi encontram-se a 
obra Tao Te King, cujos registros falam que o autor, o chinês 
Lao Tse, teria vivido há pelo menos dois mil e seiscentos anos, 
assim como o I Ching, ou Livro das Mutações. 

(*) – Regina Stella Quintas Fittipaldi (BraSILIA)  é mãe de 
Adriana e Eduardo, Arquiteta e Urbanista formada na Universidade 
de Brasília , Diretora de Projetos da  Fittipaldi Arquitetura Ltda , 
Ambientalista, Pró-Reitora de  Meio Ambiente da UNIPAZ – Uni-
versidade da Paz, Prof  . da arte do Tai Chi.

Tai Chi: harmonia na 
vivência cotidiana

Guaramiranga, 
serra dos meus amores
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Chico Anysio volta para casa na companhia do filho e 
também humorista André Lucas para apresentar seu 
novo espetáculo, ´De pai para filho desde 1931´. Uma 

reunião de vários personagens marcantes na carreira de Chico 
e esquetes novas. Em entrevista ao Zoeira, pai e filho falam da 
emoção de dividirem juntos o palco e os aplausos

Não seria exagero falar que ´De pai para filho desde 1931´ 
é um espetáculo literalmente ́ feito em casa´. E o conceito nun-
ca esteve tão correto como agora. É que Chico Anysio chega 
em Fortaleza para apresentar seu show, amanhã, no Centro de 
Convenções.

Nele, Chico relembra personagens que fizeram sua história 
ao lado do filho, conhecido, principalmente pelo personagem 
da Escolinha do Professor Raimundo, ́ Seu Aranha´ (aquele do 
bordão ´Eu sou puliça, ôtoridade Mauxima!´ ).

Para o pai, trabalhar com o filho é normal porque, segundo 
ele, ´em cima do palco somos iguais´. Mas a verdade é que 
os dois mostram uma sintonia verdadeira e forte. Talvez seja 
mesmo coisa de família. Já André se derrama em elogios. ´É 
maravilhoso, cada dia que passa aprendo mais´.

O filho, que é o empresário do grande humorista, também 
assina a direção do espetáculo. Mas a assinatura, para André 
Lucas, é uma grande brincadeira. ´Eu só coloco o nome de di-
retor , Chico Anysio não precisa de direção´, garante. E quem 
somos nós para discordar!

A idéia
O sucesso da cena da prostituta velhinha querendo apo-

sentadoria, apresentada no programa do Jô Soares, na Globo, 
determinou o nascimento do show. Depois Chico Anysio e 
André Lucas apareceram em alguns programas de televisão 
onde fizeram cenas dialogadas com grande aceitação popular. 
Foi a deixa que precisavam para o esse novo show, recheado 
de várias esquetes e monólogos. Além de uma montoeira de 
pequenas histórias que os dois contam muito bem, pois são (os 
dois) belos contadores de histórias.

´O momento principal do show é o da esquete da velhi-
nha prostituta com o rapaz que trabalha no escritório que ela 
procura. No programa do Jô foi muito cortado, foi menos da 
metade. No show ela irá por inteiro´, garante Chico.

Planos
Com 76 anos, o humorista ainda dá um show de talen-

to. Além de contar boas histórias, canta e emociona. E nem 
mesmo o longo período longe dos programas humorísticos 
tiraram o jeito bem cearense de fazer rir.

A boa notícia é que Chico voltará para a TV. Por enquanto, 
ele fará o programa ´Papo Furado´, na Globo Internacional e 
ficará viajando pelo País com o show. O contrato com a emis-
sora foi prolongado e vai até julho de 2012 e, segundo ele, a 
relação com a empresa está ótima, contrariando a história de 
que o cearense estaria chateado por estar na ´geladeira´. ´Eu 
não estou e nunca estive chateado com a Globo. Ter saído do 
Zorra Total foi algo que me alegrou porque eu não gostava do 
programa´, explica.

CHICO ANYSIO VOLTA AO 
CEARÁ ONDE TUDO COMEÇOU

O fato é que mesmo com vontade de voltar para o Ceará, 
essa viagem é mais uma passagem para matar a saudade. O 
patriarca ainda fica em São Paulo para continuar próximo da 
família. Sabe como é , né? Eles são pai, filho e netos desde 
1931.

Povo de Chico City
Criador de vários personagens que marcaram a TV, Chico 

Anysio ganha uma coletânea com desenhos de vários deles. 
Para os fãs, nós preparamos uma brincadeira

As histórias de Pantaleão, as previsões de Painho e o mau 
humor de Popó, todos personagens criados e vividos por Chi-
co Anysio, ganharam traços de 40 cartunistas brasileiros no 
livro ́ É mentira, Chico?´, que acaba de ser lançado pela editora 
Resultado (R$ 79,00).

Idealizada por Ziraldo, a obra reúne 80 personagens do 
mestre do humor, que escreveu de próprio punho as biografias 
de cada um. Para Chico, foi a maior homenagem que ele já 
recebeu. ´Um livro é eterno´, diz ele, que enviou aos cartunis-
tas fotos de seus personagens para que os desenhos fossem 
criados.

Alguns ficaram de fora, como o locutor Lobo Filho e o es-
criturário Pandolé, mas o único que não poderia ser esquecido, 
segundo o humorista, está lá: o professor Raymundo, criado na 
década de 50 para o rádio.

´Foi onde tudo começou´, conta ele.
O nome do livro, que tem caricaturas de Chico e Paulo Ca-

ruso, Lan, Ique e Aroeira, entre outros, foi inspirado no bordão 
´É mentira, Terta?´, do personagem que perdera um olho por 
causa de um graveto. Acertou quem pensou em Pantaleão.

O próximo passo de Chico promete ser a estréia, na Globo 
Internacional, de ´Papo furado´, programa de ´causos´, poe-
mas... ´Mais ou menos parecido com o que eu faço nos meus 
espetáculos de teatro´.

Para quem quiser testar sua memória, tente responder oito 
perguntas sobre o universo de Chico Anysio, que marcou a 
televisão brasileira.

Professor Raimundo: Para Chico Anysio, este é o perso-

nagem que não poderia faltar no livro de forma alguma. O 
humorista tem orgulho de ter trabalhado neste quadro com 
nomes como Zé Trindade, Costinha, Ary Leite, Castrinho, 
Rony Cócegas, Cláudia Rodrigues, Cláudia Jimenez, Rogério 
Cardoso e Mussum. Com o bordão “E o salário, ó”, Raymun-
do Nonato teve sua escola de alfabetização por quantos anos? 
a) 50 anos b) 43 anos c) 49 anos

Painho: Dono do bordão ́ Afe! Tô morta´ e ́ Eu sou doido 
por esta neguinha´, referindo-se à assistente Cunhã, o babalaô 
baiano Painho nasceu em Nazaré das Farinhas. Qual era o seu 
nome? a) Pedro das Conquistas b) Paulinho Axé c) Ruy de 
Todos os Santos

Véio Zuza: Com o bordão ´Hehe, o véio entendeu, meu 
fio´, Velho Zuza, que não cobra pelas suas consultas, recebe o 
espírito de Theophilo Baptista. A profissão de Theophilo é: a) 
farmacêutico b) mecânico c) professor

Popó: Qual o dia do aniversário do ranzinza museólogo 
aposentado? a) 29 de fevereiro b) 3 de maio c) 1 de abril

Coalhada: Qual o verdadeiro nome do ´craque´ que já em-
prestou seu talento a times como o Flamengo, o Atlético Mi-
neiro, o Barcelona e o PSG? (Mas nunca disputou uma Copa 
do Mundo) a) Otávio Junior Soares b) Arlindo de Jesus da 
Silva c) Otávio Arlindo Antunes do Nascimento

Justo Veríssimo: O deputado federal Justo Veríssimo de 
Santo Cristo odeia pobre. Ele vive dizendo que quer mais é 
que o país ´se exploda´ e que ´pobre só presta pra votar´. Ver-
gonha da Câmara dos Deputados, por qual estado foi eleito? a) 
Ceará b) Pernambuco c) São Paulo

Nazareno: Funcionário público, conhecido pelo que di-
zia para a mulher. Qual era o seu bordão? a) ´Calada! Tá com 
pena? Leva pra você´. b) ́ Ainda morro disso. Tô prejudicado´. 
c) ´Mordo você todinha´

Azambuja: Paulo Maurício Azambuja é o típico malandro 
carioca. Filho de dona Lupiscínia, quando jovem chegou a jo-
gar futebol. Mas, afinal, onde Azambuja nasceu? a) Realengo 
b) Estácio c) Vila Isabel

Com apoio de Karine Zaranza, Repórter do Diário do Nordeste
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Quem vê d.Wanda Oliveira 
Pacheco, na Pousada Chri-

santho Moreyra de Rocha, da 
Casa do Ceará, não lhe dá  os 75 
anos vividos, com simplicidade e 
resignação, dos quais 20 anos na  
Casa, onde chegou aos 50 anos, 
vinda do Rio de Janeiro para mo-
rar com sua única irmã, em Ta-
quatinga. “Aqui é o meu lar, com 
minhas amigas, meus rádios, os 
funcionários, minha vidinha pa-
cata”, confessa.

Filha de Paulo Pacheco e Maria da Gloria Oliveira Pa-
checo nasceu no bairro Imperial de São Cristóvão, na Zona 
Norte do Rio, em 1933, mas não se lembra em qual rua nem 
se algum dia visitou o Museu Nacional da Quinta da Boa 
Vista, um dos marcos das comemorações da passagem da 
família real e imperial pelo  Brasil.

Fez só o ginásio e com a família morou em outros bair-
ros da cidade,como Tijuca, na rua Mariz e Barros, Grajaú, 
na rua Teodoro da Silva, e no Méier, na rua Arquias Cordei-
ro, no Riachuelo, na rua Antonio Magalhães.  Vida difícil, já 
que seus pais eram pobres e tinham que encontrar aluguel 
do tamanho do bolso.

Aos 18 anos começou a trabalhar e só teve um emprega-
dor, uma empresa de produtos químicos, perto de sua casa. 
Era datilógrafa, bonita, e logo despertou  de Paulo Roberto, 
também carioca,  com quem casou mas não teve filhos, em-
bora tenha ficado com ele por 15 anos. 

Neste tempo, não gostava de carnaval,  dançava às vezes 
em clubes dos bairros onde morou, mas curtia uma praia 
chamada Copacabana, outra conhecida por Leblon e até 
mais outra da Ilha do Governador, no tempo em que se po-
dia tomar banho de mar na Baia de Guanabara.  Desfilava de 
maiô, sim senhor, apesar do olhar torcido do maridão que 
estava ali para evitar que alguém lhe dirigisse uma gracinha.

Torcedora do Fluminense, mas não fanática, recorda-se 
da final de Brasil e Uruguai, na Copa do Mundo de 1950, 
quando os uruguaios calaram o Maracanã com uma surpre-
endente vitória,. Como todos os  brasileiros chorou no es-
tádio e foi para casa enxugar as lágrimas. Naquele dia, o Rio 
ficou de luto e o povo todo só tinha expressões de dor.

Católica, lembra que  freqüentava a igreja dos Capuchi-
nhos na Tijuca, famosa pelas novenas de Santo Antonio e 
pelas quermesses que reúne a comunidade dos morros que 
circundam o bairro. 

Coincidências da vida: no esplendor da vida duas adver-
sidades cruzaram seus caminhos. Uma da morte do marido 
Paulo Roberto, prematuramente, outra com um problema 
de visão que a levou a ser aposentada por invalidez pela 
Previdência Social. A perda do marido foi superada,  voltou 
a namorar tempos depois, pegando leve, recatada, de bem 
consigo mesma, mas a perda da visão lhe cortou o barato do 
trabalho, que lhe dava muita satisfação e alegria.

Em 1983, tomou a decisão de vir para a Brasília, encon-
trar-se com sua irmã, Vera Ferreira Pacheco, casada, mãe de 
cinco filhos homens.

A lua de mel com a família durou até 88, quando desco-
briu que poderia continuar vivendo na Pousada na Casa do 
Ceará. Aqui além do problema da visão que não se agravou 
adquiriu outro problema de audição, mas usa um aparelho 
auditivo  para ouvir e conversar com as pessoas. 

“Principalmente para ouyir rádio, tenho dois, estou sem-
pre ouvindo música e noticia. Sei o que se passa no Brasil 
e no mundo. Ouço de hora em hora o Nacional Informa”, 
é assim que conecta com o mundo que a cerca, pois não vê 
televisão,.não acompanha novelas e não lê jornais nem re-
vistas, nem faz palavras cruzadas. Perguntei se conta piada, 
disse que não. 

Tomásia Aquino Nascimento Assis, maranhense de São 
Luís,  51 anos, casada com Antonio José Santos de Assis, 

três filhos homens, chegou  Brasília em 1976.  Trabalha na Po-
liclínica da Casa do Ceará, desde 1979, com entradas e saídas,  
passagens pela Pousada e pela Odontoclínica, estando firme no 
posto desde 1997, há 10 anos, portanto. Hoje, lidera a retarguar-
da  de uma equipe de 21 médicos especialistas, com apoio de 
Carolina e Elisângela, responsáveis por um dos serviços mais 
procurados pela comunidade de Brasília, pelo seu baixo custo e 
por sua efetividade.

Dos três filhos,  Bruno, Samuel e Natanael  Nascimento 
Assis, apenas Bruno casou, dando-lhe o Netto Kaleb d’Luca 
Nascimento Assis, de dois anos.  O marido, os filhos e os netos 
compõem uma família estruturada, unida e solidária, moran-
do em sua casa própria em São Sebastião, a 40 km da Casa do 
Ceará.

A Casa do Ceará oferece, nos seis consultórios da Policlí-
nica,  no horário de 8 às 18 horas, com intervalo entre 12 e 
13 horas, consultas de Clínica Geral, Cardiologia, Oftalmologia, 
Ginecologia, Neurologia, Psicologia, Psicanálise, Fonoaudiolo-
gia, Nutricionismo e Dermatologia.  O preço da consulta é de 
apenas R$ 30,00. Nos casos de Psicologia,a consulta é de R$ 30, 
00 e de R$ 20,00 cada uma das sessões subseqüentes.  Na Gi-
necologia, além da consulta de R$ 30,00 a paciente pagará mais 
R$ 30,00  pelo preventivo. Na Cardiologia, o paciente pagará R$ 
30,00 pela consulta e R$ 30,00  pelo eletrocardiograma.

D. Tomásia revela que é grande a procura dos serviços da 
Casa do Ceará. “Tem gente das classes alta e baixa , pessoas que 
acham  muito barato, geralmente os mais abonados, pessoas que 
julgam caro, são os mais pobres. Mas nem por isso deixam de 
ser atendidas. As consultas podem ser marcadas por telefone, 
mas o  atendimento na Policlinica se dá por ordem de chegada. 
Isto não acontece na Psicologia, Psicanálise, Fonoaudiologia e 
Nutricionismo onde as consultas são agendadas. O importante 
é que os médicos nunca faltam e ficam na Casa enquanto tiver 
paciente para atender. Só vão embora se não tiver mais pessoas 
esperando”.

A maior parte da clientela vem das cidades satélites,  Sa-
mambaia, Sobradinho, Paranoá, Brazilinha, Ceilandia, São Se-
bastião, Braslândia. Mas tem gente aqui da Asa Norte e da Asa 
Sul, bem como do Entorno de Brasília. “ Há um senhor que faz 
tratamento na Neurologia e uma vez por mês vem do interior 
da Bahia para a sua consulta”, revela d. Tomásia.

A Policlínica conta com os seguintes profissionais: Clínica 
Geral e Cardiologia -  Eilton: , Oftamologia -    José Francisco, 
Francisco Araujo,  Múcio, Carlos Augusto Bunezzi e Vicente;  
Nutricionismo -  Giana e  Gisel ; Psicologia – Cibele, Cintia, 
Marcelo, Amanda e Maria Barros; Dermatologia – Israel; Psi-
canálise - Regina, Daniele e Alessandra; Ginecologia  – Monea, 
Jacob e Juliana e Neurologia -  Gautama. 

Dos serviços existentes os mais procurados são Oftalmo-
logia e Neurologia.

Atendimento da Policlínica
da Casa do Ceará

é feito por 21 médicos

Casa do Ceará
tem grande acervo de 

Raimundo Cela

O acervo da Galeria de Arte da Casa do Ceará tem preciosi-
dades do maior pintor cearense de todos os tempos, Rai-

mundo Cela, nascido em Fortaleza e enterrado em Niteroi.  São 
obras , em óleo, guache, xilogravura e aquarela, que pertenceram 
à coleção particular do dr. Chrisanto Moreira da Rocha,  um dos 
fundadores da Casa e que os deixou para que sejam vistos pelos 
visitadores.  parte herdada de seu pai, Manoel Moreira da Rocha. 
Na Galeria há verdadeiras pérolas de Aldemir Martins, Otacilio 
Azevedo,  Barrica, Heloysa Juaçaba,   Francisco Silva, Afonso  
Lopes, como também há muitas esculturas em madeira de Ar-
tistas cearenses.

No acervo da Casa há obras dos seguintes pintores, esculto-
res e gravadores.

Alberon, Manuel (Massapé), pintor e gravador; - figuras ge-
ométricas;

Azevedo, Otacílio (Redenção), desenhista e pintor – jangadas 
e jangadeiros;

Barrica (Cariri), pintor e ceramista – (casa de arcos, castelo 
medieval , chaminé e meninos e árvores);

Cela, Raimundo (Sobral) , pintor, desenhista e gravador- (Jan-
gadeiro olhando para o mar,  criança no berço, engenho na Ser-
ra do Ibiapaba, jangadas entrando no mar, retrato do dr.Manoel 
Moreira da Rocha), );

Gadelha, Descartes (Fortaleza) , desenhista e pintor – pas-
toril

Juaçaba, Heloysa (Guaramiranga), pintora – (veleiros); 
Lopes, Afonso (Fortaleza), desenhista e pintor – (vaqueiro, 

sertanejo, velho fumando cachim,bo, ancoradour,  mulher rendei-
ra, engenho de cana e retirantes);

Martins, Aldemir (Ingazeiras) , pintor, desenhista e gravador 
– cangaceiro (cajus)

Silva, Francisco (Fortaleza), pintor primitivo.
Siqueira , José Maria (Pacatuba)  (mulheres sentadas na praça)
Zé Pinto (Fortaleza), escultor (dom quixote, bailarina, vaquei-

ro, Padre Cícero e m cactus) 
Abraão Batista (Juazeiro do Norte) gravador.
No acervo há também pinturas, gravuras,  grafite, guache, 

aquarela, xilogravura de   Vicente Rhabelo (solar dos ingazeiros),
F. Bandeira (abstrato); J. Fernandes (carnaubal , barcos e 

vaqueiro); Cleoman (ex-votos); José Pinheiro (pilões), Rubens 
(pastoril), Góes (barcos ancorados); Rubens (sobrados); J. Arraes 
(festa junina); Carmelita (bumba meu boi); Leimar (jangada de 
pesca); Ascal (figuras geométricas). Tácito Theophilo (Forte de 
Nossa Senhora da Assunção); Cairo (uma jangada e um casebre), 
Honnélia (homens e mulheres de costas e grupo de mulheres); 
Irisnildo Martins (cigana no espelho); Castelo (carregador d’agua 
e fazenda); Joca (composição com tatu); Sinhá D’Amora (rosas 
no jarro, fazedor de rapadura e gaiola com pássaros);J.F. Amora 
(árvores refletidas na água);  Alano (contrabaixista); Zênio (mu-
lher rendeira), Leda Watran  (no silêncio da noite);  Campelo 
(retirantes e cangaceiro); Francisco Almeida (O poeta dos olhos 
brancos);Alberi (retrato de mulher), Tereza Kolantai (flor amare-
la); Nícia (flores vemelhas sobre azul); Nice (brincadeiras infantis) 
e Zênio 

d. Wanda Pacheco
20 anos de Casa do Ceará

de bem com a vida



Casa do Ceará elege Fernando César Mesquita para a presidência.
Novos projetos: ampliação da Pousada, da Policlínica, Biblioteca, Galeria de Arte,

definição sobre A cademia, implantação de estacionamento pago e de novo pórtico

Fernando César Mesquita(Fortaleza), um dos dois fundado-
res da Casa do Ceará vivo, o outro é o ex-ministro Ex-
pedito Machado da Ponte, é o novo presidente da Casa. 

Dará seguimento ao trabalho de Chrisantho Moreira da Rocha 
(15.03/1963-07.08.1975), Alvaro Lins Cavalcante (30/08/1975 
a 10/09/81) Maria Calmone Porto (10/09/81-31/08/1999) ) e 
José Jézer de Oliveira (1º/09/1999-30.09/2007). Seu mandato 
será de quatro anos.

Na sua diretoria estão: Luiz Gonzaga de Assis  (Limoeiro do 
Norte), 1º vice; Nasion de Melo Ferreira (Fortaleza)), 2 vice; José 
Sampaio de Lacerda Junior (Fortaleza), diretor de Planejamento 
e Administração; Wanderley Girão (Fortaleza) diretor de Saúde e 
Promoção Social, Regina Stela Stuart Quintas (Fortaleza), diretora 
de Educação e Cultura; Raimundo Nonato Viana (Mundaú), di-
retor Financeiro,  Francisco Inácio de Almeida (Baturité) , diretor 
de Comunicação Social e  Leimar Leitão de Assis (Limoeiro do 
Norte), diretor de Obras.

O Conselho Fiscal, igualmente eleito, ficou assim compos-
to: membros efetivos: José Ribamar  Oliveira Madeira (Aracati), 
Evandro Pedro Pinto (Fortaleza) e José Carlos Carvalho( Itapipo-
ca); membros suplentes: Ciro Barreira Furtado (Baturité) ,  José 
Colombo de Souza Filho (Fortaleza) e José Aldemir Holanda 
(Baixio). 

O presidente
Fernando César Mesquita, de uma família de jornalistas, so-

brinho de Perboyre Silva e primo de Odalves Lima,  começou 
a trabalhar, ainda menino, em Fortaleza, no Banco Popular, dos 
irmãos José e Flavio Parente, que o levaram para a Radio Iracema 
onde  de reporter chegou a chefe do Departamento de Radiojor-
nalismo.

Depois trabalhou na  Trbuna do Ceará, como repórter po-
lítico.

Veio em 1963 para Brasília, como Assessor do deputado Mar-
celo Sanford.

Trabalhou na Ultima Hora , nas  sucursais do Correio do 
Povo, de Porto Alegre, do Jornal do Brasil el do Estado de São 
Paulo, onde  foi reporter, redator,  colunista,  editor e chefe de 
Redação..

Trocou o Jornalismo pelo Marketing Político, trabalhando nas 
campanhas de Helio Beltrão, Aureliano Chaves e José Sarney.

Foi Secretário de Imprensa e Divulgação (porta-voz) do Pre-
sidente José Sarney , o 1° Ouvidor Geal da República (Ombuds-
man),  elaborou o Projeto Nossa Natureza e acabou sendoi o 1º 
presidente do IBAMA, o 1º e governador  civilde Fernando de 
Noronha, coordenou o programa de implantação de cinco Zonas 
de Processamento de Exportações (ZPEs).

Foi Secretario de Turismo e Meio Ambiente  do Governo do 
Estado do Maranhão e editor de meio ambiente da Rede Globo.

No Senado Federal, foi assessor de vários senadores  e presi-
dentes do Senado. Criou o Sistema de Comunicação do Senado, 
colocando em operação a Agência , o Jornal, a  Radio  e a Tele-
visão.

Os diretores
Luis Gonzaga de Assis, 1º vice presidente, vinha desempe-

nhando a função de diretor financeiro da Casa. É servidor públi-
co do da TERRACAP, tendo trabalhado com o deputado Mauro 
Benevides, na Câmara dos Deputado Atualmente está lotado na 
Audtoria Interna da Empresa..

Nasion de Melo Ferreira, 2º vice presidente, era diretor de 
Saúde e Promoção Social da Casa, médico do trabalho e professor 
universitário da UnB.

José Sampaio de Lacerda Junior, diretor de Planejamento e 
Administração, é economista, funcionario aposentado do Ban-
co do Brasil, pesta consultoria à Previ em Conselhos Fiscais de 
empresas ligadas ao fundo. Por 12 anos presidiu o Sindicato dos 
Bancários de Brasília.

Wanderley Girão Maia Junior, diretor de Saúde e Promoção 

Social, é médico radiologista, formao pela UFC em 1974, aposen-
tado da Fundação Hospitalar e da Aeronautica, atualmente traba-
lhando na Clinica Janice Lamas..

Raimundo Nonato Viana, diretor Financeiro, bancário, foi ge-
rente do Banco do Estado do Ceará em Brasília, superintendente 
do Bic Banco e presidente da ASPA..

Regina Stella Stuart Quintas,  diretora de Educação e Cultura, 
é química e jornalista, cronista, poeta e escritora.Por 25 anos esre-
veu crônica no Correio Braziliense.

Francisco Inácio de Almeida, diretor de Comunicação Social, 
é jornalista e consultor político, com uma vida dedicada ao extinto 
PCB  e ao novo PPS Há 20 anos está em Brasília.

Leimar Leitão de Assis, diretor de Obras está em Brasilia des-
de 1972 e desde 1974 na Casa, empresário da construção civil, 
dono de loja de material de construão civil, construtor, membro 
do Veteran Car e da Maçonaria e intor

Os conselheiros
Para o Conselho Fiscal foram eleitos:
Membros efetivos: José Ribamar  Oliveira Madeira,  em Bra-

sília desde 1967 e que há oito anos estava no Conselho. É profes-
sor de Geografia aposentado pela Fundação Educacional e UNB, 
continua trabalhando no CEU e prestando consultoria em ensino 
superior; Evandro Pedro Pinto, servidor da Receita Federal há 28 
anos sempre como Assessor do Secretário  e desde 1979 em Bra-
sília, com passagem pela adidancia da SRF em Assunção, no Pa-
raguai,  e José Carlos Carvalho ,servidor da Receita Federal, com 
passagem pela RFFSA, Bandece e BEC. 

Membros suplentes: Ciro Barreira Furtado ,  José Colombo 
de Souza Filho que veio a Brasília em 1954 para a 1ª Missa e de-
pois voltou em definitivo, sendo servidor do Ministério do Pla-
nejamento, com presença assídua na Casa, da qual era diretor de 
Planejamento e Administração  e José Aldemir Holanda, servidor 
aposentado do Banco do Brasil. 

O Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho da nova diretoria da Casa do Ceará, ain-

da em estudo, poderá incluir::
-  a ampliação da Pousada Christanto Moreira da Rocha, do-

brando sua capacidade de atendimento, 
- elaboração de projeto para a implantação do Centro de Con-

vivência para Idosos;
- ampliação do atendimento na  Políclinica com a implantação 

das especialidades s que faltam, como Ortopedia, Urologia , Psi-
quiatria e Otorrino-laringologia;

-  conclusão do cadastro  da Biblioteca, 

- elaboração do cadastro do Museu de Artes Populares;
-  ampliação da  Galeria de Arte;
- construção do Salão multiuso; 
- revisão dos contratos dos inquilinos e definição sobre a pre-

sença da Academia, 
- adoção do estacionamento pago;
- construção de um novo pórtico de entrada; 
- reestruturação do quadro de associados;
- desenvolvimento das atividades sociais e culturais;
- melhoria do plano de benefícios dos servidores;
- implantação de um restaurante de comidas cearenses.
Esperança
Na primeira reunião da Diretoria, Fernando César Mesquita 

assinalou que “sou contra inventar a roda e molhar no molhado. 
Não cheguei com planos preconcebidos nem com plano de ação.  
Não vou desprezar idéias e proposta. Não acredito em milagres 
mas no trabalho e na dedicação de todos. Vamos primeiro conhe-
cer a real situação da Casa, nossas possibilidades para em seguida 
definirmos uma estratégia de ação”.

“Os cearenses , especialmente os que vivem em Brasília,  
acrescentou, podem ter certeza que a Casa do Ceará continuará 
prestando , aperfeiçoando e melhorando sua prestação de ser-
viços, inclusive, os inclusão social  à toda comunidade. Tenho o 
maior carinho e darei a maior atenção aos projetos voltados para 
os idosos, que tem sido uma marca de humanismo da Casa”. Fer-
nando César admitiu ampliar a Pousada, nos termos de projeto 
já em curso,  e examinar a criação de um Centro de Convivên-
cia, nos moldes e existentes em outros países, em que recebemos 
um determinado número de idosos/dia em nossas dependências. 
“Até aqui usamos praticamente recursos próprios, gerados pelos 
contratos de terceiros”, disse.

Admitiu que a Casa do Ceará tem  uma baixa receita de contri-
buições e doações e” procuraremos incentiva-la entre os cearen-
ses. Procuraremos também transformar a Casa em uma fábrica de 
eventos sociais e culturais para darmos vida e marcar ainda mais 
nossa presença na Cidade. A Casa do Ceará é a praticamente a 
única que se manteve ao longo dos anos. As dos demais estados 
desistiram no meio do caminho”.

Transmissão
A transmissão solene de cargo pelo ex-presidente José Jezer 

de Oliveira que por oito anos esteve à frente da Casa   será no dia 
17 de outubro, no 44 º aniversário da Casa, com a presença do 
governador do Ceará, Cid Gomes, também Presidente de Honra 
da Casa, pelos Estatutos.

Ceará em Brasília1�


